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RESUMO 

O texto apresentado realiza levantamento crítico acerca dos procedimentos de construção do 
texto literário, com foco na técnica em torno da personagem, buscando elucidar de que modo 
essa microestrutura atinge certo grau de beleza (estética e simbólica) a ser experienciada no 
processo de leitura. A partir disso, a pesquisa procura sedimentar reflexões sobre a relação entre 
arte e realidade, noção de infância e processo de humanização, através do recorte e análise de 
episódios que colocam em relevo a personagem criança Miguilim, protagonista da novela 
Campo Geral, texto artístico que integra a obra Manuelzão e Miguilim, do escritor brasileiro 
João Guimarães Rosa. Observa-se, portanto, a aplicação de conceitos e postulados da Crítica 
Literária, Filosofia e Artes, que contribuem para a compreensão da narrativa rosiana. Para tanto, 
foi empregado material teórico ancorado em Massaud Moisés (2007) e Beth Brait (1999), 
Cândida Vilares Gancho (2001), Anatol Rosenfeld (2006), Alfredo Bosi (2003; 2006), Antonio 
Candido (1995; 2006; 2007), Márcia Cabral da Silva (2010) e Benedito Nunes (2001; 2013). 

PALAVRAS-CHAVE: Miguilim, personagem criança, processo de humanização, João 
Guimarães Rosa. 

ABSTRACT 

This presented text performs a critical survey about the construction procedures of the literary 
text, focusing on the technique around the character, seeking to elucidate how this 
microstructure reaches a certain degree of beauty (aesthetic and symbolic) to be experienced in 
the reading process. From this, the research seeks to sediment reflections on the relationship 
between art and reality, childhood notion and humanization process, through clipping analysis 
of episodes that highlight the child character, Miguilim, protagonist of the novel Campo Geral, 
artistic text that integrates the work Manuelzão e Miguilim, by the Brazilian writer João 
Guimarães Rosa. It is observed, therefore, the application of concepts and postulates of Literary 
Criticism, Philosophy and Arts, which contribute to the understanding of the rosian narrative. 
For that, was spented theoretical material anchored in Massaud Moisés (2007) and Beth Brait 
(1999), Cândida Vilares Gancho (2001), Anatol Rosenfeld (2006), Alfredo Bosi (2003; 2006), 
Antonio Candido (1995; 2006; 2007), Márcia Cabral da Silva (2010) and Benedito Nunes 
(2001; 2013). 

KEY-WORDS: Miguilim, child character, humanization process, João Guimarães Rosa 
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INTRODUÇÃO    

Em virtude do debate que coloca em relevo a relação entre arte e realidade, as dimensões 

do diálogo e da interdependência entre esses dois polos, no que diz respeito ao processo de 

construção da personagem, sua carga simbólica e o poder de humanização que a obra literária 

proporciona, e encarna, o presente texto pretende consolidar uma reflexão vinculada ao campo 

das narrativas e experiências com a arte. Isto, considerando a obra de arte como instrumento e 

espaço para experiências que contribuem com a formação do leitor. Ou seja, trabalhamos para 

identificar e interpretar o funcionamento do processo em que a personagem, enquanto 

objeto/produto da arte e do homem, possibilita ao leitor certo aperfeiçoamento, upgrade, nas 

suas faculdades positivas e psicossociais, nas faculdades que o caracterizam enquanto sujeito 

humano.  

Assim sendo, a experiência com a obra de arte pode reunir elementos e criar 

oportunidades para que o sujeito leitor – em desenvolvimento e aprimoramento das próprias 

qualidades e potencialidades – seja capaz de autojulgamento das próprias volições e dos valores 

culturais e/ou ideológicos que o determinam. Valores com os quais o sujeito leitor, regular ou 

eventualmente, lida na realidade. Isso tudo, tomando como base as vivências e circunstâncias 

encaradas pela personagem criança, em seu contexto de mundo ficcional.    

Nosso objetivo geral é propor uma definição e uma organização de elementos da Teoria 

Literária que norteiam o processo de confecção da personagem em gênero narrativo, apontando 

o funcionamento de certas categorias do texto ficcional que contribuem para a configuração e 

condensação do protagonista. Também de modo geral, entendemos que, ao elucidar os 

procedimentos de construção do texto literário seja possível, estrategicamente, utilizar esse 

material como instrumental teórico para analisar a obra de arte literária.  

