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RESUMO 

 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa sobre a questão animal a partir da leitura de 

duas narrativas de Guimarães Rosa, "O burrinho pedrês" e "Conversa de bois", publicadas em 

1946, em Sagarana. A pesquisa tem como fio condutor o estudo sobre os critérios que 

preconizaram a cisão entre o homem e o animal. Para tanto, recorre às discussões sobre 

zoopoética e biopolítica propostas por Maria Esther Maciel, que identifica na racionalidade e 

na visão antropocêntrica uma espécie de hierarquia que permite a prática da dominação 

animal. Entrecruzando referências bibliográficas sobre o animal e os textos críticos sobre 

Guimarães Rosa, sugere-se repensar as personagens animais nessas duas narrativas de Rosa, 

distanciando-se de leituras alegóricas ou simbólicas. 

 

 

Palavras-chave: Questão animal; Personagem; Guimarães Rosa; Sagarana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work is the result of a research concerning the animal issue from the reading of two 

narratives by Guimarães Rosa, "O burrinho pedrês" and "Conversa de bois", published on 

1946 in Sagarana. This work is guided by the study regarding the division between human 

and animal. The discussions are based on zoopoetics and biopolitics’ studies proposed by 

Maria Esther Maciel, who identifies in the rationality and anthropocentric vision a sort of 

hierarchy which allows the practice of animal domination. Using different bibliographic 

references regarding the animal and the critical texts on Guimarães Rosa, it is suggested a 

reenvision on the animal characters in those two narratives of Rosa, avoiding allegorical or 

symbolic readings. 

 

 

Key-words: Animal studies; Characters; Guimarães Rosa; Sagarana. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho propõe um estudo sobre a questão animal em diálogo com reflexões 

acerca do conceito de “personagem” a partir da leitura de “O burrinho pedrês” e “Conversa de 

bois”, de João Guimarães Rosa. Em ambas narrativas, o animal surge como protagonista, 

ocupando um lugar diferenciado se comparado ao espaço e aos “direitos” que os animais têm 

em nossa cultura e, por conseguinte, em nossa literatura. Nessas narrativas de Rosa, os 

animais têm dimensão existencial, são seres conscientes e singulares que atuam como heróis. 

O estímulo para investigar o animal surgiu do contato com as leituras do curso 

“Literatura, Antropologia e Teoria Literária: a função humanizadora da literatura em debate”, 

ministrado pela professora Anita Martins Rodrigues de Moraes, atualmente minha 

orientadora. O primeiro impulso despontou do texto “Pensamento e animalidade em Vidas 

Secas”, de Gustavo Silveira Ribeiro, no qual o autor aponta para uma questão ética no 

romance de Graciliano Ramos: o fato de que o escritor, detentor do direito de fala de seus 

personagens, dedicou um capítulo à cachorrinha Baleia, tirando-a da redoma de silêncio a 

qual comumente pertence o universo animal na literatura.  

Desse contato teórico, lembrei-me de alguns livros que se destacaram em minha 

vida por darem tratamento especial para o animal. Além das Fábulas (de Esopo e La 

Fontaine) e de Vidas Secas, recordei Revolução dos bichos, do George Orwell, alguns contos 

de Clarice Lispector, e a leitura longínqua e dificílima de “O burrinho pedrês”, de João 

Guimarães Rosa, de quando ainda cursava o ensino médio. De imediato, percebi que essas 

histórias não trazem uma abordagem em comum, pois há diferença no cuidado e nos modos 

de lidar com a linguagem, a racionalidade e a vida desses personagens animais. No entanto, 

instigou-me investigar mais sobre essa questão.  

Minha primeira leitura de “O burrinho pedrês” foi recomendada por um professor. 

Naquela época, eu considerei que se tratava de uma narrativa complicada, cheia de histórias 

entrelaçadas, contudo capaz de despertar em mim um carinho pela personagem Sete-de-

Ouros. Essa experiência não muito boa, evocada pela lembrança, incitou minha curiosidade 

para compreender mais sobre Guimarães Rosa, um escritor cuja literatura é bastante 

complexa. Foi então que me propus a revisitar e ter outra experiência de leitura daquela 

narrativa e daquela personagem animal. Isso me serviu como um desafio, e foi assim que me 

voltei para um dos textos que se tornou parte do corpus deste trabalho. 
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Debruçando-me mais sobre a literatura de Guimarães Rosa e compreendendo que 

a narrativa “O burrinho pedrês” faz parte de uma obra maior (Sagarana), destinei meu olhar 

de modo mais atento para as demais narrativas da coletânea em busca de correlações, indícios, 

e demais personagens animais que atuassem de forma diferenciada do convencional silêncio 

animal. Foi então que, em continuidade ao meu comprometimento em ler Sagarana, me 

deparei com “Conversa de bois”, texto em que Guimarães Rosa expressa nitidamente o falar 

de bois, e sugere uma relação simbiótica entre eles e a personagem infantil, Tiãozinho. 

Considerando esses aspectos e o tratamento especial às personagens animais em 

“Conversa de bois”, julguei apropriado articular uma interlocução com a narrativa “O 

burrinho pedrês”, pois em ambas Guimarães Rosa não habilita os animais com capacidades 

exclusivamente humanas (apesar de expor o pensamento e a personalidade do burro, bem 

como expressar a consciência dos bois por meio da linguagem verbal, esses animais não se 

comportam como homens). Os bois “falam” às vistas do leitor. A conversa não é assimilada 

por Tiãozinho, nem mesmo pelo Seu Agenor, pois os bois interagem apenas entre si. Nesse 

sentido, entendo que o escritor se propôs a manifestar a mentalidade dos animais, utilizando a 

linguagem humana como modo de “tradução”.  

O problema deste trabalho surge, portanto, de questionamentos semelhantes ao de 

Gustavo Silveira Ribeiro, mas relacionados às narrativas “O burrinho pedrês” e “Conversa de 

bois”: por que Guimarães decidiu incluir a vida e o pensamento do burro e dos bois? Por que 

optou por elaborar a consciência para essas personagens, sem habilitá-las de uma voz 

propriamente humana (como nas fábulas)? Por que tais espécies animais recebem um espaço 

privilegiado nessas narrativas?  

Em “O burrinho pedrês”, além de suportar as dificuldades da travessia (apesar de 

seu aspecto e condicionamento físicos não sugerirem que isso fosse possível), a personagem 

Sete-de-Ouros é a única sobrevivente entre os animais e os vaqueiros que se afogam com a 

correnteza. Além disso, Sete-de-Ouros é o responsável pela vida de Badú e Francolim, que 

assegurados pelo burrinho conseguem chegar vivos até a outra margem. 

Em “Conversa de bois”, a irara Risoleta é a fonte de informação principal sobre o 

caso entre Agenor Soronho, Tiãozinho e os bois, pois foi ela quem testemunhou tudo de perto 

e contou a Manuel Timborna, narrador oral, que repassou o caso para o narrador erudito. Os 

bois também têm fundamental importância para a narrativa, pois trazem a perspectiva bovina 

como uma forma de reflexão sobre a racionalidade humana, e são responsáveis pelo desfecho 
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da história, na medida em que suas ações impõem uma nova ordenação na vida do menino 

Tião. 

Além disso, considero importante ressaltar que tanto em “O burrinho pedrês” 

quanto em “Conversa de bois” os narradores evidenciam a singularidade de cada animal, 

tratando-os de modo particular, considerando características individuais e da própria espécie. 

Dessa forma, podemos perceber que Guimarães Rosa não assume uma postura generalizadora 

sobre o conceito de “animal”, como se todos os seres viventes não humanos se adequassem a 

esse único conceito.  

Para a elaboração deste trabalho, encontrei respaldo em referências teóricas sobre 

“zooliteratura”, ou “zoopoética”, em textos da escritora e professora Maria Esther Maciel, 

cujo esforço de investigar as sondagens literárias acerca das questões animais é notório, seja 

em relação a encenações de vínculos afetivos entre os bichos e os humanos, seja em relação à 

tentativa de figurá-los com singularidade e/ou “subjetividade”, libertando-os dos limites e 

contornos estabelecidos historicamente pela cultura ocidental. O trabalho de Maciel foi 

fundamental para as leituras desenvolvidas durante a pesquisa, pois por meio de seus textos há 

referências a Giorgio Agambem, Jacques Derrida, Claude Lévi-Strauss, entre outros.  

Benedito Nunes, filósofo nascido em Belém (PA), muito contribuiu para a minha 

pesquisa através da elucidação de alguns conceitos filosóficos em Introdução à filosofia da 

arte (1999). Nunes foi importante também em relação à discussão sobre o animal e as 

fronteiras do humano em “O animal e o primitivo: os outros de nossa cultura” (2011), texto 

publicado na coletânea Pensar/escrever o animal, além de ser fonte de pesquisa importante 

sobre o estudo de Guimarães Rosa, em A Rosa o que é de Rosa – livro no qual estão reunidos 

textos do filósofo em que ele estabelece diálogos entre filosofia e literatura, valorizando o 

pensamento poético desse escritor brasileiro. 

A respeito dos textos críticos sobre João Guimarães Rosa, ressalto a relevância 

dos livros de Suzi Frankl Sperber, Caos e cosmos: leituras de Guimarães Rosa (1976), 

Guimarães Rosa: signo e sentimento (1982) e Ficção e Razão: uma retomada das formas 

simples (2009), bem como os textos de Antonio Candido e os trabalhos de Nildo Maximo 

Benedetti, Marli Fantini, Kathrin Holzermayr Rosenfield, entre outros. 

Por outro lado, amparando-me em Adorno e Horckeimer, Dominique Lestel, 

Keith Thomas, lido com a generalização própria das expressões “pensamento ocidental” ou 

“cultura ocidental”. Além disso, recorrendo ao estudo sobre “personagem” de Beth Brait, às 

definições técnicas presentes nos dicionários especializados e às reflexões sobre linguagem de 
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Émile Benveniste, intento fundamentar a análise das narrativas de Guimarães Rosa proposta 

neste trabalho. 

No capítulo 1, pretendo esboçar algumas perspectivas teóricas que estabeleceram 

a cisão entre o homem e o animal. Pretendo também investigar alguns procedimentos da 

escrita de Guimarães Rosa que se sobressaem em Sagarana, para que possamos observar 

como esses aspectos estão relacionados ao caráter inovador na construção e valorização de 

personagens animais.  

O cuidado em sustentar a oralidade, o caráter popular do discurso rosiano, a 

permanência de marcas da tradição rural, são estratégias que expõe o trabalho do autor com a 

linguagem. Em “O burrinho pedrês” e “Conversa de bois”, os bichos não atuam como peças 

de composição etnográficas das narrativas; são seres de ficção que habitam o sertão, são 

heróis, narradores, contadores de histórias, tal como outras personagens que estiveram à 

margem da sociedade e da literatura. Nesse sentido, busco enfatizar como o regionalismo de 

Guimarães Rosa é configurado com base nos saberes populares, tendo como referências 

narrativas da cultura oral do homem sertanejo. O autor constrói um regionalismo que se 

distancia das descrições realista e naturalista de nossa literatura brasileira, superando-o com o 

intuito paradoxal de intensificar o senso do real. É por meio do discurso ficcional, do sertão 

de tempo e espaço míticos, que Rosa nos comunica o sentimento verdadeiro sobre a alteridade 

animal.  

No capítulo 2, detenho-me na narrativa “O burrinho pedrês”, com enfoque na 

apresentação dessa personagem e nas reflexões sobre a sua dimensão existencial. O caráter 

biográfico do burrinho convoca o afastamento de uma leitura alegórica sobre o animal. Não se 

trata de rejeitar essa interpretação, mas de buscar compreender como o regionalismo mítico de 

Guimarães Rosa abala alguns paradigmas da cultura ocidental e, então, de propor esse esforço 

de ler o animal a partir de uma “subjetivação” que não o humaniza, no sentido de que Sete-de-

Ouros permanece com características animais.  O antroporfismo é decorrente da perspectiva 

humana do narrador, que lê o animal com os parâmetros antropocêntricos. O narrador, nesse 

caso, serve como mediador desse discurso. 

No capítulo 3, detenho-me em “Conversa de bois”, que diferentemente de “O 

burrinho pedrês”, “capacita” os animais com os dons da fala. Entretanto, sustento que não se 

trata de prosopopeia, pois os animais têm uma comunicação interespecífica, não interagem 

com seres humanos, falam entre si. Penso que seja um trabalho de “tradução” do pensamento 

animal. Nesse capítulo, destaco a presença da irara e os diálogos dos bois. Além disso, há um 
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enfoque dado à questão da narração, pois semelhante às narrativas míticas há uma atmosfera 

mágica que admite a possibilidade de que os animais se expressem, de que possa haver a 

“tradução” de seus pensamentos por meio da percepção e da linguagem do narrador.  

Em Guimarães Rosa, devido à valorização da oralidade, as narrativas reproduzem 

casos que teriam ocorrido com animais e que são recontados por animais. Logo, 

principalmente em “Conversa de bois”, os bichos atuam não apenas como personagem, mas 

também como narradores. De tal modo que as histórias não me parecem configuradas apenas 

com o objetivo de retratar aspectos do humano na representação de seres animais, penso que 

seja uma forma de ampliar na literatura as possibilidades de projeções da vida. Sabe-se que o 

escritor além de valorizar muito a palavra, possui imensa empatia pelos animais. Assim, o ato 

de generosidade do autor é doar-se em linguagem, dando a palavra aos bichos de Sagarana. 
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CAPÍTULO 1 – PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

 

1.1 Os animais e a literatura 

 

 

A representação de animais faz parte da nossa cultura literária do Ocidente. Vários 

poetas e escritores usaram a imaginação e o trabalho com a escrita com a finalidade de 

compreender, investigar ou simplesmente evocar a alteridade animal. A professora Maria 

Esther Maciel, responsável por constituir o primeiro trabalho de fôlego publicado no Brasil 

sobre a relação entre literatura e animalidade, afirma que   

 

Os animais, sob o olhar do humano, são signos vivos daquilo que sempre 

escapa à nossa compreensão. Radicalmente outros, mas também nossos 

semelhantes, distantes e próximos de nós, fascinam-nos ao mesmo tempo em 

que nos assombram e desafiam nossa razão. Temidos, subjugados, amados, 

marginalizados, admirados, confinados, comidos, torturados, classificados, 

humanizados, eles não se deixam, paradoxalmente, ser capturados na sua 

alteridade radical (MACIEL, 2011, p. 85). 

 

Considerando, portanto, o ponto de vista do humano, Maciel identifica que a 

tentativa de sondagem sobre a alteridade dos bichos demonstra “uma necessidade de aprender 

algo deles”, e também um “desejo de recuperar nossa própria animalidade perdida ou 

recalcada, contra a qual foi sendo construído ao longo dos séculos, um conceito de humano e 

de humanidade” (MACIEL, 2011, p. 85-86).  

Em relação à literatura brasileira, observa-se que a evocação da alteridade animal 

não é uma exclusividade do autor João Guimarães Rosa. A presença de animais acompanha o 

desenvolvimento da produção literária desde o seu princípio quando, nas primeiras 

manifestações, nas crônicas de viajantes europeus, o olhar do colonizador descrevia o 

comportamento e o imaginário pagão dos indígenas como “selvagem”, “bestial” ou 

“animalesco”.  

No período denominado Romantismo, a fauna e a flora eram presenças 

constantes, pois a exaltação da natureza tropical como símbolo nacional fazia parte do projeto 

literário da época.  Como não lembrar os versos de Gonçalves Dias, “minha terra tem 

palmeiras onde canta o sabiá; as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá”? Ou como 
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não pensar nas narrativas de José de Alencar, na idealização e no exotismo da paisagem 

natural de O guarani e de Iracema, por exemplo? 

No Realismo, destaca-se Machado de Assis. Em Memórias póstumas de Brás 

Cubas, é central a figura do verme (a quem o defunto-autor dedica suas memórias), do 

hipopótamo (que no capítulo “O delírio” serve de guia em uma viagem através dos tempos) e 

da borboleta preta (que aparece duas vezes, simbolizando a morte); em Quincas Borba, um 

cão recebe o mesmo nome de seu dono e é descrito como um ser humano; além disso, há 

outras narrativas de Machado de Assis em que a presença animal está desde o título, como em 

“Touradas”, “O boi”, “Carnívoros e vegetarianos”, “Direito dos burros”, “Reflexões de um 

burro”, “Ideias de canário”. 

No Modernismo, sobressaem alguns escritores, dos quais se notabiliza Graciliano 

Ramos com a personagem Baleia, a cadelinha de Vidas Secas. Nesse livro, o autor retrata o 

drama social e geográfico do sertão nordestino. De acordo com Antonio Candido, “em lugar 

de contentar-se com o estudo do homem, Graciliano Ramos o relaciona aqui intimamente ao 

da paisagem, estabelecendo entre ambos um vínculo poderoso, que é a própria lei da vida 

naquela região” (2017a, p. 106). Cada uma de suas personagens desgraçadas,  

 

na atrofia da sua rusticidade, se perscruta, se apalpa, tenta compreender, 

ajustando o mundo à sua visão – de homem, de mulher, de menino, até de 

bicho, pois a cachorra Baleia, [...] também tem os seus problemas, e vale 

sutilmente como vínculo entre a inconsciência da natureza e a frouxa 

consciência das pessoas (2017a, p. 106-107). 

 

Outro exemplo de relevância é Clarice Lispector que, além de algumas narrativas 

cujos títulos já evidenciam a presença animal, “Uma galinha” e “O búfalo”, escreveu A 

paixão segundo G. H., romance no qual descreve uma cena em que uma mulher enfrenta a 

“monstruosidade” de um inseto, ao mesmo tempo em que, através do olhar, identifica a vida 

nessa espécie animal. Conforme explica Maria Esther Maciel,  

 

 O primeiro contato entre as duas ocorre também através do olhar: a mulher 

vê a barata, fecha os olhos de pavor, abre-os e se perturba pelo olhar do 

inseto: ‘viva e olhando para mim. Desviei rapidamente os olhos, em repulsa 

violenta’
1
. A atração, contudo, leva a mulher a suportar a repugnância e, 

finalmente, observar diretamente a barata, identificando-lhe os traços e a 

compacidade do corpo. O que se sucede é a seguinte constatação: ‘o que eu 

via era a vida me olhando’. E nesse cruzamento de olhos, a mulher 

experimenta a travessia dos limites de sua própria humanidade, rumo à vida 

em estado de nudez (2011, p. 92). 

                                                 
1
 LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1979, p. 50. 
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Na poesia moderna brasileira, não podemos nos esquecer de mencionar poetas 

como João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Mário Quintana e 

Carlos Drummond de Andrade, nos quais encontramos diferentes tipos de metáforas animais. 

Drummond se distingue entre esses poetas com “Um boi vê os homens”
2
, em cujos versos 

percebemos um esforço em apreender o “eu” do animal, e uma reflexão sobre o que diria o 

boi se tivesse o domínio da linguagem humana. Nesse poema, Drummond “encena a voz de 

um ‘eu-bovino’ que rumina seu próprio conhecimento sobre a vida e a espécie humana, pondo 

em xeque a capacidade dos homens em entender outros mundos que não o amparado pela 

consciência” (MACIEL, 2011, p. 95). 

Na literatura de João Guimarães Rosa, a presença de animais antecede Sagarana, 

publicada em 1946. No livro de poemas Magma, de 1936, encontramos cinco poemas 

“Boiada”, “Caranguejo”, “Meu papagaio”, “A aranha” e “O cágado” que evidenciam uma 

espécie de bestiário. Há também outros poemas em que Rosa estabelece metáforas ou 

comparações com animais de todo o tipo, até mesmo os imaginários, como dragões, esfinges, 

mulas sem cabeça, lobisomens. São variados os papéis que assumem (OLIVEIRA, 2008). 

Em Sagarana, identificamos a presença de animais nos títulos das narrativas “O 

burrinho pedrês” e “Conversa de bois”, nas quais os bichos são protagonistas. Entretanto, a 

representação do burro e do boi, bem como de outros animais, integra o universo literário de 

Rosa de modo geral, tanto pela temática do sertão, quanto pelas questões filosóficas, 

espirituais, míticas, etc., que surgem da integração do homem rosiano com a natureza. Para 

Rosa, há uma relação de reciprocidade no que podemos compreender como “vida” ou 

“existência”, na medida em que o ser das coisas predomina tanto no animal, quanto no 

ambiente e no homem sertanejo, tudo entrelaçado, fazendo parte de um todo indivisível.  

Nesse sentido, mencionando alguns entrechos, constatamos que a relação entre o 

homem e o ambiente natural pode ser percebida de modos distintos em Sagarana. Podemos 

observar que em “A volta do marido pródigo”, a narrativa se inicia com a descrição de um 

burrinho que, sozinho e em “marcha matemática”, surge puxando o carroção. Tal descrição se 

assemelha muito com a de Sete-de-Ouros, o burrinho pedrês que sabe guardar energias, e 

evita a fadiga. Além disso, nessa narrativa por vezes identificamos comparações entre a 

personagem humana e aspectos característicos de animais.  

                                                 
2
 Poema incluído no livro Claro Enigma. Cf. ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 1979, p. 266. 
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Em “Sarapalha”, por exemplo, lemos como a malária devastou, assolou e dizimou 

a região, “derrotando” a força do humano que nada pôde contra essa epidemia; em “São 

Marcos”, a beleza e a exuberância da natureza são sentidas, não apenas vistas, numa imersão 

sensorial da personagem que adquire uma cegueira temporária. Já em “Duelo”, a paisagem 

natural manifesta o estado emocional dos homens, enquanto que em “A hora e a vez de 

Augusto Matraga”, os elementos naturais marcam mudanças na paisagem e também na 

personagem Nhô Augusto, que ao final é reconhecido como Augusto Matraga e deixa o sítio 

montado em um burrinho.  

Sendo assim, é possível observar a paixão do autor, do narrador e de algumas 

personagens por animais, ou a forte relação do homem com a natureza, de tal modo que é 

possível perceber como os bichos e o mundo natural são “bem tratados” por Guimarães Rosa 

(LINS, 1994; FERREIRA, 2009). Nesse sentido, constata-se que a presença do animal na 

literatura, e, sobretudo, a tentativa de Rosa em assumir ou desvendar uma suposta 

“subjetividade” nos bichos, principalmente em Sagarana, questiona, de certo modo, o que é o 

humano e o que é o animal e as relações procedentes dessas duas categorias.  

Segundo Maria Esther Maciel, “a ciência e a filosofia ocidentais se arrogaram a 

responder tais perguntas a partir de critérios forjados em nome da racionalidade e a serviço do 

que o filósofo Giorgio Agamben chamou de ‘máquina antropológica do humanismo’” (2011, 

p. 85). Essas e outras constatações oportunizaram a formação de um novo “campo de 

estudos”, denominado Estudos Animais (Animal Studies), que se constitui do entrecruzamento 

de várias disciplinas. Segundo Julieta Yelin, o surgimento da “questão animal” proporciona 

“una reconsideración de los presupuestos que sostenían esas intenciones – 

fundamentalmente, de las nociones de sujeto y de representación –, quitando a la lingüística 

su rol de principal interlocutora y colocando en su lugar al discurso filosófico”
3
 (2015, p. 

101). Essa mudança de paradigmas possibilita uma nova maneira de pensar a linguagem 

literária, que passa a ser reconhecida como criação artística, atividade autorreflexiva e como 

meio de produzir pensamento. 

Para Angela Guida e Cátia Mendes Pereira,  

 

estudar os animais em uma ou outra obra não é sinônimo de apenas 

identificar a presença da alteridade animal na literatura, na filosofia e em 

outras áreas, mas é, antes de tudo, uma possibilidade de, a partir do diálogo 

                                                 
3
 Tradução nossa: “uma reconsideração dos pressupostos que sustentaram essas intenções - fundamentalmente, 

das noções de sujeito e de representação –, retirando da linguística seu papel de principal interlocutor e 

colocando em seu lugar o discurso filosófico”. 
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com esses outros campos do conhecimento, discutir em que medida humanos 

e não humanos podem ser pensados na diferença, sem que isso signifique o 

apagamento do outro (2015, p. 115-116). 

 

Talvez esse seja um dos pontos relevantes da literatura de Guimarães Rosa: o 

empenho em explorar alteridades marginalizadas, evitando o silenciamento ou a anulação 

dessas existências enquanto participantes e contribuintes do que entendemos como vida, ou 

até mesmo do que entendemos como nossa humanidade. 

Em paralelo a essa reflexão, o filósofo francês Dominique Lestel, autor de 

Origens animais da cultura, conclui que atualmente há uma “crise do humano”, pois “o 

homem defronta-se com a maior crise de identidade da sua história. Ele alcançou um 

conhecimento excepcional da sua biologia no contexto de uma representação enferma daquilo 

que é, de que quem é”. Para Lestel, “a convicção de que o animal é uma espécie de robô 

aperfeiçoado continua a ser a representação dominante”, entretanto as pesquisas em etologia, 

zoologia e os debates entre especialistas de inteligência animal trazem argumentos que 

contrariam esse posicionamento, pois acreditam que “certas inteligências animais podem 

aproximar-se muito da inteligência humana sem jamais se sobreporem a ela” (2001, p. 273). 

Nesse sentido, constatando que para o pensamento ocidental o homem é a medida 

de todas as coisas, a literatura de Guimarães Rosa pode ser um convite para repensar nossa 

perspectiva antropocêntrica, um convite para repensar o estatuto dos animais e do humano. 

 

 

1.1.1 Homem versus animal 

 

 

O pensamento científico ocidental delineou contornos sobre o humano, 

compreendendo que o homem é resultado da passagem do animal para a condição humana. 

No entanto, de acordo com o viés biopolítico, essa distinção não tem fundamento ontológico. 

Em O Aberto, o filósofo Giorgio Agamben declara que o que está em jogo na “máquina 

antropológica do humanismo”, é a produção do humano, por meio da oposição 

homem/animal, humano/inumano, pois a máquina funciona necessariamente a partir de uma 

exclusão, produzindo “um tipo de estado de exceção, uma zona de indeterminação” (2017, p. 

61). 

Em semelhante perspectiva, no livro O homem e o mundo natural, o historiador 

britânico Keith Thomas apresenta as correntes de pensamento e teorias que fundamentaram a 
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soberania do humano até o século XVIII, na Inglaterra. Podemos compreender, a partir desse 

trabalho, como a história intelectual contribuiu para as origens do especismo
4
 e para a 

ausência da perspectiva animal na literatura e nos estudos literários, sobretudo no que diz 

respeito ao estudo da personagem. Em suma, o olhar humano sobre a natureza e sobre os 

demais viventes não humanos, justificou e fez vigorar a impossibilidade do animal como ser 

de ficção, a inexistência de narrativas e de estudos sobre animais protagonizando histórias, 

assim como o silêncio, o vazio subjetivo a que estiveram submetidos os animais.  

Com o objetivo de tratar das transformações da concepção de natureza entre 1500 

e 1800 e das mudanças de atitude em relação aos animais e também às plantas, Keith Thomas 

nos esclarece que as doutrinas teológicas e a filosofia clássica sempre deram respaldo para o 

pressuposto de que “o mundo fora criado para o bem do homem”, justificando, portanto, o 

predomínio do humano sobre demais espécies. Diante desse panorama conceptual, Thomas 

destaca que o estudo científico objetivava fins práticos e utilitários, como identificar possíveis 

usos e benefícios de plantas e animais para a manufatura, a produção de remédios, e também 

para a culinária, tendo em vista que “o mundo era plástico, apto a ser adaptado e modelado” 

(2010, p. 37). Além disso, a crença na superioridade do homem baseava-se também na 

simetria de suas formas, na diferença estrutural e anatômica entre ele e os demais seres 

viventes, bem como nas suas capacidades motoras, emocionais e de raciocínio supostamente 

mais elevadas que as dos animais. Dessa forma, o homem foi definido como: 

 

Animal político (Aristóteles), animal que ri (Thomas Willis); animal que 

fabrica seus utensílios (Benjamin Franklin); animal religioso (Edmundo 

Burke); e um animal que cozinha (James Boswell, antecipando Lévi-

Strauss). Como observa o sr. Cranium do romancista Peacock, o homem já 

foi definido como bípede implume, como animal que forma opiniões e, 

ainda, animal que carrega um bastão. O que todas definições têm em comum 

é que assumem uma polaridade entre as categorias “homem” e “animal” e 

que invariavelmente encaram o animal como inferior. (THOMAS, 2010, p. 

41). 

 

Podemos perceber que tais descrições foram consideradas fundamentais para se 

estabelecer uma oposição entre o homem e o animal. Mas não apenas isso. Segundo Keith 

Thomas, havia a intenção de justificar o comportamento humano e o tratamento dado aos 

                                                 
4
 Trata-se da teoria que defende a superioridade de uma espécie sobre outra, ou outras. O termo é usado por Peter 

Singer, e por outros defensores dos direitos animais, para se referir àqueles que acreditam que os fatores 

biológicos atrelados a valores morais podem determinar que a vida humana é mais importante do que a vida de 

qualquer outro ser. 
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animais a partir dessa diferença categórica, que estava atrelada à lógica da necessidade 

imperialista e da propriedade privada.  

Keith Thomas enfatiza que outras definições também corroboraram a ideia de 

incompatibilidade, de descontinuidade entre os homens e os animais, por exemplo a 

capacidade do riso, a impossibilidade do homem mexer as orelhas, o formato do nariz e, 

principalmente, os critérios relativos à fala e à racionalidade humana. Por meio da linguagem 

o homem era considerado apto a transmitir sua experiência de vida aos seus descendentes e às 

gerações futuras. Além disso, o homem seria hábil para indagar, questionar, especular, tomar 

decisões e fazer escolhas, pois sua memória e noção temporal seriam muito mais evoluídas 

que a dos animais. Em contrapartida, os animais eram considerados “presa de seu próprio 

instinto, guiados apenas pelo apetite e incapazes de livre-arbítrio” (THOMAS, 2010, p. 43).  

Maria Esther Maciel (2011; 2016) acredita que foi com o triunfo do pensamento 

cartesiano, no século XVIII, que a cisão entre homem e animal, humanidade e animalidade 

(tal como se instituiu na sociedade ocidental), teve seu ponto crucial, pois “visto como 

máquina, um mero corpo automatizado e sem alma, o animal passou então a ser 

esquadrinhado a partir de critérios taxonômicos bem definidos, como os de Lineu
5
, sob o 

influxo das ciências de observação e experimentação que precederam o surgimento dos 

zoológicos na Europa” (2011, p. 86). 

A tese a que Maciel se refere e que adquiriu grande notoriedade foi a de René 

Descartes.  Para ele, os animais eram autômatos, tal como os robôs, ou as máquinas: 

desenvolviam movimentos, mas eram incapazes de sentimentos, raciocínio e comunicação, 

portanto eram desalmados e sem mentalidade. Nessa perspectiva filosófica, defendia-se que 

os animais não sentiriam dores e que os ruídos que expressavam eram “reflexos externos, sem 

relação com qualquer sensação interior” (THOMAS, 2010, p. 44). Essa postura ideológica 

configurava o melhor argumento para atestar que o tratamento humano dado aos animais 

provinha de atos sem crueldade, pois entre eles não haveria sofrimento.  

Publicada em 1637 e considerada uma obra inaugural da filosofia moderna, o 

Discurso do Método marcou o imaginário ocidental e influenciou as concepções sobre a 

questão animal até os dias atuais. De acordo com esse filósofo francês, a razão é o que 

distinguiria homens e animais, tal como podemos ler no excerto em que Descartes expõe suas 

considerações filosóficas: 

 

                                                 
5
 Nascido em 1707, foi um botânico, zoólogo e médico sueco, considerado o pai da taxonomia moderna.  
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Quanto a mim, jamais presumi que meu espírito fosse em nada mais perfeito 

que o do comum dos homens; muitas vezes até desejei ter o pensamento tão 

pronto ou a imaginação tão nítida e distinta, ou a memória tão ampla ou tão 

presente como alguns outros. E não conheço outras qualidades, além destas, 

que sirvam para a perfeição do espírito; pois, quanto à razão ou senso, 

visto que é a única coisa que nos torna homens e nos distingue dos 

animais, quero crer que está inteira em cada um. (DESCARTES, 2001, p. 

44, grifo nosso). 

 

Em outro fragmento, correspondente à quinta parte do Discurso do Método, René 

Descartes se dedica mais enfaticamente ao exame da diferença existente entre a alma dos 

homens e dos animais. Conforme leremos a seguir, a constatação da ausência de logos
6
 

assinalou a condição de inferioridade dos bichos, e possibilitou que fossem comparados às 

máquinas, pois os animais seriam incapazes de utilizar linguagem ou sinais. Nas palavras de 

Descartes: 

 

O que não parecerá de modo algum estranho aos que, sabendo quantos 

autômatos diferentes, ou máquinas que se movem, o engenho dos homens 

pode fazer só empregando muito poucas peças, em comparação com a 

grande quantidade de ossos, músculos, nervos, artérias, veias, e todas as 

demais partes que há no corpo de cada animal, considerarão esse corpo 

como uma máquina que, feita pelas mãos de Deus, é incomparavelmente 

mais bem ordenada e tem em si movimentos mais admiráveis que qualquer 

uma das que podem ser inventadas pelos homens. (DESCARTES, 2001, p. 

62-63, grifo nosso). 

 

Outra explicação que serviu de justificativa para atestar a inferioridade do animal 

tem relação com as noções de “civilidade” e “civilização” que fizeram parte de um modelo de 

interpretação da sociedade, e que preconizaram a fronteira entre as concepções de homem e 

de animal. Em As máscaras da civilização, o linguista, filósofo e crítico literário Jean 

Starobinski, apresenta um estudo documental sobre as acepções do vocábulo “civilização”, 

mediante a pesquisa de palavras cognatas em dicionários europeus antigos. Starobinski 

verificou que havia um conceito jurídico cuja definição para “civilizar” significava “abrandar” 

costumes. Esse verbo, que posteriormente deu origem ao substantivo “civilização”, foi 

compreendido como uma forma de “lapidação” dos comportamentos humanos.  

As constatações da pesquisa de Starobinski evidenciam que, com influência da 

perspectiva teológica, o campo semântico da palavra “civilização” foi associado aos 

princípios religiosos que atuavam como um importante “freio” para os “maus hábitos”. 

Podemos observar, portanto, que a religião teve papel importante nesse processo, pois a moral 

                                                 
6
 Segundo o Dicionário de Filosofia, logos é “a razão como 1º substância ou causa do mundo; 2º pessoa divina” 

(ABBAGNANOM, 2012, p. 728). 
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cristã era responsável por regular os costumes sociais, buscando negar quaisquer aspectos de 

animalidade no humano. Esse “regulamento” se dava por meio de “refinamento” dos hábitos, 

além de normas de comportamento e “boas maneiras” dos indivíduos. Assim, a moral e a 

religião atuavam sobre a moderação e a educação do corpo – o que nos permite concluir que 

além dos critérios de racionalidade e de linguagem, o “controle” sobre o corpo foi também 

muito relevante na diferenciação do homem em contraste com os animais. 

O trabalho de pesquisa de Starobinski demonstra que  

 

A palavra civilização pôde ser adotada tanto mais rapidamente quanto 

constituía um vocábulo sintético para um conceito preexistente, formulado 

anteriormente de maneira múltipla e variada: abrandamento dos costumes, 

educação dos espíritos, desenvolvimento da polidez, cultura das artes e das 

ciências, crescimento do comércio e da indústria, aquisição das comodidades 

materiais e do luxo. Para os indivíduos, os povos, a humanidade inteira, ela 

designa em primeiro lugar o processo que faz deles civilizados (termo 

preexistente), e depois o resultado cumulativo desse processo. É um conceito 

unificador (STAROBINSKI, 2001, p. 14). 

 

Designada como um “processo”, a palavra civilização também esteve relacionada 

à ideia de “progresso”. Diante dessa concepção, predominava uma visão “etapista” da 

sociedade que se orientava para a ideia de que haveria sucessivos estados de desenvolvimento 

e aperfeiçoamento do social. Esse panorama conceptual certificou que esses “estágios” seriam 

necessários, pois se relacionavam com atividades e modos de subsistência como critérios para 

o movimento progressivo da humanidade (justificando, por exemplo, algumas estruturas de 

poder). Segundo a ideia de que haveria um modelo evolutivo para a sociedade, o estágio 

inicial seria a “natureza”, e o estágio final seria a “civilização” (decorrente de processos que 

afastariam os homens de condições de barbárie
7
 e selvageria).   

Jean Starobinski notou também que em Mirabeu
8
 (1756) a palavra “civilização” 

adquiriu uma perspectiva relativa à ideia de “cultura”, pois o significado da palavra fora 

compreendido como um sinônimo de “equipamento material”, e não apenas um processo. Tal 

interpretação alicerçou o pensamento de que existiriam diferentes níveis de sociedade e de 

nação, pois considerava que uma nação não estaria no mesmo estágio cultural que outra. 

Nesse sentido, existiriam “as civilizações”. Poe essa razão, Starobinski compreende que o 

campo semântico da palavra poderia bifurcar-se “em uma acepção pluralista, etnológica, 

                                                 
7
 Coforme explica Starobinski, a palavra “civilização” faz parte de um grupo de conceitos que se estabelecem a 

partir de um conceito oposto. Nesse sentido, “grego” e “bárbaro” são noções casadas porque se contrapõem: “é 

preciso que existam comunidades dotadas de verdadeira linguagem para que outros povos sejam considerados 

“mudos”, homens que não sabem falar (bárbaros)” (2001, p. 20). 
8
 Honoré Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau, foi um jornalista, escritor, político e orador parlamentar francês. 
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relativista” ao mesmo tempo que conservaria “a título mais geral, algumas implicações que 

fazem dele um imperativo unitário, e que atribuem um sentido único à ‘marcha’ do gênero 

humano inteiro” (2001, p. 18). 

É importante ressaltar que a dicionarização do conceito de “civilização” 

contribuiu para as polarizações decorrentes das concepções lexicais que se relacionam com 

esse termo, estabelecendo algumas oposições categóricas, a exemplo de: rústico versus 

urbano; vilania versus cortesia; bárbaros versus civilizados. Dessa forma, o estudo da palavra 

“civilização” revela que alguns membros da sociedade, a exemplo dos camponeses, estariam 

mais próximos do estado de natureza e, por isso, necessitariam de civilidade.  

Portanto, o estudo de Starobinski acerca do vocábulo “civilização” dialoga com 

algumas circunstâncias apresentadas anteriormente sobre a pesquisa de Keith Thomas, pois as 

acepções desse termo estiveram e ainda estão correlacionadas a padrões de comportamento e 

de distinção social. Conforme Thomas, entendemos que “a maioria das pessoas era ensinada a 

encarar seus impulsos físicos como impulsos ‘animais’, a exigir controle. O contrário 

significaria ser ‘animalesco’ ou ‘brutal’.” (2010, p. 50). Nesse sentido, a civilidade significou 

a capacidade de polimento do homem, cujo comportamento não poderia transgredir os limites 

entre o homem e o animal.  

Por outro lado, sobre essa “transgressão”, é interessante ressaltar que  

 

o homem atribuía aos animais os impulsos da natureza que mais temia em si 

mesmo – a ferocidade, a gula, a sexualidade – apesar de ser o homem, e não 

os animais, quem guerreava com sua própria espécie, comia mais do que 

devia e era sexualmente ativo durante todo o ano. Foi enquanto um 

comentário implícito sobre a natureza humana que se delineou o conceito de 

“animalidade”. Como observaria S. T. Coleridge, chamar os vícios humanos 

de “bestiais” era difamar os seres brutos (THOMAS, 2010, p. 54). 

