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1. NOS RASTROS DE DIADORIM 

 
 Riobaldo, a personagem narradora de Grande sertão: veredas, de João 
Guimarães Rosa, em um longo fluxo de consciência, narra sua travessia pelo 
sertão/vida, sua “carreira” como jagunço, principalmente, como o famigerado 
Urutu Branco: chefe de bando que vingou a morte de Joca Ramiro – o grande 
líder e pai de Diadorim – e “desjagunçou” o sertão dos demais bandos que 
grassavam pela região. 

Ao narrar um número infindável de histórias, ele se filia à cepa do caipira 
mineiro que, segundo a tradição popular, as piadas e os chistes, seria um 
contador de histórias incorrigível. Portanto, desde a concepção do narrador, o 
autor já prenuncia que fará remissão à cultura regional do planalto central, mas 
também à cultura mineira em geral.  Mas, contar casos elaborados, aos quais, 
como em um palimpsesto, várias histórias vão sendo sobrepostas, é uma 
estratégia recorrente nas narrativas ficcionais em primeira pessoa; então, qual 

                                                           
1 O presente estudo foi apresentado na XV Jornada Nacional de Estudos Linguísticos e 
Literários e será publicado nos anais do referido evento. 

RESUMO: Partindo das discussões sobre O narrador, de 
Walter Benjamin, e Tempo e narrativa, de Paul Ricoeur, 
objetiva-se, neste estudo, analisar a complexa estrutura 
narrativa em Grande sertão: veredas, bem como a forma 
com Guimarães Rosa funde dois tipos de narradores: o 
que vem de fora e, ao contrário da tradição, não vem 
para contar o que viu, mas para ouvir o que o narrador de 
dentro viu e viveu, mas também para fazer com que 
Riobaldo, ao contar, reflita, como sói aos velhos, sobre 
como se deram seus descaminhos pela vida. Teria ele 
hipotecado sua alma ao diabo?  Por que a vida lhe foi tão 
ardilosa a ponto de lhe negar todas as possibilidades em 
relação a Diadorim, seu inefável amor? Partindo do 
emaranhado de questões imbricadas à fala de Riobaldo 
analisar-se-á como Guimarães Rosa, através desta 
maneira peculiar e criativa de narrar, transita pelos 
causos populares e pela tradição clássica em relação a 
rememorar para narrar, narrar para entender. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Grande sertão: veredas; narrador 
de fora; narrador de dentro. 
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seria o elemento inovador, que há quase sessenta anos vem encantando e/ou 
espantando os leitores ao se depararam com Grande sertão: veredas? 

A resposta para esta questão está na forma como Guimarães Rosa 
conseguiu imprimir à narrativa um tom oral que esconde o imbricadíssimo 
processo de construção do texto. O que demandado leitor, simultaneamente, 
empenho para desvendar este processo, mas também simpatia em relação à 
tradição das narrativas orais, tão comuns ao sertanejo, dado o isolamento ao 
qual esteve confinada a população do serrado até a década de 1950, quando a 
modernização se abeirou do sertão de forma irreversível, com todas as suas 
benesses e seus malefícios.  

A imemorial necessidade humana de narrar de forma fantasiosa e de 
ouvir – apontada por Walter Benjamin no texto “O narrador. Considerações 
sobre a obra de Nikolai Leskov” – remonta aos contadores de causos e 
estórias, graças aos quais, ao longo do tempo, esta se perpetuou na tradição 
oral, da qual As mil e uma noites é um exemplo modelar, pois, “a criança e o 
adulto, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, todos, enfim, ouvem com prazer 
histórias (...). O homem, pela estrada atraente dos contos e histórias, procura 
evadir-se da vulgaridade cotidiana, embelezando a vida com uma sonhada 
espiritualidade” (TAHAN, 2004, p. 15). De acordo com Benjamin (1994, p. 198), 
“a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos 
os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos 
se distinguem das histórias orais contados pelos inúmeros narradores 
anônimos”. 

A narrativa de Grande sertão, certamente, se filia a esta tradição de 
contar, pois Riobaldo desfia um rosário de histórias, como se a vida fosse um 
longo causo, cheio de dúvidas em relação ao vivido. Na página 772 Riobaldo 
afirma: “Sei que estou contanto errado, pelos altos. Desemendo. Mas não é por 
disfarçar, não pense. De grave, na lei do comum, disse ao senhor quase tudo. 
Não crio receio” (G.S.V3, p. 77). Ou seja, até aquele momento Riobaldo já teria 
contado ao doutor toda a sua estória e os desdobramentos a partir de então 
fariam parte da estratégia de narrar como em uma longa conversa, na qual a 
fluência seria o principal elemento a prender a atenção do doutor e, 
naturalmente, do leitor.  