Entre os objetivos específicos, no caso deste estudo, estão: entender como a experiência 

com a obra de arte poderia ser entregue, sentida e recepcionada pelo leitor, que durante a leitura 

entra em contato com formas específicas de concepção de mundo e da ideia de infância, na 

literatura brasileira. Neste sentido, buscamos uma tentativa de sedimentar a compreensão que 

relaciona os elementos constitutivos da personagem criança aos seus efeitos possíveis sobre 

quem lê. Tais efeitos podem ser arquitetados pelo autor – ou não, tendo em vista que os 

resultados de uma obra de arte podem extrapolar o projeto literário do autor –, em cima dos 

afetos e da psique humana. Em outras palavras, intencionamos compreender de que maneira 

modulam, operam, as funções da arte, isto é, buscamos entender como algumas funções da arte 
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literária – estética, catártica, cognitiva e sociopolítica – conseguem produzir, entre outras coisas, 

a finalidade/possibilidade de melhoramento do ser humano. Em tese, o ser humano que, na 

qualidade/função de leitor, entra em contato com o conteúdo artístico-literário, participando das 

experiências – prenhes de sentido – contidas no texto, pode de algum modo assimilar, melhorar 

ou até se desvencilhar de certas percepções, sensações e juízos de valor.  

Para tanto, iniciamos aqui um percurso de pesquisa acerca das categorias do texto 

ficcional e sua aplicação na novela Campo Geral, obra de João Guimarães Rosa, com ênfase 

nas noções em torno da personagem, considerando os campos: artístico, filosófico e cultural – 

em que a persona se inscreve –, e sua manifestação dentro do molde narrativo.  

Vale ressaltar que este trabalho foi ancorado em teóricos de alguns dos campos 

supracitados, a fim de configurar o projeto de mestrado intitulado: “A construção da 

personagem criança Miguilim – reflexões sobre Arte, Realidade e Infância na novela Campo 

Geral, de João Guimarães Rosa”. Portanto, este trabalho está vinculado à linha 1 – Estudos 

Comparados, Culturais e Interdisciplinares em Literatura. Nele, objetivamos também analisar 

a construção da personagem principal, a saber, Miguilim, apresentada no primeiro texto em 

gênero narrativo que integra a obra Manuelzão e Miguilim, a partir da 11ª edição publicada pela 

Editora Nova Fronteira, em 2001. Isso, tendo em vista alguns meandros teóricos da literatura e 

doutras ciências com as quais ela pode dialogar, se esquematicamente planejados. 

Observaremos, então, conceitos e postulados da Teoria Literária, Filosofia e Artes, os quais são 

necessários ao bem da compreensão da narrativa rosiana – especialmente, no que tange à 

compreensão de personagens específicas que o autor construiu.  

Noutros termos, vamos verificar, a partir de diálogos com a teoria literária – e áreas 

afins – e o material do livro em gênero narrativo, questões como: com qual perfil a personagem 

protagonista foi construída? Como a literatura (e o autor) erige(m) e dimensiona(m) elementos 

e características próprias da noção de infância na cultura brasileira? Que concepção de infância 

subjaz ao texto? Estamos, de fato, diante de uma personagem infantil ou sua configuração 

irrompe e/ou cria outra noção de infância? Que efeito provoca ou de que maneira a arte literária 

consegue humanizar o leitor através da experiência com a leitura? O que é o processo de 

humanização? Essa humanização pela personagem rosiana foi esquematicamente projetada 

para tal fim? Em que sentido ocorre a atração/influência experienciada, através de processos 

como: contemplação e identificação, catarse e ascese, que se manifestam à medida que o leitor 

entra em interação com as personagens e o material da narrativa? Essa narrativa é direcionada 
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para qual público? Até que ponto são seguras as afirmações e conclusões sobre os 

procedimentos de construção do texto literário e, sobretudo, a respeito da microestrutura 

personagem, bem como dos valores sociais e humanos, quando se trata da técnica emprega por 

João Guimarães Rosa, na confecção de Campo Geral? Essas e outras questões ficam 

prejudicadas, mal-entendidas, caso não se resolva o embate classificatório do texto Campo 

Geral entre conto e novela?  

A propósito de tudo isso, foi criada uma série de análises sobre a narrativa Campo Geral, 

presente na obra Manuelzão e Miguilim, avaliando o que podemos depreender do texto artístico 

à luz do material teórico. Análises que dependem tanto desses questionamentos, quando dos 

encarecimentos teóricos, e da via de regra em análise literária sobre o gênero narrativo. Isto é, 

o organon: enredo, narrador, personagem, a relação tempo/espaço, a linguagem, seus 

expedientes discursos e seus recursos expressivos. Sobretudo, pondo em relevo as 

peculiaridades do estilo que perfazem a configuração poética rosiana, na elaboração de 

narrativas e personagens.  