 

A fronteira que divide o humano e o animal teve como propósito justificar a caça, 

a domesticação, o hábito de comer carne, entre outras atitudes do homem com os animais. No 

entanto, essa insistência em demarcar “humano versus animal” trouxe-nos consequências 

relevantes para o meio ambiente, para as nossas relações com os seres viventes, e 

principalmente para nós mesmos, pois, o conceito de humano foi também posto em questão: 

os indivíduos que não demonstram linguagem, tecnologia, ou religião cristã, entre outros 

atributos culturais não teriam “humanidade”? Seriam considerados “sub-humanos”, ou 

“semianimais”? 

Keith Thomas explica que  
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Uma vez percebidas como bestas, as pessoas eram passíveis de serem 

tratadas como tais. A ética da dominação humana removia os animais da 

esfera de preocupação do homem. Mas também legitimava os maus-tratos 

àqueles que supostamente viviam uma condição animal. Nas colônias, a 

escravidão, com seus mercados, as marcas feitas a ferro em brasa e o 

trabalho de sol a sol, constituía uma das formas de tratar os homens vistos 

como bestiais (THOMAS, 2010, p. 60). 

 

Nesse sentido, por motivos diversos, alguns seres humanos considerados 

“inferiores” estiveram à margem do conceito de humanidade: as crianças, as mulheres, os 

loucos, os povos estrangeiros, os indígenas, os negros, os pobres, etc. 

Com influência das correntes naturalistas, a diferenciação social e a justificativa 

da desigualdade entre seres humanos teve respaldo na diversidade das espécies animais, sendo 

comum a analogia e a correspondência entre a constituição orgânica, social e política do 

homem com o comportamento dos bichos (THOMAS, 2010, p. 84-85). Por outro lado, 

sustentou-se uma tendência em buscar qualidades humanas entres os animais, pois se 

acreditava que o mundo natural estaria orientado em uma escala hierárquica, que determinara 

o posto de cada animal na escala da criação. E, assim, os bichos também foram classificados a 

partir do caráter utilitário, da apreciação física, ou da forma como se organizavam. As 

formigas e as abelhas, por exemplo, eram admiradas por suas “leis” e estruturas 

“monárquicas”. 

Apesar de estabelecidas algumas relações entre a condição animal e a condição 

humana, a fronteira entre ambas permaneceu resistente sobre os critérios da linguagem e da 

racionalidade. O linguista francês Émile Benveniste, por exemplo, desconsiderou que fosse 

possível falar em uma “linguagem animal”, mesmo que de forma rudimentar. Em Problemas 

de linguística geral, ele observa que “as condições fundamentais de uma comunicação 

propriamente linguística parecem faltar no mundo dos animais, mesmo superiores” (2005, p. 

60). Benveniste afirma isso comparando os modos de expressão dos bichos – dos quais ele 

julga não haver emissões vocais ou comportamentos que transmitam “mensagens ‘faladas’” 

(2005, p. 60) – com as características e funções da linguagem humana. 

Em contrapartida, embora ele se posicione dessa forma, Benveniste parte de um 

estudo sobre as abelhas e identifica que há nessa espécie de animal um modo de se comunicar. 

A partir da constatação de que existe uma organização das colônias de abelhas e uma 

capacidade de reagir coletivamente a situações imprevistas, o linguista francês supõe que as 
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abelhas têm aptidão para trocar verdadeiras mensagens, ainda que não possuam uma 

verdadeira linguagem, pois 

 

A conduta que significa a mensagem das abelhas denota um simbolismo 

particular que consiste num decalque da situação objetiva, da única situação 

que possibilita uma mensagem, sem nenhuma variação ou transposição 

possível. Ora, na linguagem humana, o símbolo em geral não configura os 

dados das experiências, no sentido de que não há relação necessária entre a 

referência objetiva e a forma linguística [...] A mensagem das abelhas não se 

deixa analisar. Não lhes podemos ver senão um conteúdo global, ligando-se 

a única diferença à posição espacial do objeto relatado. É impossível, porém, 

decompor esse conteúdo nos seus elementos formadores, nos seus 

“morfemas”, de maneira a fazer corresponder cada um desses morfemas a 

um elemento do enunciado. A linguagem humana caracteriza-se justamente 

aí (BENVENISTE, 2005, p. 66). 

 

Conforme o pensamento de Émile Benveniste, o modo de comunicação das 

abelhas não é uma linguagem, mas sim um “código de sinais”, pois se caracteriza pela 

“fixidez do conteúdo, a invariabilidade da mensagem, a referência a uma única situação, a 

natureza indecomponível do enunciado, a sua transmissão unilateral”. Por outro lado, 

Benveniste considera interessante e significativo que esse código “seja próprio de insetos que 

vivem em sociedade” e ressalta dois pontos relevantes: “é também a sociedade que é a 

condição da linguagem” e “haver estabelecido que ele [o código de sinais dos animais] existe 

e qual é e como funciona já significa que veremos melhor onde começa a linguagem e como 

se delimita o homem” (BENVENISTE, 2005, p. 67). 

A contribuição do pensamento de Émile Benveniste estabelece, portanto, um 

contraste com a teoria de René Descartes. Benveniste reconhece que os animais têm aptidão 

de simbolizar, a exemplo das abelhas, pois há uma correspondência entre um determinado 

comportamento e o dado que esse comportamento traduz aos seres dessa espécie. Nesse 

sentido, entende-se que por meio de uma comunicação não verbal e da percepção visual os 

animais podem ser capazes de interpretar signos.  

Com base numa perspectiva ética, o filósofo australiano Peter Singer, autor de 

Libertação Animal, também estabelece contraste com a teoria de Descartes ao expor questões 

acerca da indústria pecuária e dos testes em animais, com o intuito de negar as justificativas 

que embasaram as práticas de dominação e de violência contra os bichos. Singer defende a 

extensão do princípio de igualdade a fim de que haja “igual consideração por seres 

diferentes”, sem que necessariamente haja um tratamento ou direitos idênticos. Ele acredita na 

capacidade de sofrer dos animais como sendo idêntica à do ser humano, argumentando que o 
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critério da razão é indiferente e irrelevante quando se trata de sofrimento físico. Citando 

Jeremy Bentham
9
, Singer sustenta que “devemos considerar os interesses de todos os seres 

com capacidade de sofrer ou sentir prazer” (2013, p. 13), pois tal capacidade 

 

é um pré-requisito para um ser ter algum interesse, uma condição que 

precisa ser satisfeita antes que possamos falar de interesse de maneira 

compreensível. Seria um contrassenso afirmar que não é do interesse de uma 

pedra ser chutada na estrada por um menino de escola. Uma pedra não tem 

interesses porque não sofre. Nenhum modo de atingi-la fará diferença para o 

seu bem-estar. A capacidade de sofrer e de sentir prazer, entretanto, não 

apenas é necessária, mas também suficiente para que possamos assegurar 

que um ser possui interesses – no mínimo, o interesse de não sofrer. Um 

camundongo, por exemplo, tem interesse em não ser chutado na estrada, 

pois, se isso acontecer, sofrerá. (2013, p. 13). 

 

A reflexão de Peter Singer nos permite concluir que “as atitudes para com os 

animais de gerações passadas não convencem mais porque se ancoram em pressupostos – 

religiosos, morais ou metafísicos – agora obsoletos” (2013, p. 270). Nesse sentido, o estudo 

de Keith Thomas demonstra também as perspectivas em mudança sobre os animais, pois 

conforme o passar dos tempos, e com a convivência e domesticação de algumas espécies, o 

homem passa a defender a possibilidade de inteligência, de consciência e de caráter nos 

bichos, condenando muitas formas pelas quais os animais eram tratados, como, por exemplo, 

a matança por esporte. 

No que tange a literatura, o esforço em lidar com a questão animal perpassa por 

essa tentativa de reconhecer os interesses e de compreender o comportamento e os traços 

constitutivos dos animais. Segundo Maria Esther Maciel, os escritores adotam duas posturas: 

a encenação de vínculos afetivos com os bichos; e, a conversão de animais em metáforas do 

humano, por meio de estratégias literárias de antropomorfização. No imaginário poético do 

Ocidente, por vezes os animais foram “tomados ora como o estranho por excelência, ora 

como um “possível ilimitado” (FOCILLON, apud MALAXECHEVERRÍA, 2002, 15)” 

(MACIEL, 2012, p. 198). Alvo de muitas interpretações, os animais foram convertidos em 

“signos vivos daquilo que aos homens escapa e do que estes conquistam, ou seja, de sua 

limitação e de seu domínio, simultaneamente. (cf. MALAXECHEVERRÍA, 14)” (ibidem).  

Remontando um percurso diacrônico, Maria Esther Maciel afirma ser possível 

extrair uma história literária dos animais no Ocidente. O início dessa historiografia seria 

marcado na Antiguidade Clássica, com as fábulas de Esopo (620-560 a. C.), o responsável por 

                                                 
9
 Filóso iluminista, autor de Introduction to the Principles of Morals and Legislation.  
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trazer o gênero do Oriente à Grécia, por volta de VI a. C.. Maciel menciona também o 

“esforço taxonômico e imaginação criadora” de A história dos animais, de Aristóteles (384-

322 a. C.); História Natural, de Plínio (23-79 d. C.), que mistura ciência e erudição; 

Etimologias, de Isidoro de Sevilha (560-636 d.C.); Physiologus, de autoria incerta; além dos 

bestiários (gênero que se afirma nos séculos XII e XVIII, com abrangência de textos 

moralizantes, eróticos, religiosos e satíricos) e dos relatos de viajantes do século XVI. 

A essa altura, torna-se relevante expor algumas informações acerca do gênero 

fábula, pois é um dos gêneros cujas características atravessam as problematizações acerca das 

personagens animais nas narrativas “O burrinho pedrês” e “Conversa de bois”, de João 

Guimarães Rosa. 

 

 

1.1.2 O discurso fabular 

 

 

  A professora Maria Celeste Consolin Dezotti define a fábula como “um ato de 

fala que se realiza por meio de uma narrativa. Logo, ela constitui um modo poético de 

construção discursiva, em que o narrar está a serviço dos mais variados atos de fala: mostrar, 

censurar, recomendar, aconselhar, exortar, etc.” (2003, p. 22). Afirmando que todo falante 

tem competência linguística para elaborar fábulas, Dezotti certifica que para tanto basta que o 

falante configure uma narrativa com base em um discurso alegórico, no qual o discurso 

produzido estabeleça vínculos com o “outro” significado dentro de seu contexto de 

enunciação. Segundo a organizadora de A Tradição da Fábula,  

 

Quando se analisam as fábulas esópicas, levando-se em conta a sua instância 

de enunciação, observa-se que ela é um discurso, um ato de fala, que se 

realiza, conforme nos ensina Alceu Dias Lima (1984), pela articulação de 

três discursos: um discurso narrativo, um interpretativo ou moral, e um 

metalinguístico. (DEZOTTI, 2003, p. 23, grifo nosso). 

 

Para fins de exemplificação, considero relevante trazer à leitura três fábulas em 

que está presente a figura do burro. Na primeira, “O asno que carregava sal”, cuja autoria é 

atribuída a Esopo, a representação do asno não possui atributos humanos, não se expressa 

verbalmente, tendo em vista que nessa história não há diálogo. No entanto, ao fim da narrativa 

é apresentada uma “moral” por meio de um discurso metalinguístico que evidencia o caráter 

alegórico. Essa estrutura constitutiva das fábulas recebe o nome de “epimítio”.  
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No segundo parágrafo, podemos notar que há uma reflexão acerca do homem e da 

incapacidade deste em perceber que determinadas resoluções podem levá-lo à desgraça. O 

asno, portanto, serve ao texto como espécie de espelho que repercute reflexões sobre o 

humano. Assim, lemos em: 

 

Um asno que carregava sal estava atravessando um rio quando escorregou e 

caiu na água. E como o sal se dissolvera, ele se levantou e saiu mais leve. 

Exultante com isso, tempos depois, estando a carregar um frete de esponjas, 

chegou à beira de um rio e supôs que, se caísse de novo, iria sair mais ágil. 

Então escorregou de propósito. Aconteceu, porém, que as esponjas 

absorveram a água e ele, não conseguindo pôr-se de pé, afogou-se ali 

mesmo.  

Assim também certos homens não notam que se arrastam para 

desgraças, devido às suas próprias resoluções. (ESOPO apud DEZOTTI, 

2003, p. 35, grifo nosso). 

 

A segunda fábula, “Os dois burros e os ladrões”, de autoria atribuída a Fedro, 

conta a história de bois burros, um com carga mais rica que o outro. Nessa narrativa, o último 

parágrafo também revela uma “moral”, uma reflexão sobre o comportamento do homem. 

Além disso, o narrador abre diálogo para o burro que não foi roubado, fornecendo-lhe 

expressividade verbal, tal como se lê em: 

 
Iam dois burros por uma estrada, curvados ao peso da carga. 

Um levava sacolas com dinheiro; o outro, 

Sacos abarrotados de cevada. 

O da carga rica vai garboso, de cabeça empinada, 

Fazendo tilintar o sonoro sininho de seu pescoço. 

Seu companheiro vai atrás em passo manso e sossegado. 

De repente, ladrões saltam de um esconderijo sobre eles. 

No meio do saque, ferem com a espada o burro rico, roubam 

As moedas e vão embora sem se interessar pela cevada sem valor. 

Aí, como o burro espoliado lamentasse o seu infortúnio,  

diz o outro: “Já eu estou feliz de ter sido desprezado,  

pois nada perdi, nem sofri ferimento algum”. 

Por este argumento, vê-se que a pobreza dos homens está segura; 

as grandes riquezas é que estão expostas ao perigo  

(FEDRO apud DEZOTTI 2003, p. 80). 

 

A terceira fábula, “O burro carregado de esponjas e o burro carregado de sal”, 

repete algumas das características das fábulas anteriores. Atribuído a de La Fontaine, esse 

texto apresenta uma organização formal distinta: está versificado, sem tantas características 

comuns à oralidade, pois “não há fórmulas, nem repetições desnecessárias de palavras” 

(SPERBER, 2009, p. 555). Mas preserva o caráter de exemplaridade do texto, assim pode-se 

notar ao ler: 
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Um Condutor de Burros, com seu Cetro na mão, 

Levava, como um Imperador Romano,  

Dois Corcéis de longas orelhas. 

Um carregado de esponjas andava como um mensageiro; 

E o outro, fazendo-se rogar, 

Pisava, como se diz, em ovos: 

Sua carga era de sal. Nossos alegres peregrinos,  

Por montes, por vales e por caminhos, 

Ao vau de um rio chegaram, 

E muito embaraçados se encontraram. 

O Condutor, que todos os dias atravessava aquele vau, 

Sobre o Burro da esponja montou, 

Empurrando diante dele o outro animal,  

Que, querendo teimar, 

Em um buraco se precipitou; 

Voltou à tona, depois escapou, 

Pois, ao cabo de algumas braçadas, 

Todo o sal se dissolveu de tal modo 

Que o Jumento nada sentiu 

Sobre seu lombo aliviado. 

O camaradas das esponjas seguiu seu exemplo, 

Como um Carneiro que vai atrás dos outros. 

Eis meu Burro na água: até o pescoço ele mergulha, 

Ele, o Condutor e a Esponja. 

Todos três beberam muito: o Condutor e o Jerico 

Fizeram o mesmo que a esponja. 

Esta tornou-se tão pesada,  

E de tanta água se encheu, 

Que o Burro, sucumbindo, não pôde atingir a margem. 

O Condutor abraçava-o à espera 

De uma morte rápida e certa. 

Alguém veio em socorro: quem foi, não importa. 

 

É bastante que se tenha visto aí que nem todos devem 

Agir da mesma maneira. 

Era a isso que eu queria chegar. 

(LA FONTAINE apud DEZOTTI, 2003, p. 138-139). 

 

Como podemos observar dessas fábulas, existe uma estruturação da narrativa que 

culmina na enunciação de uma “moral”, uma espécie de conselho ou de lição sobre o tema do 

texto. O narrador, em terceira pessoa, é quem tem a função de manifestar essa “moral”, 

elaborada como um discurso metalinguístico. Segundo Sperber, em Ficção e Razão, 

possivelmente o gênero fábula tem origem na oralidade adulta, mais especificamente em um 

modo de caracterizar uma sabedoria privilegiada. Essa transmissão de um saber especial teria 

correlação com os rituais de iniciação xamânicos, em que, através de magia e poder, os xamãs 

exercitariam a capacidade de falar com os animais (SPERBER, 2009, p. 541-542).  

De acordo com Suzi Frankl Sperber,  
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os estudos sobre fábula sugerem uma forma simultaneamente didática e 

dramática. Dramática, porque cada uma apresenta como que um episódio, 

uma cena, em que atuam personagens que se encontram em situações que 

sempre levam à interlocução. E didática, porque a fábula pode ter uma 

‘moralidade’ (SPERBER, 2009, p. 542). 

 

 Nesse sentido, podemos identificar a existência de uma “estrutura semântica 

discursiva” na qual identificamos personagens não humanas, antropomorfizadas, que não 

deixam de ser consideradas não humanas, mas que representam “tipos” humanos. Desse 

modo, antes do fim da narrativa, revela-se o discurso moral que se refere exclusivamente ao 

comportamento humano. 

Além disso, o narrador das fábulas tradicionais é externo e neutro. Ele evita 

expressar juízos de valor sobre as personagens e suas ações.  O discurso é predominantemente 

alegórico, figurativo, que ao se apresentar como narrativas de animais gera o efeito de 

“desumanização”. No entanto, no que tange ao assunto das fábulas, identificamos o efeito de 

“reumanização” na medida em que se projeta o caráter figurado sobre o homem, ou melhor, 

sobre uma moral humana.  Assim, “a fábula caracteriza-se justamente por esse procedimento 

semântico de des/re-umanização operado pelos discursos figurativo e temático” (THAMOS, 

2015, p. 36). 

Nas fábulas, 

  

o foco narrativo é quase onisciente... O limite de sua onisciência decorre de 

o narrador se desvendar como autor e restringir o teor dogmático que poderia 

ter o texto graças às suas explicações, quer sobre sua poética, quer sobre seu 

tempo, quer sobre seu conhecimento dos homens (SPERBER, 2009, p. 563). 

  

Nesse sentido, Suzi Frankl Sperber entende que 

 

a conclusão das fábulas revela como é regulado o jogo das relações 

humanas, pela constatação crítica das características de grupos, sejam eles 

‘os jovens’, ‘os velhos’, ‘as mães’, e outros, reunindo as pessoas 

representadas por animais em classes” (ibdem, 2009, p. 563). 

 

Pelo exposto, é possível compreender que o trabalho de Guimarães Rosa com a 

linguagem mantém aproximações com a fábula, sem, contudo, limitar-se a ela. Em Sagarana, 

tanto a escrita quanto a temática do autor inquestionavelmente ressaltam e evocam diferentes 

gêneros literários concebidos como “formas simples”
10

: o mito, o conto de fadas, a anedota, a 

                                                 
10

 “Formas simples” é uma terminologia de André Jolles, autor de Formas simples: legenda, saga, mito, 

adivinha, ditado, caso, memorável, conto, chiste, publicado em 1976 pela editora Cultrix. Trata-se de uma 

referência importante no estudo de Suzi Frankl Sperber, sobretudo no livro Ficção e Razão. 
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parábola. Porém, a presença de traços de tais gêneros não implica necessariamente em 

interpretação alegórica ou figurativa das narrativas rosianas, ao menos não exclusivamente. 

Segundo Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha,  

 

Guimarães Rosa – expoente da literatura brasileira contemporânea e objeto 

das investigações e reflexões de inúmeros críticos no Brasil e no exterior – 

desafia os pesquisadores em literatura ao abrir espaço para instigantes 

interrogações a respeito da palavra e do poder da imaginação criadora, 

desenhando novos e inesperados caminhos que organizam um projeto 

particular da sensibilidade contemporânea, dinâmico e plural ao mesmo 

tempo, e carregado de leituras possíveis a interpretar o estar no mundo e 

suas representações (2015, p. 128). 

 

Por essas razões, um dos aspectos que podem nos auxiliar na interpretação das 

narrativas e na análise das personagens animais é, a princípio, o distanciamento de uma leitura 

estritamente simbólica e a aproximação com o discurso narrativo de Guimarães Rosa 

orientada pela leitura atenta das epígrafes de Sagarana. De acordo com Nildo Maximo 

Benedetti (citando Franklin de Oliveira), “as duas epígrafes que abrem Sagarana e as que 

estão presentes nos noves contos são fórmulas algébricas das histórias; sinalizam ao leitor, de 

forma cifrada e sintética, o que virá no texto” (2010, p. 1). A primeira epígrafe é uma quadra 

de desafio, que se refere à variedade de personagens que serão encontradas em Sagarana: “Lá 

em cima daquela serra, / passa boi, passa boiada, / passa gente ruim e boa, / passa a minha 

namorada” (ROSA, 2001, p. 5). Para Benedetti,  

 

Ao falar de boi e boiada, a epígrafe reforça essa referência ao individual e ao 

coletivo e, ao mesmo tempo, introduz animais mansos e violentos 

simultaneamente – mansidão e violência que ilustrarão nas novelas as ações 

dos humanos em seu grupo social e em sua relação com as próprias forças da 

natureza (BENEDETTI, 2010, p. 3). 

 

A segunda epígrafe é a história para meninos da rapoza cinzenta, de Grey Fox, 

“‘For a walk and back again’, Said the Fox. ‘Will you come with me? I’ll take you on my 

back. For a walk and back again’” (ROSA, 2001, p. 5), em que o interlocutor é convidado 

por uma raposa a lhe fazer companhia num passeio. De acordo com Benedetti,  

 

Essa epígrafe tem duplo sentido: por um lado, o narrador, como uma raposa 

astuta e maliciosa, com um propósito em mente, convida o leitor – e o leva 

metaforicamente às costas – a realizar uma viagem pelo texto e a decifrar as 

histórias que, de forma enigmática, lhe serão apresentadas no livro; por outro 

lado, ela já aponta para o tema da viagem, presente em todos os contos [...] 

(2010, p. 3) 
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De modo geral, em Sagarana, o tema da travessia envolve as personagens que 

atuam, ou que narram tais histórias. O caráter misterioso ou duvidoso do conteúdo das 

narrativas tem relação com os modos da narração, e com os acontecimentos fabulosos do 

enredo. Além disso, tal como apresentam as epígrafes, em algumas narrativas são introduzidas 

personagens animais mansas, que em determinados momentos mostram-se violentas ou 

reativas às situações de violência ou de dominação. Esses comportamentos têm relação com 

as formas de interação dos humanos com os animais.  

É possível inferir de Sagarana algumas reflexões morais, no entanto tais reflexões 

não se expressam verbalmente na forma de epimítio. A apreciação de uma moralidade da 

história pode surgir por parte do leitor, durante a interpretação do texto. Por exemplo, a partir 

da perspectiva dos animais bovinos é possível identificar em “Conversa de bois” um 

posicionamento crítico acerca do homem, semelhante ao poema de Carlos Drummond, “Um 

boi vê os homens”, porém não há uma máxima que sintetize essa moralidade ao final da 

narrativa, ou que seja sugerida pelo narrador. Sendo assim, as duas histórias que servem de 

corpus para este trabalho distanciam-se de algumas características específicas do gênero 

fábula, pois buscam retratar situações vividas por animais, remetendo à perspectiva dos 

bichos, aos modos como vivem, sem necessariamente construir um sentido simbólico ou 

alegórico sobre o “humano”. 

Dessa forma, podemos concordar que para Guimarães Rosa, o homem  

 

é resultado de uma maneira de encarar e compreender o mundo, 

estabelecendo elos com esse mundo, com as pessoas, com os outros 

homens e consigo mesmo; esses elos apontam para relações de forças 

e de aprendizagem que constituem, igualmente, o exercício de 

interpretação que o autor realiza sobre os elementos do sertão, da 

natureza (CUNHA, 2015, p. 130). 

 

 Com isso, acredita-se que Rosa busca explorar e manifestar os elos mantidos (e 

perdidos) entre o homem e o animal, por meio da ficção e do exercício de interpretação do 

pensamento animal. Nesse sentido, as narrativas “O burrinho pedrês” e “Conversa de bois” 

podem ser lidas “a partir de uma visão crítica da tradição zoológica ocidental e de uma 

perspectiva das experiências existenciais do mundo contemporâneo” (CUNHA, 2015, p. 128), 

considerando que o autor possivelmente esteja orientado em uma visão ética e ecológica dos 

animais. Assim, propõe-se que a obra de Guimarães Rosa não pretenda se constituir como um 

conjunto de narrativas moralizantes, mas sim como “uma tomada de consciência face à 
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existência das coisas, do homem, da realidade” e, portanto, pode ser lida como “uma 

interrogação que não se quer respondida, mas sim, manifestada” (CUNHA, 2015, 131). 

Mas, voltamos à questão: os animais pensam? Se pensam, o que nos diriam? 

Dominique Lestel nos lembra de que “não devemos nunca negar que o acesso à interioridade 

do animal é sempre problemático” (2011, p. 274), entretanto o acesso a tal interioridade não é 

mais complexo do que o acesso à interioridade de outro ser humano. Por essa razão, o estudo 

da obra e da escrita de Guimarães Rosa nos parece um convite, um investimento intelectual 

que se traduz “em um processo iniciático de revelação e compartilhamento de uma condição 

alternativa de existir substantivamente”, no qual identificamos “outra interpretação para o já-

dado-mundo” (CUNHA, 2015, p. 134).  

 

 

1.2 Procedimentos de escrita de João Guimarães Rosa 

 

 

1.2.1 Oralidade e valorização das “formas simples” 

 

 

Em Sagarana, bem como em outras obras de Guimarães Rosa, o trabalho com a 

linguagem é notado em todas as dimensões do texto literário. No que diz respeito à 

macroestrutura, as formas de representação textual trazem o hábito de contar histórias como 

um conteúdo performático de suas personagens. O diálogo está sempre presente. A dicção das 

personagens é proeminente e está carregada de histórias possivelmente recontadas e recriadas, 

bem como de alguns provérbios e ditos populares que traduzem um regionalismo peculiar ao 

universo próprio de Guimarães Rosa. Na introdução de Guimarães Rosa: signo e sentimento, 

Suzi Frankl Sperber declara que 

 

As tramas de Sagarana apontam para a relação entre as classes sociais 

dentro do mundo do trabalho rural. O Brasil pré-histórico, pós-histórico, a-

histórico que Rosa delineia, graças ao rastreamento das bases espirituais do 

povo, apresenta fundamentalmente as características mais antigas e 

permanentes do povo rural, cujo sentimento do efêmero é a mais forte das 

marcas. (SPERBER, 1982, p. 2). 

 

O cuidado em sustentar a oralidade das personagens e as marcas da tradição 

popular e rural manifesta não apenas uma escolha temática circunscrita no regionalismo, mas, 
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sobretudo, uma característica de seu estilo. De acordo com o filósofo Benedito Nunes, em A 

Rosa o que é de Rosa,  

 

Já observava Mary L. Daniel 
11

que a maioria das histórias de Guimarães 

Rosa e Grande Sertão: veredas são estruturadas em forma de narrativa oral. 

Trata-se, portanto, como bem lembrou Walnice Nogueira Galvão
12

, de 

oralidade ficta, ‘criada a partir de modelos orais mediante a palavra 

escrita’, mas oralidade ficta que traduz um afastamento e um recuo: 

afastamento em relação às tradições da escrita romanesca, particularmente a 

oriunda do realismo, e recuo para estilo que já o constitui o índice de 

mimeses da linguagem que se opera no romance (NUNES, 2013, p. 148, 

grifo nosso). 

 

Em Guimarães Rosa, a cultura letrada legitima e dialoga com as diferentes 

situações de oralidade: por meio da escrita, as narrativas de Sagarana encenam momentos de 

conversação e de relatos entre personagens, os quais atuam como típicos contadores de casos. 

Dessa forma, as duas modalidades, escrita e oral, articulam-se. Por um lado, identificamos na 

escrita de Rosa o trabalho com a sintaxe, a morfologia das palavras. Por outro, a conservação 

de aspetos da oralidade, em que observamos: a criatividade do autor, o dinamismo da língua, 

a preservação de tradições populares das personagens, o afastamento de um universo narrativo 

realista e a apropriação de diferentes matrizes da narração.  

De modo geral, as tramas principais de Sagarana consistem em uma narrativa 

ficcional de registro escrito que engendra uma sucessão de acontecimentos, dentre os quais 

surgem outras narrativas apresentadas pelas personagens que passam assumir a função de 

narradores. Por exemplo, em “O burrinho pedrês”, enquanto os vaqueiros manejam o gado, 

Raymundão conta a história de Calundu, touro que certa vez enfrentou uma onça e foi 

também responsável por matar Vadico, filho de Neco Borges. Esse relato surge intercalado à 

narrativa principal, assim como ocorre em “Conversa de bois”, em que durante o trajeto o boi 

Brilhante rememora o caso do boi Rodapião, que a cada dia falava uma coisa mais difícil, pois 

passou a pensar como homem. 

Os relatos de personagens que assumem a função de narradores podem ser 

compreendidos como pequenos “contos”, de acordo com as três acepções que essa palavra 

adquire: “1. Relato de um acontecimento; 2. Narração oral ou escrita de um acontecimento 

falso; 3. Fábula que se conta às crianças para diverti-las.” (GOTLIB, 2002, p. 11). Todas essas 

definições são referentes ao “contar alguma coisa” e apontam para a existência de “camadas” 

                                                 
11

 DANIEL, Mary L. João Guimarães Rosa: Travessia Literária. Rio de Janeiro: José Olympio, 1968, p 138. 
12

 GALVÃO, Walnice Nogueira. As Formas do Falso. São Paulo: perspectiva, 1972, p. 70 
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no texto de Guimarães Rosa, que se apropria das diferentes modalidades do conto, fazendo 

referências a estruturas discursivas centradas no “contar”, “relatar”, “expor fatos”. 

Segundo Kathrin Holzermayr Rosenfield, autora de Desenveredando Rosa, 

  

O conto aparece no Brasil, mais do que em qualquer outro país, como um 

enxerto artístico num costume poderoso: o do relato conversacional. Carente 

de grandes autoridades em matéria de estilo (daquela cultura letrada que se 

impõe como forte “tradição formal” na França ou na Inglaterra, por 

exemplo), a literatura brasileira apoia-se progressivamente em moldes 

populares e regionais urbanos. Ela encontra no conto o desaguar quase 

natural da forte tradição prática do parar-e-conversar. É tipicamente 

brasileiro o hábito de “puxar conversa”, de parar, no meio do trabalho ou do 

caminho, para “bater papo”, para contar e ouvir histórias. Em intermináveis 

“conversas fiadas” misturam-se vida privada e pública, curiosidade à toa e 

interesses, amabilidade espontânea e obrigação social, pois “conversar”, no 

Brasil, não é apenas um passatempo privado ou um lazer pessoal, é quase 

uma secreta confirmação de que o laço social está intacto, de que a 

cordialidade está funcionando. (2006, p. 37-38). 
 

Guimarães Rosa se apropria dessa forma popular do conto, enraizada em hábitos 

de conversação que Rosenfield entende ser tipicamente brasileiros, constituindo um universo 

ficcional em que predominam o relato, a confissão, a fofoca, as lendas; mas, ao mesmo 

tempo, o autor resgata de textos clássicos da tradição narrativa judaico-cristã (a parábola) e da 

greco-romana (a fábula) (SPERBER, 1976, 1982; ROSENFIELD, 2006) temas que 

problematizam a condição humana, a existência e a racionalidade do homem. Segundo 

Benedito Nunes, “é para esse trabalho nativo da poiesis que se volta a mimese em Grande 

Sertão: veredas” (2013, p. 149) e também em Sagarana, pois o autor “incorpora, entre as suas 

forma heterogêneas, algumas das chamadas formas simples, literariamente pré-históricas, isto 

é, anteriores à história da literatura, mas nela incidindo, na medida em que serviram de 

suporte ao desenvolvimento das eruditas” (ibidem).  

Conforme a afirmação de Kathrin Holzermayr Rosenfield no livro 

Desenveredando Rosa, identificamos que  

 

muitos dos seus contos têm nítidos traços do gênero, tão germânico e anglo-

saxão, dos Tiergeschichten (histórias de animais), que exemplificam certos 

vícios e virtudes humanas no espelho dos companheiros animais, cães, gatos, 

burros, bois... Menos afiadas e refinadas do ponto de vista formal que as 

fábulas clássicas, as história de animais cultiva, a observação minuciosa da 

natureza e dos hábitos campestres nos quais começam a se refletir certas 

particularidades morais do homem (2006, p. 38). 
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Desse modo, entendemos que em relação às narrativa “O burrinho pedrês” e 

“Conversa de bois” tanto as tramas principais, quanto os relatos do vaqueiro Raymundão e do 

boi Brilhante têm semelhanças com os esquemas do “fazer-ver” (ROSENFIELD, 2006, p.47), 

característicos também do gênero parábola, pois em certa medida trazem uma moral explícita 

ou implícita, cuja lição ética está vinculada a saberes próprios do contexto sertanejo 

mobilizado e encenado por Guimarães Rosa; são, portanto, espécie de “parábolas caipiras, de 

uma sabedoria popular moralizante” e “têm cunho de verdade revelada” (SPERBER, 1982, p. 

11).  

As sentenças proverbiais identificadas em alguns personagens – em “O burrinho 

pedrês” ficam evidentes na personagem Major Saulo (“joá com flor formosa não garante terra 

boa!” [ROSA, 2001, p. 40]; “não é nas pintas da vaca que se mede o leite e a espuma” 

[ibidem, p. 43]; “suspiro de vaca não arranca estaca” [ibidem, p. 44]) – encontram-se 

disseminadas pelas narrativas, respeitando o teor conclusivo e “a qualidade relevante 

característica dessa forma, sintática e ritmicamente acentuada”, evocando uma espécie de 

sabedoria transmitida, da qual a personagem é condutora, “repetindo ou transformando 

conceitos que seriam partes de uma linguagem coletiva” (NUNES, 2013, p. 152). Tais 

sentenças reforçam o nível de oralidade e caráter de “relato” das narrativas de Sagarana, além 

de sugerir sujeitos em aprendizado através da relação e da experiência do homem com a 

natureza (as plantas e os animais).  

 

 

1.2.2 O sertão como território discursivo, o animal como interlocutor 

 

 

Em Guimarães Rosa, “arte é mais dicção do que ficção” (FANTINI, 2003, p. 48). 

O trabalho com a linguagem ocorre desde a construção de um universo ficcional de caráter 

popular, que recupera marcas da tradição oral e a realimenta por meio da narrativa escrita, até 

a construção do enredo e de personagens que nos revelam uma “visão plural, híbrida e 

indagadora” (ibidem, p. 46). O universo de Sagarana está povoado de seres que, embora 

tragam a marca do regional, transcendem-na pela dimensão existencial (ibidem, p. 47). E por 

essa razão, entendemos que o sertão geográfico têm suas fronteiras ultrapassadas pelos 

territórios discursivos do autor.  

Nas palavras de Antonio Candido,  
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[...] o Sr. Guimarães Rosa retorna, em grande estilo, à concepção do 

contista-contador, para o qual a verdade está na narração e na descrição, para 

o qual as facadas, os casos de amor, os estouros de boiada e os crepúsculos 

têm valor eterno, acima de quaisquer outros. Por outro lado, como ficou 

sugerido, a região, deixando de ser, para ele, simples localização da história, 

com funções de pitoresco e anedótico, passa a verdadeira personagem (se 

assim posso me exprimir), tanta é a persistência e a profundidade com que 

vêm invocados a sua flora, a sua fauna, o seu relevo (1994, p. 66). 

 

Considerando dados biográficos de Guimarães Rosa, não parece arriscado afirmar 

que o conhecimento de diferentes idiomas e culturas, assim como as suas múltiplas facetas 

(sertanejo, médico, diplomata, escritor) são fatores que contribuíram muito para o surgimento 

de uma obra literária que transita por diferentes esferas e modos de entendimento. Sagarana, 

por exemplo, traz toda uma heterogeneidade étnica, linguística e cultural. As nove histórias 

presentes nessa coletânea “são como faces distintas, ajuntadas rigorosamente para a 

composição de uma fisionomia coletiva, que é a de uma região de Minas Gerais, mas também 

representativa, em grande parte de todo o Brasil do interior” (LINS, 1994, p. 68). 

Nesse sentido, “a obra de Guimarães Rosa constitui um importante vetor de 

transformações literárias e socioculturais no Brasil e no continente” (FANTINI, 2003, p. 31-

32), pois traz experiências míticas, lendárias, além de um itinerário peculiar sobre os 

domínios da natureza e da cultura, que “se opera através de uma generalizada simpatia, de 

uma indulgente e às vezes irônica compreensão, formada na base do ceticismo e da 

experiência humana” (LINS, 1994, p. 69). Possibilitando-nos experimentar o deslocamento de 

perspectivas, o autor apresenta a nós, leitores, o resultado criativo de projeções sobre a vida, 

os costumes, os tipos humanos e as personagens animais. Rosa dá voz aos sujeitos silenciados 

pelos processos civilizatórios e coloniais, trazendo-os como importantes interlocutores. 

Valorizar a dicção do vaqueiro tanto quanto a do narrador e adotar animais como 

protagonistas de suas narrativas é uma atitude política da escrita de Guimarães Rosa, pois tal 

estratégia parece descentrar algumas fronteiras e atenuar algumas polarizações e hierarquias 

de nossa cultura ocidental, perturbando-se binarismos como animal versus humano, natureza 

versus cultura. Em Sagarana esse posicionamento discursivo questiona de modo especial os 

paradigmas da civilização ocidental porque privilegia as perspectivas do homem iletrado e do 

animal, tão desqualificadas e historicamente desconsideradas no percurso cultural do 

Ocidente. A sabedoria e o caráter reflexivo das narrativas rosianas surgem de onde a 

civilização identificaria a predominância da ignorância, de onde não há predomínio de saberes 

formais, científicos. 
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Guimarães Rosa parece propor a valorização de diferentes formas de 

racionalidade e percepção. O autor busca soluções intuitivas e de caráter mítico para os 

eventos. Em relação às narrativas “O burrinho pedrês” e “Conversa de bois”, esse aspecto fica 

evidente em relação aos causos narrados pelos vaqueiros e pelos animais bovinos, causos que 

se constituem como matéria fabular. Nesse sentido, é decisiva, na escrita de Guimarães Rosa, 

justamente a presença de personagens animais como “sujeitos”: em “O burrinho pedrês”, o 

burro não se restringe à emissão de grunhidos ou bramidos, assim como em “Conversa de 

bois” a comunicabilidade dos bois não se limita a mugidos.  

Os animais de Sagarana não atuam como elementos da paisagem, são dotados de 

consciência própria, sendo também portadores de um ponto de vista sobre a “realidade”. São 

interlocutores cujo ponto de vista é mediado pelo narrador. Assim, o burrinho e os bois 

coabitam as narrativas com as demais personagens humanas em pé de igualdade. Logo, os 

enredos de “O burrinho pedrês” e de “Conversa de bois” não se fundam sobre a ideia de que o 

homem se distingue do animal pela exclusividade da razão.  

As narrativas de Guimarães Rosa tornam possível repensar os limites que separam 

o homem e o animal, a partir de uma reflexão sobre bichos que se constituem como 

personagens, como seres de ficção e de linguagem. Em conformidade, Álvares Lins declara 

que  

 

São os bichos os personagens mais comoventes, mais simpáticos e mais bem 

tratados de Sagarana. Há duas novelas especialmente de bichos, “O burrinho 

pedrês” e “Conversa de bois”, mas também em todas as outras, misturados 

com as pessoas e às vezes influindo no destino delas, aparecem bois, 

cavalos, burros, cachorros e aves. E nesse dom de tratar os bichos como 

personagens de dar-lhes vitalidade e verossimilhança na representação 

literária, está uma das faculdades mais originais e poderosas da arte do Sr. 

Guimarães Rosa (LINS, 1994, p. 69). 