No parágrafo seguinte àquele que seria o “fim” da narrativa, ele discorre 
sobre as lembranças e os rastros da memória, rastros estes capazes de, ao 
longo do tempo, edulcorar o vivido, como exemplifica o episódio que remete a 
Nhorinhá. Muitos anos depois de seu breve encontro com Nhorinhá, uma 
encantadora prostituta – como sói a praticamente todas as prostitutas da obra 
rosiana – com a qual ele tivera um único encontro, ao receber uma carta dela 
que, há oito anos zanzava de portador em portador pelo sertão, ele afirma: “De 
lá para lá, [da época do encontro] os oito anos se baldavam. Nem estavam, 
Senhor subentende o que isso é? A verdade que, em minha memória, mesmo 
ela tinha aumentado de ser mais linda...(G.S.V., p. 78). Ou seja, a distância 
entre o vivido e o rememorado reveste o lembrado de um encantamento 
superior ao momento vivido. Conforme Ricoeur (1997, p. 202, v III), o rastro, 
longe de revelar uma ambiguidade, constitui-se como  

                                                           
2 Na edição aqui utilizada o romance tem 460 páginas. 
3 Todas as citações de Grande sertão: veredas referem-se a: ROSA, João Guimarães. Grande 
sertão: veredas. 14. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980  e estas serão identificadas por G. 
S. V., seguidas do número da página. 
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dois regimes de pensamentos e, por implicação, de duas 
perspectivas sobre o tempo: na própria medida em que o rastro 
marca no espaço a passagem do objeto da busca, é no tempo 
do calendário e, para além dele, no tempo astral que o rastro 
marca a passagem. É essa condição que o rastro conservado e 
não mais deixado torna-se documento datado.  

 
Imediatamente após narrar este exemplo modelar de como o tempo 

altera o fato vivido, transfigurando-o em uma lembrança cuja dimensão, 
certamente, extrapola a experiência vivida, “encerra-se” a narrativa de Grande 
sertão, pois o que Riobaldo pretendia, ao narrar era:  
 

decifrar as coisas que são importantes. E estou contando não é 
uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria 
vertente. Queria entender do medo e da coragem, e da gã que 
empurra a gente para fazer atos, dar corpo ao suceder. O que 
induz a gente para as más ações estranhas, é que a gente está 
pertinho do que é nosso, por direto, e não sabe, não sabe, não 
sabe! (G.S.V., p. 79) (grifo nosso).  

 
Cabe ao leitor atento e cooperativo entender que, até a página 79, o 

narrador ateve-se, como em um jorro de fluxo de consciência, aos principais 
fatos da sua história; que estes seguiram o influxo das livres associações das 
suas lembranças; inclusive, ele encerra esta etapa geral da narrativa repetindo 
que não sabe, não sabe, não sabe!A partir deste momento, a narrativa, 
enveredando pela forma tradicional – se é que se pode fazer tal afirmação a 
respeito da obra rosiana como um todo – isto é, parte do início para o final da 
trajetória de Riobaldo ao longo da vida e, ao contrário da tradição romanesca, 
esta se tonará mais enigmática, dado o imbricado processo narrativo.  

Imediatamente após dizer que ele não sabia de nada, ou seja, que “era 
um pobre menino do destino...” (G.S.V., p. 16), Riobaldo, seguindo a ordem 
cronológica da sua vida, passa a falar do seu primeiro encontro com 
Diadorim:este seria o primeiro episódio relevante da sua vida, ou seja, sua 
passagem da fase obnubilada da infância do filho da Bigri – um menino sem 
eira nem beira, sem pai e ainda sem muita consciência de si mesmo – para o 
autoconhecimento, mas que, sempre, será precário. O que ele não sabe – e 
nunca saberá – é que, quando ele compreende quem fora Diadorim – no rastro 
de quem ele se desnorteara, se tornara o grande líder Urutu Branco, que 
acabara com a jagunçagem – ainda assim, ele continua sem saber, de fato, 
quem fora seu amigo/amor: “Diadorim é a minha neblina” (G.S.V., p. 22).  