Na primeira parte, nossa pesquisa trata da natureza do gênero narrativo, destacando a 

metodologia com que este será tratado, com base em Massaud Moisés (2007) e Beth Brait 

(1999), bem como aborda as classificações das categorias ficcionais, sobretudo, com ênfase em 

Cândida Vilares Gancho (2001) e Anatol Rosenfeld (2006). Na segunda, realizamos um 

desdobramento acerca dos procedimentos de construção de personagens, ou seja, procuramos 

especificar a relação entre pessoa e personagem bem como entender o funcionamento e a 

condição dessa instância ficcional na contemporaneidade.  

Observamos, na terceira parte da pesquisa, a vida, a obra, a ideologia e a possível técnica 

empregadas pelo autor em questão, elencando as considerações que a crítica literária tem como 

ajuizadas, ora sobre o literato, ora sobre a arte como ferramenta de humanização. Neste ponto, 

enfatizamos como se configura e em qual condição surge a personagem infantil, seu status na 

literatura brasileira, ficando o embasamento teórico por conta, principalmente, dos trabalhos de 

Alfredo Bosi (2003; 2006), Antonio Candido (1995; 2006; 2007) e Márcia Cabral da Silva 

(2010).  

Ainda na terceira parte, outra discussão é levantada, tendo como teórico de transição 

entre literatura e filosofia, Benedito Nunes (2001; 2013) e suas assertivas mínimas, mas não 

menos elementares, para relacionar com a parte de análise e aplicação. De antemão, ressaltamos 
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nesse ponto o caráter fenomenológico, em literatura, passível de experimentação a partir da 

materialidade do texto narrativo sobre a vida de Miguilim.  

Na quarta e última parte de nosso trabalho, efetuamos um recorte textual das passagens 

cabais que confirmam a tese defendida neste trabalho, um recorte que será posto no crivo do 

instrumental de análise a fim de ter seu valor literário-filosófico, ou estético-filosófico, 

aquilatado dentro das proposições e proporções objetivadas. Embora não haja menção de 

estudiosos, diretamente, nosso alvo é usar toda a base teórica e metodológica como um 

instrumental, um mecanismo ou dispositivo de análise cientificamente seguro, que permite ao 

analista do texto artístico dirigir e fazer compreender todo o eixo organizador dos juízos e 

constatações – inclusive, as cogitações fecundas – que nossa leitura defende.  
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1 O GÊNERO NARRATIVO  

 Notadamente, a confecção da personagem é o eixo das pesquisas levantadas neste 

trabalho. Logo, não pode ser considerada mínima, e sim, necessária, a análise de conceitos e 

elementos que constituem o gênero narrativo, a fim de que fiquem sólidas e entendidas as 

classificações e juízos de valor sustentados ao longo do estudo. Ou seja, definir o instrumental 

de análise que defende o mote central proposto, a saber, buscar especificar e julgar tanto os 

procedimentos empregados na elaboração da personagem infantil, quanto seus efeitos estético-

filosóficos mediante o processo de humanização experienciado pelo leitor.  

De antemão, vale ressaltar que a perspectiva deste estudo tenciona chegar à noção de 

construção literária em conformidade com a abordagem dos literatos modernistas – que 

alcançam envergadura universal –, neste caso, relacionado à produção literária de João 

Guimarães Rosa, escritor de Minas Gerais, associado ao Movimento Modernista Brasileiro. Por 

conta disso, buscamos ancorar a análise de textos a partir da noção de personagem complexa, 

manifesta em exemplos do gênero narrativo encontrados, principalmente, na obra rosiana 

Campo Geral e, quando pertinente, em exemplos proximais da produção em prosa desse autor.   

1. 1 A análise literária, o gênero narrativo e seus ingredientes básicos 

 Basicamente, segundo Gancho, em edição da obra Como analisar narrativas, um 

gênero literário é “definido de acordo com a estrutura, o estilo e a recepção junto ao público 

leitor ouvinte”1, sendo que, classicamente, temos os gêneros épico, lírico e dramático cuja 

classificação é legada a Aristóteles – os quais podem ser vistos nos capítulos iniciais d’Arte 

Poética2. No entanto, falaremos em gênero narrativo porque, modernamente, este representa a 

manifestação do épico na prosa3 ou que seja ele uma derivação do épico.  