 

Ao integrar no discurso dessas narrativas a perspectiva do animal, Guimarães 

Rosa se utiliza de recursos e estratégicas linguísticas que possibilitam efeitos de subjetivação 

dos bichos, sem necessariamente humanizá-los.  Do ponto de vista deste estudo, as 

personagens Sete-de-Ouros, irara Risoleta e os bois “Buscapé”, “Namorado”, “Capitão”, 

“Brabagato”, “Dançador”, “Brilhante”, “Realejo” e “Canindé” não são “menos” animais e 

“mais” humanas, ainda que o antropomorfismo as permeie.  

Dessa forma, a função do narrador das tramas principais de “O burrinho pedrês” e 

“Conversa de bois” torna-se essencial para mediar questões sobre a linguagem, 

impossibilitando o silêncio discursivo dos animais na medida em que fornece aos leitores uma 
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espécie de “tradução” que compreende o pensamento dos bichos. Essa compreensão advém da 

percepção do narrador, que identifica uma eloquência nos animais, a partir da observação e 

interpretação de seus comportamentos. 

 

 

1.2.3 O regionalismo de tempo e espaço míticos 

 

 

Muitas narrativas se iniciam com a descrição de um cenário, ambiente ou 

paisagem. Na literatura brasileira, esse modelo vigorou com a chamada estética do 

regionalismo, cuja tradição está vinculada à necessidade de expressão da nacionalidade, à 

apreciação do caráter exótico e tropical do nosso país e à valorização das particularidades da 

cultura brasileira. Essa tendência se manifestou desde os primeiros textos de formação do 

nosso sistema literário, mas foi principalmente no período do Romantismo que o romance 

brasileiro se dedicou a apresentar as especificidades e diversidades do clima, das paisagens 

geográficas e dos costumes das diferentes regiões do país. Por outro lado, foi no período do 

Realismo que a negação da idealização de elementos da narrativa fortificou o culto ao 

enfoque objetivo e à valorização da perspectiva científica das descrições.  

No livro Inocência, por exemplo, romance publicado em 1872, notamos no enredo 

o compromisso com a estética romântica e elementos que anunciam a estética realista. Na 

passagem a seguir, podemos observar o caráter realista na pormenorização descritiva da 

paisagem sertaneja mato-grossense presente no primeiro parágrafo do capítulo intitulado “O 

sertão e o sertanejo”: 

 

Corta extensa e quase despovoada zona da parte sul-oriental da vastíssima 

Província de Mato Grosso a estrada que da Vila de Sant’Ana do Paranaíba 

vai ter ao sítio abandonado de Camapuã. Desde aquela povoação, assente 

próximo ao vértice do ângulo em que confinam os territórios de São Paulo, 

Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso até ao Rio Sucuriú, afluente do 

majestoso Paraná, isto é, no desenvolvimento de muitas dezenas de léguas, 

anda-se comodamente, de habitação em habitação, mais ou menos chegadas 

umas às outras, rareiam, porém, depois as casas, mais e mais, caminham-se 

largas horas, dias inteiros sem se ver morada nem gente até ao retiro de João 

Pereira, guarda avançada daquelas solidões, homem chão e hospitaleiro, que 

acolhe com carinho o viajante desses alongados páramos, oferece-lhe 

momentâneo agasalho e o provê da matalotagem precisa para alcançar os 

campos de Miranda e Pequiri, ou da Vacaria e Nioac, no Baixo Paraguai. Ali 

começa o sertão chamado bruto. (TAUNAY, 2011, p. 18). 
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Em contrapartida, podemos identificar também outra forma de composição muito 

comum em início de narrativas, sobretudo no gênero conto de fadas, cujos textos 

 

começam, na sua grande maioria, com fórmulas do tipo: “Era uma vez”; 

“Era”; “Diz que era uma vez”; “Havia”; “No tempo em que”; “Contam que”; 

“Há muito tempo”. Estas fórmulas iniciais representam uma temporalidade 

indefinida, difusa, indicativa quer de que faz muito tempo que aconteceu a 

ação, quer de que se trata de evento repetido. O recurso da linguagem capaz 

de indiciar a atemporalidade histórica, assim como a espacialidade só 

ficcional e não geográfica, afora a fórmula inaugural do relato, é o uso 

imperfeito do indicativo, representando o que se passou desde o começo dos 

tempos e se repete até o presente do leitor, ou ouvinte (SPERBER, 2009, p. 

179-180). 

 

Em outras palavras, essa estrutura inicial dos contos de fadas tem a função de nos 

transportar de um tempo presente para um passado remoto, fazendo-nos imergir em uma 

realidade atemporal. Dentre as possibilidades apresentadas por Suzi Sperber, autora de Ficção 

e Razão, a locução “Era uma vez...” talvez seja a mais recorrente. 

Na coletânea Sagarana, com destaque para “O burrinho pedrês” e “Conversa de 

bois”, apesar do caráter regional podemos identificar que as narrativas têm um início que 

marca distância quanto às tendências regionalistas anteriores à fase modernista da literatura 

brasileira, ao mesmo tempo em que podemos identificar o diálogo com a cultura popular 

brasileira. Nota-se em Guimarães Rosa “uma florada novelística marcada pelo refinamento 

técnico, graças ao qual as regiões se transfiguram e os seus contornos humanos se subvertem” 

(CANDIDO, 1989, p. 161).  

Como em outras obras do autor, em Sagarana identificamos elementos não-

realistas, como o insólito, o absurdo, o caráter mágico das situações, bem como reconhecemos 

o uso de técnicas antinaturalistas, como o monólogo interior, a visão simultânea, a elipse. 

Todos esses procedimentos são considerados por Antonio Candido aspectos de uma terceira 

fase da literatura brasileira identificada como “super-regionalista” e que “corresponde à 

consciência dilacerada do subdesenvolvimento e opera uma explosão do tipo de naturalismo 

que se baseia na referência a uma visão empírica do mundo” (ibidem, p. 162).  

Tal “consciência dilacerada do subdesenvolvimento” surge da experimentação do 

ambiente e das travessias pelo sertão, tão evidentes nas narrativas de Guimarães Rosa. O 

motivo da viagem está na vasta obra desse autor, possibilitando por meio da leitura a 

compreensão de um espaço que se abre em viagem, e a viagem se converte em mundo; sem 

limites fixos, o sertão abrange todos os lugares, “congrega o perto e o longe, o que a vida 

alcança e o que só a imaginação pode ver” (NUNES, 2013, p. 79). Para Benedito Nunes,  
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Guimarães Rosa liga-se às grandes expressões do ‘romance de espaço’ – ao 

D. Quixote de Cervantes e ao Ulisses de Joyce, para só falarmos nos 

extremos dessa espécie, em que a narração dos acontecimentos e peripécias 

se apresenta como a primeira camada criação romanesca, intermediária da 

descoberta do mundo natural e humano. (2013, p. 78). 

 

O espaço mítico de Guimarães Rosa revela um mundo ilimitado de possibilidades, 

em que “existir e viajar se confundem” (NUNES, 2013, p. 80), em que as travessias são 

vivências e descobertas do mundo e de nós mesmos. Em A Rosa o que é de Rosa, 

compreendemos que, 

 

Misto de acaso e necessidade, a ação dos personagens de Sagarana segue, 

em geral, de maneira ostensiva ou encoberta, a linha itinerante de caminhos 

que se apartam e se entrecruzam, para se unirem depois, produzindo, pela 

convergência de causas mínimas, imprevisíveis, circunstanciais, um efeito 

único, que parece pré-ordenado por uma razão (logos) exterior aos atos 

humanos. As coisas e os animais participam do encantamento secreto de 

causas, que imprime um cunho de necessidade a sucessos casuais, e que faz 

da necessidade um produto singular da multiplicação de acasos (NUNES, 

2013, p. 81, grifo do autor). 

 

Esse aspecto fica evidente, por exemplo, em “O burrinho pedrês”, em que a 

personagem animal, tão desprezada pelos vaqueiros, tem a função de salvar a si mesma e a 

dois homens que conduziam a boiada durante o retorno da viagem, que culminou na travessia 

do Córrego da Fome. O heroísmo de Sete-de-Ouros, ironicamente, demonstra a mudança no 

destino do burrinho, que era visto como imprestável. O circunstancial, “o equívoco que decide 

do destino e ajeita caminho à grandeza dos homens e dos burros” (ROSA, 2001, p. 35), 

evidencia que em Rosa os “encontros e desencontros, são equívocos aparentes, que um recuo 

no espaço e no tempo transforma em certeza, ou em certezas que a distância neutraliza” 

(NUNES, 2013, p. 81).  

Nesse mesmo sentido, em “Conversa de bois”, o final trágico da personagem 

Agenor Soronho é uma solução que traz aos leitores um conflito moral, pois a salvação do 

menino Tiãozinho resulta da morte “circunstancial” do carreiro Agenor, causada pelos bois. 

Desse modo, o destino rearruma a ordem das coisas. Uma nova vida se abre para o pequeno 

Tião com o fim dessa viagem. Logo, entendemos que “os espaços que se entreabrem, na obra 

de Guimarães Rosa, são modalidades de travessia humana” em que “Sertão e existência 

fundem-se na figura da viagem, sempre recomeçada – viagem que forma, deforma, transforma 
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e que, submetendo as coisas à lei do tempo e da causalidade, tudo repõe afinal nos seus justos 

lugares” (NUNES, 2013, p. 84, grifo do autor).  

Podemos notar também que, inerente ao motivo da viagem, da travessia pelo 

sertão, o tempo nas narrativas de Guimarães Rosa varia do passado para o presente, como se 

introduzido pelo “Era uma vez...”. Esse aspecto fixa as narrativas numa intemporalidade que é 

própria dos mitos, na medida em que “a mimese ora se circunscreve a uma porção da vida 

comum, do cotidiano, ora está em contato com os largos domínios do maravilhoso” (NUNES, 

2013, p. 87).  

Tanto em “O burrinho pedrês” como em “Conversa de bois” há constantemente a 

passagem do plano da realidade para um plano mitopoético: o conteúdo performático das 

personagens demarca o presente da narrativa, no entanto, por vezes, os diálogos, os assuntos, 

os causos, revelam o imaginário do sertão de Rosa, em que temos um modo diferente de 

acessar os mundos natural e humano, conhecidos e desconhecidos ao mesmo tempo.  

Essa forma particular de conhecer o mundo, segundo Rosenfield, revela-nos que  

 

No fundo do sertão, do ser humano e da criatura há, portanto, um sem-fundo, 

um vazio – o “magma” daqueles acessos de “brabeza” de bois e homens e 

daqueles “estouros de boiada” reais e metafóricos, que desencadeiam 

avalanches de devastadora violência. Sensível aos limbos da racionalidades, 

Rosa sempre parece rastrear as trilhas camufladas que nos fazem retornar a 

inquietantes êxtases. Na calma aparente da vida cotidiana, aparece 

sorrateiramente o horizonte de um perigo temível que ressoa nas fórmulas 

sertanejas como “viver é perigoso”, embutidas como refrãos na narrativa 

rosiana. (2006, p. 40). 

 

A visão de mundo em João Guimarães Rosa não separa homem e natureza, ambos 

são sujeitos em sua escrita e ao mesmo tempo objetos de observação do autor. Tal 

característica pode ser observada desde Magma, em que Rosa trata de imagens de espaços do 

interior do Brasil. De certo modo, nesse livro de poemas o autor associa os conteúdos à 

concepção grega de lócus (amoenus e por vezes horribilis), em que os elementos naturais são 

de grande importância e assumem posição central
13

. Assim, podemos notar que desde a obra 

inicial de Rosa há uma visão mítica sendo delineada, na medida em que o poeta versa sobre o 

homem do sertão em consonância com os bichos, as lendas, as paisagens naturais.  

                                                 
13

 De acordo com Suzana Alves, em E-Dicionário de termos Literários, “para o homem do mundo grego, a 

natureza ocupava uma posição cimeira. De facto, tal cosmovisão conferia especial ênfase aos elementos naturais, 

profundamente sentidos e assimilados, constituindo uma unidade perfeita onde o ser humano se inseria enquanto 

presença viva e operante. Este, ao assumir uma posição central, manifestava um interesse bastante acentuado por 

tudo aquilo que o rodeava”. Disponível em http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/locus-amoenus/. Acesso em: 

02/06/2019. 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/locus-amoenus/
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Para Maria Célia Leonel, o livro de poemas Magma 

 

não é caso à parte na produção rosiana, mas ponto de ligação entre os seus 

textos [...] – livro menor de autor maior – interessa aos estudiosos do texto 

rosiano por ser um elo na cadeia da obra. Permite verificar a permanência, a 

transformação ou o abandono de elementos temáticos, de motivos, de 

recursos linguísticos de toda sorte. (2000, p. 37). 

 

Conforme declara Leonel, Magma é “matéria, substância, massa que está na 

origem de procedimentos inventivos [...], mas é também forma” (2000, p. 169), pois são 

identificados temas que serão recorrentes, além de modos de composição em 

desenvolvimento, que serão retomados. Nas palavras da autora de Guimarães Rosa: Magma e 

gênese da obra: 

 

Não presumimos, em absoluto, que o autor de Sagarana tenha examinado, a 

cada texto onde determinado procedimento é recuperado, aquele com que 

tem relações, embora tal ato possa ter ocorrido algumas vezes. A memória é, 

como diz Valéry, “o corpo do pensamento”, mas há também o esquecimento: 

cioso da necessidade de ser original, de não se repetir, a reiteração rosiana 

ocorre, muitas vezes, porque o escritor não se dá conta da manifestação 

anterior do procedimento. A direção que a memória – combinada com outros 

componentes da psique humana, em especial a imaginação, a capacidade 

inventiva e criadora, excepcionais em Guimarães Rosa – imprime na sua 

produção é a da continuidade e a da modificação. (LEONEL, 2000, p. 170). 

 

Podemos observar em Magma espécie de quadro espacial típico de determinada 

região, marcado pela observação da paisagem natural, do comportamento dos bichos, além da 

presença das culturas indígena e africana. Tal procedimento que será reiterado em Sagarana e 

demais obras do autor, apesar da dimensão não-realista e menos “pitoresca” na projeção do 

sertão em Guimarães Rosa.  

Em A educação pela noite, Antonio Candido afirma que “o regionalismo foi uma 

etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o romance e o conto, focalizar a realidade 

local”. Entretanto, segundo Candido é por meio de um regionalismo menos pitoresco que 

Guimarães Rosa integra uma “uma espécie nova de literatura, que ainda se articula de modo 

transfigurador com o próprio material daquilo que foi um dia o nativismo”, mas que de certo 

modo encontra substância para produzir livros significativos graças à “inventividade dos 

entrechos e à capacidade inovadora da linguagem” (CANDIDO, 1989, p. 207).  

No desenvolvimento de sua crítica, Candido constata que “o mundo rústico do 

sertão ainda existe no Brasil, e ignorá-lo é um artifício. Por isso ele se impõe à consciência do 

artista, como à do político e do revolucionário”. Nesse sentido, “Rosa aceitou o desafio e fez 
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dele matéria, não de regionalismo, mas de ficção pluridimensional, acima do seu ponto de 

partida contingente” (ibidem). Candido acredita que por essas razões, Guimarães Rosa tornou-

se um dos maiores ficcionistas brasileiros, pois mostrou  

 

como é possível superar o realismo para intensificar o senso do real; 

como é possível entrar pelo fantástico e comunicar o mais legítimo 

sentimento do verdadeiro; como é possível instaurar a modernidade da 

escrita dentro da maior fidelidade à tradição da língua e à matriz da região 

(1989, p. 207, grifo nosso). 

 

Para Benedito Nunes a linguagem de Guimarães Rosa, marcada pela acentuação 

de aspectos da oralidade, é inerente a um alto nível reflexivo, tendo em vista que 

“independentemente da articulação metafórica elaborada sobre o espaço social e humano de 

imediata referencialidade regional — o Sertão —, a reflexividade dominante da narração, isto 

é, do processo narrativo, do discurso como tal, entrança metáforas que são topoi do 

pensamento” (2013, p. 160). Além disso, tratando mais especificamente de Grande Sertão: 

veredas, Benedito Nunes define o sertão como um “espaço de errância em que o homem se 

perde para encontrar-se” (ibidem, p. 162), lugar em que a travessia é projetada como aventura 

da personagem heroica (em “O burrinho pedrês” seria a figura animal, Sete-de-Ouros; em 

“Conversa de bois” seriam os bois), do mesmo modo que “o Sertão tematiza o mundo e a 

travessia conforme se verá, tematiza o tempo, numa figuração de temporalidade” (ibidem, p. 

186) apoiada na ordem dos eventos narrados e na sua duração. 

Guimarães Rosa parece tentar recuperar a comunicação perdida com os animais, 

buscando referências nas narrativas míticas em que os bichos cooperam com o homem na 

dinâmica da vida. A “vocalidade” dos animais não é esvaziada, ao contrário, traz um discurso 

muito forte que remete à concepção evolutiva do homem e seu distanciamento da natureza.  

A bióloga Mônica Meyer observa que na cultura ocidental a visão antropocêntrica 

foi decisiva na definição do meio ambiente como tudo que cerca o homem. A autora de Ser-

Tão Natureza analisa que a expressão “meio ambiente” sugere “um ambiente reduzido pela 

metade – uma vez que meio tem também este significado – e a ausência do homem. Dessa 

forma, o conceito se restringe a um espaço físico envolvente – ‘aquilo que cerca o envolve os 

seres vivos ou as coisas’ (Ferreira, 1986:101)” (2008, p. 22). 

Por outro lado, Meyer constata que a palavra “natureza”, por sua vez, tem sentido 

contrário, tendo em vista que “engloba ‘todos os seres que constituem o Universo’ (Ferreira, 

1986:1.182). Nesse enfoque, os seres aparecem como componentes do universo, mas sem 
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especificar as suas posições no cosmos e sem mencionar a distinção entre os humanos e os 

demais seres vivos” (2008, p. 22).  

Meyer também afirma que esse conceito  

 

permite distinguir duas grandes correntes: uma primeira, em que o ser 

humano, ao ocupar a posição central, se coloca diante da natureza que está 

ao seu redor para lhe servir, e uma segunda postura, de acordo com a qual o 

ser humano está na natureza, fazendo parte dela e interagindo com os 

elementos naturais” (2008, p. 23). 

 

No que tange as narrativas de Guimarães Rosa, parece que o autor adota a 

segunda postura, buscando resgatar as relações entre homem e a natureza. Suas narrativas são 

um campo fértil, pois o mundo natural, bem como tudo o que faz parte dele, plantas e animais, 

deixam de ser mero cenário. Por meio do fictício, da prosa literária, o autor desenvolve uma 

narrativa baseada em suas próprias observações e vivências sobre a dinâmica do sertão, lugar 

em que viveu.  

Por fim, considera-se que nas narrativas “O burrinho pedrês” e “Conversa de 

bois” os animais não funcionam como peça de composição etnográfica, e sim como 

personagens que podem nos fazer refletir sobre as relações dos seres humanos com o mundo 

natural. Dessa forma, é relevante afirmar que, em Guimarães Rosa, 

 

A natureza não se apresenta como um palco, cenário ou moldura onde se 

desenrola a ação, mas está dentro de cada personagem e cada um faz sua 

natureza. A narrativa é construída de modo que a realidade humana se 

entrelace com o mundo natural de tal forma que a identidade de cada um seja 

o resultado de uma relação de reciprocidade (MEYER, 2008, p. 23). 

 

Mais adiante, a estudiosa afirma que na obra rosiana a natureza se faz sempre 

presente, adquirindo uma pluralidade de significados, de modo que “a natureza do homem e a 

natureza dos outros elementos que compõe o mundo natural se entrelaçam e as mudanças vão 

se processando simultaneamente” (MEYER, 2008, p. 23).  
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CAPÍTULO 2 – O BURRINHO PEDRÊS 

 

 

2.1 Era uma vez, um burrinho pedrês 

 

 

Penso que não há equívoco em afirmar que a narrativa “O burrinho pedrês” tem 

um início pouco comum. O primeiro aspecto atípico é notável no alto da página, em que uma 

cantiga – “E, ao meu macho rosado, carregado de algodão, perguntei: p’ra donde ia? P’ra 

rodar no mutirão” (ROSA, 2001, p. 29) – serve de epígrafe, indicando a síntese do tema e o 

caráter popular de “O burrinho Pedrês”. Tal epígrafe tem função elucidativa e transmite a 

ideia do que podemos ler a seguir. A epígrafe funciona como uma entrada ao discurso do 

texto de Rosa, em que a questão animal é notória. De acordo com Suzi Frankl Sperber, nessa 

cantiga está introduzida uma interpelação na qual se identifica a “personificação do animal, 

capaz de responder” (1982, p. 16).  

O segundo aspecto atípico tem relação com a narrativa propriamente dita, que 

começa assim: “Era um burrinho pedrês, miúdo e resignado, vindo de Passa-Tempo, 

Conceição do Serro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se Sete-de-Ouros, e já fora tão bom, 

como outro não existiu e nem pode haver igual. (ROSA, 2001, p. 29, grifo nosso). Nesse 

fragmento inicial, percebemos que a história se principia com a caracterização física de uma 

personagem animal, com a indeterminação do lugar de origem de onde ele veio e a valoração 

nostálgica de seu passado. Observa-se que o verbo “ser” conjugado no pretérito imperfeito do 

indicativo traz uma marca de atemporalidade, marca que remete à expressão cristalizada “era 

uma vez...” dos contos de fadas. Essa indefinição temporal vem acompanhada de uma 

imprecisão espacial, e escoltada pela dúvida “não sei onde no sertão” (ROSA, 2001, p. 29). 

Desde então, podemos nos sentir imersos num universo difuso, mais indeterminado, e, talvez, 

mais mágico que racional. 

Em Ficção e Razão: uma retomada das formas simples, a professora Suzi Sperber 

nos explica que a “intemporalidade histórica” e a “inespacialidade geográfica” são recorrentes 

nos contos de fadas e nas narrativas míticas. No entanto, as dimensões e categorias de tempo e 

espaço recebem tratamento distinto se comparamos essas duas formas de composição 

literárias. Em nota de rodapé, Sperber atesta que 
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O mito abrange um espaço e tempo que tende a estar voltado para fora do 

indivíduo, para explicar a natureza física do mundo, ou mesmo a natureza 

psíquica do indivíduo – mas a partir da ótica de valores sociais – portanto de 

dimensões externas – e punitivas, ou domesticadoras. O mito é elemento de 

controle. E o tempo e o espaço do relato mítico refletem isso.  O conto de 

fadas trata de aspectos da psique humana, aspectos em conflito. Mas o 

sentido dessa luta é libertadora. Enquanto o mito tolhe, o conto de fadas 

catapulta para outras dimensões (2009, p. 46-47).   

 

Ainda de acordo com Sperber,  

 

[...] ‘O burrinho pedrês’ não se define como mito. Por isto ‘Era um 

burrinho’, sintagma no qual falta o ‘uma vez’, introdutor da atemporalidade, 

pode querer significar tão-somente que o burrinho era, existia indiscutível e 

indubitavelmente. A construção sintática mantém a ambiguidade por ser 

característica da primeira das locuções, a de cunho mítico (1982, p. 17). 

 

O início da narrativa ocorre, portanto, com certa ênfase biográfica na apresentação 

da personagem animal e com a descrição de sua aparência: “pedrês, miúdo e resignado”. Essa 

caracterização nos permite construir uma imagem do burrinho, que inicialmente, por ainda 

estar sendo apresentado a nós, veio acompanhado da indefinição do artigo “um”. No entanto, 

essa personagem não é um burrinho qualquer, pois tal como ele “nem pode haver igual” 

(ROSA, 2001, p. 29). Com pintas pretas e brancas, o animal pequeno é assinalado como um 

ser paciente, que está conformado, que é capaz de renúncias, tal como podemos interpretar do 

adjetivo “resignado”.  

A atemporalidade inicial é substituída pela precisão do tempo, pela atualidade da 

narrativa. No instante presente, marcado pelo “agora”, o conformismo do burrinho parece-nos 

associado a sua condição de velhice, cuja imagem traz a decadência da aparência física e a 

falta de vigor dessa personagem animal: 

 

Agora, porém, estava idoso, muito idoso. Tanto, que nem seria preciso 

abaixar-lhe a maxila teimosa, para espiar os cantos dos dentes. Era 

decrépito mesmo à distância: no algodão bruto do pelo — sementinhas 

escuras em rama rala e encardida; nos olhos remelentos, cor de bismuto, com 

pálpebras rosadas, quase sempre oclusas, em constante semissono; e na 

linha, fatigada e respeitável — uma horizontal perfeita, do começo da testa à 

raiz da cauda em pêndulo amplo, para cá, para lá, tangendo as moscas 

(ROSA, 2001, p. 29). 

 

Outro aspecto interessante nesse fragmento se faz presente na expressão “No 

algodão bruto do pelo”, pois reforça a referência de um trecho da cantiga (“E, ao meu macho 

rosado, carregado de algodão, perguntei”) que serve de epígrafe. Tal excerto nos deixa à 
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espera de quais respostas nos trará o próprio animal. Mas como será essa resposta, tendo em 

vista que o burrinho não fala (diferentemente do burro da cantiga)? Ou “fala”? 

 

 

2.1.1 A configuração da personagem animal 

 

 

“O burrinho pedrês” surge como introdução ao universo de ficção de Sagarana, 

apresentando ao leitor um novo sistema de valores pautados no sertão de Guimarães Rosa, 

onde algumas desigualdades se fazem presentes de acordo com o mundo social sertanejo, mas 

no que diz respeito à estruturação da narrativa tais desigualdades se amenizam tendo em vista 

a valoração do animal como personagem de destaque e com função narrativa. A 

transformação de status do burrinho como protagonista culminará em “Conversa de bois” na 

confirmação de um contexto significativo e diferente para os animais, em que é possível 

interpretá-los subjetivamente, com “verdade”.  

 Antonio Candido, em “A personagem de ficção”, traz uma reflexão oportuna ao 

declarar que: 

 

A verdade da personagem não depende apenas, nem sobretudo, da relação de 

origem com a vida, como modelos propostos pela observação, interior ou 

exterior, direta ou indireta, presente ou passada. Depende, antes do mais, da 

função que exerce na estrutura do romance, de modo a concluirmos que é 

mais um problema de organização interna que de equivalência à realidade 

exterior (CANDIDO, 2007, p. 75). 

 

O estudo da personagem Sete-de-Ouros, portanto, deve resultar da análise de sua 

composição, e não necessariamente da sua comparação com o mundo, com a existência de um 

burrinho real. Além disso, mais especificamente em se tratando do estudo de personagem, é 

preciso considerar que a vida, a existência de tal ser fictício depende de uma composição, das 

circunstâncias em que os elementos constituintes se apresentam; da relação com as outras 

personagens; do ambiente; do tempo e do espaço da narrativa; etc. 

Nesse sentido, considerando-se também a impossibilidade de uma narrativa 

abranger a totalidade de uma existência, é preciso ter em mente o caráter de 

“convencionalização” apontado por Antonio Candido (2007) como sendo referente ao 

trabalho de selecionar traços limitados e expressivos. Esses traços são circunscritos com base 

na lógica inerente à configuração da personagem e à estruturação da história. Dessa maneira, 
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muitas vezes “o inverossímil, segundo os padrões da vida corrente, é, na verdade, incoerente, 

em face da estrutura do livro” (CANDIDO, 2007, p. 76-77), ou seja, um “traço irreal pode 

tornar-se verossímil, conforme a ordenação da matéria e os valores que norteiam, sobretudo o 

sistema de convenções adotado pelo escritor; inversamente, os dados mais autênticos podem 

parecer irreais, mesmo impossíveis, se a organização não os justificar” (ibidem, p. 77). 

Se aparentemente a existência de uma “personalidade” animal não participaria de 

nosso dia a dia, na literatura de Guimarães Rosa as personagens animais são composições 

verbais que sugerem um tipo de realidade possível, são seres de ficção verossímeis. Na 

narrativa “O burrinho pedrês” (e também em “Conversa de bois”) temos uma configuração 

nítida e aprofundada dos modos de ser de personagens não humanas, pois Guimarães Rosa 

convencionalizou de maneira coerente os elementos que constituem a história, elaborando um 

universo mítico sertanejo em que a comunicação e a “subjetividade” animais sobressaltam aos 

nossos olhos. 

Beth Brait, em A personagem, traz uma introdução aos estudos desse elemento da 

narrativa no âmbito da teoria literária. Mediante a procura do vocábulo no dicionário comum 

e geral da língua, ela demonstra que a definição de “personagem” remete à noção de “pessoa” 

ou “ser humano”, provocando inclusive uma confusão conceitual que não distingue o ser vivo 

(pessoa) do ser de ficção (personagem). Sabemos, porém, que no estudo da literatura, essa 

identificação é problemática. Por essa razão, na perspectiva de Brait, deve-se recorrer aos 

dicionários especializados em termos literários, pois  

 

Uma leitura ingênua dos livros de ficção confunde personagens e pessoas. 

Chegaram mesmo a escrever “biografias” de personagens, explorando partes 

de sua vida ausente do livro (“O que fazia Hamlet durante seus anos de 

estudo?”). Esquece-se que o problema da personagem é antes de tudo 

linguístico, que não existe fora das palavras, que a personagem é “um ser de 

papel”. Entretanto recusar toda relação entre personagem e pessoa seria 

absurdo: as personagens representam pessoas, segundo modalidades próprias 

da ficção. (DUCROT; TODOROV 
14

apud BRAIT, 1985, p. 10-11). 

 

O que podemos destacar desse apontamento é que para esses autores a existência 

da personagem se restringe ao universo da ficção, em que surge como uma construção 

linguística, uma elaboração cuja materialidade se faz de palavras. Por essa razão, Beth Brait 

dá destaque a um aspecto da citação de Ducrot e Todorov, aspecto esse fundamental e que 

está centrado na ideia de que “as personagens representam pessoas, segundo modalidades 

                                                 
14

 DUCROT, Oswald & TODOROV, Tzvetan. Dictionnaire encyclopédique dez sciences du langage. Paris, 

Seuil, 1972, p. 286. 



49 
 

próprias da ficção” (BRAIT, 1985, p. 11, grifo nosso). Ou seja, para compreender qualquer 

assunto a respeito de Sete-de-Ouros, é necessário confrontar a forma literária, a criação do 

texto e os modos de construção de Guimarães Rosa, e somente a partir dessa análise será 

possível pensar a existência de personagens enquanto representação de uma realidade 

supostamente exterior. 

No tratado A Poética, Aristóteles procurou explicar o funcionamento da poesia 

(com foco na tragédia) compreendendo seus elementos constituintes, partindo do princípio de 

que a arte poética envolve a mimesis. Nesse sentido, no que tange ao estudo da personagem e 

os meios de elaboração da obra, o texto aristotélico trata de dois aspectos fundamentais para 

Brait: “a personagem como reflexo da pessoa humana” e “a personagem como construção, 

cuja existência obedece às leis particulares que regem o texto” (BRAIT, 1985, p. 29). A 

discussão relativa ao termo “personagem” (sobretudo no que diz respeito aos protagonistas) e 

os aspectos que delineiam tal definição apontam para a construção de seres que se configuram 

à imagem e à semelhança de seres reais, estabelecendo uma distinção entre “pessoas 

concretas” e “pessoas imaginárias” (ou entre pessoas “reais” e pessoas “representadas”). 

Para Brait, seria importante uma releitura do tratado de Aristóteles, a fim de 

recuperar o conceito de verossimilhança interna da obra, evitando-se o mal entendido de que a 

poesia se fundamenta na imitação do real, no sentido de cópia ou reprodução. 

Entendemos que a constituição da personagem, ainda que pautada nos contornos 

humanos, não se configura como a cópia de um indivíduo real. O conceito de mimesis, 

traduzido tradicionalmente como “imitação” (conforme Jaime Bruna [2005]), tem muito mais 

a ver com a possibilidade de se representar a possível e verossímil existência de uma pessoa 

dentro de um universo ficcional, sem que esta representação seja entendida como um “retrato 

fiel” de um ser preexistente à criação da personagem. E, quanto aos modos da mimesis, 

Aristóteles propõe a construção de personagens melhores ou piores, superiores ou inferiores à 

média, conforme os gêneros poéticos. 

De acordo com o filósofo grego,  

 

Como aqueles que imitam imitam pessoas em ação, estas são 

necessariamente boas ou más (pois os caracteres quase sempre se reduzem 

apenas a esses, baseando-se no vício ou na virtude a distinção do caráter), 

isto é, ou melhores do que somos, ou piores, ou então tais e quais, como 

fazem os pintores; Polignoto, por exemplo, melhorava os originais; Pausão 

os piorava; Dionísio pintava-os como eram. [..] Nessa mesma diferença 

divergem a tragédia e a comédia; esta os quer imitar inferiores e aquela 

superiores aos da atualidade (ARISTÓTELES, 2005, p. 20-21, grifo nosso). 
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Mais adiante, em outra passagem, Aristóteles defende que, devido a essa licença 

criativa, há uma aproximação entre a poesia e a filosofia tendo em vista que ambas se 

dedicam às “verdades universais”, ou seja, no caso da poesia, às atribuições de pensamentos e 

de comportamentos aos indivíduos conforme a sua natureza. Para tanto, ele difere a poesia do 

discurso do historiador, pois este, ao contrário, estaria pautada no relato dos fatos particulares. 

Logo, podemos ler as proposições a seguir: 

 

Não é em metrificar ou não que diferem o historiador e o poeta: a obra 

de Heródoto podia ser metrificada; não seria menos uma história com o 

metro do que sem ele; a diferença está em que um narra acontecimentos e 

o outro, fatos que quais podiam acontecer. Por isso, a Poesia encerra 

mais filosofia e elevação do que a História; aquela enuncia verdades 

gerais; esta relata fatos particulares. Enunciar verdades gerais é dizer que 

espécie de coisas um indivíduo de natureza tal vem a dizer ou fazer 

verossímil ou necessariamente; a isso visa a Poesia, ainda quando nomeia 

personagens. (ARISTÓTELES, 2005, p. 28, grifo nosso). 

 

De certa forma, Aristóteles sustenta uma relação entre literatura e realidade, 

porém, essa relação tem a ver com a técnica e o trabalho do escritor em selecionar elementos 

do real, em configurar um universo real em si mesmo, a partir de princípios de 

verossimilhança. Assim, entendemos que a configuração da personagem Sete-de-Ouros não 

está a serviço de uma reprodução da vida extraliterária, pois “não cabe à narrativa poética 

reproduzir o que existe, mas compor as suas possibilidades” (BRAIT, 1985, p. 31). 

Para Aristóteles, a mimesis sugere a criação de histórias ficcionais e de 

personagens que nos convençam de sua existência a partir da constatação de que as ações e os 

seres imaginários são verossímeis naquele universo. Tratando mais especificamente do gênero 

trágico e sobre as formas de organização dos episódios, Aristóteles afirma que  

 

o poeta necessariamente imita sempre por uma de três maneiras: ou reproduz 

os originais tais como eram ou são, ou como os dizem e eles parecem, ou 

como deviam ser. Isso se exprime numa linguagem em que há termos raros, 

metáforas e muita modificação de palavras, pois consentimos isso aos poetas 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 48, grifo nosso). 

 

Considerando esses apontamentos, nota-se que na primeira narrativa de Sagarana, 

Guimarães Rosa atualiza a noção de “personagem” por meio da configuração existencial de 

um ser que não está circunscrito nos limites do humano, mas que surge como “sujeito” 

possível no sertão mítico de Rosa. A configuração de Sete-de-Ouros e o status da personagem 

animal não comprometem a verossimilhança da obra. 
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2.1.2 A transformação do status marginalizado do animal 

 

 

Como vimos, o conceito de “personagem” associado à ideia de “pessoa” omite a 

possibilidade de que haja animais (em condição de animalidade) como protagonistas e ainda 

rejeita a contingência de que possam fazer parte do núcleo fundamental das narrativas. 

Mesmo considerando a licença criativa ou a liberdade poética dos escritores, é como se a estes 

seres viventes só coubessem representações figurativas, simbólicas, nas quais os animais 

surgiriam antropomorfizados, com predominância de qualidades humanas. Comumente, esse 

procedimento configura narrativas de caráter alegórico que se servem dessa estratégia para 

amenizar ou para propor questões relativas à moral. Nesses casos, os animais surgem como 

“espelhos” do homem. 

Massaud Moisés explicita esse posicionamento ideológico no seu Dicionário de 

Termos Literários, ao patentear que 

 

a própria etimologia do vocábulo [personagem] assinala uma restrição 

semântica que merece registrar: animais não podem ser personagens, menos 

ainda os seres inanimados de qualquer espécie. Quando comparecem no 

universo ficcional, os animais tendem a ser meras projeções das personagens 

(como no caso de Quincas Borba), ou denotam qualidades superiores à sua 

condição, uma espécie de “inteligência” humana (como a Baleia, de Vidas 

Secas), ou servem de motivo para a ação (como em Moby Dick). Os 

apólogos ou fábulas utilizam os animais como protagonistas, mas envolve-os 

de um halo simbólico que os subtrai do círculo zoológico inferior para alçá-

los ao perímetro humano. (MOISÉS, 2004, p. 348). 

 

Esse paradigma teórico tem antecedentes na cultura Greco-latina, tanto em relação 

ao que propôs o filósofo Aristóteles, tratando a personagem como mimesis “da pessoa 

humana” (BRAIT, 1985, 29), como também em relação à forma como nossas origens 

culturais do Ocidente trataram os animais. Eles, assim como os considerados “primitivos” ou 

“bárbaros”, sempre estiveram à margem (NUNES, 2011). Nesse sentido, por mais que a 

concepção de “personagem” estivesse atrelada à ideia de uma construção obediente às leis 

particulares do texto, tratava-se de um termo cujo significado esteve vinculado a uma 

concepção de mundo antropocêntrica. 

No ensaio “Representação social e mimesis”, de Luiz Costa Lima, o teórico 

recupera esse termo grego e o problematiza, trabalhando em uma releitura que propõe 

correções sobre a visão padronizada do conceito de “mimesis”. Costa Lima visa demonstrar o 

equívoco da concepção tradicional, a qual supõe que esse vocábulo se refira à “duplicação”, 
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isto é, à repetição de alguma coisa que é prévia e que já está dada anteriormente ao produto 

mimético.  

O fenômeno da representação é muito mais complexo, e não se trata apenas de um 

fio condutor entre o real e o texto da mimesis. Costa Lima constata que “representação” é uma 

circunstância das formas pelas quais atribuímos significados ao “mundo das coisas e dos 

seres”, sendo o resultado de um processo valorativo e alicerçado em rótulos e categorias que 

distinguem objetos e seres. Nesse sentido, ele atesta que há uma hierarquização classificatória 

nas formas de entendimento do mundo, baseada em princípios socioculturais e não universais. 

Nas palavras do teórico: 

 

A ordem hierárquica, constitutiva da classificação, é, portanto, um princípio  

a priori imotivado, pelo qual uma cultura, uma sociedade, uma classe ou um 

estamento estabelece e diferencia valores, concebe critérios de identificação 

social, de identidade individual e de distinção socioindividual. A 

representação é o produto das classificações. Ou seja, cada membro de uma 

sociedade se representa a si a partir dos critérios classificatórios a seu dispor. 

(COSTA LIMA, 2011, p. 289). 

 

Costa Lima identifica que a hierarquização surge de um “sistema de valores” 

inerente à sociedade, na qual são concebidos critérios de identificação e distinção sócio-

individual; enquanto que as classificações (e os modos como elas se atualizam para nós, em 

nossas representações sociais) são resultados de como nossas interações humanas são 

processadas. Em consequência dessa análise, afirma que “não há um real previamente 

demarcado e anterior ao ato da representação”, pois  

 

entre este e aquele, erige-se uma rede de classificações que torna o real 

discreto e enunciável a partir do princípio hierárquico orientador da 

classificação. Não olhamos a realidade e a traduzimos numa forma 

classificatória. Ao contrário, é a forma classificatória que nos informa 

sobre a realidade, tornando certas parcelas suas significativas. Por efeito 

desta conversão, as coisas perdem sua neutra opacidade, deixam de estar 

meramente aí e se investem de significação” (COSTA LIMA, 2011, p. 290, 

grifo nosso). 