O fascínio que Diadorim exerce sobre Riobaldo é tamanho que, para 
conseguir segui-lo, Riobaldo é capaz, inclusive, de superar suas crises de 
medo e tornar-se o famigerado Urutu Branco. Mas ele segue uma neblina, que 
sempre lhe escapa, mesmo quando o envolve.  Se aplica a este sentimento o 
postulado de Ricoeur, segundo o qual “se quisemos deixar-nos conduzir pelo 
rastro, temos de ser capazes dessa renúncia, dessa abnegação que fazem 
com que a preocupação conosco mesmos desvaneça-se diante do rastro do 
outro”. (RICOEUR, 1997, p. 207, v. III) (grifo do autor). 

Rememorar para entender sua trajetória, ao invés de aplacar as dúvidas 
existenciais de Riobaldo, as acentua, pois, para suas principais perguntas, nem 
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ele nem o doutor nem o leitor terão respostas. Quem era Diadorim:aquele 
menino que, ao convidá-lo para cruzar o rio São Francisco, traçou o seu 
destino e seus descaminhos, como acontece com quem está no perigoso fluxo 
da vida?Por qual motivo Diadorim fora criado como menino? Por que ele nunca 
revelara a Riobaldo sua identidade feminina? Por que ele, desde menino, já 
cumpria seu destino de donzela-guerreira,4 sendo que seu pai ainda não havia 
sido assassinado? Porque seu compromisso com a vingança, sempre, se 
sobrepôs ao seu amor por Riobaldo?  

Para tais perguntas não há respostas e, ao longo das 460 páginas do 
romance, esta busca – assim como a baldada travessia de Riobaldo pelo 
sertão/vida, como prenuncia seu nome – se acirra e envisca o leitor que saberá 
de Diadorim, apenas, que ele desconhecia o medo, colocava a fidelidade ao 
pai e a posterior vingança pela morte de Joca Ramiro acima de seu imenso 
amor por Riobaldo e de qualquer outra coisa, e, assim como Riobaldo, o doutor 
e o leitor saberão dele, somente, que:  

 
Da matriz de Itacambira (...). Lá ela foi levada à pia. Lá 
registrada, assim. Em um 11 de setembro da éra de 1800 e 
tantos... O senhor lê. De Maria Deodorina da Fé Bettancourt 
Marins– que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter 
medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor... Reze o 
senhor por essa minha alma. O senhor acha que a vida é 
tristonha? (G.S.V., p. 458). (grifo do autor) 

 
A grande angústia deste complexo narrador é que ele, a despeito de ter 

se constituído socialmente como o temível Urutu Branco, e em consequência 
de sua trajetória – mais do que por ter sido o filho bastardo de um rico 
fazendeiro que nunca o reconheceu, mas lhe legou grande herança – tenha 
alçado à condição de um respeitável e temido fazendeiro, ainda assim, ele se 
perdeu no rastro de Diadorim. É preciso ressaltar que, na perspectiva de 
Ricoeur aqui abordada, os rastros seriam apenas vestígios do passado, 
portanto, lembranças que nos escapam. Entretanto, a despeito da presença 
física de Diadorim, o que se tem dele são, apenas, vestígios, como a neblina 
que o representa, pois tanto Riobaldo quanto o leitor têm, apenas, indicações 
sobre esta personagem, mas que, sempre, escapam. É isso que impede que 
Riobaldo consiga fazer o caminho de volta, pois ele volta, deixando os rastros 
para trás, aos quais retorna ad infinitum em busca de Diadorim, mas ele 
sempre se perde nos mistérios de seu passado irrecuperável. É este círculo 
angustiante de dúvidas um dos pontos fundamentais da narrativa de Grande-
sertão: veredas.  