Além disso, os elementos fundamentais de toda narrativa vêm numa ordem de cinco4: 

enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Assim sendo, esses elementos estão presentes 

nas narrativas em prosa mais conhecidas: romance, novela, conto e crônica. Gancho os 

conceitua didaticamente.  

                                                           
1 GANCHO, Cândida Vilares. Como Analisar Narrativas. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2001, p. 6.  
2 Entende-se a obra Arte Poética como livro contendo as lições professoradas por Aristóteles. Embora não seja 
uma teoria geral da poesia, mas possui grande número das ideias mais fecundas sobre a arte. (ARISTÓTELES. 
Arte poética. São Paulo: Editora Martin Claret, 2006.) 
3 GANCHO, Cândida Vilares. Como Analisar Narrativas. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2001, p. 7. 
4 Ibid. p. 5. 
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Já de acordo com Massaud Moisés, na obra A análise literária, o que Gancho chama de 

elementos básicos do gênero narrativo ele denomina microestruturas, ou categorias ficcionais 

(as personagens, o tempo, o lugar, a ação, o ponto de vista narrativo), e acrescenta mais uma, 

os expedientes de linguagem (o diálogo, a descrição, a narração e a dissertação)5. Além disso, 

Moisés pontua como funciona a microanálise literária – técnica que será utilizada neste 

trabalho, sobretudo, quando ele trata do segundo ponto: 

A microanálise, ou análise microscópica, tem por escopo sondar o texto palavra a 
palavra, expressão a expressão, minúcia a minúcia, e pode fazer-se em dois planos: 1) 
em que a análise se contenta com o pormenor, quase olvidando por completo o 
conjunto da obra, e 2) em que a análise “sobe” para a consideração particularizada dos 
ingredientes da prosa de ficção. (...) Assim, a investigação de uma personagem 
encerra uma microanálise, ou análise de uma microestrutura. Para tanto, cumpre 
isolar a categoria ficcional do magma narrativo, e analisá-la acompanhando o fluir dos 
acontecimentos em ordem ascendente, capítulo a capítulo, episódio a episódio, ou 
imobilizando-a, com vistas a perquiri-la estaticamente6. (grifos nossos) 

Assim, podemos verificar que a verossimilhança ou a classificação de uma personagem 

trágica e poética enquanto criança – como nos propõe o autor e acreditamos ser o protagonista 

de Campo Geral, Miguilim –, e/ou o enquadramento de uma personagem-animal dentro da 

ideologia estóica – caso que ocorre no conto O burrinho pedrês –, sejam possíveis graças à 

consecução e manutenção dos elementos que constituem essa microestrutura. E esses elementos 

procedurais7 podem ser identificados e comprovados mediante o fluir dos acontecimentos, do 

conteúdo e das imagens que cada novela e conto proporcionam. A investigação de passagens 

substanciais em que os protagonistas atuam fornece, em certa medida, um todo que confirma a 

tese do trabalho sobre Miguilim. Isto é, que o literato atingiu um nível complexo de confecção 

da persona, com alto poder de experiência estética, mesmo sendo uma atividade desafiadora 

tendo em vista a natureza de um dos subgêneros narrativos – do possível subgênero ao qual a 

estória de Miguilim pertence qualitativamente.  

Falamos aqui, de certo modo, das relações entre “forma” e “ideia”, entre arte e realidade. 

Questão filosófica capital para se compreender a postura de um autor (implícito) e do porquê 

ele cria seus narradores e personagens, esquematizados de tal forma, e não de outra, para que 

                                                           
5 MOISÉS, Massaud. A análise literária. São Paulo: Cultrix, 2007. p. 86. 
6 Ibid. p. 86. 
7 Entendemos “procedural” no sentido de mecanismo caracterizador da poética do autor. Isto é, uma forma de 
julgarmos a postura técnica de J. G. Rosa tem a ver com o conjunto de recursos linguísticos e expressivos que, 
regularmente, são empregados na narrativa. Verificando tais procedimentos atingiríamos, portanto, a compreensão 
de que há uma constante que, em tese, configuraria o limite de criação do autor, sua programação, seguindo a 
linguagem específica que Rosa pretende criar e/ou colocar em funcionamento. 
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possa representar/recriar o mundo e/ou dialogar com ideologias do mundo empírico, cujo 

debate mais pontuado ocorrerá posteriormente.  