 

Desse modo, compreende-se que as formas classificatórias são exigências do 

mundo social e também instrumentos que reforçam desigualdades (desigualdades 

estabelecidas por meio das formas classificatórias, conforme estas se atualizam em novas 

representações, numa espécie de sucessão ininterrupta e infinita: “o mundo social é ‘visto’ a 

partir de classificações; estas, de sua parte, se motivam pelo mundo social” [2011, p. 291]). 

Consequentemente, entendemos que a eficiência comunicativa depende desses valores 
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partilhados, de modo que os interlocutores estejam situados em um mesmo nível elocutório, 

seguindo uma espécie de “cerimonial social”. 

Apropriando-se das contribuições de Erving Goffman
15

 e Alfred Schütz
16

, Luiz 

Costa Lima esmiúça as teorias sobre “frames” e “tipos” a fim de explorar “formas de 

visibilidade”. Costa Lima esclarece que as interações humanas ocorrem como em um teatro 

(“o teatro do mundo”), onde nos encaixamos em “frames” (Goffman), espécies de molduras 

ou quadros que  

 

têm a finalidade de apresentar aos parceiros de cada ato de comunicação 

como que um espaço adequado, um corpo de convenções como que existente 

por si mesmo, aparentemente objetivo e inelutável – na verdade, 

automaticamente interpretáveis que permitem aos interlocutores regular suas 

idas e vindas verbais. As representações são essas múltiplas molduras em 

que nos encaixamos sem nos determos, a maioria das quais aprendemos pelo 

simples comércio diário com os outros membros de nosso grupo (COSTA 

LIMA, 2011, p. 292).  

 

Em síntese, e entendendo que “cada um de nós se forja pela imagem internalizada 

do outro” (2011, p. 293), Costa Lima nos traz à conclusão de que a todo o momento estamos 

desempenhando papéis, mesmo que involuntariamente. A representação, nesse sentido, é uma 

forma de visibilidade sobre si e sobre o outro e, em razão disso, orientamos nossas relações 

com base nos “tipos” (Schütz), nos “modos de médias onde emolduramos os outros, i. e., os 

demarcamos e, assim, orientamos nossas relações” (2011, p. 293-4).  Conforme o 

desenvolvimento de nossas relações, passamos do anonimato para a personalização do outro; 

ultrapassamos um contexto de significado objetivo, referente ao mundo social, para um 

contexto em que seja possível interpretar subjetivamente o outro; logo, esse progresso nas 

relações é determinante para enfraquecer o predomínio das reações “típicas”, porém não as 

anula por completo.  

Entendemos também que a linguagem se apresenta como um aparente abismo, 

mas um abismo que se estabiliza pela regularidade dos “frames” para os quais foi direcionada. 

Costa Lima compreende que seria pobre a linguagem restrita a identificar o que naturalmente 

já se identifica e se diferencia, bem como também seria ambígua e complexa a linguagem que 

não se “congela” semanticamente nas molduras e tipos que estabelecemos nesse processo de 

visibilidade. A esse ponto, conclui que,  

                                                 
15

 Erving Goffman foi um cientista social, antropólogo e escritor canadense que contribui muito para a teoria 

social a partir de um estudo sobre interação simbólica. 
16

 O austríaco Alfred Schütz foi filósofo e sociólogo, responsável por desenvolver a filosofia fenomenológica de 

Edmund Husserl como base de uma filosofia das ciências sociais.  
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o real não se confunde com a realidade. Se esta, entendida como natureza, é 

previa e independente do homem, sua conversão em real se faz através de 

um processo duplo, paralelo mas distinto: por sua nomeação – que não se 

restringe a dar nome a partes da realidade – e pela formulação de molduras 

determinadoras da situação decodificante da palavra. (2011, p. 295). 

 

Luiz Costa Lima aponta para um dilema-padrão nos estudos literários: partindo da 

conjectura de que “a visão padronizada da mimesis é correlata à concepção tradicional de 

representação”, a mimesis, mesmo não sendo uma imitação no sentindo de cópia fotográfica, 

prevê uma “homogeneidade entre o representado (o referente) e o representante (o objeto da 

mimesis)”. Nessa perspectiva, o teórico afirma estar presente uma “visão essencialista”, pois 

se trata de uma interpretação que vê no fazer poético do artista uma espécie de adequação ou 

até de “correção” em busca das formas da verdade sobre o objeto elaborado no produto 

mimético.  

Na famosa passagem “seres cujo original repugnam à vista, amamos contemplar 

sua imagem executada com a maior exatidão; por exemplo, as formas dos animais mais vis e 

dos cadáveres (Poet.,1448b, 9ss)”, presente na Poética de Aristóteles, não é evidente a ideia 

de correspondência entre o representado e o representante; ao contrário, lê-se “a absoluta 

diversidade entre a horripilância do natural e o prazer despertado pela imagem mimética (cf. 

MARTINEAU, 1976, p. 444)”. O equívoco da “visão essencialista”, portanto, está na 

consequência da ausência de uma explicação em Aristóteles sobre “de onde derivaria o 

interesse prazenteiro despertado pela mimesis” (LIMA, 2011, p. 299).  

A retomada do conceito de mimesis sob uma nova perspectiva está sugerida na 

abordagem de Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser. Além desses autores, Luiz Costa Lima  

explora também as ideias de Austin, John R. Searle, Richard Ohman e Altieri com a 

finalidade de nos orientar para uma redefinição da mimesis, entendida nas suas conclusões 

como uma forma especial de uso da linguagem e como um espaço de transformações 

possíveis. Costa Lima considera que a mimesis impõe “transposições” de molduras (as frames 

de Erving Goffman) em um jogo lúdico e singular, cujo prazer está não apenas no jogo, mas 

no nosso pensar sobre o que se joga e quais convenções sociais estão presentes e deslocadas 

nesse jogo.  

Nessas circunstâncias, a linguagem perde sua identidade habitual e torna-se 

lúdica. A necessidade que conduz a essa linguagem lúdica estaria relacionada ao 

descontentamento de ser o que se é; e também à capacidade de imitar e assim adquirir 
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conhecimento, como afirmou Aristóteles. Sendo assim, a experiência da mimesis conduz a um 

distanciamento de si e à identificação com a alteridade captada.  

Para Luiz Costa Lima a mimesis é um caso particular relativo às representações 

sociais, porque é a “representação de representações” – o que nos permite pensar o mundo 

ficcional por meio de uma lógica de identificação e distanciamento através da realização de 

ficções verbais. 

Portanto, a ideia de semelhança que está correlacionada à mimesis surge entre a 

representação mimética e as representações do leitor que orientam a sua identificação, isto é, 

o leitor identifica o objeto mimético quando reconhece as representações sociais que nutrem a 

mimesis e, assim, esta revela o que está dentro de nós – e não dentro do texto, ou na cópia do 

mundo.   

Ao absorver as concepções de Wolfgang Iser, Luiz Costa Lima entende a obra 

como um discurso carregado de vazios, um esquema inacabado, cujos significados serão 

transitórios e atribuídos pelos leitores conforme o tempo histórico em que estão situados. 

Desse modo, Costa Lima propõe que os estudos teóricos e críticos se orientem por meio da 

compreensão de “como, em um período histórico demarcado, se atualiza a ideia de mimesis 

em relação com as formas vigentes de representação social” (2011, p. 309-310), evitando as 

normatividades estéticas e a abordagem descontextualizada da arte, tomada por si mesma. 

A digressão pelo pensamento de Luiz Costa Lima nos permite compreender 

melhor como representação do animal em Guimarães Rosa está intrinsecamente ligada a um 

modo peculiar de enxergar e atribuir significado ao sertão, ao mundo, aos seres e às coisas. 

Não se trata apenas de ler o sertão rosiano como um universo ficcional, mas de ler o que está 

em jogo nesse universo de tempo e espaço míticos, e quais as convenções sociais Rosa está 

desestabilizando. 

O autor de Sagarana dá visibilidade ao burrinho Sete-de-Ouros, retirando-o de um 

tipo de “anonimato” literário, construindo-lhe uma espécie de “personalização” e atribuindo-

lhe função narrativa relevante (essa forma de lidar com a personagem animal, no entanto, não 

ocorre apenas em “O burrinho pedrês”. Há também em Sagarana a narrativa “Conversa de 

bois” em que os animais são protagonistas, como sabemos). Essa estratégia do autor pode 

estar relacionada a postura crítica de Guimarães Rosa e ao seu descontentamento quanto a 

maneira como nós, humanos, nos relacionamos com a natureza, e com os animais. Além 

disso, a escrita de Rosa parece se configurar como uma experiência de observação e de 

conhecimento sobre a alteridade animal. 
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Podemos identificar uma sensibilização diante da natureza, que se inicia desde o 

livro de poemas Magma, do qual se destaca o poema “Boiada” em que Rosa retrata a 

dinâmica do sertão centrada na imagem do boi: “a vida é uma boiada, e a gente canta pra ir 

tocando os bois...” (ROSA, 1997, p. 32). O resultado poético obtido por Rosa demonstra 

como o autor desestabiliza o “sistema de valores” inerente ao pensamento ocidental, pois a 

natureza e o animal se atualizam em novas representações, sendo o centro e não mais a 

margem da compreensão de nossa sociedade.  

Nesse sentido, repensar a mimesis como uma forma particular de uso da 

linguagem e como um recurso lúdico, que viabiliza transformações, nos permite ler a obra de 

Guimarães Rosa como uma proposta de transformação do status marginalizado do animal. 

Nós, leitores, somos guiados a uma identificação com a personagem Sete-de-Ouros, um ser 

biográfico, ficcional, porém cheio de “vida”, dotado de pensamento e comunicabilidade.  

 

 

2.2 A biografia de Sete-de-Ouros 

 

 

A definição de “personagem” que perdurou até o século XVIII (BRAIT, 1985) é 

estreita demais, revelando características da perspectiva ocidental em que predomina o ponto 

de vista do humano, e na qual se estabeleceu uma hierarquia social da qual não participam do 

conceito de “bios” (vida) outros seres que não sejam considerados “pessoa”. Portanto, atestar 

a ênfase biográfica na apresentação da personagem animal, Sete-de-Ouros, é uma provocação 

reflexiva.  

Considerar a possibilidade de uma “biografia do animal” requer duas coisas: 

primeiramente, refletir sobre o conceito de vida a que estamos nos referindo, pois se trata da 

escrita sobre a vida de burro, um ser que não é humano. É preciso, também, pensar quais 

critérios estão sendo utilizados para distinguir os seres viventes de modo tão categórico e 

excludente (homem versus animal), tendo em vista que tudo o que se opõe ao homem é 

considerado não humano.  

A reflexão sobre o conceito de vida percorre algumas das obras filosóficas de 

Giorgio Agamben. Nascido em Roma, em 1942, o filósofo italiano traz contribuições 

fundamentais para o pensamento contemporâneo, na medida em que se dedica a investigações 

estéticas e políticas sobre categorias de pensamento que foram pré-estabelecidas desde a 



57 
 

filosofia da Antiguidade Clássica. Em Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua, o autor 

recupera alguns debates sobre a politização moderna da vida biológica, a partir dos textos da 

filósofa política alemã Hannah Arendt e do filósofo e teórico social Michel Foucault, com o 

objetivo de examinar os dispositivos jurídicos por meio dos quais a política apreende a vida. 

Agamben nos explica que entre os gregos havia mais de um termo para designar 

ou exprimir o que é “vida”, por exemplo: “zoé, que exprimia o simples fato de viver comum a 

todos as seres vivos (animais, homens ou deuses) e bíos, que indicava a forma ou maneira de 

viver própria de um indivíduo ou de um grupo” (AGAMBEN, 2002, p. 9). Nesse sentido, 

considerando mais especificamente as obras Filebo, de Platão e Ethica nicomachea, de 

Aristóteles, Agamben entende que zoé corresponde a uma vida natural, ou a uma vida 

reprodutiva; enquanto bíos corresponde a uma “vida qualificada, um modo particular de vida” 

(ibidem, p. 9).  

Com referências ao filósofo francês Michel Foucault, mais especificamente ao 

livro Vontade de saber, Agamben constata que houve o ingresso da zoé na esfera da pólis
17

, 

ou seja, constata que houve a politização da vida natural, da vida nua, possibilitando 

transformações radicais das categorias político-filosóficas do pensamento clássico. 

 Segundo o filósofo italiano,  

 

nos limiares da Idade Moderna a vida natural, começa, por sua vez, a ser 

incluída nos mecanismos e nos cálculos do poder estatal e a política se 

transforma em biopolítica: ‘Por milênios o homem permaneceu o que era 

para Aristóteles: um animal vivente e, além disso, capaz de existência 

política; o homem moderno é um animal em cuja política está em questão a 

sua vida de ser vivente’ (Foucault, 1976, p. 127) (AGAMBEN, 2002, p. 11). 

 

Seguindo os percursos filosóficos de Foucault, Agamben acredita que o horizonte 

biopolítico é capaz de decidir se as oposições categóricas em que está fundada a política 

moderna deverão ser abandonadas, ou se é possível ressignificá-las. Para tanto, a sugestão do 

filósofo italiano é a de seguir uma orientação de análise que busque compreender os modos 

como o poder penetra nos corpos dos sujeitos e nas formas de vida. Nesse sentido, para 

Agamben, há de haver um ponto de interseção entre o modelo jurídico-institucional e o 

modelo biopolítico do poder, pois “a implicação da vida nua na esfera política constitui 

núcleo originário – ainda que encoberto – do poder soberano” (AGAMBEN, 2002, p. 14).  

                                                 
17

 Na Grécia Antiga utilizava-se o termo polis em referência às cidades-estados surgidas em VIII a.C., nas quais 

o governo era exercido por cidadãos livres. Esse termo traz uma espécie de conceito base para o 

desenvolvimento do conceito de “cidade” como conhecemos hoje. 
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Giorgio Agamben após indagar qual é a relação entre política e vida, 

reconhecendo que a política ocidental se constitui da exclusão da vida nua, constata que essa 

relação tem a ver com a definição do homem como ser vivente dotado de linguagem; ou seja, 

é ao ingressar na linguagem e consequentemente ao inaugurar a temporalidade histórica que o 

homem se humaniza, ou melhor, se converte ao humano. Nesse sentido, “a política existe 

porque o homem é o vivente que, na linguagem, separa e opõe a si a própria vida nua e, ao 

mesmo tempo, se mantém em relação com ela numa exclusão inclusiva”. Portanto, podemos 

concluir que “a política ocupa o limiar em que se realiza a articulação entre o ser vivente e o 

logos” (2002, p. 16) e que a politização da vida nua é determinante para a humanidade do 

vivente homem.  

Em outro livro, O aberto. O homem e o animal, Giorgio Agambem se propõe a 

revisar e discutir algumas proposições e políticas do homem, que historicamente 

estabeleceram limites para distinguir o que é o animal e o que é o humano. Nessa abordagem, 

o filósofo italiano busca retomar as representações do vivente em diferentes discursos do 

Ocidente, a exemplo da oposição estabelecida por Aristóteles entre vida nua (zoé) e a vida 

qualificada (bíos).  

Giorgio Agamben identifica uma problemática acerca do conceito de “vida”, que 

nos parece sempre indeterminado. Isso decorre, em sua perspectiva, a princípio da filosofia, 

da teologia e da política, e posteriormente da medicina e da biologia. Apesar de serem áreas 

distintas, articulam-se nessa conduta de estabelecer cortes e divisões, “como se em nossa 

cultura a vida fosse algo que não pode ser definido, mas que, exatamente por isso, deve ser 

incessantemente articulado e dividido” (2017, p. 27, grifo do autor).  

No que diz respeito à filosofia, Agamben afirma que o ponto decisivo para esse 

posicionamento conceitual está situado em um dos trabalhos de Aristóteles, De anima, em 

que o filósofo grego, sem definir o que é “vida”, dá destaque ao termo “viver”, ao declarar 

que: 

 
é através do viver que o animal se distingue do inanimado. Diz-se ‘viver’, 

porém, de vários modos, e se mesmo apenas um deles subsistir, diremos que 

alguma coisa vive: o pensamento, a sensação, o movimento e o repouso 

segundo o lugar, o movimento segundo a nutrição, a destruição e o 

crescimento. Por isso, também todas as espécies vegetais parecem viver. É 

evidente, de fato, que os vegetais possuem em si mesmos um princípio e 

uma potência tais que, através destes, crescem e se decompõem em direções 

opostas... Este princípio pode ser separado dos outros, mas os outros não 

podem sê-lo nos mortais. Isso é evidente nas plantas: neles não há outra 

potência que não a alma. É por meio desse princípio, portanto, que o viver 

pertence aos viventes... Chamamos potência nutritiva [threptikón] essa parte 
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da alma de que também os vegetais participam (ARISTÓTELES apud 

AGAMBEM, 2017, p. 28). 

 

Para Aristóteles, a vida pode ser compreendida a partir da função nutritiva e de 

uma série de potências ou faculdades correlatas a essa função, de modo que um ser possa ser 

dito “vivo” através desses fundamentos. No entanto, ocorre que “por meio de diversos modos 

nos quais o viver é afirmado, um se separa dos outros e vai mais fundo, para se tornar o 

princípio através do qual a vida pode ser atribuída a um determinado ser” (AGAMBEM, 

2017, p. 29). Assim, a unidade da vida se apresenta como uma série de faculdades funcionais 

que se sobressaem de modo hierárquico. 

Segundo Giorgio Agamben, a noção sobre “vida nutritiva” traçada por Aristóteles 

é um marco para a ciência ocidental, pois contribuiu como base para destacar a vida dos 

animais superiores. Como exemplo, o filósofo italiano menciona o trabalho de Marie François 

Xavier Bichat
18

, um anatomista e fisiologista francês que defendeu a ideia de que em cada 

organismo superior habitam dois animais. Para tanto, Bischat buscou distinguir “vida animal” 

e “vida orgânica”, considerando que a primeira se fundamenta na relação com um mundo 

externo e a segunda é estabelecida a partir de uma série de funções inconscientes da sucessão 

de assimilações, de excreções – respirar, sangrar, urinar, defecar, etc.  

Sobre essa divisão a respeito do conceito “vida”, Giorgio Agambem explica que 

tal separação criou uma espécie de “fronteira móvel”, um “corte íntimo”, que culminou na 

tomada de decisão sobre o que é humano e o que não é humano. O filósofo declara ainda que  

 
Somente porque algo como uma vida animal foi separada no íntimo do 

homem, somente porque a distância e a proximidade com o animal foram 

medidas e reconhecidas, sobretudo, no mais íntimo e próximo, é possível 

opor o homem aos outros viventes e, mais, organizar a complexa – e nem 

sempre edificante – economia das relações entre os homens e os animais. 

(2017, p. 30-31). 

 

Considerando-se, portanto, que essa divisão, “humano versus animal”, sucede no 

íntimo do homem, Giorgio Agamben sugere que, de modo diferente, em vez da questão 

animal, a própria questão do homem (e do “humanismo”) seja repensada e recolocada. 

Conforme declara Agamben,  

 
Em nossa cultura, o homem sempre foi pensado como a articulação e a 

conjunção de um corpo e de uma alma, de um vivente e de um logos, de um 

elemento natural (ou animal) e de um elemento sobrenatural, social ou 

                                                 
18

 BICHAT, Xavier. Recherches physiologiques sur la vie et la mort (1ª Ed. 1800). Paris: Flammarion, 1994, 

página 61. 
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divino. Devemos, em vez disso, aprender a pensar o homem como aquilo 

que resulta da desconexão desses dois elementos e investigar não o 

mistério metafísico da conjunção, mas o lado prático e político da 

separação. O que é o homem, se este é o lugar – e, mais, o resultado – de 

divisões e cortes incessantes? Trabalhar sobre essas divisões, questionar-se 

sobre como – no homem – o homem é separado do não-homem e o animal 

do humano é mais importante que tomar posição sobre grandes questões, 

sobre supostos valores e direitos humanos. E talvez até a esfera mais 

luminosa das relações com o divino dependa, de todo modo, daquela – mais 

obscura – que nos separa do animal (AGAMBEM, 2017, p. 31). 

 

Nesse sentido, percebemos como essa questão tensiona além da filosofia, a 

política, a ética e as legislações, pois a ideia de “espécie biológica” (que distingue espécie 

humana e espécies animais), tão instável e tão fundacional segundo Gabriel Giorgi (2011), é o 

que sustenta a comunidade política como comunidade humana, é o que traça limites políticos, 

jurídicos e culturais, e, portanto, é o que garante “direitos humanos” aos seres que pertencem 

ao conceito do “humano”. 

De acordo com a explicação da pesquisadora argentina Julieta Yelin (2017), 

citando o pensamento foucaultiano, bíos tem a ver com os modos como o mundo nos é 

apresentado desde o início da nossa existência, sendo o mundo um efeito da “bíos”. Diante 

disso, bíos é a condição de possibilidade do mundo, e as biografias seriam espécies de escritas 

sobre mundos, testemunhos de quem tem mundo. Para Yelin,  

 
Entre bíos y grafía se establecería, así, una relación de mutua necesidad: el 

bíos, la vida que debe ser protegida, lo sería precisamente por su capacidad 

de ponerle palabras a su existencia, por saber y poder defenderla; esto es, por 

su carnadura política, por su historicidad — ¿qué es una biografia sino el 

despliegue narrativo de una subjetividad en el tiempo? —, por su estar 

instalada dentro del lenguaje verbal y dar testimonio de ello (2017, p. 38)
19

. 

 

Assim, pensando sobre esses aspectos, os animais não participando da bíos – ou 

seja, da comunidade de direitos – não merecem ou reivindicam uma história sobre si mesmos, 

nem palavras à sua existência.  

Sob o ponto de vista de Julieta Yelin, por muito tempo, em especial na filosofia de 

Heidegger, os animais foram considerados “pobres de mundo”, como se estivessem presos e 

imersos em si mesmos, sem percepção de mundo e, por isso, dotados de uma vida vazia, de 

                                                 
19 Tradução nossa: “Entre bios e grafía seria estabelecida uma relação de necessidade mútua: o bios, a vida que 

deveria ser protegida, seria protegida justamente por sua capacidade de exprimir palavras à sua existência, de 

saber e poder defendê-la; isto é, pela sua encarnação política, pela sua historicidade – o que é uma biografia, se 

não é o desdobramento narrativo de uma subjetividade no tempo? – , por estar inserida dentro da linguagem 

verbal e dar testemunho dela”. 
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uma identidade incompleta, pois eram definidos com base na ausência de atributos: faltava 

nos animais: linguagem, razão, alma, inteligência, etc. No entanto,  

 
la relación entre animal y mundo que Heidegger intento circunscribir está 

cargada de ambigüedad: los animales no tienen acceso al mundo pero 

tampoco permanecen completamente ajenos a él; para ellos el ente, según la 

fórmula heideggereana, está abierto al tiempo que es inaccesible. Están en el 

mundo en un modo que es caracterizado, en oposición al Dasein humano, 

como un no-estar (YELIN, 2017, p. 39)
20

. 

 

A ambiguidade inerente à relação entre animal e mundo estabelecida pelo filósofo 

alemão é fundamental para o desenvolvimento da filosofia e da teoria literária sobre as 

representações animais, de acordo com Julieta Yelin. A partir dessa constituição ambígua, 

podemos pensar a biografia e a “dignidad literaria” do animal. 

Apesar de reconhecermos que os animais têm vida, a vida dos animais é a “vida 

nua” (AGAMBEN, 2002, 2017), uma vida que não tem sido considerada como bíos, mas sim 

como zoé. Por essa razão, os animais são destituídos de valor político e se situam fora da zona 

de proteção política. Dessa forma, a reflexão inerente ao texto El animal biográfico, de Julieta 

Yelin, está pautada principalmente nas questões a seguir: como a vida dos animais poderia 

merecer uma história? Quem estaria interessado na vida dos animais criados para a produção 

pecuária, a indústria do agronegócio ou para fins laboratoriais? A vida aprisionada em 

fazendas, cativeiros, galinheiros, chiqueiros pode ser considerada “vida”? Quem poderia 

escrevê-la? 

Julieta Yelin identifica algumas narrativas cujo objetivo é contar a história de um 

animal, ou tratar da inter-relação entre animais e seres humanos de modo a representar a 

sensibilidade e o comportamento dos animais de estimação, são essas: “la de la poeta 

Elisabeth Barrett en Flush de Virginia Woolf, la del propio John Ackerley en su My dog Tulip 

o en We think the World of You, la de Elisabeth Von Arnim en All the Dogs of My Life, la de 

Doris Lessing en Particulary Cats, Rufus the Survivor y The Old Age of El Magnifico” (2017, 

p. 40). Entretanto, Yelin observa que nessas narrativas os animais são tratados da mesma 

forma exploratória como na indústria, pois ao servirem como pretexto para tratar de uma vida 

considerada mais valiosa, os animais são utilizados como matéria-prima de um produto mais 

complexo. Nas palavras de Julieta Yelin: 

                                                 
20

 Tradução nossa: “A relação entre animal e mundo que Heidegger tenta circunscrever é carregada de 

ambiguidade: os animais não têm acesso ao mundo, mas não permanecem completamente alheios a ele; para os 

animais, o ente, segundo a fórmula heideggeriana, está aberto. Os animais estão no mundo de uma maneira que é 

caracterizada, ao contrário do Dasein humano, como um não-ser”.  
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los animales son utilizados – de un modo no muy diverso que en las 

industrias alimenticia y textil – como materia prima para la elaboración 

de un producto más sofisticado; por lo general, como terreno para la 

experimentación con nuevas técnicas de representación de la conciencia 
– en Woolf esto es especialmente perceptible – o como coartada del amor 

narcisista, encontrando en el afecto animal, como señalé en otra ocasión, um 

sentimiento constante, no sujeto a los vaivenes del otro; un amor que es, en 

definitiva, un subterfugio para la poetización del amor propio (Yelin, 2010: 

93). Se produce así un deslizamiento desde el relato biográfico al 

autobiográfico, como si la intención etológica inicial, esbozada en los 

títulos de los textos – retratar al perro, indagar el comportamiento del gato, 

contar sus recorridos vitales – se viera fatalmente oscurecida por la sombra 

del yo, que crece con el correr de las páginas hasta ocupar, finalmente, todo 

el espacio. La vida del animal, su existencia corpórea, la huella que 

imprime su presencia en el mundo pasa así a un segundo plano y se 

convierte, en la imaginación del lector, en una imagen vaporosa, la 

evocación de una fantasmagoría afectiva de la vida humana. La única 

capaz de dar y hacer, según la fórmula foucaultiana, una prueba de sí. 

(YELIN, 2017, p. 40, grifo nosso)
21

. 

 

Em “O burrinho pedrês”, Guimarães Rosa confere nome e ponto de vista à 

personagem Sete-de-Ouros, reconhecendo a possibilidade de uma “subjetivação” do animal à 

medida que o burrinho desponta não como elemento da paisagem, mas como um sujeito 

literário detentor de um papel importante na narrativa que lhe destina. A representação do 

animal como protagonista da história, bem como a explanação concisa de sua biografia, põe 

em xeque a incapacidade dos animais de entender o mundo, revelando uma percepção 

particular do animal sobre aquilo que designamos “vida”, no sentido de bíos. 

 

 

 

 

 

                                                 
21Tradução nossa: “Os animais são utilizados - de uma forma não muito diferente das indústrias alimentícias e 

têxteis – como matéria-prima para a elaboração de um produto mais sofisticado; geralmente, servem  como 

terreno para a experimentação de novas técnicas de representação da consciência – em Woolf isto é 

especialmente visível – ou como álibi amor narcisista, encontrando o carinho animal, como assinalei em outra 

ocasião, um sentimento constante, não sujeito às inconstâncias do outro; um amor que é, em resumo, um 

subterfúgio para a poetização do amor-próprio (Yelin, 2010: 93). Isso resulta em uma mudança da narrativa 

biográfica autobiográfico, como se a intenção etológica inicial, descrito nos títulos dos textos – retratando o cão, 

investigar o comportamento do gato, dizer aos seus caminhos de vida – ele viu fatalmente obscurecida pela 

sombra do Eu, que cresce com o correr das páginas até ocupar, finalmente, todo o espaço. A vida do animal, sua 

existência corporal, a marca imprime a sua presença no mundo e vai para o fundo e se torna, na imaginação do 

leitor em uma imagem transparente, evocando uma fantasmagoria emocional da vida humana. O único capaz de 

dar e fazer, segundo a fórmula foucaultiana, um teste de sim”. 
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2.2.1 A transcendência do nome 

 

 

Guimarães Rosa encena a “subjetividade” animal, o burrinho que não é um, mas 

“o” burrinho pedrês. O autor adota como procedimento, além da descrição da aparência física, 

a apresentação sumária do percurso existencial de Sete-de-Ouros. Através da biografia do 

animal tomamos conhecimento das fases da vida do burrinho, das etapas que o configuraram 

enquanto “sujeito” único, e lemos sua história bem como atestamos sua dignidade literária. 

Dessa forma, tomado em sua singularidade, Sete-de-Ouros não é mais apenas o outro de nossa 

cultura ocidental que serve como objeto da literatura. É uma personagem livre dos confins da 

racionalidade legitimada pela comunidade humana, pois mesmo sem se converter ao humano 

e sem ingressar na linguagem do homem, Sete-de-Ouros se consagra como um ser digno de 

temporalidade histórica. 

Sabemos que, no presente, Sete-de-Ouros é um ser resignado; porém,  

 
Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Fora comprado, dado, 

trocado e revendido, vezes, por bons e maus preços. Em cima dele 

morrera um tropeiro do Indaiá, baleado pelas costas. Trouxera, um dia, do 

pasto — coisa muito rara para essa raça de cobras — uma jararacuçu, 

pendurada do focinho, como linda tromba negra com diagonais amarelas, da 

qual não morreu porque a lua era boa e o benzedor acudiu pronto. (ROSA, 

2001, p. 29-30, grifo nosso). 

  

Essa passagem nos reconduz à reflexão filosófica que viemos debatendo. À 

medida que nos transmite o valor biográfico de Sete-de-Ouros, a narrativa nos prepara para a 

tarefa de repensar os dispositivos e os modos de exclusão inerentes ao conceito de “vida”. A 

leitura de “O burrinho pedrês”, portanto, nos faz refletir sobre o eixo antropocêntrico no qual 

residimos, além de sugerir uma abertura para outras perspectivas.  

A reflexão iniciada serve como denúncia sobre aquilo que é óbvio, mas que de tão 

naturalizado não nos causa objeções: a forma como tratamos os animais. Diante do esforço de 

sondar a “subjetividade” e traçar a historicidade do burrinho pedrês, Sete-de-Ouros se insere 

na esfera do poético para nos ensinar a ver o animal (e a nós mesmos) de outra maneira.  

Na passagem transcrita sobre a mocidade do burrinho, percebemos como a 

história de Sete-de-Ouros está associada ao caráter utilitário do animal. O burrinho pedrês 

fora tratado como um objeto durante toda a sua vida: “comprado, trocado e revendido”. Além 

de algumas façanhas heroicas, como a caça de uma cobra perigosa e de raça rara, durante a 

sua juventude Sete-de-Ouros teve muitas funções. Por outro lado, já na fase idosa, o narrador 
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nos leva a inferir que o animal não tem mais vigor para o trabalho, e que, por isso, perdera seu 

prestígio diante dos vaqueiros da Fazenda da Tampa.  

Na sequência da apresentação e identificação do protagonista de “O burrinho 

pedrês”, percebemos que os nomes que essa personagem recebera carregam o caráter utilitário 

do animal, pois trazem em suas significações uma espécie de classificação atribuída pela 

função do burrinho dentro de um grupo social ou em relação aos indivíduos que se apossaram 

dele: 

 

Vinha-lhe de padrinho jogador de truque a última intitulação, de baralho, de 

manilha; mas, vida a fora, por amos e anos, outras tivera, sempre 

involuntariamente: Brinquinho, primeiro, ao ser brinquedo de meninos; 

Rolete, em seguida, pois fora gordo, na adolescência; mais tarde, Chico-

Chato, porque o sétimo dono, que tinha essa alcunha, se esquecera, ao 

negociá-lo, de ensinar ao novo comprador o nome do animal, e, na região, 

em tais casos, assim sucedia; e, ainda, Capricho, visto que o novo 

proprietário pensava que Chico-Chato não fosse apelido decente. A marca de 

ferro — um coração no quarto esquerdo dianteiro — estava meio apagada: 

lembrança dos ciganos, que o tinham raptado e disfarçado, ovantes, para a 

primeira baldroca de estrada. Mas o roubo só rendera cadeia e pancadas aos 

pândegos dos ciganos, enquanto Sete-de-Ouros voltara para a Fazenda da 

Tampa, onde tudo era enorme e despropositado: três mil alqueires de terra, 

toda em pastos; e o dono, o Major Saulo, de botas e esporas, corpulento, 

quase um obeso, de olhos verdes, misterioso, que só com o olhar mandava 

um boi bravo se ir de castigo, e que ria, sempre ria — riso grosso, quando 

irado; riso fino, quando alegre; e riso mudo, de normal. (ROSA, 2001, p. 

30). 

 

Em nossa cultura, os nomes são elementos fundamentais sob a perspectiva 

sociológica, política e jurídica, pois são formas de subjetivação e particularização dos 

indivíduos, conferindo-lhes uma identidade. Por essa razão, em “O burrinho pedrês”, as várias 

nomeações do animal evidenciam não apenas um processo de individuação, mas também 

refletem a condição do burrinho perante as demais personagens da ficção. Devido ao fato de 

estar associada à função de “brinquedo” e também a função de ser pertencente a outro, a 

personagem do burrinho é tratada, muitas vezes, como um instrumento, ora para brincar, ora 

para o trabalho. 

 Conforme esclarece Ana Maria Machado, autora de Recado do Nome, “o nome 

próprio é a marca linguística pela qual o grupo toma posse do indivíduo”, de forma que “o 

grupo autor do nome tem autoridade sobre seu portador” (2013, p. 28). Por outro lado, o 

“nome próprio” não é “próprio” apenas por ser uma “propriedade de seu portador”, mas 

também porque a nomeação segue um princípio de adequação, em que o nome é dado porque 

lhe é apropriado. 
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Seguindo os padrões culturais, ao ser domesticado o burrinho recebe um nome, 

mas a sua condição animal o faz ser tratado como um objeto, um ser sem capacidades 

autônomas. Os nomes que recebera lhe foram designados de acordo com a sua utilidade, 

característica física, ou relação de adequação aos seus “amos”, isto é, seus donos. 

Em relação ao conjunto da obra do autor de Sagarana, Ana Maria Machado 

considera que   

 

o nome em Guimarães Rosa, não atribui ao personagem uma característica 

marcante que o acompanha em todas as situações vividas, mas ao contrário, 

vai recebendo em cada novo momento um significado e, frequentemente, um 

novo significante, num processo de permanente mutação do signo. Assim, o 

nome próprio não é um atributo mágico descritivo, que confere 

características ao personagem, mas um signo do funcionamento da narrativa 

e do desenrolar da ação (MACHADO, 2013, 49). 

 

As primeiras designações “Brinquinho” e “Rolete” referem-se aos estágios 

iniciais da vida da personagem, em que os aspectos físicos influenciaram na intitulação do 

animal, como podemos notar pelo uso do substantivo comum flexionado no diminutivo, no 

primeiro nome, e da referência ao formato de um rolo pequeno, no segundo. A designação 

“Chico-Chato”, por sua vez, finca a noção do animal como propriedade, pois a nomenclatura 

fornecida é igual ao apelido de seu sétimo dono.  

O penúltimo nome, “Capricho”, também faz referência ao sétimo dono. Surge de 

uma crítica pejorativa à escolha do nome anterior, revelando o estágio final do processo de 

individualização do animal domesticado, pois constata a condição permanente do burrinho 

como propriedade de alguém. Por fim, o nome atual, “Sete-de-Ouros”, serve-lhe também 

nesse processo e lhe é fornecido devido ao seu último dono ser jogador frequente. Nota-se, 

portanto, que nenhum desses nomes traz aspectos da personalidade do animal. 

Em contrapartida, torna-se interessante considerar a permanência do nome “Sete-

de-Ouros” como designação atual da personagem, pois esta alcunha dá validade a algumas 

leituras da narrativa “O burrinho pedrês”. No jogo conhecido como “truco mineiro”, a carta 

sete de ouros é a quarta das quatro cartas de valor mais alto no baralho, correspondendo ao 

que chamam de “quarta manilha”.  Essa carta também tem valor esotérico, equivalendo a um 

dos cinquenta e seis “arcanos menores” do Tarô, também chamados de “trunfos”.  

Segundo Alejandro Jodorowsky e Marianne Costa, “o termo ‘Arcano’ deriva do 

latim arcanum, que significa ‘secreto’. Remete a um sentido oculto, um mistério que desafia o 

racional” (2016, p. 45). Se considerarmos o que já foi dito a respeito da literatura de Rosa até 
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então, não nos parece equivocada essa associação, pois o autor de Sagarana traz em suas 

narrativas conteúdos ecléticos, provindos de saberes diversos. 

Em consonância com o caráter esotérico que evoca o nome Sete-de-Ouros, é 

relevante também mencionar o que constata Suzi Frankl Sperber. Ela realiza um estudo sobre 

o espólio dos livros de Guimarães Rosa e identifica forte influência da Primeira série de 

instruções de uma entidade paulista, denominada “Círculo Esotérico da Comunhão do 

Pensamento”, que propõe a obtenção de bem-estar físico e mental por meio da energia 

mística. Nas publicações que encontrou do arquivo de Rosa, a professora notou o destaque de 

algumas passagens que enfatizam “o poder absoluto do indivíduo de espírito livre e 

independente, dominador do mundo material” (1976, p. 23). Segundo a autora de Caos e 

Cosmos e Guimarães Rosa: signo e sentimento, em Sagarana, o sentido de destino inerente e 

dependente da atitude das personagens poderia ser relacionado ao lema “hei de vencer”, muito 

recorrente a esse círculo esotérico paulista. 

Ainda sobre a influência do esoterismo na obra de Guimarães Rosa, Sperber nota 

que  

teve um papel importante na estruturação e na temática de Sagarana. 

Manifestam-se no temário dos contos: esforço para orientar o pensamento e 

a intenção para o positivo (evitar pensar e sentir o Mal, isto é, ter medo, 

ódio, sentimentos negativos); manifestação de meios práticos de vida, que 

são mediações para a transcendência, a qual se revela na ação; linearidade 

correspondente à caminhada, à viagem, ao destino. Assim como as 

características doutrinárias se converteram em processos narrativos, a 

manifestação do belo transfunde-se em função poética (SPERBER, 1982, p. 

12). 

 

Suzi Frankl Sperber entende que o interesse por leituras espirituais (não apenas de 

cunho esotérico, mas também religioso) atende a uma necessidade pessoal do autor João 

Guimarães Rosa em busca de transcendência; assim como demonstra o interesse profissional 

no que tange a conversão de características doutrinárias em processos de construção literária. 

Portanto, “a crença em Deus e a crença nos homens e no mundo transformou-se em Crença – 

sentimento absoluto que envolve tudo. E de Crença, passou a crença na palavra, linguagem”. 

Desse modo, concordamos que em Guimarães Rosa, “a palavra será apreendida como objeto 

filosófico por excelência” (SPERBER, 1982, p. 12, grifo da autora).  

Diante desses apontamentos, ao retornarmos a atenção para a narrativa “O 

burrinho pedrês”, e já conhecendo o perfil de Sete-de-Ouros, consideramos que o nome dessa 

personagem pode ser entendido como um “signo, polissêmico e hipersêmico, que oferece 

várias camadas de semas e cuja leitura varia à medida que a narrativa se desenvolve e se 
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desenrola” (MACHADO, 2013, p. 43). Nos termos de Ana Maria Machado, o nome do 

burrinho é também uma “palavra poética” e admite leituras múltiplas, conforme lemos a saga 

dessa personagem. 