 
 
 
 
 

                                                           
4 “A donzela-guerreira frequenta a literatura, as civilizações e as culturas, a história, a mitologia. 
Filha de pai sem o concurso de mãe, seu destino é assexuado, não pode ter amante nem 
filhos. Interrompe a cadeia das gerações, como se fosse um desvio do tronco central e a 
natureza a abandonasse por invisibilidade. Sua potência vital é voltada para trás, para o pai; 
enquanto ela for só do pai, não tomará outro homem”. (GALVÃO, 1998, p. 11).  
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2. O COMPLEXO NARRADOR 

 
Em relação à estrutura narrativa, é fundamental a forma como em 

Grande sertão: veredas o autor, simultaneamente, recorre a dois tipos 
clássicos de narradores: o que vem de fora – o doutor – e o que faz parte do 
contexto da história – Riobaldo. Reza a tradição popular que “quem vem de 
fora tem muito para contar” (BENJAMIN, 1994, p. 198).  O doutor, por ser um 
elemento estranho ao sertão, teria muito a dizer do mundo para além daqueles 
limites. Já o narrador de dentro, Riobaldo, o sertanejo, por ter passado toda a 
sua vida nos limites do sertão, conhece visceralmente seu meio e sabe que o 
sertão é o mundo em menor escala, pois nele vige tudo que encanta e espanta 
e, como em todo lugar, o mal universal campeia. Por isso, é o narrador de 
dentro quem tem muito para contar ao doutor, que, independentemente de 
conhecer outros mundos e do seu status implícito do título de doutor, é o que 
vem para ouvir e aprender sobre o sertão/mundo. Portanto, ao contrário da 
tradição, o que vem de fora tem muito para ouvir e aprender, pois ele é aquele 
que enche caderneta, mas não sabe onde é beira do sertão. Já o narrador de 
dentro, a despeito de conhecer visceralmente o sertão, perdeu-se nas dúvidas 
dos seus descaminhos interiores, dos quais ele não tem como se libertar, pois, 
para suas indagações, não há respostas, a não ser aquelas que, apenas, 
amainam, mas não apagam a fogueira de dúvidas existenciais nas quais ele se 
consome.  

O leitor, assim como o doutor, tem que estar atento para desvendar a 
imbricada fala de Riobaldo, visto que ele se filia aos folclóricos mineiros de 
velha cepa que, como artífices da narrativa oral “espia, escuta, indaga, protela 
ou palia, se sopita, tolera, remancheia, perrengueia, sorri, escapole (...) 
destorce, engambela, pauteia, se prepara”(ROSA, 1985, p. 274).  

O sertão, além de ser um espaço geograficamente delimitado, formado 
pelo vasto planalto central brasileiro – onde se situa espacialmente quase toda 
a obra rosiana – é, também, uma representação metafórica de um estado de 
espírito, do qual medrariam as angústias existenciais que acometem o ser 
humano. É por isso que “O sertão é do tamanho do mundo” (G.S.V., p. 59) e, 
como tal, “o senhor empurra para trás, [o sertão] mas de repente ele volta a 
rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera; digo” (G.S.V., p. 
218) 

O doutor é aquele cujo conhecimento letrado não implica, 
necessariamente, a compreensão do sertão, mas que quer aprender sobre a 
arcaica estrutura sertaneja e sobre aquele universo de guerras, disputas e 
desmandos, enfim, um mundo ainda muito “selvagem”, mas que está em vias 
de extinção. É por isso que ele está hospedado na fazenda do velho jagunço, 
na qual passará pelo menos três dias, ouvindo as suas histórias.  

Os arcaicos costumes que ainda vigoram na fazenda de Riobaldo, além 
de apontarem para os objetivos da visita do que vem de fora, explicitam como a 
fala do doutor, sempre, se faz presente, apenas, de forma subliminar, filtrada 
pelas assertivas de Riobaldo. 

 
Eh, que se vai? Já já? É que não. Hoje não. Amanhã, não. Não 
consinto. O senhor me desculpe, mas em empenho de minha 
amizade aceite: o senhor fica. Depois, quinta de-manhã, cedo, 
o senhor querendo ir, então vai, mesmo me deixa sentindo sua 
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falta. Mas hoje ou amanhã, não. Visita, aqui em casa, comigo, 
é por três dias! (G.S.V., p. 22).  

 
 A citação acima, além de remeter aos costumes antigos e à cortesia 
sertaneja, desvela, também, o tempo da narrativa, isto é, a história é narrada 
ao visitante ao longo de três dias e o leitor depreende que o visitante, na 
segunda-feira, faz menção de partir e que o narrador não consente, invocando, 
cortesmente, a amizade. Todo o diálogo entre os dois é reproduzido, apenas, 
através da voz de Riobaldo, sob a qual subjazem as ponderações do doutor. A 
despeito da imensa cortesia do jagunço, é ele quem estabelece o prazo da 
partida para o doutor que o acata. Até porque, como bem afirma o narrador, 
“sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando 
vier, que venha armado!... (G.S.V., p. 17-18). 