Contudo, nesta altura, validamos citar Bosi, que já vai sinalizando o como investigar as 

personagens, ao abordar esse nexo tão emblemático na arte do escritor mineiro: “Em Guimarães 

Rosa, o que o cinge à cultura popular é um fio unido de crenças: não só um conteúdo formado 

de imagens e afetos, mas, principalmente, um modo de ver os homens e o destino”8. Em outras 

palavras, há uma cosmovisão, uma dimensão estética e filosófica na construção de suas 

personagens que nos permite ver o potencial de humanização em Miguilim. O próprio 

protagonista encarna uma prática ascética, que é submetida em nosso trabalho ao filtro do leitor 

e da leitura analítica. Caso que podemos verificar com maior constância após a morte (detalhada 

mais adiante) do irmão, Dito, que encarna ainda mais a ideia de standard, padrão de 

comportamento e sabedoria para si: “Miguilim pensava. Primeiro precisava de se lembrar bem 

de todas as coisas que Dito ensinara”9 e até para os adultos:  

Seo Aristeu, quando deu de vir, trazia um favo grande de mel de oropa, enrolado nas 
folhas verdes. — ‘Miguilim, você sara! Sara, que já estão longe as chuvas janeiras e 
fevereiras... Miguilim, você carece de ficar alegre. Tristeza é agouria...’ — Foi o Dito 
que ensinou isso ao senhor, seo Aristeu?10 

Somando a Bosi, poderíamos identificar ou aproximar a atitude de Rosa com o princípio 

de “força-motriz”, defendido por Moisés, o qual se pretende aplicar ao longo do trabalho:  

Refiro-me ao fato de que as constantes conotativas encerram a permanência de certos 
padrões de comportamento perante a realidade, de certos modos de ver o mundo, de 
certos valores, certas soluções para os problemas humanos, de certas ideias fixas, de 
certos moldes mentais, a que damos o nome de forças-motrizes. Mais do que a 
repetição sintática ou semasiológica, constitui uma constância filosófica, ou, se se 
quiser, estético-filosófica, visto implicar uma forma especial de interpretar o mundo 
– uma mundividência ou cosmovisão. E são precisamente essas forças-motrizes, 
compondo uma singular visão de mundo, que o analista deve ter em mira, não apenas 
a recorrência sintática ou semântica de que podem revestir-se11. (grifos nossos) 

Portanto, na estrutura do texto artístico, a personagem é a instância literária por 

excelência, na qual se manifestam mais enfaticamente esses modos de ver o mundo e as 

soluções para os problemas humanos. As soluções que a personagem principal de um conto ou 

novela busca, recorrente e organicamente, ante os obstáculos da vida e seu comportamento em 

face de conflitos fazem parte dessa força-motriz que conduz a pena da estética rosiana.  

                                                           
8 BOSI, Alfredo. Céu, inferno: ensaios de crítica literária e ideológica. São Paulo: Duas Cidades, 2003. p. 36. 
9 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 141. 
10 Ibid. p. 146 (Adaptado). 
11 MOISÉS, Massaud. A análise literária. São Paulo: Cultrix, 2007. pp. 31-32. 
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No caso do conto O burrinho pedrês, por exemplo, poderíamos dizer que a personagem 

apresenta um behaviorismo estóico12, esquematizado pelo narrador (fidedigno ao ideário do 

autor implícito). A notável frequência de cenas em que a personagem animal estaria escolhendo 

se comportar com regular equilíbrio emocional, agir e reagir com moderação, apresentando um 

link vigoroso com práticas ascéticas largamente conhecidas por aqueles que adotam a filosofia 

estoica, enquanto estilo de vida.  

E, por sua vez, em se tratando da infância de Miguilim esta é marcada, repetidas vezes, 

ora pelas peripécias e interdições da autoridade familiar, ora pelos conflitos afetivos dos irmãos 

e os próprios conflitos existenciais do protagonista, elementos que tornam verossímeis o ideário 

e a noção de personagem criança. Erigindo, aqui, uma noção de infância, ou condição de 

infância, que seria forçosamente capaz de adultizar precoce e violentamente os pequenos. A 

inocência, medos e curiosidades infantis representam também conteúdos que podemos, a 

princípio, associar à mentalidade própria dos pequeninos, todavia, a consecução da trama vai 

nos colocar no liame de questionamentos que promovem dúvida acerca dessa condição inicial 

de criança. Aliás, graças às forças-motrizes é que as categorias ficcionais nos permitem avaliar 

não apenas o comportamento e atitudes das personagens, enquanto forma, mas a psicologia da 

personagem, os valores socias e humanos interagindo pelo substrato da arte, enquanto ideia.  