Na configuração de uma dimensão existencial de Sete-de-Ouros, é interessante 

constatar também que o naipe Ouros está ligado às interpretações sobre o centro corporal e as 

energias materiais. O ouro em si mesmo é um mineral presente na terra e, portanto, é 

“recebido” ao mesmo tempo em que pode ser “forjado” como uma moeda cunhada 

(JODOROWSKY; COSTA, 2016); podemos compreender que o mesmo ocorre sobre a ideia 

do corpo, que é também recebido ao mesmo tempo em que se compõe por nossas ações, ou 

pelas mudanças ao longo do tempo. Por isso, lê-se sobre esse naipe interpretações a respeito 

da ideia de viver, do nosso lugar no mundo, das relações sociais, do aspecto físico e do 

território.  

Ademais, em O caminho do Tarot, Alejandro Jodorwsky e Marianne Costa 

afirmam que o elemento de referência desse naipe pode ser a terra, correspondendo também 

ao boi ou ao cavalo “cor de carne”, dado que faz jus às pesquisas de Suzi Sperber e às 

interpretações sobre a personagem Sete-de-Ouros e a narrativa “O burrinho pedrês”, em que 

ressalta-se as consequências do tempo manifestas no corpo do animal e a busca da 

protagonista pela manutenção de um território seu, calmo, tranquilo, onde possa permanecer 

resignado, alheio, em tranquilidade.  

 

 

2.2.2 O animal como “sujeito” literário.  

 

 

Em “A personagem do romance”, texto publicado pela primeira vez em 1976 no 

livro A personagem de Ficção, o sociólogo, crítico literário e professor Antonio Candido 

comenta que quando pensamos no enredo de uma determinada narrativa romanesca, nessa 

série de fatos organizados, pensamos ao mesmo tempo nas personagens que vivenciam esses 

fatos, pois é muito difícil separá-los. Para Candido, “o enredo existe através das personagens; 

as personagens vivem no enredo. Enredo e personagem exprimem, ligados, os intuitos do 

romance, a visão da vida que decorre dele, os significados e valores que o animam” (2007, p. 

53-54).  
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Mais adiante, Antonio Candido afirma que a personagem “representa a 

possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificações, 

projeção, transferência etc.” (2007, p. 54), sendo o elemento mais vivo do romance tendo em 

vista que a leitura depende da “aceitação da verdade da personagem por parte do leitor” 

(ibidem, p. 54, grifo do autor). Dessa forma, Candido sustenta o fundamento de que não 

apenas o romance, mas a criação literária de modo geral repousa em um paradoxo: “a 

personagem é um ser fictício”, porém, “como pode uma ficção ser? Como pode existir o que 

não existe?” (ibidem, p. 55, grifo do autor).  

Em “O burrinho pedrês” esses questionamentos parecem ainda mais instigantes 

devido à condição animal da personagem. No entanto, esse aspecto e as reflexões 

provenientes das questões de Candido não deslegitimam a verossimilhança da narrativa de 

Guimarães Rosa; ao contrário, segundo o ponto de vista de Antonio Candido, essa e demais 

histórias de Sagarana servem-nos como um produto da fantasia capaz de comunicar verdades 

existenciais, capaz de nos fazer refletir sobre a forma como vemos o mundo. Essa 

possibilidade decorre da ideia presente em “A personagem do romance” de que o romance se 

baseia na relação entre ser vivo e ser fictício – relação que se manifesta na personagem. 

 Dessa forma, em “O burrinho pedrês” podemos notar que o narrador maneja a 

narrativa e adentra na perspectiva do animal, “invadindo inesperadamente a sua área de 

essência e de existência” (CANDIDO, 2007, p. 56), condicionando a empatia do leitor para a 

personagem do burrinho, a partir da contextualização da vida desse animal. Essa estratégia 

nos possibilita entender o comportamento de Sete-de-Ouros e compartilhar as emoções do 

burrinho como se fossem nossas. Entramos no mundo de referência da personagem e o 

reconhecemos enquanto “sujeito” dotado de história, consciência e vida.  

Diante do plano da técnica de caracterização de Guimarães Rosa, supõe-se que ao 

adotar a personagem Sete-de-Ouros como protagonista da narrativa, o autor restaura toda uma 

discussão acerca da questão animal pautada no assujeitamento e no esvaziamento existencial 

dos bichos. Em vez de anular a perspectiva do burrinho e incluí-lo como elemento da 

paisagem, Rosa elabora uma concepção de racionalidade, de personalidade que abrange os 

animais e que está imanente em suas histórias. Temos, portanto, a impressão de que a 

personagem animal vive, de que é um ser ilimitado, infinito em sua complexidade e cuja 

natureza está aberta, sem confins. 

Conforme declara Antonio Candido,  
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Enquanto na existência quotidiana nós quase nunca sabemos as causas, os 

motivos profundos da ação dos seres, no romance estes nos são desvendados 

pelo romancista, cuja função básica é, justamente, estabelecer e ilustrar o 

jogo das causas, descendo a profundidades reveladoras do espírito (2007, p. 

66). 

 

Dessa maneira, podemos compreender que, na narrativa “O burrinho pedrês”, a 

presença do animal se constitui como indispensável para o desenvolvimento do enredo, tendo 

em vista que as demais personagens só aparecem na história quando o burrinho Sete-de-Ouros 

surge às vistas de Major Saulo, que o convoca para a travessia que está por vir. Assim, 

podemos notar que é a figura do burrinho que norteia a apresentação do tempo e do espaço da 

história, bem como a apresentação de Major Saulo (e, mais à frente, de Francolim e os 

vaqueiros). É na construção da personagem Sete-de-Ouros que Guimarães Rosa estabelece o 

“jogo das causas” do qual fala o crítico literário Antonio Candido. 

Após o conhecimento da biografia do burrinho, que se encaminha em altos e 

baixos, do prestígio da mocidade à decrepitude da velhice, percebemos que os rumos da 

história serão evocados a partir dessa personagem. Trata-se da saga do animal.  

No início de “O burrinho pedrês”, a imprecisão temporal e espacial contrasta com 

a pormenorização sobre a personagem Sete-de-Ouros. É então que podemos constatar que “a 

ação é salientada pela forma como é convocado o burrinho. Por três vezes é lembrado. Três 

vezes é repetido o mesmo momento, contado de forma um pouco diferente, entremeadas de 

ação, que amplia o espaço, mas volta sempre no tempo” (SPERBER, 1982, p. 18). A primeira 

convocação vem acompanhada da expectativa de uma personagem em ascensão, 

fundamentada na importância do animal que se compara, por inferência, à grandiosidade do 

herói clássico:  

 

Mas nada disso vale fala, porque a estória de um burrinho, como a história 

de um homem grande, é bem dada no resumo de um só dia de sua vida. E a 

existência de Sete-de-Ouros cresceu toda em algumas horas — seis da 

manhã à meia-noite — nos meados do mês de janeiro de um ano de grandes 

chuvas, no vale do Rio das Velhas, no centro de Minas Gerais (ROSA, 2001, 

p. 30). 

 

Notamos com maior nitidez que a atemporalidade inicial da narrativa é substituída 

pela precisão do Tempo, marcando a duração da saga do burrinho, que corresponde ao 

conjunto do tempo das ações da trama. Em suma, a ascensão da personagem animal nos 

orienta para os rumos da história, que segundo Sperber (1976; 1982) possui caráter de 
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exemplaridade e constitui a personagem animal como espécie de herói da narrativa, cuja 

maior virtude é a sabedoria: 

 

O burrinho permanecia na coberta, teso, sonolento e perpendicular ao cocho, 

apesar de estar o cocho de-todo vazio. Apenas, quando ele cabeceava, 

soprava no ar um resto de poeira de farelo. Então, dilatava ainda mais as 

crateras das ventas, e projetava o beiço de cima, como um focinho de anta, e 

depois o de baixo, muito flácido, com finas falripas, deixadas, na pele 

barbeada de fresco. E, como os dois cavos sobre as órbitas eram bem um par 

de óculos puxado para a testa, Sete-de-Ouros parecia ainda mais velho. 

Velho e sábio: não mostrava sequer sinais de bicheiras; que ele preferia 

evitar inúteis riscos e o dano de pastar na orilha dos capões, onde vegeta 

o cafezinho, com outras ervas venenosas, e onde fazem voo, zumbidoras e 

mui comadres, a mosca do berne, a lucília verde, a varejeira rajada, e mais 

aquela que usa barriga azul. (ROSA, 2001, p. 31, grifo nosso). 

 

A segunda convocatória à personagem Sete-de-Ouros elucida que a narrativa 

valoriza o ponto de vista do animal – representado como um ser dotado de opinião; em tal 

convocatória, é a presença mediadora do narrador que revela a existência de vontades no 

burrinho, isto é, a formulação do querer e do pensar internos ao animal (sobretudo no que diz 

respeito ao uso do verbo “discordar”, que significa ter opinião divergente de outrem), 

conforme podemos ler em: 

 

De que fosse bem tratado, discordar não havia, pois lhe faltavam 

carrapichos ou carrapatos, na crina — reta, curta e levantada, como uma 

escova de dentes. Agora, para sempre aposentado, sim, que ele não estava, 

não. Tanto, que uma trinca de pisaduras lhe enfeitava o lombo, e que João 

Manico teve ordem expressa de montá-lo, naquela manhã. Mas, disto último, 

o burrinho não recebera ainda aviso nenhum (ROSA, 2001, p. 31, grifo 

nosso).  

 

Embora o narrador identifique a “subjetividade” do animal, os efeitos de 

subjetivação da personagem Sete-de-Ouros nem sempre ocorrem aos olhos insensíveis ou 

pouco intuitivos de algumas das personagens humanas. Cabe apenas ao narrador e ao leitor a 

percepção do burrinho como um “sujeito”
22

 (considero aqui as duas acepções encontradas em 

Dicionário de Filosofia, de Nicolas Abbagnano). 

                                                 
22

 “Esse termo teve dois significados fundamentais: 1º aquilo de que se fala ou a que se atribuem qualidades ou 

determinações ou a que são inerentes qualidades ou determinações; 2º o eu, o espírito ou a consciência, como 

princípio determinante do mundo do conhecimento ou da ação, ou ao menos como capacidade de iniciativa em 

tal mundo. Ambos esses significados se mantém no uso corrente do termo: o primeiro na terminologia gramatical 

e no conceito de S. como tema ou assunto do discurso; o segundo no conceito de S. como capacidade autônoma 

de relações ou de iniciativas, capacidades que é contraposta ao simples ser ‘objeto’ ou parte passiva de tais 

relações” (ABBAGNANO, 2014, p. 1096). 
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Na iminência de ser arreado, Sete-de-Ouros é lembrado pela terceira vez. Essa 

última convocatória confirma o caráter trágico da narrativa (caráter que se orienta na luta do 

herói contra a inexorabilidade do destino), bem como valida o teor épico da personagem, que 

é representada como um ser que será reconhecido pela sua superioridade e tornar-se-á 

lendário. O excerto a seguir frisa, portanto, o protagonismo do burrinho: 

 

E Sete-de-Ouros, que sabia do ponto onde se estar mais sem tumulto, veio 

encostar o corpo nos pilares da varanda. Deu de cabeça, para lamber, veloz, 

o peito, onde a cauda não alcançava. Depois, esticou o sobrebeiço em toco 

de tromba e trouxe-o ao rés da poeira, soprando o chão. Mas tinha cometido 

um erro. O primeiro engano seu nesse dia. O equívoco que decide do 

destino e ajeita caminho à grandeza dos homens e dos burros. Porque: 

“quem é visto é lembrado”, e o Major Saulo estava ali (ROSA, 2001, p. 35, 

grifo nosso). 

 

Sob o ponto de vista de Suzi Frankl Sperber, “O burrinho precisa aparecer três 

vezes, na narrativa, para ser finalmente visto, tão obscuro é ele” (1982, p. 20). Ora, apesar da 

escrita de Guimarães Rosa nos direcionar para uma reflexão sobre as definições de vida e a 

condição animal como não pertencente da bíos, as inter-relações entre os vaqueiros e os 

bichos apontam justamente para os processos de des-subjetivação do animal, que 

historicamente foi interpretado como ser cuja vida seria vazia e sem identidade, servindo aos 

homens como propriedade, instrumento, matéria-prima. Portanto, a obscuridade de Sete-de-

Ouros diante do olhar das outras personagens – humanas – remete ao paradigma ocidental 

antropocêntrico.  

Por outro lado, Guimarães Rosa desenvolve novas relações entre vida, 

pensamento e ficção, pois a narrativa “O burrinho pedrês” está em todo momento deslocando 

nosso olhar para essas questões: a anulação do animal nos contextos empíricos em que há 

relações interespecíficas com o homem, sobretudo nas relações de trabalho; bem como a 

valorização literária do animal e de sua existência, por meio da narração da saga heroica de 

Sete-de-Ouros e de sua entronização.   

Acresce que, no tempo presente da narrativa, o protagonista de “O burrinho 

pedrês” apresenta algumas características que se opõe às do herói clássico da poesia épica, 

pois Sete-de-Ouros não é robusto, não personifica uma ação coletiva, nem surge como um 

modelo a ser imitado (BRAIT, 1985, p. 35-36). Devido à aparente debilidade de seu perfil 

miúdo, idoso, e decrépito, Sete-de-Ouros tende à passividade, à tentativa de anonimato. Busca 

passar despercebido entre as demais personagens, “é a mais humilde dentre as humildes do 



72 
 

conto” (SPERBER, 1982, p. 20). Nesse sentido, podemos concluir que a imagem do burrinho 

pedrês está mais para “anti-herói”. 

Conforme a definição presente no Dicionário de Termos Literários, “com o 

despontar do romance, no século XVIII, os representantes de todas as classes sociais entraram 

a substituir os seres de eleição, semidivinos, que antes povoavam as tragédias e as epopeias”, 

desse modo, “as pessoas incaracterísticas ou acionadas por forças contrárias às que moviam 

os heróis começaram a protagonizar as narrativas”. Nesse sentido, a explicação do termo nos 

permite concluir ainda que  

 

o anti-herói não se define como a personagem que necessariamente carrega 

defeitos ou taras, ou comete delitos e crimes, mas como a que possui 

debilidade ou indiferenciação de caráter, a ponto de assemelhar-se a muita 

gente. É o ‘homem sem qualidade’, do romance homônimo de Robert Musel, 

publicado em 1930 e 1933 (Albérès 1967: 54-74), ‘o herói sem nenhum 

caráter’, da rapsódia de Mário de Andrade (Macunaíma, 1928), – sem as 

qualidades ou o caráter do herói clássico, embora possua qualidades mais 

terra-a-terra (MOISÉS, 2004, p. 28). 

 

Em “O burrinho pedrês”, instiga-nos que essa personagem não pretenda 

“emprestar altitude” a seu comportamento, isto é, Sete-de-Ouros não amplifica as suas ações, 

ele busca o mínimo de esforço possível, rejeita qualquer movimento ou ação proativa no 

enredo; segue resignado obedecendo às ordens, conformado a sua condição, ainda que prefira 

restar quieto em seu próprio canto.  

 

 

2.3 O narrador como mediador da comunicabilidade do animal 

 

 

A biografia do animal, a composição inicial do enredo centrada na personagem 

Sete-de-Ouros e o foco narrativo – que privilegia o ponto de vista do burrinho, configurando-

o como “uma espécie de sábio estoico, um sujeito que já teria visto e vivido tudo neste mundo 

e não tinha mais com o que se espantar nem o que esperar, pois havia aprendido e mantinha a 

devida distância de suas atrações e conflitos” (RONCARI, 2004, p. 17) – são elementos da 

narrativa de Guimarães Rosa que contrariam aspectos da filosofia de René Descartes, no que 

tange à designação dos animais como “autômatos”. 

Desde o início da história, o narrador nos fornece uma descrição do movimento 

corporal do burrinho, imprimindo a eloquência do olhar, das orelhas e dos modos do animal. 
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Podemos notar como o narrador se dedica a explorar a aparência física do burrinho e, 

simultaneamente, revelar aquilo que o animal olha:  

 

Sete-de-Ouros, uma das patas meio flectida, riscava o chão com o rebordo 

do casco desferrado, que lhe rematava o pezinho de Borralheira. E abria os 

olhos, de vez em quando, para os currais, de todos os tamanhos, em frente ao 

casarão da fazenda. Dois ou três deles mexiam, de tanto boi (ROSA, 2001, p. 

31). 

 

O burrinho pedrês observa que os bois comportam-se “como correntes de oceano, 

movem-se cordões constantes, rodando remoinhos: sempre um vai-vem, os focinhos babosos 

apontando, e as caudas, que não cessam de espanejar com as vassourinhas. Somam-se. 

Buscam-se”. Os animais bovinos estão amontoados, uns sobre os outros, sem espaço 

suficiente para uma locomoção adequada; “espremem-se os quartos musculosos”, apertam-se 

e se agitam ao pressentir o corisco que está por vir, em “espiralados deslocamentos” (ROSA, 

2001). Os detalhes na descrição da boiada em “O burrinho pedrês” evidenciam que o narrador 

se prolonga, sobretudo, nos pormenores anatômicos, pelagens, cores, tons e timbres. 

Entretanto, não há excesso de detalhes, mas sim “belas sequências rítmicas, subenredos líricos 

nos quais se plasmam a sociabilidade dos animais e a alma, muito particular, de certos bichos 

individualizados” (ROSENFIELD, 2007, p. 39).  

Ao mesmo tempo, quando a narrativa “escorrega o olhar do burrinho para a 

manada”, notamos os primeiros sinais de violência (BENEDETTI, 2010, p. 3), tal como se lê 

a seguir: 

 

De vez em quando, rebenta um tumulto maior. 

O pantaneiro mascarado, de embornal branco e quatrólhos, nasceu, há três 

anos, na campina sem cercas. Não tem marca de ferro, não perdeu a 

virilidade, e faz menos de seis meses que enxergou gente pela primeira vez. 

Por isso, pensa que tem direito a mais espaço. Anda à roda e ataca, 

espetando o touro sertanejo, que encurva o arcabouço de bisonte, franjando 

um leque de dobras no cachaço, e resolve mudar de vizinhança. Devagar, 

teimoso, força o caminho, como sabem fazer boamente os bois: põe todo o 

peso do corpo na frente e nas pontas das hastes, e abre bem o compasso das 

patas dianteiras, enterradas até aos garrões no chão mole, sustentando a 

conquista de cada centímetro. O boieco china se espanta, e trepa na garupa 

do franqueiro, que foge, tentando mergulhar na massa. Um de cernelha 

corcovada, boi sanga sapiranga, se irrita com os grampos que lhe arpoam a 

barriga, e golpeia com a anca, aos recuões. A vaca bruxa contra-esbarra e 

passa avante o choque, calcando o focinho no toutiço do mocho. Empinam-

se os cangotes, retesam-se os fios dos lombos em sela, espremem-se os 

quartos musculosos, mocotós derrapam na lama, dançam no ar os perigalhos, 

o barro espirra, engavetam-se os magotes, se escoram, escouceiam. Acolá, 

nas cercas, — dando de encontro às réguas de landi, às vigas de guarantã e 
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aos esteios de aroeira — carnes quadradas estrondam. E pululam, 

entrechocados, emaranhados, os cornos — longos, curtos, rombos, 

achatados, pontudos como estiletes, arqueados, pendentes, pandos, com uma 

duas três curvaturas, formando ângulos de todos os graus com os eixos das 

frontes, mesmo retorcidos para trás que nem chavelhos, mesmo espetados 

para diante como presas de elefante, mas, no mais, erguidos: em meia-lua, 

em esgalhos de cacto, em barras de cruz, em braços de âncora, em crossas de 

candelabro, em forquilhas de pau morto, em puãs de caranguejo, em ornatos 

de satanás, em liras sem cordas — tudo estralejando que nem um fim de 

queimada, quando há moitas de taboca fina fazendo ilhas no capinzal.  

Agora, se alertam, porque pressentem o corisco. Esperam que a trovoada 

bata pilão, na grota longe, e então se sobrechegam e se agitam, recomeçando 

os espiralados deslocamentos (ROSA, 2001, p. 33-34). 

 

Na sequência da narrativa, o narrador, então, retorna o olhar para a imagem do 

burrinho e descreve a seguinte cena: 

 

Enfarado de assistir a tais violências, Sete-de-Ouros fecha os olhos. Rosna 

engasgado. Entorna o frontispício. E, cabisbaixo, volta a cochilar. Todo 

calma, renúncia e força não usada. O hálito largo. As orelhas peludas, 

fendidas por diante, como duas mal enroladas folhas secas. A modorra, que o 

leva a reservatórios profundos. As castanhas incompletas das pernas. As 

imponentes ganachas. E o estreme alheamento de animal emancipado, de 

híbrido infecundo, sem sexo e sem amor (ROSA, 2001, p. 34). 

 

Em comparação às demais personagens de “O burrinho pedrês”, Sete-de-Ouros 

surge sempre com uma descrição mais extensa e cuidadosa sobre sua fisionomia. Como se a 

sua aparência física traduzisse o seu temperamento e o modo de levar a vida. No excerto 

acima, a personagem aparece aborrecida, entediada, rejeitando aquilo que vê. Sete-de-Ouros 

repugna as atitudes violentas, os conflitos que para ele são desnecessários. Essa análise fica 

evidente perante as escolhas linguísticas inerentes ao discurso do narrador: por exemplo, 

“rosnar”, que remete à ideia de um resmungo animal, ou de um barulho emitido em tom de 

ameaça e ou de reprovação. Além disso, essa leitura se confirma também na descrição dos 

movimentos (“fecha os olhos”, “entorna o frontispício”) e do semblante (“cabisbaixo”) da 

personagem animal. 

 À medida que a história vai progredindo, percebemos como avança o interesse do 

narrador em relação ao ponto de vista particular do burrinho, que tantas vezes exprime um 

olhar crítico sobre o que observa. Por exemplo, quando o cavalo preto Benevides desalojou 

Sete-de-Ouros do lugar em que estava acomodado, tirando-o do sossego. Uma confusão se 

instaurou e, “sem ao menos verificar o que há, o matungo de Zé Grande espanca o tabique da 

coberta, o amarilho de Silvino saracoteia empinado, quase partindo o látego, e o poldro 

pampa, de finca-pé, relincha escandalosamente”, no entanto  
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Sete-de-Ouros detesta conflitos.  Não espera que o garanhão murzelo volva 

a garupa para despejar-lhe duplo coice mergulhante, com vigorosa simetria. 

Que também, do outro lado, se assoma o poldro pampa, espalhando a crina e 

arreganhando os beiços, doido para morder. Sete-de-Ouros se faz pequeno. 

Escoa-se entre as duas feras. Desliza. E pega o passo pelo pátio, a meio 

trote e em linha reta, possivelmente pensando: — Quanto exagero que 

há!... (ROSA, 2001, p. 34, grifo nosso). 

 

Percebemos mais nitidamente que o narrador explora a opinião do burrinho 

pedrês, que “detesta conflitos”. Ainda que seja um animal que está sempre alheio, tomamos 

conhecimento de que Sete-de-Ouros contesta até certo ponto as circunstâncias tumultuosas em 

que se encontram os animais bovinos, bem como manifesta seu conformismo a fim de evitar 

maiores problemas para si. O burrinho “se faz pequeno” para escapar da situação, e passa para 

o outro lado suavemente, desviando do conflito. 

Ao final do fragmento, destaca-se também a possibilidade que o narrador deixa 

em aberto a respeito do que estaria pensando o burrinho pedrês. A narração sugere uma fala à 

personagem, porém admite que o enunciado não fora expresso pelo animal. Nesse ponto, a 

hipótese de que não há antropomorfização na representação da personagem animal se 

condensa, pois os predicativos atribuídos ao burrinho são característicos dessa espécie de 

animal. Mas a questão levantada por essa narrativa de Rosa não é apenas se o animal pode 

pensar, suponho que a questão animal circunscrita em “O burrinho pedrês” trata também do 

reconhecimento de que os animais podem sentir, eles podem sofrer, eles têm uma sabedoria 

própria.  

Diante dos paradigmas culturais do Ocidente, parece-nos muito mais recorrente 

negar essa possibilidade, e quaisquer outras relativas ao pensar, raciocinar, responder do 

animal, pois “somos ainda tributários dos animais-máquina cartesianos, quer ao apropriarmo-

nos deles, quer ao rejeitá-los com veemência” (LESTEL, 2001, p. 17). Pensando sobre esse 

aspecto, Dominique Lestel explica que a “animalidade” pertence a uma ordem de ideias, e que 

dificilmente conseguimos defini-la com precisão, pois “designa uma classe de criaturas vivas, 

da qual o humano tenta se distinguir”. No entanto, apesar das simplificações e conceituações 

reducionistas, Lestel defende que a ideia inerente ao vocábulo, “animalidade”, “não remete 

apenas a uma classe de seres, mas às relações que esta mantém com outras classes” (2011, p. 

23).  
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2.3.1 O animal “responde” 

 

 

Preocupado com a questão ética sobre o animal, o filósofo francês Jacques 

Derrida no livro O animal que logo sou (a seguir) traz ricas reflexões e questionamentos 

mediante o relato de sua experiência: ver-se “surpreendido nu, em silêncio, pelo olhar de um 

animal” (2002, p. 15). De acordo com Maria Esther Maciel,  

 

nesse texto, o autor não apenas confronta a assertiva de Heidegger segundo a 

qual ‘o animal é pobre de mundo’, pelo fato de ser privado de logos, mas 

realiza, a partir da crítica a essa afirmação, um processo de desconstrução do 

humanismo logocêntrico do Ocidente, através do qual questiona também 

toda uma linhagem de filósofos como Descartes, Kant, Lévinas e Lacan, que, 

como Heidegger, usaram o animal enquanto mero teorema para justificar a 

racionalidade e a linguagem humanas como propriedades diferenciadas (e 

superiores) em relação aos outros viventes (2011, p. 88). 

 

Mencionando o incômodo, o mal-estar ao se sentir exposto diante do seu próprio 

gato que o observava, Derrida cita uma passagem de Alice no país das maravilhas a fim de 

problematizar “o que quer dizer responder”: 

 

As gatas (Alice já havia notado) têm um péssimo hábito: qualquer coisa que 

se lhes diga, elas ronronam sempre para responder. “Se elas pelo menos 

ronronassem para dizer ‘sim’ e miassem para dizer ‘não’, ou se elas 

seguissem uma regra deste tipo, de maneira que se pudesse ter uma conversa 

com elas! Mas como se pode falar com alguém que responde sempre do 

mesmo jeito?” Desta vez, a gata preta se contentou em ronronar; e foi 

impossível adivinhar se ela queria dizer “sim” ou “não” (CARROLL
23

 apud 

DERRIDA, 2002, p. 24, grifo nosso). 

 

Nessa passagem, Derrida cita a narrativa de Lewis Carroll a fim de apresentar um 

conflito de comunicabilidade.  A personagem Alice usa parâmetros da linguagem humana 

para afirmar que há sempre um padrão de resposta das gatas, e que esse padrão não 

corresponde nem a afirmação, nem a negação – o que impossibilita a conversação entre Alice 

e as gatas, pois estas não ronronam ou miam em consonância com os sentidos da 

comunicação humana. Em contraste com essa conclusão, Derrida hesita inferir que “não se 

pode falar com o gato sob pretexto de que ele não responde ou que ele responde sempre a 

mesma coisa” (2002, p. 24).  

                                                 
23

 Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles . De l’autre cote du miroir, op. Cit., p. 340. 
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Descrever os animais como espécie de autômato não dá conta das competências 

das quais eles são capazes, além de menosprezar o fato de que possam ser dotados de 

sensibilidades, impressões, sofrimentos, etc. Além disso, a ideia de animalidade, muitas 

vezes, recai sobre um problema apontado também por Derrida: de que foram atribuídas 

características comuns a todos os animais, exceto ao homem. Ele entende que 

 

É uma palavra, o animal, que os homens se deram o direito de dar. Eles se 

encontraram, esses humanos, a se dar essa palavra, mas como se eles a 

tivessem recebido em herança. Eles se deram a palavra para dispor um 

grande número de viventes sob esse único conceito: O Animal, dizem eles. E 

eles se deram essa palavra, concedendo-se ao mesmo tempo, a eles mesmos, 

para reservar-se, a eles os humanos, o direito à palavra, ao nome, ao verbo, 

ao atributo, à linguagem de palavras, enfim àquilo de que seriam privados os 

outros em questão, aqueles que se coloca no grande território do bicho: O 

Animal. Todos os filósofos que interrogaremos (de Aristóteles a Lacan, 

passando por Descartes, Kant, Heidegger, Levinas), todos, dizem a mesma 

coisa: o animal é privado de linguagem. Ou mais precisamente, de resposta, 

de uma resposta a distinguir precisa e rigorosamente da reação: do direito e 

do poder de “responder”. E pois de tantas outras coisas que seriam o próprio 

do homem. (DERRIDA, 2002, p. 61-62). 

 

Derrida questiona o uso da palavra “animal” no singular, o sentido genérico, pois 

reconhece nessa atitude o confinamento de todos os viventes – com exceção do homem – em 

um único conceito, sendo essa atitude “tanto uma falta contra os rigores do pensamento 

quanto um crime contra os animais” (MACIEL, 2011, p. 88). Nas palavras de Derrida, lemos 

que  

 

Neste conceito que serve para qualquer coisa, no vasto campo do animal, no 

singular genérico, no estrito fechamento deste artigo definido ("O Animal" e 

não “animais”) seriam encerrados, como em uma floresta virgem, um parque 

zoológico, um território de caça ou de pesca, um viveiro ou um abatedouro, 

um espaço de domesticação, todos os viventes que o homem não 

reconheceria como seus semelhantes, seus próximos ou seus irmãos. E isso 

apesar dos espaços infinitos que separam o lagarto do cão, o protozoário do 

golfinho, o tubarão do carneiro, o papagaio do chimpanzé, o camelo da 

águia, o esquilo do tigre ou o elefante do gato, as formigas do bicho-da-seda 

ou o ouriço da equidna (2002, p. 64-65). 

 

Por essa razão, Derrida propõe substituir a palavra “animal” por “animot”, com o 

intuito de “fazer ouvir, no singular da palavra animal, o plural ‘animais’ e mostrar como a 

linguagem afeta nosso acesso à complexidade do mundo não humano” (MACIEL, 2011, p. 

89). 

Semelhante ao posicionamento de Derrida acerca dos animais, Dominique Lestel 

constata que a animalidade é “resultado conjunto de uma história natural e de uma história 
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cultural”, em que as relações desenvolvidas entre o homem e o animal são submetidas à 

história do homem. Para Lestel, “numerosas culturas deturpam a figura do animal para falar 

do homem, como se o que caracterizasse o animal constituísse ‘um terceiro pensante’ ao qual 

o homem recorre para pensar-se a si mesmo” (2001, p. 24). No entanto, nessas circunstâncias, 

“fundamentalmente, não é o animal que é digno de interesse, mas aquilo a que ele remete” 

(ibidem, p. 24-25). 

Considerando a narrativa “O burrinho pedrês”, é possível pensar que Sete-de-

Ouros não está “alçado ao perímetro humano”, como tradicionalmente estão os animais 

protagonistas das fábulas tradicionais (MOISÉS, 2004, p. 348), pois os procedimentos 

narrativos propiciam e evidenciam uma abertura na linguagem, através de um movimento de 

escuta do outro, do animal. Guimarães Rosa não reduz o animal a uma coisa vista que não vê.   

Esse movimento de deixar-se guiar pelo ponto de vista do burrinho pedrês, dando 

atenção à perspectiva do animal, distancia-nos da interpretação de que esta narrativa proponha 

uma metáfora em que a personagem Sete-de-Ouros serviria de “máscara” do homem, um 

“reflexo” cujo propósito seria justamente tirar essa máscara, ver a nós mesmos. Mas, então, a 

que ele remete, se não ao humano? Da perspectiva deste trabalho, o burrinho pedrês existe 

literariamente enquanto tal, como bicho ficcional que é. É um artifício de Rosa, uma 

construção humana sobre a ideia de animal que evidencia o desejo do escritor em apreender o 

outro de forma mais intuitiva, conferindo ao burrinho o status de “sujeito”. 

Guimarães Rosa prioriza a troca de olhares com animal, a observação do narrador 

sobre o burrinho como forma de apreensão dessa alteridade. Sabendo que a construção da 

personagem não corresponde a seres vivos, mas que “nascem” a partir deles (CANDIDO, 

2007), compreendemos que Rosa reconhece a aptidão e a capacidade de comunicação dos 

animais, atribuindo à personagem Sete-de-Ouros a possibilidade de fornecer “respostas” a 

determinadas atitudes dos homens e dos animais com os quais convive.  

Em “O burrinho pedrês”, as respostas surgirão por meio da mediação do narrador 

onisciente, que explora os percursos da existência dessa personagem animal e “traduz” seus 

comportamentos, identificando na expressividade corporal do burrinho a comunicabilidade 

possível. Podemos notar esse aspecto na seguinte passagem, em que João Manico, a mando de 

Major Saulo, interage com Sete-de-Ouros a fim de propor montaria ao animal. O narrador 

destaca a eloquência das orelhas do burrinho que, apesar da condição “escrava”, reage, e 

demonstra resistência. A atitude do animal faz com que João Manico tenha uma conduta 

diferente: 
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Já encabrestado, Sete-de-Ouros não está disposto a entregar-se: “vai, mas 

custa”!, quando outros o irritam, é a divisa de um burricoque ancião; Com 

rapidez, suas orelhas passam à postura vertical, enquanto acompanha o 

homem, com um olho de esguelha, a fito de não errar o coice.   

João Manico anda-lhe à roda, aos resmungos. Põe-lhe o baixeiro. Depois, 

pelo certo, antes de arrear, bate na cabeça do burrinho, como Deus manda. 

Sete-de-Ouros se esquiva à clássica: estira o queixo e se acaçapa, derreando 

o traseiro e fazendo o arreio cair no chão. Então o vaqueiro se convence de 

que precisa de mostrar melhores modos:  

— Eh, burrinho, acerta comigo, meu negro.  

Assim, Sete-de-Ouros concorda. João Manico passa-lhe a mão espalmada 

no pescoço, e ele gosta e recebe bem a manta de pita. Já não reage, 

conformado. Dá apenas o repuxão habitual da barriga, contraindo 

bruscamente a pele, do cilhadouro às ilhargas e das ilhargas ao cilhadouro. 

Encrespa e desencrespa também o couro do pescoço. E acelera as pancadas 

da cauda, no vai-e-vem bulhento de um espanador. Ao aceitar o freio, 

arreganha demais os beiços num tremendo sorriso de dentes amarelos. Mas 

logo regressa ao eterno cochilo, até que João Manico tenta montar. (ROSA, 

2001, p. 43, grifo nosso). 

 

Constatamos que no início de “O burrinho pedrês”, a cantiga que serve de 

epígrafe evoca o diálogo entre um burro e o seu dono, entretanto, na narrativa propriamente 

dita não há manifestação de expressividade verbal de Sete-de-Ouros. Por outro lado, não é 

negada a possibilidade de que haja “respostas” dessa personagem animal. Ao contrário, a 

mediação do narrador é importante no exercício de “tradução”. As “respostas” do animal são 

perceptíveis por meio da “leitura” dos comportamentos e dos traços de personalidade de Sete-

de-Ouros, tal como se lê em: 

 

Sete-de-Ouros espetou as orelhas para a frente. É calmo e comodista, mas de 

maneira alguma honesto. Quando João Manico monta, ele não pula, por 

preguiça. Mas tem o requinte de escoucear o estribo direito, primeiro com a 

pata de diante, depois com a de trás, cruzando fogos.  

— Não falei, compadre seô Major?!... Bicho medonho! Burro não amansa 

nunca de-todo, só se acostuma!...  

Mas o Major Saulo largava, sem responder, rindo já longe, rumo aos 

vaqueiros: lá junto à cerca, com os cavalos formados em fileira, como um 

esquadrão de lanceiros. (ROSA, 2001, p. 44-45). 

 

Diante desses apontamentos, considera-se importante ressaltar que a literatura de 

Guimarães Rosa parece não estar pautada no paradigma de que os animais se distinguem do 

homem pela provável ausência de racionalidade ou de linguagem. Em “O burrinho pedrês”, a 

“subjetividade” animal é encenada por meio da instituição de um narrador onisciente que, 

desde o início do texto, se propõe a relatar a história dessa personagem animal, valorizando o 

ponto de vista do burrinho sobre si e sobre o mundo.  
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2.3.2 Apreensão de perspectivas plenas de valor 

 

 

Em “O burrinho pedrês”, o narrador, enquanto mediador do ponto de vista de 

Sete-de-Ouros, demonstra o esforço possível através da literatura em apreender outras 

verdades, outras perspectivas, mesmo que sejam oriundas de diferentes espécies de seres 

viventes. Esse posicionamento discursivo de Guimarães Rosa enfraquece a noção de 

superioridade do humano como detentor do único ponto de vista praticável na literatura, e 

configura uma narrativa antiantropocêntrica (ou contra-antropocêntrica). O autor de Sagarana 

admite a diversidade de perspectivas e de comportamentos dos seres de ficção que enredam as 

várias histórias da coletânea, reconhecendo, por exemplo, a possibilidade do pensamento 

animal, sem necessariamente remeter a um referencial humano (alegórico).  

Em “O burrinho pedrês” a personagem principal não se configura de modo rígido, 

como um ser de ficção com características definitivas. Ao contrário disso, Sete-de-Ouros é 

revelada no desenvolvimento da história, por meio do posicionamento e das reações do 

burrinho diante das circunstâncias que se apresentam. É assim que o narrador nos demonstra 

os traços de personalidade e o ponto de vista desse animal. Há uma abertura que valoriza tanto 

a perspectiva do narrador sobre os eventos da história quanto a perspectiva do burrinho, 

submetendo o leitor ao contato com diferentes “realidades” ficcionais. O cenário principal é o 

mundo dos vaqueiros, mas nos orientamos também a compreender que Sete-de-Ouros o vê de 

outra forma, e tem também seu mundo próprio. 

Tal narrativa explora a reunião de vozes e discursos múltiplos. Trata-se de uma 

história cuja trama ficcional é apreciada pelo emaranhado de eventos, situações, etc. Essa 

característica literária permite um diálogo com os conceitos de dialogismo e polifonia do 

teórico Mikhail Bakhtin, quem, analisando os romances de Dostoiévski, constatou que o 

escritor russo explora em sua obra a representação de “consciências plurais”. Para Paulo 

Bezerra,  

 

Bakhtin parte da hipótese segundo a qual as personagens de Dostoiévski 

revelam independência interior em relação ao autor na estrutura do romance, 

independência essa que, em certos momentos, permite-lhes até rebelar-se 

contra seu criador. Cabe observar, porém, que se trata mais de uma 

independência em face de definições conclusivas e modelantes, que 

desprezariam a condição de persona das personagens, a sua 

independência psicológica e intelectual e suas individualidades como 
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sujeitos representantes do universo social plural e dotados de consciências 

igualmente plurais (2018, p. X
24

).  

 

Assim, nas palavras de Bakhtin, lê-se que  

 

O herói tem competência ideológica e independência, é interpretado como 

autor de sua concepção filosófica própria e plena, e não como objeto da 

visão artística final do autor, [...] como se o herói não fosse objeto da palavra 

do autor, mas veículo de sua própria palavra, dotado de valor e poder plenos 

(BAKHTIN, 2018, p. 3). 