Neste sentido, Riobaldo seria um representante arquetípico deste mundo 
arcaico, que aguça a curiosidade do doutor e que faz dele um interlocutor ideal. 
Primeiramente, porque ele está, de fato, interessando em ouvir o que o 
narrador tem para contar, ou seja, ele tem o requisito fundamental de um 
ouvinte atento, que não porfia com seu interlocutor. Outro elemento importante 
é que ele é de fora, o que permite que Riobaldo possa contar sua história sem 
medo de se expor, pois o doutor não faz parte do seu contexto social. Além 
disso, a narrativa tem, para Riobaldo, uma função catártica de liberação das 
tensões reprimidas, pois, ao contar sua estória, ele tenta mais uma vez 
entender os descaminhos da sua trajetória, que fez dele, um menino bastardo, 
sem eira nem beira,um afamado jagunço na juventude e um famigerado 
fazendeiro na velhice. Portanto, a visita do doutor  propicia ao vem de fora do 
sertão aprender sobre aquele exótico e primitivo universo, mas também, graças 
à sua presença e interlocução subliminar, ele viabiliza que Riobaldo, ao narrar, 
tente, através do contado, se distanciar do vivido, para entender o sentido de 
sua baldada travessia, descaminhada no rastro do inalcançável Diadorim. Pois, 
conforme afirma o retórico Zé Bebelo – discípulo e mestre de Riobaldo – “A 
gente tem de sair do sertão! Mas só se sai do sertão é tomando conta dele a 
dentro...” (G.S.V., p. 212).  Esta afirmação de Zé Bebelo, tão dado à parolice 
graças à qual ele se salva – quando “preso e julgado” pelo bando de Joca 
Ramiro –, ajuda a desvelar a estratégia do narrador de fora, que vem para 
dentro do sertão para tentar entendê-lo, e do narrador de dentro que, ao contar, 
tenta também se distanciar para, quem sabe, entender melhor sua trajetória e 
atingir a paz tão almejada, e nunca alcançada, pois: “tudo me quieta, me 
suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório” G.S.V., 
p. 15) Seria a visita do doutor mais uma destas sombrinhas provisórias?  

A longa narrativacomeça com Nonada – ninharia, insignificância – e 
termina com o símbolo de infinito, pois, a trajetória humana pode ser, quando 
vista individualmente, preenchida por ninharias, entretanto, para além destas 
ninharias, há a perenidade de se ser infinitamente humano. Mas, a narrativa 
não esclarece as grandes dúvidas de Riobaldo: como se deram seus 
descaminhos pela vida? Teria ele hipotecado sua alma ao diabo? Por que a 
vida é tão ardilosa a ponto de lhe negar todas as possibilidades em relação a 
Diadorim, seu inefável amor?  Tanto é assim que o último parágrafo do 
romance, ao invés de esclarecer as dúvidas de Riobaldo apenas acentua as 
interrogações, confundindo ainda mais o leitor. Pois, humanamente, para tais 
perguntas, não há respostas possíveis nem para Riobaldo, nem para o doutor 
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nem para o leitor. E o doutor, por mais que concorde e escute o narrador ao 
longo dos três dias, além de, eventualmente, ponderar, não pode, de fato, 
responder a tais perguntas, pois elas são recorrentes ao ser humano e tem-se, 
apenas, dúvidas, fé, ou falta de fé, indagações, mas, jamais as certezas e as 
respostas. É por isso que a narrativa, encerra em aberto, tão indagativa quando 
havia iniciado. “Sei de mim? (...) Amável o senhor me ouviu, minha ideia 
confirmou: que o diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem soberano, 
circunspecto. Amigossomos. Nonada. O diabo não há! É o que eu digo, se for... 
Existe é homem humano. Travessia”. (G.S.V., p. 460). (grifos nossos)  

A despeito de sua longa e catártica narrativa e da “sabedoria” no 
narrador de fora, Riobaldo continua sendo o pobre menino do destino que 
sempre foi, sem saber de si, como atestam as interrogações e as reticências 
acima destacadas que encerram a obra. Embora o narrador rememore para 
narrar e narre para tentar entender, suas dúvidas, tão humanas, apontam para 
a eternidade, como atesta o símbolo de infinito. Ou seja, para tais dúvidas, não 
há resposta humana possível. 
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