 

Mikhail Bakhtin identificou que na narrativa de Dostoiévski as personagens têm 

equivalência na participação dos discursos, são todas plenas de valor. Os heróis não se 

esgotam em tipos, modelos ou funções pragmáticas da narrativa, pois  

 

a voz do herói sobre si mesmo e o mundo é tão plena como a palavra comum 

do autor; não está subordinada à imagem objetificada do herói como uma de 

suas características, mas tampouco serve de intérprete da voz do autor. Ele 

possui independência excepcional na estrutura da obra, é como se soasse ao 

lado da palavra do autor, coadunando-se de modo especial com ela e com as 

vozes plenivalentes de outros heróis (BAKHTIN, 2018, p. 5). 

 

Nesse sentido, compreende-se que, tal como em Dostoiévski, em Guimarães Rosa 

não há objetificação da personagem heroica, nem combinação ou relação de pessoas 

“acabadas”, concluídas (nem criação de personagens “achatadas e unilaterais” [OLIVEIRA, 

2008, p. 15]). Sete-de-Ouros, por exemplo, divide opiniões. O narrador, desde o início, 

enaltece a grandiosidade do animal, ainda que revele também aspectos físicos que o 

subjugam. Conforme explica Domique Lestel,  

 

vale lembrar que o animal não é somente uma espécie de robô sem alma, 

capaz de funcionar de maneira mais ou menos competente, controlando as 

informações de seu meio e seguindo estratégias otimizadas, ou reagindo com 

mais ou menos rigidez a uma sucessão de estímulos simples. Ele é também 

uma criatura híbrida com a qual o humano mantém uma multiplicidade 

extraordinária de relações, desde as mais superficiais até as mais complexas, 

e que envolve no mais profundo do seu ser e com o que ele acredita ser. O 

animal não é, portanto, somente um objeto da zoologia ou da etologia (2011, 

p. 24). 

 

O contraste de opiniões acerca do burrinho se faz presente entre o ponto de vista 

de Major Saulo, dono do animal, em oposição aos modos como os vaqueiros veem Sete-de-

Ouros. Podemos perceber esse aspecto quando João Manico, já em cima do burrinho, ouve de 

                                                 
24

 O uso de algarismo romano está de acordo com a paginação do prefácio de Paulo Bezerra no livro Problemas 

da poética de Dostoiévski. 
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Major Saulo: “que tal com o meu burrinho sem velhice? Escuta, Manico, nesse passo, nesta 

marcha, escrevo que ele aguenta viagem de mais de um dia” (ROSA, 2001, p. 59) e o 

vaqueiro responde: “Esperto ele é, pois faz que aguenta, só para poder contrariar a gente” 

(ROSA, 2001, p. 60).  

Major Saulo, guiado pelo afeto por seu animal de estimação, acredita nas 

capacidades de Sete-de-Ouros, enquanto João Manico despreza-o, identificando no animal 

uma resistência teimosa, uma irrelevância e impotência. Nesse enredo, o narrador faz a 

mediação de todos os panoramas, em que na sequência da narrativa lemos: 

 

E certo: Sete-de-Ouros dava para trás, incomovível, desaceitando 

argumentos e lambadas de piraí. Que, também, burro que se preza não corre 

desembestado, como um qualquer cavalo, a não ser na vez de justa pressa, a 

serviço do rei ou em caso de sete razões. E já bastante era a firmeza com que 

se escorava nas munhecas, sem bambeio nem falseio — ploque-plofe, 

desferrado —, ganhando sempre a melhor trilha.  

— Mas, meu compadre, vocês vão indo tão bem, tão sem confusão...  

— Sim senhor, seô Major. Eu sei que o senhor está se rindo é por saúde sua, 

não é por debochar de mim... Mas, assim, para não ajudar em nada desta 

vida, eu não carecia de ter vindo. Estou como ovo depois de dúzia... E o 

burrinho, também, se ele tivesse morrido transanteontem, não estava 

fazendo falta a ninguém!  

Mudo e mouco vai Sete-de-Ouros, no seu passo curto de introvertido, pondo, 

com precisão milimétrica, no rasto das patas da frente as mimosas patas de 

trás.  

— Escuta uma pergunta séria, meu compadre João Manico: você acha que 

burro é burro?  

— Seô Major meu compadre, isso até é que eu não acho, não. Sei que eles 

são ladinos demais... (ROSA, 2001, p. 60, grifo nosso). 

 

O êxito que marca a trajetória da personagem Sete-de-Ouros é obtido por meio da 

sua calma, observação e astúcia, que o permitem adaptar-se às adversidades e mudanças que 

lhe ocorrem. Tal característica o insere na qualificação que certas personagens de Guimarães 

Rosa possuem, são seres “ladinos” (ROSENFIELD, 2006), muitos espertos e astutos. 

Segundo Bakhtin, os acontecimentos fundamentais, que servem de base para a 

estruturação da narrativa, não podem ser interpretados de modo habitual, pois todos os 

elementos estruturais são muito singulares na construção do mundo polifônico, cuja aparência 

pode ser considerada “caótica”, no entanto há muita coerência. Bakhtin constata que na 

narrativa polifônica há uma “multiplicidade de consciências equipolentes e seus mundos” que 

“se combinam numa unidade de acontecimento, mantendo a sua imiscibilidade” (2018, p. 5).  

De acordo com a análise de Bakhtin, Dostoiévski configura em seu plano artístico 

a interação de diferentes consciências que não se misturam, em vez de estabelecer inter-
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relações de ideias e pensamentos predominantes em uma única consciência. Logo, uma 

consciência não se converte em objeto de outra, tendo em vista que o escritor russo cria um 

universo “profundamente personalista”, e “adota e interpreta todo pensamento como posição 

do homem” (BAKHTIN, 2018, p. 8), afirmando o “eu” da personagem como sujeito, não 

como objeto.  Sendo assim, a polifonia consiste no fato de que as diferentes vozes  

 

permanecem independentes e, como tais, combinam-se numa unidade de 

ordem superior à da homofonia. E se falarmos de vontade individual, então é 

precisamente na polifonia que ocorre a combinação de várias vontades 

individuais, realiza-se a saída de princípio para além dos limites de uma 

vontade. Poder-se-ia dizer assim: a vontade artística da polifonia é a vontade 

de combinação de muitas vontades, a vontade do acontecimento (2018, p. 

23). 

 

Em relação à narrativa de Rosa, pode-se dizer que o narrador enquanto mediador 

explora a diversidade de personalidades e de situações que trazem, por vezes, a interpretação 

ambígua do caráter das personagens. Além disso, o narrador nos dá indícios da existência de 

autoconsciência do burrinho, revelando o ponto de vista do animal, bem como transmitindo 

ao leitor a imagem de Sete-de-Ouros como “sujeito”, ainda que as demais personagens não o 

reconheçam dessa forma. Apesar disso, é na interação com os outros, os animais, os vaqueiros 

e, de certo modo com o próprio narrador, que a personagem Sete-de-Ouros manifesta sua 

“subjetividade”, resistindo ao conhecimento objetificante. 

Se para Dostoievski a personagem interessa como ponto de vista específico sobre 

o mundo e sobre si mesma, em Guimarães Rosa tal característica é semelhante, pois o que nos 

parece importar não é o que a personagem é no mundo, mas o que o mundo é para a 

personagem Sete-de-Ouros, e o que ela é para si mesma, tal como podemos ler a seguir: 

 

Bem que Sete-de-Ouros se inventa, sempre no seu. Não a praça larga do 

claro, nem o cavouco do sono: só um remanso, pouso de pausa, com as 

pestanas meando os olhos, o mundo de fora feito um sossego, coado na 

quase-sombra, e, de dentro, funda certeza viva, subida de raiz; com as 

orelhas — espelhos da alma — tremulando, tais ponteiros de quadrante, aos 

episódios para a estrada, pela ponte nebulosa por onde os burrinhos sabem ir, 

qual a qual, sem conversa, sem perguntas, cada um no seu lugar, devagar, 

por todos os séculos e seculórios, mansamente amém. (ROSA, 2001, p. 60-

61). 

 

Em um ensaio muito interessante, Alexandre Nodari traz reflexões acerca da 

relação entre arte e animalidade, que podem nos ajudar a pensar o papel fundamental da 

literatura de Guimarães Rosa na “requalificação” do animal, à medida que adota a 

personagem Sete-de-Ouros como “sujeito” da narrativa. Nodari, afirmando que a relação entre 
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arte e animalidade o remete à lembrança do neologismo “filozoofia”, de Antonio Fraga, 

questiona se o termo não seria mais apropriado para o que designamos “literatura”, tendo em 

vista que tudo o que chamamos literatura pode ser visto como uma “terceira margem entre 

ficção e saber, animalidade e humanidade (fala), em que saber (sofia) e vida (zoo) são 

inseparáveis e indiferenciáveis (so/zoo), um saber ligado à vida, um saber vital, pois que 

implica experienciar e experimentar outra vida, adentrar, como diz Elizabeth Costello
25

, a 

existência, a vida, de outros seres (...)” (2017, p. 21).  

Sob essa ótica, “O burrinho pedrês” e outras narrativas de Sagarana servem-nos 

de exemplo para o que Nodari identifica como uma das características mais fundamentais da 

literatura: a poiesis, que em grego significa “criação” no sentido de fabricar ou produzir. 

Segundo a definição presente no livro Introdução à filosofia da arte,  

 

há, nessa palavra, uma densidade metafísica e cosmológica que precisamos 

ter em vista. Significa um produzir que dá forma, um fabricar que engendra, 

uma criação que organiza, ordena e instaura uma realidade nova, um ser. 

Criação não é, porém, no sentido hebraico de fazer algo do nada, mas na 

acepção grega de gerar e produzir dando forma à matéria bruta preexistente, 

ainda indeterminada, em estado de mera potência (NUNES, 1999, p. 11). 

 

Alexandre Nodari considera que a “literatura parece ser uma espécie de contra-

prestação ao dom extra-humano (natural ou sobrenatural) com que seguidamente a cultura 

ocidental caracterizou a poesia (o “furor divino”, a inspiração das Musas, o gênio impessoal, o 

“canto da Terra”, a “floresta de correspondências”)” (2017, p. 22), pois, ao passo que o 

criador literário faz as coisas falarem, ele dá vida (anima) às personagens, de modo que “a 

prosopopeia, enquanto figura da animação” é o modus operandi por excelência da experiência 

literária” e “ao fazer tudo falar, a literatura dota tudo de subjetividade” (ibidem, p. 22) e 

possibilita devolver aos não humanos o poder da voz, a fala.  

A literatura de Guimarães Rosa se adéqua perfeitamente a essa definição, pois 

Sagarana parece-me surgir de uma abertura na linguagem que se dá por meio do movimento 

de escuta do outro; por outro lado, a exploração da alteridade animal não é um procedimento 

completamente inovador. Por exemplo, em Vidas Secas, o autor Graciliano Ramos é detentor 

do direito à voz de personagens, trata de ouvi-los, inventando junto a eles o que seria apenas 

silêncio (RIBEIRO, 2012). Há um capítulo nesse romance destinado à cadela que pertence à 

                                                 
25

 Elizabeth Costello é uma personagem criada pelo autor J. M. Coetzze. Trata-se de uma romancista australiana 

muito consagrada que principalmente em A vida dos animais detém um discurso questionador sobre a condição e 

o tratamento dado aos animais no mundo contemporâneo. 
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família de Fabiano, cujo nome é “Baleia”. De acordo com Gustavo Silveira Ribeiro, essa 

personagem animal  

 

não é apenas uma função narrativa, algo como um contraponto às figuras 

humanas, ou ainda uma simples alegoria, sob a qual se esconderia, mal 

disfarçada, a voz do autor do autor. Ela é um personagem complexo e 

irredutível como os demais. Desde o capítulo inicial do livro vemo-la mexer-

se com relativa independência de movimentos, cumprindo, sim, o papel que 

lhe cabe (caçar, sair em busca de alimento escondido na vegetação rala da 

catinga), mas nem nesse ponto diferenciando-se demasiado dos outros 

membros do clã, já que todos cumprem também papéis específicos na 

estrutura familiar (2012, p. 175). 

 

O burrinho pedrês surge com essas características referentes à complexidade da 

personagem e a descrição de certa independência de movimentos, tendo em vista que Sete-de-

Ouros não é um burro que tem sua total liberdade de ir e vir. No entanto, a liberdade do 

burrinho pedrês está na possibilidade de pensar, opinar, criar juízos de valor, manifestar 

desaprovações, etc. O burrinho cumpre seu papel na estrutura social do sertão, dentro da 

comunidade de vaqueiros em que está inserido. E cumpre também seu papel fundamental na 

narrativa, é o protagonista – diferenciando-se nesse aspecto da personagem Baleia, de 

Graciliano Ramos. 

A escrita de Guimarães Rosa, nesse sentido, também é manifestação de uma 

preocupação em repensar os limites que separam o homem e o animal, a partir da qualificação 

de Sete-de-Ouros como personagem biográfica e principal da história. De forma que, em “O 

burrinho pedrês”, nos deparamos com o “alargamento” do território literário (CANDIDO, 

1989), isto é, “formas de entendimento que buscam olhar para os que só de raro em raro 

conseguem chamar a atenção sobre si e suas dores” (RIBEIRO, 2012, p. 179-180). Nessa 

narrativa, essa função é absorvida pelo narrador onisciente, que reconhece a existência de um 

pensamento do burrinho e, lendo seus modos e comportamentos, traduz essa “subjetividade” 

para a linguagem humana, dando forma à história:  

 

Sete-de-Ouros, que sabia do ponto onde se estar mais sem tumulto, veio 

encostar o corpo nos pilares da varanda. Deu de cabeça, para lamber, veloz, 

o peito, onde a cauda não alcançava. Depois, esticou o sobrebeiço em toco 

de tromba e trouxe-o ao rés da poeira, soprando o chão. (ROSA, 2001, p. 

35). 

 

Mas, de modo semelhante à leitura de Gustavo Ribeiro sobre Vidas Secas, a 

implícita comparação entre homem e o animal em “O burrinho pedrês” (que surge do 

reconhecimento de que ambos podem pensar e saber, ou até mesmo se comunicar, dar 
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“respostas”) “não serve aqui ao propósito habitual de crítica à irracionalidade humana, ou 

mesmo a uma tentativa de humanização redutora dos bichos. O que está sendo posto em 

questão é justamente o fosso que separa uns dos outros” (RIBEIRO, 2012, p. 180). 

Esses apontamentos me remetem a uma declaração famosa de Derrida, de que “o 

pensamento do animal, se pensamento houver, cabe à poesia” (2002, p. 22). Assim como o 

filósofo franco-argelino, Alexandre Nodari e Gustavo Ribeiro atribuem à literatura essa 

possibilidade de fazer tudo falar, atribuindo a seres não-humanos efeitos de subjetividade, 

bem como de “inventar, elaborar, prospectar o pensamento animal” uma tarefa que surge mais 

da “sondagem, de um ensaio de aproximação do que de um saber sistemático e universal” 

(RIBEIRO, 2012, p. 180). De forma que, assim como Vidas Secas, “O burrinho pedrês” traz 

novamente a questão animal, mas com diferentes soluções formais, procedimentos narrativos, 

etc.  
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CAPÍTULO 3 – CONVERSA DE BOIS 

 

 

“Conversa de bois”, penúltima história de Sagarana, logo no início se apresenta 

como “reconto”, numa interessante construção narrativa em que está sugerida a presença de 

vários narradores, inclusive animais que narram, e diferentes versões da história que se 

apresenta. Esse aspecto evidencia características predominantes no estilo de Guimarães Rosa, 

a criatividade na construção do enredo, a complexidade estrutural das narrativas e o conteúdo 

performático de seus personagens. 

Para Nildo Maximo Benedetti, a peculiaridade de “Conversa de bois” está 

justamente no foco narrativo. Podemos notar a existência de uma narração onisciente que 

“capta o mundo com um olho gigante” (2010, p. 262), cuja visão é completa; além disso, 

identificamos que a história de “Conversa de bois” surge por meio de narradores 

intermediários, aspecto que deixa em aberto possibilidade de interferências, interpretações 

particulares dos fatos e a introdução de modificações da história original.  

Comparando a versão final de “Conversa de bois” com a versão que constava em 

Sezão, Nildo Maximo Benedetti afirma que as ideias gerais permaneceram, porém na versão 

original estas são mais evidentes, pois “em Sezão, o ponto de vista do segundo narrador é 

incisivamente declarado já de início, quando ele discursa sobre as leis por ele criadas sobre o 

modo de entender os animais” (2010, p. 263). Benedetti transcreve a seguinte passagem das 

páginas de Sezão:  

 

Absolutamente indisciplinada, a imaginativa de Manuel Timborna é do 

gênero enguia, espécie gasosa, variedade evasionista. Qualquer assunto, 

na timbórnica boca, sobe. E pretender reconduzi-lo às honestas planuras do 

verossímil será qualquer coisa de parecido com as tentativas da gente chamar 

a si um carretel, puxando pela ponta da linha.  

Por isso, e porque suas histórias acabam sempre moendo o pó de canela da 

dúvida por cima das minhas convicções mais sérias, é que eu gosto de as 

escutar (ROSA
26

 apud BENEDETTI, 2010, p. 263, grifo nosso). 

 

 

 Desse fragmento podemos já adiantar algumas conclusões: o narrador atesta a 

capacidade engenhosa e criativa de Manuel Timborna, negando-lhe a confiança e a veracidade 

dos assuntos, que soam improváveis ou duvidosos. Ao mesmo tempo, o caráter inverossímil é 

                                                 
26

 ROSA, J. Guimarães, sob o pseudônimo de “Viator”. Sezão. IEB-USP: Instituto de Estudos Brasileiros da 

USP, 1937, p. 24-5. 
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o que desperta o interesse do narrador, que em outra circunstância foi ouvinte das narrações, 

ou argumentações de Timborna. Tal personagem aparece pela primeira vez em Sagarana na 

narrativa “Duelo”, no seguinte excerto, em que a disposição imaginativa de Timborna está 

também evidente: 

 

E, ainda assim, saibamos todos, os capiaus gostam muito de relações de 

efeito e causa, leviana e dogmaticamente inferidas: Manuel Timborna, por 

exemplo, há três ou quatro anos vive discutindo com um canoeiro do Rio das 

Velhas, que afirma que o jacaré-do-papo-amarelo tem o pescoço cor de 

enxofre por ser mais bravo do que os jacarés outros, ao que contrapõe 

Timborna que ele só é mais feroz porque tem a base do queixo pintada de 

limão maduro e açafrão. E é até um trabalho enorme, para a gente sensata, 

poder dar razão aos dois, quando estão juntos (ROSA, 2001, p. 176). 

 

Segundo o ponto de vista do narrador, podemos observar que a personagem 

Manuel Timborna segue uma lógica discursiva cujas relações de efeito e causa são 

consideradas “levianas”, pois são impostas de modo sentencioso e sem comprovação, ou 

empirismo. Dessa forma, o narrador insinua que Timborna é um tipo “charlatão”. 

Na sequência do fragmento de Sezão, citado por Nildo Benedetti, podemos ler que 

o narrador resolve contar a história de modo que tanto uma pessoa letrada quanto uma pessoa 

pouco instruída de saber formal possa compreendê-la: 

 

Tanto assim que nelas baseado, me decidi esboçar as leis segundo as quais 

uma pessoa, inteligente ou estúpida – gradações humanas que aqui, 

felizmente, nada importam – conseguirá pôr-se mais ou menos em 

condições de captar quase todos os argumentos, recheados de bom senso, 

dos suínos de ceva e pescar mesmo qualquer coisinha dos monólogos 

torturantes de um jaburu metafísico e – 1com bico, pescoço e cabeça; 2 com 

o papo e o resto do pescoço; 4 com as pernas cruzadas – matemático. 

(ROSA
27

 apud BENEDETTI, 2010, p. 263, grifo nosso). 

 

Considerando esses aspectos, podemos compreender que a narrativa de Guimarães 

Rosa rejeita uma perspectiva “etapista” que proponha o estabelecimento de “gradações 

humanas”, pois para a narração que está por vir essas categorizações “nada importam”. Tais 

gradações estariam pautadas nos níveis de saber formal de uma determinada pessoa, 

considerada “inteligente” ou “estúpida” conforme a articulação do seu pensamento e dos 

parâmetros de conhecimento utilizado. Essa noção acerca de níveis de desenvolvimento está 

correlacionada aos pressupostos evolucionistas e civilizatórios, em que o nível mais baixo do 

                                                 
27

 Ibidem. 
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homem revelaria uma condição primitiva ou de barbárie, enquanto o nível mais elevado seria 

a civilização, o afastamento de um estado natural.  

Em continuidade com a transcrição de Sezão por Nildo Benedetti, lemos: 

 

Exagerando o valor de minha adesão, Manuel Timborna reconheceu 

prontamente todas as minhas conclusões e esquemas; e, mesmo sem vacilar, 

passou a dizer que tinham sido a última descoberta sua. De qualquer forma, 

porém, achando-me abonado pela sua autoridade de inventor do assunto, 

ninguém terá o direito de me contestar. E eis: 

Em primeiro lugar, não é através dos ouvidos que nos chegam os 

significados da linguagem dos animais; ao contrário – se é que o Timborna 

é bom observador – esse entendimento parece emergir, do fundo mesmo 

da gente. (ROSA apud BENEDETTI, 2010, p. 263, grifo nosso).  

 

Diante desse excerto, identifica-se outro aspecto interessante que demonstra como 

a versão final de “Conversa de bois” sugere outra forma de compreensão do mundo. O 

fragmento de texto da versão original traz a proposição de que a linguagem dos animais 

emerge “do fundo mesmo da gente”. Ou seja, há nesse posicionamento do narrador a 

aproximação entre os seres homem e animal, apontando uma relação íntima entre eles. Mais 

uma vez percebemos como a literatura de Rosa sugere o esmaecimento da polarização 

humano versus animal, em que o animal foi sempre considerado inferior. Por outro lado, ao 

mesmo tempo em que o narrador adere às considerações de Manuel Timborna, ele mantém-se 

em posição de dúvida, pois, talvez, Timborna não seja tão bom observador. Temos, portanto, 

o confronto de duas perspectivas distintas, a do narrador letrado e a do Manuel Timborna, 

iletrado. 

Do trecho final de Sezão, Nildo Maximo Benedetti transcreve: 

 

Depois, só se apanha a parolagem das criações aquilo que de perto se 

relaciona com os negócios que no momento nos interessam, ou que, pelo 

menos, nos deveriam interessar: e, mesmo assim, apenas frases soltas, que 

não as mais importantes: meros fiapos de fala e cimos de conversação. 

Ainda mais: no estado atual desta nossa ciência, não obtivemos ainda puxar 

todo-o-mundo às alturas de aguentar tamanhas responsabilidades; e, nisso – 

que consolação! – não levam vantagem nenhuma sobre nós os outros nem os 

zoólogos e nem os poliglotas (ROSA apud BENEDETTI, 2010, p. 264, grifo 

nosso). 

 

O narrador nos explica que em toda “parolagem”, conversação ou diálogo, algo é 

sempre omitido. Logo, corroborando com a análise de Benedetti, entendemos que para o 

narrador é importante dar ouvidos a Timborna, mas sem confiar em todas as suas palavras, 
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pois os entrechos comunicados ao ouvinte ou ao leitor dessa narrativa se organizam com base 

em interesses, expectativas e intenções discursivas. 

Por fim, lemos na citação de Sezão que 

 

As bestas têm predileções estranhas: fazem-se de melhor grado 

compreendidas pelas crianças – mas, quando os meninos falam nisso, os 

grandes se zangam e não lhes dão atenção –; também de preferência 

fornecem às pessoas tristonhas, que gostam de vaguear sozinhas, e aos 

loucos – mas esses merecem ainda menor crédito do que os garotos, o que 

não deixa de ser lamentável, sofrivelmente (ROSA apud BENEDETTI, 

2010, p. 264, grifo nosso). 

 

Nesse fragmento, nota-se outra espécie de distinção classificatória entre seres 

viventes: bestas, crianças, os grandes (entende-se como “adultos”), pessoas tristonhas, loucos; 

de modo que essa distinção gera mais credibilidade para uns, e menos para outros. Além 

disso, nessa mesma passagem de texto podemos identificar referência sobre a relação entre os 

animais bovinos e a criança da narrativa “Conversa de bois”, pois o menino Tiãozinho padece 

a morte do pai e os maus tratos de Seu Soronho.  Além disso, ressalta-se que a conexão entre 

os bois e a criança conduz à possibilidade de restaurar harmonia entre homem e animal, 

desencadeando o desfecho da trama principal. 

Em algumas passagens de “Conversa de bois”, principalmente no que diz respeito 

à personagem Agenor Soronho, os animais são vistos como ameaças, como perturbadores da 

ordem. É preciso que os bois sigam de maneira organizada e que Tiãozinho os discipline, nem 

que para isso seja necessário usar a vara (instrumento de controle animal e de identificação do 

homem sob a perspectiva dos bois). Assim, quando os animais parecem contrariar a conduta 

imposta por Seu Soronho, a narrativa coloca em evidência a hostilidade dessa personagem 

humana em relação aos bichos, demonstrando toda a sua agressividade, demonstrando que 

Agenor Soronho é também visto como uma ameaça para os animais. 

“Conversa de bois”, portanto, trata principalmente da relação dos homens entre si, 

e entre o homem e o animal. Nesse sentido, aponta também para uma problemática relativa às 

relações de trabalho, às formas de dominação sociais próprias do ambiente do sertão, da 

atividade pecuária e da cultura patriarcal. O carreiro Agenor Soronho pertence à classe 

dominante, explora a criança, trata os animais como força de trabalho, além de exercer poder 

sobre a família do menino Tiãozinho. 

O desfecho de “Conversa de bois” demonstra a união de duas categorias 

subjugadas, a criança e o animal, que se agrupam para escapar da violência, agindo 

violentamente e causando a morte impetuosa e brutal de Agenor Soronho. Há nessa “rebelião” 
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a simbiose do pensamento de Tiãozinho e dos bois. Nesse momento, a coletividade entre o 

humano e o animal se restitui contra as injustiças da figura opressora, possibilitando uma 

nova ordem que não estará mais fincada no assujeitamento e na submissão. 

 

 

3.1 Do logos ao mythos 

 

 

Em carta de João Guimarães Rosa ao jornalista e escritor João Condé, o autor de 

Sagarana esboça uma explicação condensada para esta obra. Nas palavras do próprio escritor, 

a “confissão” nos revela o anseio de expor em seu livro uma “concepção de mundo” pessoal; 

uma concepção que o faz repensar o termo “arte” e tudo o que a palavra representava, “como 

corpo e como alma; como um daqueles variados caminhos que levam do temporal ao eterno, 

principalmente” (ROSA, 2001, p. 24, grifo do autor). Podemos absorver dessas palavras o 

caráter reflexivo do processo de produção de suas narrativas. 

Ao final da carta, Guimarães Rosa expõe as sinopses das doze histórias que, 

inicialmente, fariam parte da coletânea. Apesar de sintética, a apresentação de “Conversa de 

bois” nos dá indícios importantes sobre a possibilidade dos diálogos propostos neste estudo. O 

autor declara:  

 

Aqui, houve fenômeno interessante, o único caso, neste livro, de 

mediunismo puro. Eu planejara escrever um conto de carro-de-bois com o 

carro, os bois, o guia e o carreiro. Penosamente, urdi o enredo, e, um sábado, 

fui dormir, contente, disposto a pôr em caderno, no domingo, a história (n. 

1). Mas, no domingo caiu-me do ou no crânio, prontinha, espécie de 

Minerva, outra história (n. 2) também com carro, bois, carreiro e guia – 

totalmente diferente da da véspera. Não hesitei: escrevi-a, logo, e me esqueci 

da outra, da anterior. Em 1945, sofreu grandes retoques, mas nada recebeu 

da versão pré-histórica, que fôra definitivamente sacrificada. (ROSA, 2001, 

p. 27, grifo nosso). 

 

À luz da Ciência e dos métodos científicos, a mediunidade mencionada por 

Guimarães Rosa não é explicada. Comumente identificada como uma aptidão supranormal, 

ela está relacionada à capacidade de um médium (alguém dotado de uma sensibilidade 

especial) servir como um intermediário entre espíritos e seres vivos. O escritor acredita, 

portanto, que houve sobre si mesmo um fenômeno fora das leis naturais, que o possibilitou a 

incursão nos caminhos da elaboração dessa narrativa.  
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De acordo com Suzi Frankl Sperber, o autor buscou se distanciar do 

“intelectualismo”, usando a palavra como meio para encontrar soluções mais intuitivas, 

propondo a mediunidade como método para tal. Essa constatação é feita a partir do estudo de 

Sperber sobre os possíveis reflexos das leituras de ficção e de não ficção (leituras espirituais, 

filosóficas, teóricas, etc.) de Guimarães Rosa. Além disso, a autora destaca trecho de outra 

carta do autor, enviada ao tradutor Edoardo Bizzarri, na qual Rosa declara: 

 

[...] Quero afirmar a você que, quando escrevi, não foi partindo de 

pressupostos intelectualizantes, nem cumprindo nenhum planejamento 

cerebino-cerebral, deliberado. Ao contrário, tudo, ou quase tudo, foi 

efervescências de caos, trabalho quase ‘mediúnico’ e elaboração 

subconsciente. Depois, então, do livro pronto e publicado, vim achando nêle 

muita coisa; (...) (ROSA apud SPERBER, 1976, p.144, grifo nosso). 

 

Em ambas as cartas, e principalmente ao afirmar que recebera uma intervenção 

mediúnica antes de escrever “Conversa de bois”, Guimarães Rosa demonstra que houve opção 

pelo discurso fabular como outra maneira de apreender o tema dessa narrativa, distanciando-

nos das interpretações convencionais e institucionalizadas pelas doutrinas filosóficas e 

científicas. Dessa forma, a literatura de Rosa parece-nos fazer um convite a novos modos de 

ver o mundo, a partir do diálogo e da consonância de diferentes formas de racionalidade.  

O trabalho “mediúnico” e a predileção por uma vertente “antiintelectual”
28

 do 

autor de Sagarana instaura um campo interdisciplinar que emerge da leitura de suas 

narrativas, sobretudo quando Rosa explora a existência de seres animais. Há nessa escolha 

literária a abertura para um pensamento intuitivo, ou comumente denominado “irracional” que 

pode reorientar a relação entre homem e animal, rompendo com uma consciência 

predominantemente antropocêntrica. Pudemos observar, por exemplo, em “O burrinho 

pedrês”, que essa reorientação se dá inicialmente pela especulação do narrador sobre a 

“subjetividade” de Sete-de-Ouros e pela atuação do animal como sujeito literário. Em 

“Conversa de bois” esses aspectos também estão presentes, e fica evidente a questão da 

convivência entre homem e animal, na qual as diferenças entre essas duas categorias são 

esmaecidas.  

Como vimos em “O burrinho pedrês”, em “Conversa de bois” é possível constatar 

a imaginação sobre o que os animais pensam ou o que diriam se pudessem se comunicar da 
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 Kathrin Holzermayr Rosenfield também menciona esse aspecto e traz uma citação da carta de Rosa a Edoardo 

Bizarri “Você já notou, decerto, que, como eu, os meus livros, em essência são ‘antiintelectuais’ – defendem o 

altíssimo primado da intuição, da revelação, da inspiração, sobre o bruxulear presunçoso da inteligência 

reflexiva, da razão, a megera cartesiana [...] (Bizzarri 58)” (2006, p. 82). 
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mesma maneira que nós. Somos inseridos num contexto fabular que busca conjecturas acerca 

dos saberes animais, da cosmovisão dos bichos sobre o mundo e o homem, além de figurar 

“humanidade”
29

 a esses seres. Os animais são nessas duas narrativas de Guimarães Rosa o 

ponto central, organizador e intérprete do mundo.  

Assim como em todas as histórias de Sagarana, no início dessa narrativa há uma 

epígrafe que instaura um universo em que predomina o lúdico e que revela a motivação de 

“Conversa de bois”. Trata-se de um coro de boi-bumbá: “– Lá vai! Lá vai! Lá vai!... / – 

Queremos ver... Queremos ver... / – Lá vai o boi Cala-a-boca fazendo a terra tremer!...” 

(ROSA, 2001, p. 325), em que podemos observar a retomada da questão animal na figura de 

um boi ameaçador como princípio essencial do enredo. 

A narrativa propriamente dita começa, em “Conversa de bois”, com o seguinte 

parágrafo: 

 

Que já houve um tempo em que eles conversavam, entre si e com os 

homens, é certo e indiscutível, pois que bem comprovado nos livros das 

fadas carochas. Mas, hoje-em-dia, agora, agorinha mesmo, aqui, aí, ali, e em 

toda parte, poderão os bichos falar e serem entendidos, por você, por mim, 

por todo o mundo, por qualquer um filho de Deus?! (ROSA, 2001, p. 325, 

grifo nosso). 

 

Nessa passagem, o verbo “haver”, flexionado no pretérito perfeito do indicativo, 

transmite a noção de que em um tempo longínquo, a possibilidade de conversação dos 

animais era um evento real. No entanto, a flexão do verbo indica que essa realidade ocorreu 

há muito tempo, e teve seu momento de início e de fim fincados no passado. Nesse sentido, o 

enunciado propõe uma ruptura entre o “hoje” e o passado, pois no tempo presente da narrativa 

não parece ser possível que esses eventos (animais que falam) se repitam.  

Ao se referir ao tempo em que os animais falavam entre si e com os homens, Rosa 

usa essa referência (inclusive menciona os “livros das fadas carochas”), repetindo até certo 

ponto a atmosfera de intemporalidade que é marca das narrativas míticas e do discurso 

fabular. Sobre esse aspecto, a apreensão dos eventos da narrativa de Rosa se dá por vias de 

interpretações controversas às explicações que comprovam restrições na comunicabilidade 

dos animais, a exemplo das já mencionadas teorias de Descartes e de Emile Benveniste. 
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 Ao me referir ao termo “humanidade” levo em consideração as definições relacionadas ao ideal de homem, 

bem como as características da espécie humana. No entanto, faço uso das aspas justamente para evitar a 

interpretação de que o animal esteja sendo comparado ao homem, no sentido antropomórfico. Penso que 

Guimarães Rosa exerça a humanidade dos animais na medida em que explora a condição de ser histórico das 

personagens animais (caráter biográfico dos bichos) além da faculdade de racionalidade e sociabilidade que 

manifestam.  



94 
 

Em “Conversa de bois”, não há logo no início a apresentação de espaço, tempo ou 

personagem. A narrativa começa como que em uma cena. Parece ser uma estratégia de 

retórica que pretende sustentar a ilusão de oralidade, pois transmite a ideia de que duas 

pessoas conversavam espontaneamente e um dos interlocutores demonstrou-se surpreso com a 

constatação da possibilidade de os animais falarem. Sendo assim, o autor de Sagarana insere 

o leitor em um contexto de interlocução, mais precisamente no encerramento de uma conversa 

que não está na íntegra, mas é suposta. O parágrafo inicial nos leva a crer que há uma 

tentativa de convencimento de um dos interlocutores sobre a verossimilhança dos fatos da 

história; revela, portanto, a preocupação em garantir efeitos de verdade, de buscar estabelecer 

um pacto entre aquele que conta e o que recebe a história, cujo conteúdo contém eventos 

improváveis.  

A possibilidade de que os animais falam não vem exatamente como uma 

constatação afirmativa, e sim como um enunciado marcado pelo uso dos pontos de 

interrogação e exclamação, simultaneamente. Esse recurso gráfico pode aparecer “nas 

perguntas que denotam surpresa, ou naquelas que não têm endereço nem resposta” (CUNHA; 

CINTRA, 2008, p. 671), servindo como uma marca de expressão “para indicar o estado de 

dúvida do personagem diante do fato” (BECHARA, 2010, p. 656) ou evidenciar “gradação de 

surpresa” (ibdem, 2010, p. 657). Nesse sentido, entendemos que o parágrafo inicial de 

“Conversa de bois” expressa um questionamento, acompanhado de admiração e surpresa do 

interlocutor, aparentemente descrente da possibilidade de fala entre os animais em contexto 

diferente das fábulas, anedotas e contos da carochinha.  

Ao tratar da origem e evolução do gênero fábula, Suzi Frankl Sperber atenta para 

o aspecto do verossímil, em abordagem semelhante à de Guimarães Rosa em “Conversa de 

bois”. Ela menciona como eram concebidas as falas dos animais, identificando que em um 

tempo remoto essas falas eram compatíveis ao estatuto dos gêneros fabulares tradicionais, 

mas que hoje não corresponderiam mais à atualidade, em que a condição animal é posta de 

outras maneiras. Segundo a autora de Ficção e Razão,  

 

não se encontra uma verossimilhança incondicional nas fábulas de Esopo, 

quando são introduzidos animais e árvores que agem como seres humanos 

dotados de razão. Isto não costuma acontecer no decurso comum da 

Natureza. Por isso, é comum dizer às crianças, ao contar-lhes tais fábulas, 

que elas ocorreram naqueles tempos em que os animais ainda podiam 

falar; com o que se lhes concede que é claro que tais acontecimentos não 

têm nenhum laivo de probabilidade, de acordo com a atual conformação 

dos animais. Mas nem por isso é possível negar a essas fábulas a 

verossimilhança hipotética, a qual ocorre sob determinadas circunstâncias, 
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embora ela não exista em absoluto (GOTTSCHED
30

 apud SPERBER, 2009, 

p. 546, grifo nosso). 

 

Considerando também que o texto começa sem o sinal gráfico de travessão, 

recurso comum na transcrição de um diálogo (CUNHA, 2008; BECHARA, 2010), podemos 

identificar que o enunciado inicial instaura a presença do narrador da história. Entretanto, na 

sequência desse início, o parágrafo seguinte evidencia a mudança de interlocutor. Trata-se da 

opinião de Manuel Timborna, que adota uma postura contrária: 

 

 — Falam, sim senhor, falam!... — afirma o Manuel Timborna, das 

Porteirinhas, — filho do Timborna velho, pegador de passarinhos, e pai 

dessa infinidade de Timborninhas barrigudos, que arrastam calças compridas 

e simulam todos o mesmo tamanho, a mesma idade e o mesmo bom-parecer; 

— Manuel Timborna, que, em vez de caçar serviço para fazer, vive falando 

invenções só lá dele mesmo, coisas que as outras pessoas não sabem e nem 

querem escutar (ROSA, 2001, p. 325). 

 

A coincidente constatação entre o início de “Conversa de bois” e as contribuições 

Suzi Frankl Sperber dá indícios de que o parágrafo inicial da narrativa de Rosa corresponde 

ao enunciado de um interlocutor letrado cujo conhecimento é formal. Essa coincidência 

aponta também para a diferenciação entre as duas figuras que parecem dialogar sobre a 

possibilidade de os animais falarem: o que acredita nisto, Manuel Timborna, parece imerso na 

cultura popular do sertão; enquanto o outro, que hesita nessa crença e demonstra certa 

erudição na fala, apresenta uma postura ideológica avessa a concepções que não sejam 

comprováveis cientificamente, reconhecidas como “lógicas” ou “racionais”. 

A ficção inicia de modo muito interessante, arrojando-se de semelhanças 

referentes às fórmulas canônicas (“Era uma vez...”) e distanciando-se de modelos narrativos 

em que se pretende apresentar de imediato o tempo e o espaço da história.  Além disso, a 

narrativa parece estabelecer uma interlocução com o leitor implícito de Sagarana.  

Compartilhando e transferindo o seu questionamento para nós (“poderão os bichos falar e 

serem entendidos, por você, por mim, por todo o mundo, por qualquer um filho de Deus?!” 

[ROSA, 2001, p. 325, grifo nosso]), o narrador de “Conversa de bois” está também 

reconstituindo uma cena, uma espécie de flahsback não anunciado do momento final de 

diálogo entre ele e Manuel Timborna: 

 

— Pode que seja, Timborna. Isso não é de hoje: ... “Visa sub obscurum 

noctis pecudesque locutae. Infandum!...” Mas, e os bois? Os bois também?... 
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 Poétic Crítica, de Johann Christoph Gottched, 1730. 
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 — Ora, ora!... Esses é que são os mais!... Boi fala o tempo todo. Eu até 

posso contar um caso acontecido que se deu. 

 — Só se eu tiver licença de recontar diferente, enfeitado e acrescentado 

ponto e pouco... 

 — Feito! Eu acho que assim até fica mais merecido, que não seja. (ROSA, 

2001, p. 325-326, grifo nosso). 

 

Esse diálogo de convencimento e que busca a empatia do interlocutor, revela a 

presença de diferentes narradores: Manuel Timborna, que se encarrega de repassar a história 

ao narrador letrado; e o outro, que assume a função no momento presente do discurso 

marcado pelo registro escrito. Nota-se que este último é de fato letrado, pois menciona um 

verso em latim que consta no Livro I das Geórgicas, do poeta Virgílio. Por outro lado, 

percebe-se novamente a presença e a valorização das narrativas orais como influentes na 

produção escrita de Guimarães Rosa, pois sendo um caso recontado por diferentes narradores, 

a autoria de “Conversa e bois” não é creditada ou assumida por um único indivíduo. Isso faz 

com que continuemos a colocar em dúvida a veracidade dos acontecimentos, ainda mais se 

considerarmos a atitude do interlocutor que pede autorização para recontá-la a seu modo. 

Conforme esclarece Nildo Maximo Benedetti, sendo os fatos possivelmente alterados é viável 

considerar que haja o objetivo de “induzir o leitor a concluir alguma coisa que não fazia parte 

da história originalmente contada por Timborna” (2010, p. 262). 

Pensando sobre o aspecto relativo ao gênero discursivo, Suzi Frankl Sperber 

afirma que “o causo – forma brasileira – também implica uma pergunta, visto que apresenta 

um mistério, ou assombro, mas o motor gerador é o medo, o espanto, a surpresa; portanto, o 

causo é motivado pelo diferente, outro, pelo desconhecido” (2010, p. 461). Portanto, podemos 

inferir que os fatos foram assimilados pelo narrador letrado a partir da visão do homem do 

sertão, trabalhador rural, iletrado. Por isso, os acontecimentos de maior destaque da narrativa 

não parecem plausíveis, pois não se justificam diante de uma concepção de mundo que 

supostamente está fundamentada na racionalidade de viés empirista. E talvez, por isso, o 

causo se converta em algo rememorável ao narrador letrado, pois lhe chama atenção o 

mistério, o incomum. De acordo com Sperber, “outra característica do causo é a narração do 

vivido. Este pode conter as fantasias criadas pelo medo, mas corresponde ao que de fato foi 

vivido como realidade. Enquanto relato, o causo corresponde à verdade vivida. Só assim o 

relato tem valor e só por isto ele precisa ser contado” (2010, p. 465). 

Diferentemente de “O burrinho pedrês”, “Conversa de bois” apresenta, em 

diferentes momentos, circunstâncias enunciativas que buscam instituir, reforçar ou manter um 

pacto de verossimilhança entre leitor e ficção, entre os diferentes narradores e seus 
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interlocutores. As escolhas e estratégias literárias de Guimarães Rosa, que se circunscrevem 

no amálgama de gêneros narrativos (fábula, parábola, anedota, causo, etc.), fincam as bases 

para a predominância de um discurso fabular em que é possível o homem falar com os 

animais, e os animais falarem entre si. Nesse sentido, o pacto de verossimilhança e a 

aproximação do leitor com a ficção são possíveis por meio da valorização do imaginário de 

caráter mítico e da proximidade afetiva que a leitura proporciona, sem que o leitor precise se 

guiar por uma lógica que legitime ou rejeite o real empírico.  

De acordo com Suzi Frankl Sperber, a crescente “opção pelo irracionalismo nas 

buscas formais (nas micro e macro-estruturas)” (1976, p. 154) indica a introdução do mythos 

versus logos na obra de Guimarães Rosa, cuja influência se delineia das leituras do 

Esoterismo paulista e dos Evangelhos. Para Sperber, na obra do autor “houve um 

encaminhamento contrário ao experimentado pelo mundo ocidental: a narrativa Roseana volta 

do logos ao mythos” (1976, p. 154) – característica que se perpetuará, sobretudo, em Grande 

Sertão: Veredas (SPERBER, 1979; NUNES, 2013). 

De modo geral, a mitologia sempre foi considerada produto de mentes primitivas 

e supersticiosas, especialmente com os avanços das ciências modernas que estabeleceram um 

fosso entre a ciência e o pensamento mitológico, desde o século XVII (LÉVI-STRAUSS, 

1978). A ciência se autoconstituiu e se opôs ao pensamento mítico, julgando o mundo 

sensorial como “ilusório”.  Em Mito e significado, a partir de digressões pessoais que revelam 

o caminho de Claude Lévi-Strauss para estudos antropológicos, o autor declara que “as 

histórias de carácter mitológico são, ou parecem ser, arbitrárias, sem significado, absurdas, 

mas apesar de tudo dir-se-ia que reaparecem um pouco por toda a parte” (1978, p. 20). 

Questionando-se sobre a existência de uma ordem por detrás da aparente 

desordem, Lévi-Strauss constatou que “é absolutamente impossível conceber significado sem 

a ordem” (1978, p. 20), pois nos registros sobre as realizações da humanidade verifica-se um 

“denominador comum”, a “introdução de alguma espécie de ordem”, que revelaria “uma 

necessidade básica de ordem na esfera da mente humana” (ibidem, p. 21). Assim, para Lévi-

Strauss, também os povos sem escrita, denominados “primitivos”, agem por meios 

intelectuais, pois o pensamento deles é igualmente movido por uma necessidade de 

compreender o mundo que os envolve, a natureza e a sociedade em que vivem – o que não 

significa dizer que seja um pensamento idêntico ao pensamento científico, pois “a ambição 

totalitária da mente selvagem é bastante diferente dos procedimentos do pensamento 

científico” (ibidem, p. 27). 
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Segundo Benedito Nunes, para Lévi-Strauss,  

 

não há um pensamento selvagem senão no sentido de que tal pensamento, 

articulando-se pelas mesmas leis lógicas que nos conduzem, não é regido 

pelo princípio de utilidade. Nessa perspectiva, podemos até relacionar o 

pensamento mágico à ciência se considerarmos as grandes descobertas do 

neolítico – é impossível separarmos dessa primitividade as descobertas 

agrícolas, o tratamento da terra, etc. (2011, p. 19). 

 

Nunes observa que “melhor seria, então, admitir dois modos de ciência: aquele 

que está mais próximo do real, por intermédio da imaginação; e outro que está um pouco mais 

distante do real, pelo raciocínio, pelos conceitos abstratos” (2011, p. 19). Portanto, não parece 

equivocado afirmar que a configuração de personagens animais em “Conversa de bois” está 

pautada em diferentes princípios, dos quais predominam aqueles mais próximos da realidade 

imediata, aprendida pelos sentidos.  A literatura de Guimarães Rosa parece tentar superar a 

cisão entre homem e animal, ao mesmo tempo em que estabelece uma interlocução entre as 

formulações advindas do pensamento científico e do pensamento mitológico. “Conversa de 

bois” reúne diferentes formas de racionalidade, diferentes ordenações do pensamento, 

especialmente quando reincorpora a questão animal explorando a “subjetividade” dos bichos, 

que foi posta à parte pela ciência.  

Para ultrapassar os limites da comunicabilidade animal, Guimarães Rosa se 

apropria da visão mágico-intuitiva que permeia as mitologias, explorando o testemunho, o 

ponto de vista e uma forma de pensamento narrativo de quem compreende o universo dos 

animais, compreende a linguagem que lhes é própria, utilizando-se de percepções sensoriais e 

“traduzindo” o pensamento dos bois para a linguagem humana. Do ponto de vista empírico e 

científico, apesar de ser impossível a fala de animais, a narrativa de Guimarães Rosa explora a 

imagem de bichos falantes a fim de que a irara e os bois desempenhem um papel importante 

na resolução dos problemas levantados em “Conversa de bois”. São os animais que servem 

como ponto central na narrativa. Logo, tal narrativa traz a “originalidade do mito” da qual se 

refere Lévi-Strauss, sugerindo que não há a necessidade de separação definitiva entre as 

explicações da ciência e da mitologia. 

A fim de trazer contribuições para essa digressão, recuperam-se algumas 

considerações de Adorno e Horkheimer. O termo utilizado por eles e traduzido como 

“esclarecimento” tem relação com o processo de “desencantamento do mundo”; tal processo 

promoveu a busca do homem pela libertação do medo, pelo destemor sobre os poderes ocultos 

da natureza desconhecida. Essa postura de viés antropocêntrico visava à racionalização e 
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também à escassez das potências míticas.  Nas palavras dos autores de Dialética do 

Esclarecimento, 

 

o sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem 

perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los  

na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o 

signo de uma calamidade triunfal. O programa do esclarecimento era o 

desencantamento do mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a 

imaginação pelo saber [...] a credulidade, a aversão à dúvida, a temeridade 

no responder, o vangloriar-se com o saber, a timidez no contradizer, o agir 

por interesse, a preguiça nas investigações pessoais, o fetichismo verbal, o 

deter-se em conhecimentos parciais: isto e coisas semelhantes impediram um 

casamento feliz do entendimento humano com a natureza das coisas e o 

acasalaram, em vez disso, a conceitos vãos e experimentos erráticos: o fruto 

e a posteridade de tão gloriosa união pode-se facilmente imaginar. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19). 

 

Em outra passagem, afirmando que o esclarecimento é totalitário, os mesmos 

autores declaram que “O que não se submete ao critério da calculabilidade e da utilidade 

torna-se suspeito para o esclarecimento” (ibidem, p. 21). Nesse sentido, entendemos que ao 

longo dos tempos o homem buscou o conhecimento por meio da dominação da natureza, pois 

carregou consigo o medo das incertezas, de se afastar dos fatos e de se desviar socialmente 

dos parâmetros modernizadores da civilização. Por essa razão, o homem passou a exercer 

formas de controle, tomando a posição de “senhor” e tornando-se sujeito. Para tanto, o 

homem “coisificou” o mundo; mundo que passou a ser visto como objeto passível de análise, 

estudo, categorização, manipulação; nesse mesmo caminho, práticas de assujeitamento foram 

adotadas sobre determinados seres viventes.  

Logo, a conclusão a que chegamos é a de que 

 

O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se comporta 

com os homens. Este conhecendo-os na medida em que pode manipulá-los. 

O homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode fazê-las. É 

assim que seu em-si torna para-ele. Nessa metamorfose, a essência das 

coisas revela-se como sempre a mesma, como subtrato da dominação. Essa 

identidade constitui a unidade da natureza (ibidem, p. 24). 

 

A literatura de Guimarães Rosa possibilita uma reflexão fértil sobre a relação do 

ser humano com a natureza, uma vez que segue um caminho contrário ao que propunha o 

projeto de esclarecimento, pois ao invés de negar a “herança mágica” e as antigas formas de 

representação do mundo, o autor de Sagarana as valoriza por meio de uma escrita que não se 

subordina a apenas uma forma de racionalidade. Rosa privilegia aquilo que transcende o 
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empirismo, enaltecendo o caráter mítico que está além das realidades já presumidas dos 

eventos de suas narrativas. 

Um dos procedimentos adotados por Guimarães Rosa é direcionar novos 

posicionamentos para os seres de ficção, realocando animais como sujeitos de si e de uma 

perspectiva própria de mundo. Assim como Sete-de-Ouros, a irara e os animais bovinos de 

“Conversa de bois” são personagens que revelam percepções afetivas e associações sensoriais 

sobre os seres que compõe o mundo natural; bem como contribuem para que Guimarães Rosa 

instaure uma representação cosmológica, “onde a vida se transforma na travessia do viver” 

(MEYER, 2008, p. 27).  

Nessa travessia, um carro puxado por bois segue viagem pelo sertão, carregando 

um defunto e uma carga de rapaduras. O corpo falecido é do pai de Tiãozinho, homem cego e 

acamado. A mãe de Tiãozinho não cuidava mais do homem enfermo, e mantinha um caso 

com Seu Agenor Soronho, o carreiro. Por essa razão, e por se sentir explorado (o menino 

capinava, cuidava das vacas, buscava os bois no pasto, guiava-os), Tiãozinho detesta Seu 

Soronho. A vida do menino parece uma travessia sem saída, restando a ele muitas orações e a 

espera do momento em que, quando já estivesse grande, pudesse se vingar dos maus tratos de 

Soronho. Entretanto, o pensamento do menino se expande e se difunde. Ocorre o 

“inexplicável”: a simbiose entre os animais bovinos e Tiãozinho, que se evidencia na fala 

dessas personagens. Atentos aos desejos de vingança, os bois causam a trágica morte de 

Agenor Soronho. O caráter mítico, portanto, elimina o “silêncio” dos animais e surge como 

solução para o enredo da história. 

 

 

3.2 Irara e sua dupla funcionalidade na narrativa  

 

 

Em “Conversa de bois”, apesar de a epígrafe evocar a presença de um boi como 

fundamental para a compreensão da narrativa, a primeira aparição animal é a da irara, bicho 

semelhante a uma fuinha, também conhecido como “papa-mel”. Tal bicho também é 

mencionado como “cachorrinho do mato” ou “cãozinho silvestre”.  

Na apresentação da história, lemos: 

 

E começou o caso, na encruzilhada da Ibiúva, logo após a cava do Mata-

Quatro, onde, com a palhada de milho e o algodoal de pompons frouxos, se 
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truncam as derradeiras roças da Fazenda dos Caetanos e o mato de terra ruim 

começa dos dois lados; ali, uma irara rolava e rodopiava, acabando de tomar 

banho de sol e poeira — o primeiro dos quatro ou cinco que ela saracoteia 

cada manhã. Seriam bem dez horas, e, de repente, começou a chegar — 

nhein... nheinhein... renheinhein... — do caminho da esquerda, a cantiga de 

um carro-de-bois (ROSA, 2001, p. 327). 

 

O animal surge como personagem da narrativa, sendo alvo da descrição do 

narrador que inicia a apresentação da história. São determinados o tempo e o espaço do 

enredo, mas o enfoque inicial se dá na expressividade do comportamento da irara e no seu 

deslocamento ao avistar o carro de bois se aproximando. Assim como em “O burrinho 

pedrês”, a ambientação da narrativa “Conversa de bois” é descrita com precisão, mas de modo 

sumário. Os pormenores ficam mesmo por conta da descrição da aparência física e dos 

movimentos eloquentes da irara:  

 

O cachorrinho-do-mato, que agora lambia, uma a uma, as patinhas, 

entreparou. Solevou o focinho bigodudo e comprido, com os caninos de 

cima desbordando, e, de beiços cerrados, roncou o seu crepitar constante, 

ralado contra o céu-da-boca. Mas o outro som foi aumentando, e o carro já 

estava muito perto. (ROSA, 2001, p. 326). 

 

O narrador em terceira pessoa traz informações muito precisas sobre esse animal, 

revelando-se um observador e admirador da irara. Além disso, ele atribui à personagem irara 

capacidades cognitivas complexas, como a possibilidade de resolução (ressalta-se aqui a 

escolha do vocábulo “resolver”, que supõe em seu campo semântico palavras sinônimas como 

“cálculo”, “solução” e “decisão”, todas referentes à noção de que há um problema a ser 

avaliado). Nesse sentido, é nessa circunstância que se encontra a irara: 

 

Com um rabeio final, o papa-mel empoou-se e espoou-se nas costas, e andou 

à roda, muito ligeiro, porque é bem assim que fazem as iraras, para 

aclarar as ideias, quando apressa tomar qualquer resolução. Girou, 

corrupiou, pensou, acabou de pensar, e aí correu para a margem direita, 

sempre arrastando no solo os quartos traseiros, que pesam demais. E, urge, 

urge, antes de pegar toca, parou, e trouxe até à nuca, bem atrás de uma 

orelha, uma das patas de trás, para se coçar (ROSA, 2001, p. 326, grifo 

nosso). 

 

 O narrador demonstra afeição pela irara, descrevendo-a com graciosidade e 

explorando traços de sua personalidade. Esse aspecto demonstra a notável simpatia que 

Guimarães Rosa cultivava pelos animais. Sobre o carinho do autor pelos bichos, Vilma 

Guimarães Rosa, filha do escritor, declara em entrevista à Suzi Frankl Sperber: 
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Papai amava as pessoas, os animais, as palavras, as cores, as plantas, as 

pedras. Amava o sertão e o mar, o silêncio e o som. Encantou-se pelos 

caminhos do mundo e procurava entender os homens encontrados nesses 

caminhos. Amava as crianças. Compreendeu-as sempre e sempre foi 

entendido por elas. Integrou-se na humanidade. Impregnou-se de ternura 

pela vida. E não se esqueceu, em dia nenhum, entre os primeiros 

ensinamentos de seus pais, a lição cristã do amor ao próximo (ROSA, 1983, 

p. 29). 

 

 O amor dedicado ao próximo por Guimarães Rosa se estende também aos 

animais, o que se supõe ter ficado claro com a análise sobre “O burrinho pedrês” em que se 

constatou a subjetivação de Sete-de-Ouros. Em se tratando de “Conversa de bois”, essa 

empatia também pode ser notada, pois os animais não são tratados como objetos do cenário 

sertanejo e recebem uma identidade particular.  

É, portanto, relevante mencionar a escolha pelo o uso do sufixo derivacional “-

inh”, que pode configurar três sentidos diferentes. Além de tamanho, o diminutivo pode 

“traduzir o nosso desprezo, a nossa crítica, o nosso pouco caso para certos objetos e pessoas” 

(BECHARA, 2010, p. 98). No caso da irara, ao se referir a essa personagem como “bichinho”, 

ou como “irarinha”, a noção de pequenez está associada também à ideia de carinho, 

admiração, ou benevolência com essa personagem. Tal aspecto pode ser constatado por meio 

da “entoação” que a narrativa sugere no fragmento a seguir: 

 

O bichinho mediu, com viva olhada, um arco de círculo, escolhendo o 

melhor esconderijo: ao pé do pé de farinha-seca, num emaranhado de curuás, 

balieiras e sangues-de-cristo. Com dois saltos e meio, e mais meia-volta, 

aninhou o corpo cor de hulha, demasiado indiscreto para a paisagem. 

Deixava apontar a cabeça e o pescoço, meio ruivos, mas as flores do curuá, 

em hissopes alaranjados, estavam camaradissimamente murchas, as folhas 

baixas da balieira eram rubras, e o resto a poeira fazia bistre, ocre, havana, 

siena, sujo e sépia. Somente os olhos poderosos de um gavião-pombo 

poderiam localizar a irarinha, e, mesmo assim, caso o gavião tivesse 

mergulhado o voo, em trajetória rasante (ROSA, 2001, p. 327). 

 

Além disso, é possível perceber também a empatia da irara pelo menino 

Tiãozinho (“namorar o guieiro”) e pelos animais bovinos (“mas gostando maismente de se 

emparelhar com o churrião”), pois tal personagem não se incomoda de permanecer na 

presença deles: 

 

Distanciava-se a complicada caravana. Então, a irara Risoleta fez o cálculo 

do tempo de que dispunha. Olhou para cima, espiou para o caminho da 

direita, a ver se também dali não surgia alguma coisa digna de observar-se, 

e, depois, numa coragem, correu empós a comitiva, vai que avançando 

espevitada, vem que desenxabida recuando, sumindo-se nas moitas, indo até 
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lá adiante, namorar o guieiro, mas gostando maismente de se 

emparelhar com o churrião; não podia, nem jeito, admitir que os grandes 

buracos das rodas fossem os óculos de tirar barro, de dar passagem à lama 

nos atoladiços: eram, isso sim, ótimas janelas, por onde uma irara espreitar 

(ROSA, 2001, p. 328-329). 

 

Em relação aos elementos de construção da personagem, parece interessante 

ressaltar que em “Conversa de bois”, diferentemente de “O burrinho pedrês”, a figura retórica 

prosopopeia é um dos recursos de configuração da irara como personagem fundamental na 

narrativa. Se por um lado em Sete-de-Ouros predominam a expressividade visual, a condição 

de animalidade do burrinho e a sugestiva formulação de seus pensamentos; na composição da 

personagem Risoleta há marcadamente apenas uma fala explícita, identificada pelo uso da 

pontuação que distingue a troca de interlocutores, o “travessão”. Nesse sentido, a irara é 

configurada a partir de características mais antropomórficas do que o burrinho pedrês.  

No seguinte excerto: 

 

Sim e mais, mascarava-se o perfume, sobrado de forte e coisa nenhuma 

agradável, inseparável do cãozinho silvestre: porque as frutas da trepadeira 

cheiravam maduramente a maçãs. Por aí se vê que a irara era genial, às 

vezes; mas, no fundo, não passava de uma mulherzinha teimosa, sempre a 

suplicar: — Me deixem espiar um pouquinho, que depois eu vou-me 

embora... (ROSA, 2001, p. 327). 

 

O substantivo “mulherzinha” está acompanhado do adjetivo “teimosa”, de onde 

podemos interpretar que nesta circunstância o uso do diminutivo está carregado de sentido 

pejorativo. A situação narrada caracteriza também o papa-mel como um ser curioso. Esse 

comportamento da irara e a comparação desse animal com mulheres não parece estar 

correlacionado ao gênero do substantivo “irara”, terminado em vogal “a”. Supõe-se que haja 

nessa comparação um juízo de valor que está implícito nessa narrativa e que evoca o estigma 

social de que as mulheres são fofoqueiras, bisbilhoteiras. Além disso, essa passagem 

estabelece um contraste entre “genial” versus “teimosia”, em que podemos interpretar como o 

primeiro indício de que a narrativa “Conversa de bois” problematiza as categorias de 

oposição, a exemplo de razão versus instinto; o valor que essa passagem apresenta sugere que 

a irara deveria manter-se genial, fazendo uso de sua esperteza e racionalidade a fim evitar 

problemas para si ao insistir em espiar. 

Mais adiante a irara recebe uma substantivação própria, um nome feminino. O ato 

de nomear evidencia o reconhecimento de uma personalidade no animal, personalidade 
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comparável a de mulheres, onde se lê: “E a irara virava a carinha para todas as bandas, tão 

séria e moça e graciosa, que se fosse mulher só se chamaria Risoleta” (ROSA, 2001, p. 328). 

A presença chistosa da irara Risoleta poderia parecer banal à história, numa leitura 

desatenta, em que não se notaria de imediato o que motivou dar destaque a essa figura animal. 

O excerto a seguir nos situa diante do fato da irara ter presenciado o caso entre Tiãozinho, 

Agenor Soronho e os bois, sendo ela a testemunha ocular e a única que poderia detalhar os 

eventos acontecidos. Apesar de não ficar muito evidente, é sugerido que a irara tenha 

repassado seu testemunho a Manuel Timborna em troca de sua liberdade. Manuel, por sua vez 

teria recontado a sua versão dos eventos para um narrador anônimo, letrado, que agora nos 

expõe o caso. Sendo assim, a fonte original da narrativa é a irara, tal como podemos ler em:  

 

Maneira seja, pôde instruir-se de tudo, bem e bem. E, tempo mais tarde, 

quando Manuel Timborna a apanhou, — Manuel Timborna dormia à sombra 

do jatobá, e o bichinho veio bisbilhotar, de demasiado perto, acerca do 

bentinho azul que ele usa no pescoço, — ela só pôde recobrar a liberdade a 

troco da minuciosa narração (ROSA, 2001, p. 329). 

 

A partir de então, notamos uma dupla funcionalidade da irara na narrativa 

“Conversa de bois”: a irara-personagem e a irara-narradora, primeira mediadora do ato de 

contar o caso de Agenor Soronho, Tiãozinho e os bois, justamente por ter sido testemunha do 

ocorrido.  

A irara-narradora, que vivenciou os acontecimentos e presenciou a história que 

antecede o ato da narração, atesta o caráter fabular de “Conversa de bois”. Esse aspecto 

lembra-nos muito a expressão popular “um passarinho verde que contou”, que na sabedoria 

popular tem origem na crença de que os papagaios eram mensageiros, cujas mensagens eram 

trazidas do além (provavelmente devido à capacidade de repetir frases). Tal expressão pode 

ser referida em casos de fofoca, em que não se pretende denunciar a fonte da informação. 

Talvez por essa razão, haveria uma motivação do narrador em especificar as 

habilidades da irara, pois justificaria toda a pormenorização, o tim-tim por tim-tim da história. 

Tendo em vista que a irara é fofoqueira, bisbilhoteira e possui muita agilidade, além de poder 

se esconder muito bem sem ser vista. 

Ao final da trama, desconhecemos o desfecho do que acontece com o menino 

Tiãozinho, pois a irara casualmente se lembra de um compromisso:  

 

E logo agora, que a irara Risoleta se lembrou de que tem um sério encontro 

marcado, duas horas e duas léguas para trás, é que o caminho melhorou. 

Tiãozinho — nunca houve melhor menino candieiro — vai em corridinha, 
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maneiro, porque os bois, com a fresca, aceleram. E talvez dois defuntos 

deem mais para a viagem, pois até o carro está contente — renhein... nhein... 

— e abre a goela do chumaço, numa toada triunfal. (ROSA, 2001, p. 362). 

 

Entretanto, a narrativa nos deixa indícios de que as circunstâncias que se 

atualizam são melhores, principalmente em relação à travessia que se inicia a partir da morte 

de Agenor Soronho.  

 

 

3.3. O efeito de subjetividade nos animais 

 

 

Após a aparição da irara, na continuidade de “Conversa de bois”, aparecem a 

personagem infantil e os animais bovinos que puxam a carroça onde está o corpo falecido do 

pai de Tiãozinho: 

 

Mal se amoitara, porém, e via surgir, na curva de trás da restinga, o menino 

guia, o Tiãozinho — um pedaço de gente, com a comprida vara no ombro, 

com o chapéu de palha furado, as calças arregaçadas, e a camisa grossa de 

riscado, aberta no peito e excedendo atrás em fraldas esvoaçantes. Vinha 

triste, mas batia ligeiro as alpercatinhas, porque, a dois palmos da sua 

cabeça, avançavam os belfos babosos dos bois da guia — Buscapé, bi-

amarelo, desdescendo entre mãos a grossa barbela plissada, e Namorado, 

caracu sapiranga, castanho vinagre tocado a vermelho — que, a cada 

momento, armavam modo de querer chifrar e pisar (ROSA, 2001, p. 327). 

 

Assim como o burrinho de “O burrinho pedrês” e como a “irarinha” Risoleta, a 

personagem Tiãozinho também é caracterizada no diminutivo. O narrador se utiliza desse 

recurso com objetivos semelhantes ao que propõe à caracterização dessas personagens. O 

garoto é “um pedaço de gente”, uma criança, um ser humano pequeno. Além disso, em várias 

passagens da narrativa o narrador demonstra-se complacente com a situação do menino; 

portanto, o emprego constante do sufixo derivacional diminutivo evidencia também afeição, 

zelo, carisma pela personagem infantil, que é vítima de Agenor Soronho. 

Além da simpatia pelas personagens irara e Tiãozinho, os animais bovinos 

também recebem afeição do narrador, e são apresentados com substantivação própria: 

“Buscapé”, “Namorado”, “Capitão”, “Brabagato”, “Dançador”, “Brilhante”, “Realejo” e 

“Canindé”. Cada nome acompanha uma descrição sobre a aparência de cada boi. 

 Na narrativa, eles surgem ordenadamente, conforme a posição em que estão no 

carro de bois: 
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Segue-seguindo, a ativa junta do pé-da-guia: Capitão, salmilhado, mais em 

branco que em amarelo, dando a direita a Brabagato, mirim-malhado de 

branco e de preto: meio chitado, meio chumbado, assim cardim. Ambos 

maiores do que os da junta da guia. Passo após, a junta, mestra, do pé-do-

coice: Dançador, todo branco, zebuno cambraia, fazendo o cavalheiro; e, 

servindo-lhe de dama, Brilhante, de pelagem braúna, retinto, liso, concolor. 

Ainda maiores do que os seus dianteiros da contra-guia.  E, atrás — 

ladeando o cabeçalho — conformes, enormes, tão tamanhões o quanto bois 

podem ser, os sisudos sócios da junta do coice: Realejo, laranjo-botineiro, 

com polainas lã de brancas, e Canindé, bochechudo, de chifres semilunares, 

e, na cor, jaguanés (ROSA, 2001, p. 328). 

 

Trata-se de uma travessia em que, inicialmente, “todos iam descuidosos, em 

sóbria satisfação” (ROSA, 2001, p. 329), Agenor Soronho, o carro petulante e a poeira 

dançante são elementos personificados e os bois seguem ruminando capim e abanando as 

caudas para evitar mosquitos. O menino Tião é a personagem que destoa, pois segue triste, 

choramingando, “dando a direção e tenteando os bois” (ROSA, 2001, 329). No entanto, o 

narrador demarca uma mudança importante neste cenário: 

 

E, por tudo assim sem história, caminharam um quilômetro ou mais. 

 Começou, porém, a esquentar fora de conta. Nem uma nuvem no céu, 

para adoçar o sol, que era, com pouco maio, quase um sol de setembro em 

começo: despalpebrado, em relevo, vermelho e fumegante (ROSA, 2001, p. 

329, grifo nosso). 

 

Um calor repentino se intensifica. Podemos identificar nessa alteração climática, o 

início do desenvolvimento da narrativa. Seria uma opção estratégica que confirmaria a 

atmosfera fabulosa criada por Guimarães Rosa? A razão para os bichos falarem? Ou 

provocaria o calor um estado de ebriedade entre as personagens? A leitura sugere que a 

natureza pode ser responsável pela mutabilidade dos seres, logo, a natureza agiria como uma 

força atuante sobre as personagens, tal como se lê em: 

 

Então, Brilhante — junta do contra-coice, lado direito — coçou calor, e aí 

teve certeza da sua própria existência. Fez descer à pança a última bola de 

massa verde, sempre vezes repassada, ampliou as ventas, e tugiu: “Boi... 

Boi... Boi...” Mas os outros não respondem: continuam a vassourar com as 

caudas e a projetar de um para o outro lado as mandíbulas, rilhando molares 

em muito bons atritos. (ROSA, 2001, p. 329-330). 

 

O calor excessivo marca o ponto da narrativa em que a fronteira do real e do 

imaginário fica em suspensão. Uma espécie de nova ordem se instaura e habilita os animais 

bovinos de um discurso próprio. Podemos interpretar como o efeito de um encantamento em 
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que é possível a “leitura” do que diriam os animais se eles se comunicassem com a mesma 

linguagem que os humanos, como uma espécie de “tradução”. Ou podemos interpretar como a 

abertura da narrativa para a mitologia popular, as crenças e visões mágicas do mundo, 

reverberando o tempo e o espaço míticos em que havia uma unidade indissolúvel entre o 

homem e a natureza, onde tudo era falante. 

Quanto à apresentação dos animais bovinos, o narrador caracteriza-os fisicamente 

e também “psicologicamente”, com aspectos da personalidade de cada boi. Por exemplo, o 

boi Capitão é descrito como um dos mais calmos, mas que, no entanto, sabe ser violento 

quando vez ou outra causa um reboliço com Brabagato: 

 

Mais não foi que Brabagato, o chamurro pintado, que de-manhã pastou 

algum talo de capim-roseta, e agora talvez esteja sentindo dor qualquer, no 

terceiro ou no quarto estômago seu, e quer ruminar de focinho alto; e 

acontecido que Capitão é um couro-grosso mal mestiçado de franqueiro, que 

anda pesa-pendendo e cheirando chão, foi quebrado de desjeito, quando o 

companheiro de trela sungou a cabeça de repente. — Moung?! — Hmoung-

hum!... — E badala o cincerro, do pescoço, porque Capitão vem de guampa 

afoita, oblíquo, querendo mesmo ferir (ROSA, 2001, p. 334-335). 

 

Em outro momento, ele descreve outra situação entre os dois bovinos, em que 

uma “voandeja” pinicou Brabagato e este, acreditando ter sido o boi Capitão, vira-se com 

raiva e ambos “Entestam. Reentestam. E estralam as chifrancas” (ROSA, 2001, 337). O 

narrador afirma que Capitão e Brabagato são uma péssima dupla de contra-guia, pois 

Brabagato é “mal-castrado, tem muito brio e é fogoso” e Capitão é “um boi sonso”, “mau 

como uma vaca na menopausa” (ROSA, 2001, p. 335). Assim, percebemos como a narração 

traz detalhes sobre qualidades próprias dos bois, como eles se distinguem individualmente e 

em comparação aos demais. Além disso, semelhante à configuração da personagem irara, o 

movimento dos corpos das personagens animais, por vezes, parece expressar 

significativamente o humor característico de cada bicho.   

Outra marca que sugere o efeito de subjetividade é observada na passagem em que 

o narrador se refere aos bois como gente, usando o pronome “ninguém” (nenhuma pessoa) em 

vez de “nenhum”: 

 

Todavia, ninguém boi tem culpa de tanta má-sorte, e lá vai ele tirando, 

afrontado pela soalheira, com o frontispício abaixado, meio guilhotinado 

pela canga-de-cabeçada, gangorrando no cós da brocha de couro retorcido, 

que lhe corta em duas a barbela; pesando de-quina contra as mossas e os 

dentes dos canzis biselados; batendo os vazios; arfando ao ritmo do 



108 
 

costelame, que se abre e fecha como um fole; e com o focinho, glabro, largo 

e engraxado, vazando baba e pingando gotas de suor (ROSA, 2001, p. 330). 

 

O uso do pronome “ninguém”, confere noção de “pessoa” aos bois. Essa noção 

está presente também nos enunciados da personagem boi Brilhante, que “fala dormindo, 

repisonga e se repete, em sonho de boi infeliz” (ROSA, 2001, p. 330). Na fala de Brilhante, o 

eu bovino se refere a si mesmo e coletivamente usando o pronome “nós”: 

 

Nós somos bois... Bois-de-carro... Os outros, que vêm em manadas, para 

ficarem um tempo-das-águas pastando na invernada, sem trabalhar, só 

vivendo e pastando, e vão-se embora para deixar lugar aos novos que 

chegam magros, esses todos não são como nós... (ROSA, 2001, p. 330-331). 

 

“Conversa de bois” encarna uma suposta “subjetividade” bovina. Tal 

procedimento da escrita de Guimarães Rosa nos conduz à questão do sujeito e da 

“subjetividade” animal. Por essa razão, a narrativa de Guimarães Rosa evoca algumas 

questões notacionais da língua. A escolha de animais como personagens falantes insere os 

bichos na categoria de “pessoa” do discurso, pois eles, de fato, ocupam um lugar discursivo 

na narrativa, mesmo que em conversação interespecífica.  

Pensando sobre a teoria linguística da pessoa verbal, Emile Benveniste declara 

que “nas duas primeiras pessoas, há ao mesmo tempo uma pessoa implicada e um discurso 

sobre essa pessoa. Eu designa aquele que fala e implica ao mesmo tempo um enunciado sobre 

o ‘eu’: dizendo eu, não posso deixar de falar de mim. Na segunda pessoa, ‘tu’ é 

necessariamente designado por eu e não pode ser pensado fora de uma situação proposta a 

partir do ‘eu’; e, ao mesmo tempo, eu enuncia algo como um predicado de ‘tu’” (1991, p. 

250). Considerando que os bois falam entre si, podemos constatar que eles se desenvolvem 

como pessoas do discurso. A irara Risoleta, por sua vez, apesar da dupla função na narrativa, 

não atua como “pessoa” do discurso, pois a sua perspectiva só se insere por meio do narrador 

enquanto enunciador. Tal personagem predomina, portanto, como terceira pessoa discursiva. 

Para Benveniste, a legitimidade da terceira pessoa enquanto “pessoa” do discurso 

é questionável, já que se trata da “indicação de enunciado sobre alguém ou alguma coisa, mas 

não referida a uma ‘pessoa’ específica” (1991, p. 250). Nesse caso, o que entendemos como 

“terceira pessoa discursiva” é, na verdade, uma definição que exprime a noção de “não 

pessoa”. Logo, conclui-se que “a pessoa só é própria às posições ‘eu’ e ‘tu’. A terceira pessoa 

é, em virtude da sua própria estrutura, a forma não pessoal da flexão verbal” (1991, p. 252). 
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Diante dessa perspectiva linguística, podemos pensar o que diferencia as 

narrativas “O burrinho pedrês” e “Conversa de bois” quanto à representação de personagens 

animais. Em ambas narrativas, tais personagens se inserem enquanto “sujeitos”, são atuantes e 

determinantes nas ações das narrativas; no entanto, em “Conversa de bois” os bois são 

dotados de discurso, carregam consigo um tipo de unicidade específica: “o ‘eu’ que enuncia, o 

‘tu’ ao qual ‘eu’ se dirige são cada vez únicos. ‘Ele’, porém, pode ser uma infinidade de 

sujeitos – ou nenhum” (BENVENISTE, 1991, p. 253). 

Nesse sentido, é interessante pensar também como “Conversa de bois” evidencia a 

simultaneidade de “mundos” distintos, a perspectiva do homem e a dos animais bovinos. No 

mundo de referência dos bois, o homem é sempre “ele”, “outro”, “aquele sobre quem se fala”. 

Apesar de tomarmos conhecimento do pensamento dos bois por meio da linguagem verbal 

humana, é notório que os bois não interagem com os humanos. Eles falam apenas entre si. 

São sujeitos do mundo compartilhado e “pessoas” de um discurso particular; enquanto os 

outros bois e os homens são “coisas” predicadas verbalmente, pois “tudo o que está fora da 

pessoa estrita, isto é, fora do ‘eu-tu’, recebe como predicado uma forma verbal da ‘terceira 

pessoa’ e não pode receber nenhuma outra” (1991, p. 253-254), pois “tem por características e 

por função constantes representar, sob a relação da própria forma, um invariante não pessoal, 

e nada mais que isso” (1991, p. 254). 

Utilizando o recurso gráfico das aspas para marcar o enunciado da personagem 

Brilhante, o narrador recorre ao discurso direto explicitando a fala desse animal, em que está 

nítida a noção de pessoa verbal. Em “Conversa de bois”, Brilhante e os demais estão 

implicados como seres de ficção dotados de perspectiva e de discurso. O pronome “nós” 

designa tanto aquele que fala, eu bovino interior ao enunciado, quanto sobre quem se fala, os 

outros bois com os quais esse “eu” se identifica. Ao falar da perspectiva da primeira pessoa do 

plural, Brilhante “dilata” a noção de pessoa verbal estrita, fornecendo-lhe contornos. Não se 

trata apenas do “eu” boi, mas de uma identificação coletiva: “somos bois-de-carro”. Segundo 

Emile Benveniste, “a noção de pessoa no plural exprime uma pessoa amplificada e difusa. O 

‘nós’ anexa ao ‘eu’ uma globalidade indistinta de outras pessoas” (1991, p. 258).  

Ao declarar “Nós somos bois... Bois-de-carro...”, a identidade da personagem 

bovina é demarcada gramaticalmente por ela mesma, por meio da conjugação do verbo “ser”. 

Brilhante reconhece sua existência como semelhante à existência das demais personagens 

bovinas, e se define como pessoa verbal com predicação definida. Para Émile Benveniste as 

expressões da pessoa verbal se organizam em duas formas de correlação: a de personalidade, 
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em que ‘eu’ e ‘tu’ se opõe a não pessoa ‘ele’; e a de subjetividade, em que há também uma 

oposição entre ‘eu’ e ‘tu’.  

Em “Conversa de bois”, portanto, os animais assumem gramaticalmente o que 

seria considerado como “próprio do homem”, pois além de atribuições de personalidade, as 

personagens bovinas pensam, expressam-se, respondem, e reconhecem a si mesmas como 

“gente”. Há, nesse sentido, uma “desconstrução do humanismo logocêntrico do Ocidente” 

(MACIEL, 2014, 187), em que Derrida afirma não haver a constatação ou percepção do 

homem sendo visto pelo animal, em que fora excluído o fato de que os animais pudessem 

olhar ou assumir uma perspectiva sobre o homem.  Descartes, Kant, Lévinas, Lacan e 

Heidegger, segundo o autor de O animal que logo sou (A Seguir), participam desse discurso, 

pois “faziam do animal um teorema, uma coisa vista, mas que não vê” (DERRIDA, 2002, p. 

33). Ou seja, tais filósofos em suas concepções anularam a experiência do animal como nosso 

possível observador – diferentemente do escritor João Guimarães Rosa.  

Se em “O burrinho pedrês” o autor de Sagarana já trabalhava com o 

reconhecimento da perspectiva do animal, em “Conversa de bois” Guimarães Rosa nos 

possibilita uma experiência de linguagem em que a aproximação entre os mundos do humano 

e do animal é possível mesmo que não seja compartilhada uma linguagem em comum entre 

esses dois mundos. Rosa explora o animal observador, configurando-o como sujeito literário, 

como ser de ficção, dotado de “subjetividade”.   

Mas em que medida é viável falar em subjetividade animal? Maria Esther Maciel 

(2011; 2014) também faz essa indagação ao atentar para o fato de que a subjetividade é uma 

instância reservada aos que se inserem nas categorias de eu, ego, personalidade, razão, 

consciência, etc. No ensaio “Derrida, os animais e a poesia”, Maciel menciona uma entrevista 

de Jacques Derrida a Jean-Luc Nancy, na qual Derrida afirma: “o discurso sobre o sujeito 

continua vinculado à subjetividade ao humano” (DERRIDA
31

 apud MACIEL, 2014, p. 193), 

logo 

 

a questão do “Quem” emerge para o filósofo como extremamente 

problemática, tanto em termos linguísticos quanto éticos-políticos, por ser  

uma categoria restrita “à gramática do que chamamos gramática ocidental e 

limitada pelo que acreditamos ser a própria  humanidade da linguagem” 

(Derrida, 1995, p. 277). Além de estar determinada por uma concepção 

genérica de “humano” e excluir todos os viventes não humanos. Daí ele 

concluir que o conceito de sujeito construído historicamente se configura 

                                                 
31

 DERRIDA, “Eating well, or the Calculation of the Subject”. Points... Interviews, 1974-1994. Edited by 

Elisabeth Weber. Stanford, Stanford University Press, 1995. 
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como uma rede de exclusões, uma vez que não apenas os animais são 

impedidos do acesso ao “quem”, como também vários grupos de seres 

humanos considerados não sujeitos, renegados à condição de outros de nossa 

cultura e potencialmente não merecedores de consideração legal e moral. 

Esse “quem” é, inclusive, quem decide a vida ou a morte dos não sujeitos, 

quem os submete ao sacrifício (MACIEL, 2014, p. 193). 

 

Considerando esses apontamentos e a leitura de “Conversa de bois”, entende-se 

Guimarães Rosa reconhece, tal como Jacques Derrida, a possibilidade de existirem outras 

formas de linguagem por meio da qual os animais se comunicariam entre si. Portanto, “a falta 

de linguagem humana entre os bichos não seria de fato uma falta, uma privação” (MACIEL, 

2014, p. 194). Com isso, penso que a literatura de Guimarães Rosa sugere que não podemos 

encerrar a compreensão do mundo com base em uma visão antropocêntrica, pois não se pode 

constatar a inexistência da visão de mundo ou do pensamento nos animais, “ninguém pode 

assegurar que eles não tem uma voz que se inscreve num tipo ignorado de linguagem, numa 

espécie de logos particular” (ibidem, p. 195). 

Assim, “Conversa de bois” dá forma a personagens cujos efeitos de subjetividade 

são estratégicos na busca pelo reconhecimento das diferenças entre os mundos do homem e 

do animal; entretanto, essa diferenciação proposta pela narrativa não é excludente, pois não há 

a anulação de uma categoria em favor de outra. O cenário de Guimarães Rosa faz com que 

isso seja possível.   

 

 

3.4 O que é ser boi  

 

 

O boi foi introduzido em nosso país pelos colonizadores portugueses e tornou-se 

um animal imprescindível para as atividades econômicas do Brasil colônia, pois servia como 

meio de transporte e como produtor de alimento e de couro. A atividade de criação de gado 

representou um ciclo econômico muito importante na história do nordeste brasileiro, de onde 

surgiram algumas narrativas cantadas que versam epicamente sobre vaqueiros que tentam 

aprisionar bois indomados: O Boi Surubim, O Rabicho da Geralda, O Boi Espácio, A Vaca do 

Burel, O Boi Liso, O Boi de Mão de Pau, ABC do Boi Prata, Boi Víctor, Boi Adão, Boi 

Pintadinho, Boi Misterioso e o ABC do Boi Elias. Tais narrativas trazem aspectos históricos e 

ficcionais que se misturam, dando indícios sobre a sociedade da qual são resultantes.  

De acordo com a professora Doralice Alcoforado,  
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O boi, animal mitificado em várias culturas e civilizações, está representado 

no imaginário dos mais antigos povos: é animal sagrado no Egito e o 

guardião do Labirinto em Creta; na Grécia, Zeus, sob a forma de um touro 

branco, seduz e rapta Europa. Alef, a primeira letra do alfabeto hebraico, é 

representado por esse animal. No complexo, variado e ambivalente 

simbolismo a que a sua figura está associada, o boi representa o espírito 

macho combativo, força fertilizante que ambiguamente pode referir-se tanto 

à sexualidade como à perfeição espiritual. Em contos populares do ciclo de 

“A Bela e a Fera”, o boi evoca a sensualidade e a impetuosidade masculina, 

o poder fertilizante que, ao mesmo tempo, atrai e mete medo; a energia 

animal que precisa ser alquimicamente transmutada em sentimento, para 

possibilitar o encontro de amor e o restabelecimento da condição humana 

plena do ser metamorfoseado. (2006, p. 3). 

 

Na narrativa “Conversa de bois”, há uma reflexão sobre o que é ser boi, que surge 

da distinção entre bois-de-carro e os “outros, que vêm em manadas” (ROSA, 2001, p. 330), e 

não trabalham. O diálogo dos bois revela espécie de “etnocentrismo”, em que podemos notar 

como a percepção dos animais bovinos sobre si mesmos está pautada na lógica de dominação 

que se enraíza no vínculo de trabalho. A dinâmica de dominação, por meio do ponto de vista 

animal, insere além da comum diferenciação hierárquica entre os viventes, uma distinção 

entre os seres da mesma espécie: “— Eles não sabem que são bois... — apoia enfim 

Brabagato, acenando a Capitão com um esticão da orelha esquerda” (ROSA, 2001, P. 331). 

Os aspectos destacados sobre “Conversa de bois” evidenciam a fenda irracional 

que se insere na estrutura do texto, por abrigar um diálogo entre bois; por outro lado, marca a 

presença da lógica e da racionalidade no discurso dos animais, que se identificam como 

“bois” por serem instrumentos e força de trabalho. Conforme Suzi Frankl Sperber, nessa 

narrativa, ainda que haja um encaminhamento para o mythos, para uma espécie de 

irracionalismo nas buscas formais, o logos está mais potente, tal como podemos observar nos 

diálogos que expressam as opiniões dos bois. 

Todos os animais bovinos entram na conversação, marcada por travessão. Nesse 

momento, observamos a tentativa dos bois em se reconhecerem como algo diferente do 

homem. Notamos que eles nomeiam e desenvolvem uma espécie de “conceito” a partir de 

uma descrição corpórea de identificação: 

 

— Há também o homem... 

 — É, tem também o homem-do-pau-comprido-com-o-marimbondo-na-

ponta... — ajunta Dançador, que vem lerdo, mole-mole, negando o corpo. — 

O homem me chifrou agora mesmo com o pau...  
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— O homem é um bicho esmochado, que não devia haver. Nem convém 

espiar muito para o homem. É o único vulto que faz ficar zonzo, de se olhar 

muito. É comprido demais, para cima, e não cabe todo de uma vez, dentro 

dos olhos da gente.  

— Mas eu já vi o homem-do-pau-comprido correr de uma vaca... De uma 

vaca. Eu vi. (ROSA, 2001, p. 331, grifo nosso). 

 

De acordo com estudos em etologia bovina, humanos e bovinos apresentam vários 

momentos de interação durante o desenvolvimento das atividades de rotina (ordenha, 

alimentação, cuidados sanitários e outras práticas zootécnicas), com reflexos no 

comportamento, fisiologia e produtividade animais. O bem-estar dos animais é afetado pelos 

reflexos dessas interações, que podem ser táteis, visuais, olfativas, gustativas e auditivas, e 

também pelo momento da interação. Compreende-se que, de fato, os bois são capazes de 

reconhecer diferenças e particularidades dos humanos com os quais esses animais interagem. 

Durante a rotina, os bois podem se familiarizar com os humanos que os tratam (bem ou mal), 

sabendo distingui-los. Uma das formas de distinção é, além da face, a cor da roupa (RUSSI, 

2011). Desse modo, constata-se que os bois apresentam reações específicas para cada um. 

Logo,  

O uso constante de tratamentos negativos pode motivar a sensação de medo, 

presumivelmente por um processo de aprendizado, no qual aprendem a 

associar o manejo aversivo com uma pessoa (Hemsworth, 2003) ou situação 

em particular (Rushen et al., 1998). (RUSSI, 2011, p. 47). 

  

Além disso, os modos como serão estabelecidas essas interações dependem do 

homem, do animal e do próprio ambiente em que estão inseridos: 

 

Acredita-se, por exemplo, que existam períodos mais sensíveis para a 

definição de relações positivas entre humanos e bovinos (Raussi, 2003)
32

, 

mas as experiências prévias (Waiblinger et al., 2004)
33

 e a regularidade das 

interações positivas (Boissy & Bouissou, 1988)
34

 também parecem ser 

importantes (RUSSI, 2011, p. 47). 

 

Na narrativa de Rosa, as falas dos animais elucidam um dos pontos centrais de 

“Conversa de bois”, a relação do homem com animal, com a natureza, mediante a lógica da 

dominação, do trabalho. Os bois-de-carro percebem-se diferentes dos bois que vivem sem 

trabalhar, mas também não se veem como o homem, bicho sem chifres, que é “comprido 

                                                 
32

 Raussi, S. (2003). Humans-cattle interactions in group housing. Appl Anim Behav Sci, 80, 245-262.  
33

 Waiblinger, S., Menke, C., Korff, J., & Bucher, A. (2004). Previous handling and gentle interactions affect 

behaviour and heart rate of dairy cows during a veterinary procedure. Appl Anim Behav Sci, 85, 31-42. 
34

 Boissy, A., & Bouissou, M. F. (1988). Effects of early handling on heifers’ subsequent reactivity to humans 

and to unfamiliar situations. Appl Anim Behav Sci, 20, 259-273. 
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demais”, que anda em pé, que exerce poderes sobre eles por meio de instrumentos de 

violência e, talvez, por isso, “não devia haver”. 

O guieiro Tiãozinho faz o contraponto com Agenor Soronho, pois no trato com os 

bois, o menino é sempre descrito como mais cuidadoso. O narrador utiliza um léxico que nos 

orienta a essa percepção, pois Tiãozinho vai “dando a direção e tenteando os bois” (ROSA, 

2001, p. 329, grifo nosso); emite frases em que intercala um tom mais ríspido, e um vocativo 

mais carinhoso fazendo uso do diminutivo (“— Quieto, Buscapé!... Sossega, meu boizinho 

bom... — clama o menino guia” [ROSA, 2001, p. 331, grifo nosso]);  

Conforme trabalho de Russi,  

 

A formação do relacionamento entre animais e humanos é resultado da 

quantidade e da qualidade da ação humana dispensada aos bovinos, 

associadas ao momento em que acontece (Boivin et al., 1994
35

; Rushen et 

al., 1999
36

; Krohn et al., 2001
37

). Sabe-se que os bovinos conseguem 

distinguir as pessoas conforme a qualidade de suas ações, em positiva 

(agradável), negativa (desagradável) e neutra (De Passillé et al., 1996
38

; 

Rybarezyk et al., 2001
39

). Seabrook (1984)
40

 descreveu as características do 

bom retireiro: paciente, consistente, introvertido e pouco sociável. Tais 

características foram complementadas por Albright e Arave (1997)
41

: o bom 

retireiro conhece o comportamento dos indivíduos e do grupo de 

animais com que lida diariamente, antecipando as ações para corrigir 

problemas que prejudicariam o bem-estar dos animais. (RUSSI, 2011, 

p. 46, grifo nosso). 

 

Percebemos que as relações hierárquicas, de certa forma, são delineadas e 

questionadas. Apesar de dominar os animais, os diálogos dos bois revelam causos em que a 

superioridade do homem é negada, pois enquanto alguns animais bovinos expressam 

obediência, outros demonstram força e capacidade de dominar o homem, livrando-se dos 

maus tratos ou da condição escrava a que são submetidos, tal como podemos ler:  
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Brabagato curvou-se, chegando o focinho, com veneta de lamber o entre-

chifres de Capitão: 

 — Um homem não é mais forte do que um boi... E nem todos os bois 

obedecem sempre ao homem... 

 — Eu já vi o boi-grande pegar um homem, uma vez... O homem tinha 

também um pau-comprido, e não correu... Mas ficou amassado no chão, todo 

chifrado e pisado... Eu vi!... Foi o boi-grande-que-berra-feio-e-carrega-uma-

cabaça-na-cacunda... 

 — Ele é bonito, esse um... — profere Dançador, que por sinal dá retrato de 

zebuíno-nelorino: na cabeçorra quase de iaque — testa lomba, grãos de 

olhos, cara boba, mais focinho — e na meia giba da cruz; mas ajunta outro 

tanto de sangue sertanejo, e a mistura põe-lhe um pré-corpo entroncado, 

dilatado e corcovado, de bisão. (ROSA, 2001, p. 331-332). 

 

Na sequência, outra constatação interessante sobre a distinção feita pelos bois, que 

nos permite compreender as consequências do empreendimento civilizador, em que se funda a 

cisão entre natureza e trabalho (BÜHLER, 2004/2005). Apesar desses animais se perceberem 

fisicamente diferentes dos homens, os bois se veem como próximos ao homem devido à 

forma de pensar, que está relacionada ao trabalho. Dessa forma os bois-de-carro se situam 

numa espécie de “categoria” que está entre os homens e os outros bois que não pensam, pois 

não trabalham: 

 

— Os bois soltos não pensam como o homem. Só nós, bois-de-carro, 

sabemos pensar como o homem!... 

 Mas Realejo, pendulando devagar fronte e chifres, entre os canzis de 

madeira esculpida, que lhe comprimem o pescoço como um colarinho duro, 

resmunga: 

 — Podemos pensar como o homem e como os bois. Mas é melhor não 

pensar como o homem... 

 — É porque temos de viver perto do homem, temos de trabalhar... 

Como os homens... Por que é que tivemos de aprender a pensar?...  (ROSA, 

2001, p. 333-334). 

 

A partir dessa constatação, outras reflexões surgem, trazendo valores 

depreciativos sobre o homem. Os bois identificam como é perigoso permanecer perto do 

homem, como é perigoso pensar como ele. Na perspectiva desses bichos, a influência do 

homem trouxe o medo, a pressa, “as coisas ruins”. Os bois reconhecem o valor positivo do 

pensamento, mas o pensar em coisas bonitas: 

 

— É engraçado: podemos espiar os homens, os bois outros... 

— Pior, pior... Começamos a olhar o medo... o medo grande... e a pressa... O 

medo é uma pressa que vem de todos os lados, uma pressa sem caminho... É 

ruim ser boi-de-carro. É ruim viver perto dos homens... As coisas ruins são 

do homem: tristeza, fome, calor — tudo, pensado, é pior... 
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 — Mas, pensar no capinzal, na água fresca, no sono à sombra, é bom... É 

melhor do que comer sem pensar. Quando voltarmos, de noite, no pasto, 

ainda haverá boas touceiras do roxo-miúdo, que não secaram... E mesmo o 

catingueiro-branco está com as moitas só comidas a meia altura... É bonito 

poder pensar, mas só nas coisas bonitas... (ROSA, 2001, p. 334). 

 

Outro aspecto interessante na forma de pensar dos animais bovinos está 

relacionado ao modo como identificam a si mesmos. Se antes notamos que ao se referir ao 

homem os bois o descrevem como “o homem-do-pau-comprido”, percebemos que essa 

maneira de identificação, cheia de predicações, também serve para os bois:  

 

— Estamos todos pensando que nem o homem?... Você, o-que-gosta-de-

pastar-à-beira-da-cerca-do-pasto-das-vacas?!... 
 — Sou o boi Brabagato. 

 — E o-que-deita-para-se-esconder-no-meio-do-meloso-alto? 

 — Sou o boi Namorado. 

 — E o boi-da-noite-que-saiu-do-mato? Boi Brilhante, boi Brilhante?!... 

Que foi que ele disse?... (ROSA, 2001, p. 335). 

 

Na sequência da narrativa, boi Brilhante se lembra de outro animal bovino, 

Rodapião, “o boi que pensava de homem, o-que-come-de-olho-aberto...”, que era quase como 

eles, porém “espiava p’ra tudo, tudo queria ver... E nunca parava quieto, andava p’ra lá e pr’a 

cá...” (ROSA, 2001, p. 341, grifo do autor). Ao contar a história de Rodapião, o boi Brilhante 

retoma a proposição dos bois, demonstrando como o excesso de pensamento pode ser 

prejudicial principalmente por estabelecer uma desarmonia entre os seres e a natureza. Da 

lembrança de Brilhante, observamos que as explicações de Rodapião se organizavam por 

meio do raciocínio lógico e de maneira silogística: 

 

...“Cada dia o boi Rodapião falava uma coisa mais difícil p’ra nós bois. 

Deste jeito: — Todo boi é bicho. Nós todos somos bois. Então, nós todos 

somos bichos!... Estúrdio... 

 “Quando a gente não saía com o carro, e ficava o dia no pasto, ele falava 

mais em-mais. Uma vez, ele disse: — Nós temos de pastar o capim, e depois 

beber água... Invês de ficar pastando o capim num lugar só em volta, longe 

do córrego, p’ra depois ir beber e voltar, é melhor a gente começar de longe, 

e ir pastando e caminhando, devagar, sempre em frente... Quando a gente 

tiver sede, já chegou bem na beira d’água, no lugar de beber; e assim a gente 

não cansa e tem folga p’ra se poder comer mais! 

“Outra vez, boi Rodapião disse: — Quando o boi Carinhoso ficou parado, na 

beirada do valo do pasto, e não quis comer de jeito nenhum, o homem veio e 

levou o boi Carinhoso no curral, e pôs p’ra ele muito sal, no cocho... Se nós 

ficarmos também sem comer, todos, parados na beirada do valo, o homem 

nos dará milho e sal, no curral, no cocho grande... — E ele fez assim mesmo, 

e aquilo deu certo; e boi Rodapião comeu sal muito e ficou alegre. Nós, 

não.” (ROSA, 2001, p.346, grifo nosso). 
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Em determinado momento, e depois de tanto rememorar com tristeza e raiva os 

momentos que antecederam a morte de seu pai, o pensamento de Tiãozinho se confunde com 

a conversação dos bois, sugerindo uma simbiose entre as espécies. A aliança interespecífica 

surge da assimilação de pontos de vistas, instaurando-se como uma rebelião dos animais e do 

pequeno Tião contra os maus tratos de Seu Agenor Soronho, tal como podemos ler a seguir:  

 

— Boi Brabagato, boi Brabagato!... Escuta o que os outros bois estão 

falando. Estão doidos?!... 

 — Bhúh!... Não me chamem, não sou mais... Não existe boi Brabagato!... 

 Tudo é forte. Grande e forte... Escuro, enorme e brilhante... Escuro-

brilhante... Posso mais do que seu Agenor Soronho!... 

 — Que estão falando, todos? Estão loucos?!... Eu sou o boi Dançador... Boi 

Dançador... Mas, não há nenhum boi Dançador!... Não há o-que-tem-cabeça-

grande-e-murundu-nas-costas... Sou mais forte do que todos... Não há bois, 

não há homem... Somos fortes... Sou muito forte... Posso bater para todos os 

lados... Bato no seu Agenor Soronho!... Bato no seu Soronho, de cabresto, de 

vara de marmelo, de pau... Até tirar sangue... E ainda fico mais forte... Sou 

Tião... Tiãozinho!... Matei seu Agenor Soronho... Torno a matar!... Está 

morto esse carreiro do diabo!... Morto matado... Picado... Não pode entrar 

mais na nossa cafua. Não deixo!... Sou Tiãozinho... Se ele quiser embocar, 

mato outra vez... Mil vezes!... Se a minha mãe quiser chorar por causa dele, 

eu também não deixo... Ralho com a minha mãe... Ela só pode chorar é pela 

morte do meu pai... Tem de cuspir no seu Soronho morto... Tem de ajoelhar 

e rezar o terço comigo, por alma do meu pai... Quem manda agora na nossa 

cafua sou eu... Eu, Tiãozinho!... Sou grande, sou dono de muitas terras, com 

muitos carros de bois, com muitas juntas... Ninguém pode mais nem falar no 

nome do seu Soronho... Não deixo!... Sou o mais forte de todos... Ninguém 

pode mandar em mim!... Tiãozão... Tiãozão!... Oung... Hmong... Mûh!... 

 Tranco... tranco... Bate o carro, em traquetreio e solavanco. Mas, no 

caminho escabroso, com brocotós e buracos por todos os lados, Tiãozinho 

não cai nem escorrega, porque não está de-todo adormecido nem de-todo 

vigilante. Dormir é com o Seu Soronho, escanchado beato, logo atrás do 

pigarro. (ROSA, 2001, p. 359-360). 

 

Segundo o crítico brasileiro Alfredo Bosi, “Guimarães Rosa busca na semântica 

do insólito o seu modo de responder a situações singulares extremas que fazem contraponto à 

outra literatura, a de situações típicas e médias da civilização moderna” (1977, p. 33). 

Aprofundando esses juízos, podemos concordar que Guimarães Rosa se distancia de uma 

literatura que segue os parâmetros sociais do branco, europeu, do indivíduo urbano e 

civilizado; suas narrativas são como o mito: “velam e revelam uma visão global da 

existência” (idem, 2006, p.431), visão que está imersa na natureza/cultura de seus 

personagens e no interior, uno e múltiplo, do sertão mineiro.  
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Bosi explica que, de modo geral (e mais precisamente em Grande Sertão: 

Veredas), a dialética da trama 

 

não se processa mediante a análise das fraturas psíquicas nem pela mimese 

de grupos e tipos locais: faz-se pela interação assídua da personagem com 

um Todo natural-cultural onipresente: o sertão. [...] Nesse Todo positivo e 

negativo interpenetram-se o sensível e o espiritual de tal sorte que o último 

acaba parecendo uma intenção oculta da matéria [...] que se manifesta nos 

modos pré-lógicos da cultura: o mito, a psique infantil, o sonho, a loucura. A 

alma desmancha-se nas pedras, nos bichos, nas árvores, como o sabor que 

não se pode abstrair do alimento (2006, p. 431). 

 

Tencionando esses apontamentos, é significante ressaltar que o cerne da temática 

de “Conversa de bois” é a relação dos animais com os humanos e a relação dos humanos entre 

si (ambas motivadas pela lógica da dominação que se enraíza nas interações socioafetivas ou 

no vínculo de trabalho). O que se entende por lógico, racional, é colocado em questão. 

Considerando que a narrativa “Conversa de bois”, assim como “O burrinho 

pedrês”, manifesta a perspectiva do animal sobre o mundo que o cerca, torna-se interessante 

abordar alguns aspectos sociológicos das comunidades indígenas, presentes em A 

inconstância da alma selvagem, de Eduardo Viveiros de Castro, pois alguns pontos podem 

contribuir e dialogar com a literatura de Guimarães Rosa, sobretudo se levarmos em 

consideração que assim como os animais, os primitivos e os bárbaros foram sempre 

considerados “os outros” da cultura ocidental (NUNES, 2011; MACIEL, 2016). Portanto, faz-

se relevante destacar uma visão contra-antropocêntrica.   

Tratando das noções de “pessoa” e de “corporalidade” inerentes ao modo de 

subjetivação das culturas da Amazônia indígena, Eduardo Viveiros de Castro compreende que 

o pensamento ameríndio manifesta “qualidade perspectiva”, ou “relatividade perspectiva”. Tal 

concepção está fundamentada na proposta de que diferentes sujeitos (humanos e não 

humanos) habitam o mundo e o apreendem a partir de pontos de vistas também diferentes. 

Como consequência, essa forma de pensamento faz com que seja colocada sob suspeita a 

rigidez das “partições ontológicas” ocidentais, de modo a desestabilizar as oposições 

categóricas nas quais o pensamento ocidental se ocupou, por exemplo, a distinção natureza 

versus cultura.  

Viveiros de Castro entende que para o pensamento ameríndio “natureza” e 

“cultura” não tem o mesmo estatuto que para o pensamento ocidental, pois tais categorias 

“não assinalam regiões do ser, mas antes configurações relacionais, perspectivas móveis, em 

suma – pontos de vista” (CASTRO, 2017, p. 303). Por essa razão, parece-lhe mais apropriado 
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falar em “multinaturalismo” indígena em contraste com o “multiculturalismo” ocidental, pois 

em vez de propor a unicidade da natureza (universalidade objetiva dos corpos) e a 

multiplicidade de culturas (particularidade subjetiva dos espíritos), “a concepção ameríndia 

suporia, ao contrário, a unidade do espírito e uma diversidade dos corpos” (ibidem, p. 303). 

Nesse sentido, “a condição original comum aos humanos e animais não é a animalidade, mas 

a humanidade” (ibidem, p. 308). 

Desenvolvendo uma explicação sobre o “perspectivismo”, Viveiros de Castro 

identifica uma teoria indígena fundamentada no princípio de que cada espécie esconde uma 

forma interna humana (visível à própria espécie, ou aos olhos dos xamãs), que se esconde sob 

um tipo de “roupa”, uma aparência corporal variável e característica de cada espécie, porém 

não fixa. Segundo Viveiros de Castro, “essa forma interna é o espírito do animal: uma 

intencionalidade ou subjetividade formalmente idêntica à consciência humana, materializável, 

digamos assim, em um esquema corporal humano oculto sob a máscara animal” (2017, p. 

304-305). Logo, os animais se veem como pessoa; os animais são gente.  

No que tange ao etnocentrismo, Viveiros de Castro menciona um texto em que 

Lévi-Strauss reconhece que “para os selvagens, a humanidade cessa nas fronteiras do grupo” 

Dessa maneira, entende-se que o etnocentrismo não seria “o triste privilégio dos ocidentais, 

mas uma atitude ideológica natural, inerente aos coletivos humanos” (2017, p. 319). Os índios 

consideravam que apenas o grupo ao qual pertenciam encarnava humanidade, do mesmo 

modo que os invasores europeus julgavam que apenas eles assumiam humanidade, enquanto 

os índios eram vistos como animais. Nesse sentido, constata-se uma assimetria de 

perspectivas. 

Para Viveiros de Castro,  

 

no tempo em que Lévi-Strauss escrevia essas linhas, a estratégia para se 

fazer valer a plena humanidade dos selvagens, e assim indistingui-los de nós, 

era mostrar que eles faziam as mesmas distinções que nós: a prova de que 

eles eram verdadeiros humanos é que consideravam que somente eles eram 

humanos verdadeiros. Como nós, eles distinguiam a cultura da natureza, e 

também achavam que os Naturvolker são os outros. A universalidade da 

distinção cultural entre natureza e cultura atestava a universalidade da 

Cultura como Natureza do humano (2017, p. 320). 

 

A citação trata de um reconhecimento por parte da antropologia de Lévi-Strauss 

sobre a existência de uma espécie de etnocentrismo em diferentes sociedades, pois cada grupo 

conservaria a ideia de que ser superior em relação aos demais.  Contudo, para Viveiros de 

Castro, quando os indígenas se autodesignam como “gente”, não estão afirmando o mesmo 
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que os ocidentais, tendo em vista que o perspectivismo ameríndio aponta para uma outra 

concepção de “personitude”. De acordo com Viveiros de Castro,  

 

Os selvagens não são mais etnocêntricos, mas cosmocêntricos; em lugar de 

precisarmos provar que eles são humanos porque se distinguem dos animais, 

trata-se agora de mostrar quão pouco humanos somos nós, que opomos 

humanos e não humanos de um modo que eles nunca fizeram: para eles 

natureza e cultura são parte de um mesmo campo sociocósmico (2017, p. 

320). 

 

Parece adequado propor uma leitura do texto de Guimarães Rosa que trace 

paralelos com a abordagem antropológica de Eduardo Viveiros de Castro, pois a valorização 

de pontos de vistas diferentes em um mundo habitado por espécies distintas (humanas e não 

humanas) e o “abalo” da noção de humanidade como algo que se afasta da condição animal 

são aspectos inerentes às duas leituras. 

A ontologia amazônica possibilita, portanto, uma revisão do que está postulado 

pela ontologia ocidental. Voltar-se para a cosmologia ameríndia não significa, entretanto, 

renunciar completamente às dicotomias do nosso legado cultural e intelectual. Porém, torna-se 

construtivo dar importância à ideia de que a humanidade é a condição comum a todos os 

seres, pois esse percurso avaliativo dá licença para que possamos repensar a nossa construção 

de humanidade, que está enraizada em noções evolucionistas, etapistas, nos moldes propostos 

pela concepção de civilização. 

Guimarães Rosa configura, portanto, um universo ficcional em que os animais 

revelam-se como “pessoa”, isto é, eles exprimem sua subjetividade e veem os humanos como 

bichos (relembrando a passagem “O homem é um bicho esmochado” [ROSA, 2001, p. 330]).  

O escritor atua como uma espécie de xamã que age sobre a alteridade animal 

manifestando a consciência dos bois. Essa intercomunicabilidade é típica das narrativas 

míticas, nas quais os seres combinam predicados humanos e não-humanos. Segundo Eduardo 

Viveiros de Castro, “o mito fala de um estado do ser onde os corpos e os nomes, as almas e as 

ações, o eu e o outro se interpenetram, mergulhados em um mesmo meio pré-subjetivo e pré-

objetivo. Meio cujo fim, justamente, a mitologia se propõe a contar” (2011, p. 355). Sendo 

assim, tanto para o perspectivismo ameríndio quanto em “Conversa de bois”, “a condição 

original comum aos humanos e animais não é a animalidade, mas a humanidade” (CASTRO, 

2011, p. 355, grifo do autor).  

O boi pode ser compreendido como o agente prosopomórfico que interfere nas 

questões humanas, demonstrando um tipo de resistência ao ordenamento hierárquico das 
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espécies e que se projeta também no sertão. Em contrapartida, a relação de Tiãozinho com os 

bovinos reinstaura a aliança perdida entre animais e humanos, principalmente no momento 

crucial em que a intercomunicabilidade interespecífica surge como uma rebelião à estrutura 

social representada pelo personagem Agenor Soronho.  

Gabriel Giorgi trata dessa questão a partir da análise de outra narrativa de 

Guimarães Rosa, “Meu tio o Iauaretê”, na qual a personagem principal, um onceiro, 

identifica-se como onça, ou afirma em alguns momentos que “onça é meu parente”. Para o 

autor de Formas comuns, nesse texto ocorre  

 

uma aliança filiatória e desejante com as onças que se resolve como rebelião: 

o devir animal do humano como foco de uma revolta – que é também o foco 

de uma comunidade potencial – contra uma ordem a uma só vez econômica 

e política que se expande, coloniza e reduz a vida dos corpos a recurso e a 

mercadoria; ordem que a uma só vez traça uma hierarquia racial entre 

brancos, negros e índios na qual o narrador, como mestiço, não tem lugar (a 

mestiçagem aqui, como veremos, não é síntese, mas, ao contrário, 

heterogeneidade e divisão) e contra o qual se rebela através de sua aliança 

com os animais (GIORGI, 2016, p.52). 

 

Nesse sentido, considera-se oportuno estabelecer uma semelhança entre as duas 

histórias de Guimarães Rosa, ainda que sejam publicadas em coletâneas distintas. Em 

“Conversa de bois” e “Meu tio o Iauaretê”, a proximidade animal (Tiãozinho e os bois, o 

onceiro mestiço e as onças) pode ser considerada como um caminho para repensar nossa 

concepção de humanidade, para discutir tensões políticas da modernidade e para revisar os 

paradigmas nos campos de estudos sobre a bios.  

Segundo Giorgi, “Meu tio o Iauaretê” 

 

foi lido como um exemplo nítido do “devir animal” teorizado por Deleuze e 

Guattari, como uma zona de indeterminação entre espécies e linha de fuga 

com respeito a uma ontologia do humano (MARQUES, 2007). O 

procedimento formal do texto em torno do animal ressoa, sem dúvida, com o 

tema do devir animal, sobretudo porque, na medida em que só escutamos a 

voz do narrador, sua enunciação trabalha a partir desse exercício sobre o 

imperceptível e o indiscernível que Deleuze e Guattari associavam ao 

conceito (2016, p. 55). 

 

Dessa forma, de maneira análoga, a narrativa “Conversa de bois” está também 

atravessada pelo tema do devir, porque tematiza e permeia a alteridade vinculada ao contexto 

do sertão, à atividade pecuária e à relação exploratória no convívio com o homem. Com isso, 

o que Guimarães Rosa parece nos propor é uma experiência que reside na linguagem, mas que 
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busca reaproximações com os seres, recuperando dimensões perdidas pela nossa concepção 

ocidental e moderna de humanidade.  

Diante da intervenção literária desse autor, é possível pensarmos em outras ordens 

do humano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Há mais ou menos dois anos atrás dei início ao percurso de leituras e pesquisas 

que me ajudaram a redigir esta dissertação. Hoje, apesar de compreender de que se trata mais 

de um processo de busca do que de conclusões fechadas, reconheço como minha árdua 

trajetória resultou em um trabalho produtivo e enriquecedor para a minha formação 

acadêmica, e também para a minha formação pessoal. É incontestável que a literatura de João 

Guimarães Rosa causa um impacto muito grande nos leitores, tanto no que diz respeito à 

escrita, quanto ao caráter reflexivo de sua obra. 

Durante a pesquisa, desenvolvi muitos sentimentos, de angústia e de prazer, ao 

intensificar o contato com o universo rosiano, que se mostrou muito maior a cada leitura. 

Guimarães Rosa colocou em questão muitas das minhas convicções, despertando-me uma 

curiosidade imensa e ensinando-me todo o potencial que a literatura tem como uma forma de 

pensamento e de desestabilização daquilo que nos é dado cotidianamente.  

A pesquisa bibliográfica sobre o que os críticos pensam acerca de Guimarães 

Rosa foi fundamental para me orientar diante das inúmeras leituras que a obra desse autor 

sugere. O impulso inicial surgiu com a questão animal, que se fez logo presente com a leitura 

de “O burrinho pedrês”; entretanto, para a compreensão dessa narrativa e de “Conversa de 

bois”, foi importante apreciar e depreender o estilo e a linguagem por ele forjada, além de 

buscar alcançar as motivações temáticas de Rosa, muito peculiares. 

 Lendo Sagarana e a fortuna crítica sobre o autor, pude perceber como Guimarães 

Rosa é também um leitor e pesquisador de diferentes temas e literaturas. Essa característica 

pessoal está inerente à sua escrita, desde a forma como organiza seus textos, até a maneira 

como configura os elementos das narrativas, em especial as personagens. No que diz respeito 

a este trabalho, foi importante atentar para as questões sobre a natureza, em que há um rico 

material não apenas sobre a paisagem, mas também sobre as relações do homem com o meio 

ambiente. Para Rosa, o ser humano não é um sujeito superior e a natureza não é seu objeto. O 

homem, na perspectiva de Rosa, está integrado ao cosmos, ao mundo. Tudo é um só: 

multiplicidade e relação. 

Podemos notar essa postura do autor desde a leitura de Magma, em que vários 

poemas trazem imagens da natureza e dos animais como metáforas. Além disso, como explica 

João Adolfo Hansen no prefácio A Rosa o que é de Rosa, “para inventar sua grande arte, 
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Guimarães Rosa teve, como homem e como escritor vivendo no Brasil, que dar conta da sua 

experiência histórica num ato simultaneamente estético e político” (2013, p. 26). Rosa 

consegue integrar a representação do sertão a partir de um ponto de vista particular e autoral, 

fazendo sua própria avaliação desse espaço ficcional que engendra o mythos e o logos, numa 

unidade de pensamento. 

As narrativas de Guimarães Rosa demonstram que esse autor não ignora o 

passado do nosso idioma, nem das tradições literárias; as histórias entrecruzam o real e o 

lendário, o passado e o presente, as coisas empíricas e as imaginadas, tudo em harmonia com 

o sertão rosiano, de tempo e espaço míticos. Dessa maneira, a representação de personagens 

animais enaltece o ser dos bichos, tornando-os seres de ficção, sujeitos das narrativas, 

negando-lhes a condição de objetos cênicos, etnográficos ou distanciando-nos de leituras 

alegóricas do animal como recurso para retratar aspectos do humano.  

A presença de um discurso fabular em Guimarães Rosa, em vez de configurar 

uma temática moralizante, evidencia uma tendência contrária à subjugação de animais pela 

ciência, simplificando, por vezes, as diferenças entre espécies, na medida em que animais e 

homens têm vozes plenas de valor. O conhecimento científico, o imperialismo e a 

industrialização contribuíram para “transformar os animais figurativos de uma metáfora 

relacional, mágica, em objetos de consumo cultural” (DESBLACHE, 2011, p. 298), 

entretanto, a narrativa rosiana sugere a compaixão, a empatia e o reconhecimento da 

“subjetividade” dos bichos. 

O que pude notar com o desenvolvimento deste trabalho é que nós, humanos, 

somos tão definidos pelos animais como eles são por nós. Por isso, precisamos nos ater à 

eloquência dos bichos, às diferentes comunicabilidades, compreendendo que em vez de uma 

incapacidade de “responder”, pode haver em nós uma incapacidade de ler e ouvir o que os 

animais nos comunicam. 

Da leitura de “O burrinho pedrês” e “Conversa de bois”, indagamos: nunca 

tivemos, ou será que perdemos a habilidade de comunicação com os animais? Não podemos 

garantir que os animais – burros, iraras e bois – não tenham uma visão de mundo, um olhar 

que a eles pertence; não podemos garantir que eles não pensam, de modo parecido ou de 

forma muito diferente da nossa. Como declarou Maria Esther Maciel, “ninguém pode 

assegurar que eles não tenham uma voz que se inscreve num tipo ignorado de linguagem, 

numa espécie de ‘logos’ particular” (2011, p. 98). 
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Dessa forma, Guimarães Rosa incita uma crise ideológica sobre as relações entre 

homem e animal, sem explicitar conclusões “fechadas”. O que é o animal? O que é o 

humano? As narrativas “O burrinho pedrês” e “Conversa de bois” evidenciam diferentes 

perspectivas sobre as formas como compartilhamos o mundo, e como, por vezes, ignoramos o 

olhar dos animais. Como eles nos veem? Como devemos tratá-los? 

Creio que em suas histórias Guimarães Rosa se propõe, até certo ponto, ao 

princípio da igual consideração do qual trata Peter Singer, pois no conjunto da sua obra, o 

animal é importante, tem perspectiva plena de valor, requer seus “direitos” literários e, por 

vezes, atua como agente modificador do enredo. As estratégias literárias de Rosa amenizam, 

portanto, a cisão entre homem e animal. Além de evidenciar, por meio da perspectiva dos 

bichos, apontamentos sobre o bem-estar e a insatisfação dos animais em relação às formas de 

violência que sofrem. 

Por fim, compreendo que a literatura, especialmente a literatura de Guimarães 

Rosa, pode insurgir como um lugar de compartilhamento, como uma dimensão que 

reinterpreta, explora e reafirma formas de vida, formas sensíveis e virtualidades sobre aquilo 

que o pensamento ocidental definiu como humano e como não humano.  
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