1. 2 Enredo e verossimilhança na construção de personagens 

O procedimento de análise literária também está assentado noutra obra capital para a 

compreensão desse trabalho, que vem a ser A personagem, de Beth Brait, cuja pesquisa efetuou 

um “isolamento da questão personagem, flagrando esses habitantes no seu espaço de existência: 

o texto”13. Neste caso, Brait opta pelas seguintes naturezas de texto, o de ficção literária – a 

saber, a prosa de ficção em que os seres se materializam – e o texto crítico – que representa, de 

certa forma, as ferramentas que julgam a natureza desses seres14. O material crítico elencado 

                                                           
12 A expressão sintetiza o comportamentalismo (do inglês: behaviorism) da personagem animal em conformidade 
com a filosofia estóica. Isto é, o interesse do burrinho seria a vida feliz por meio da moderação e do conforto. De 
acordo com Feracine, estudioso da vida do estóico Sêneca: “Se, na história do pensamento filosófico, ele pouco 
apresenta da novidade, já que se faz porta-voz de correntes vigorosas do passado que se abeberavam em fontes 
aristotélicas, Sêneca encanta pelo seu magistério límpido, corajoso e incentivador. Dando primazia à dimensão 
racional do ser feliz, faz da opção pelo bem honesto o valor de máxima relevância para dignificar a existência 
humana tão solicitada pelos atrativos do prazer e do conforto. Ele não nega a função relativa do gozo sensual. 
Apenas o submete ao imperativo da razão que colima o bem honesto, mesmo com renúncia aos deleites dos 
sentidos”, (SÊNECA, Lucius Annaues. De vita beata. Tradução Luiz Feracine. São Paulo: Editora Escala, 2006, 
p. 10).   
13BRAIT, Beth. A personagem. p. 5. 
14Ibid. p. 6. 
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aqui vai servir como satélite em torno do sol, a confecção da categoria de personagem infantil 

e seu poder de humanização, buscando entender a personagem enquanto constructo, um objeto 

de palavras lúdico e prenhe de significados.  

Pelo fato de essa categoria ficcional ser erigida à medida que o tecido dos 

acontecimentos e da história se desenrolam, são válidos alguns apontamentos sobre o enredo. 

Retomando Gancho, por enredo, entende-se o conjunto de fatos de uma história, que acaba 

recebendo rótulos vários como: “fábula, intriga, ação, trama, história”15. No enredo, devemos 

levar em conta as sérias implicações decorrentes da noção de verossimilhança, verificada à 

medida que vão se desenvolvendo também as partes que compõem a trama. De acordo com 

Gancho:  

Os fatos de uma história não precisam ser verdadeiros, no sentido de corresponderem 
exatamente a fatos ocorridos no universo exterior ao texto, mas devem ser 
verossímeis; isto quer dizer que mesmo sendo inventados, o leitor deve acreditar no 
que lê. (...) Cada fato da história tem uma motivação (causa), nunca é gratuito e sua 
ocorrência desencadeia inevitavelmente novos fatos (consequência)16. 

Daí ser comum ou fazer sentido o enredo em que uma personagem, por espirrar em certa 

altura do capítulo ou da ação, mudar para que no estado seguinte esteja adoentada, acamada ou, 

em estado mais grave, moribunda. Ou, se um sujeito vive adoentado, como ocorre com Dito – 

personagem criança da obra protagonizada por Miguilim –, e, numa peripécia, sofre ele um 

corte tetânico17 no pé, a fatalidade finalmente chega, ou seja, é exatamente o encadeamento 

apontado por Gancho em causa e consequência. O trecho que expõe a causa é: “Mas foi aí que 

o Dito pisou sem ver num caco de pote, cortou o pé (...) um talho enorme, descia de um lado, 

cortava por baixo, subia da outra banda”18. Já o trecho da consequência (com encadeamento 

próprio do realismo formal): “[...] O Dito sentava na cama, mas não podia ficar sentado com as 

pernas esticadas direito, as pernas só teimavam em ficar dobradas nos joelhos. [...] Drelina, 

branca como pedra de sal, vinha saindo: - ‘Miguilim, o Ditinho morreu” 19.   

Para citar mais um exemplo, que trata o que foi dito anteriormente sobre a interdição da 

autoridade familiar e a curiosidade infantil, exemplo que também serve como trabalho – 

preocupação formal – de manutenção da verossimilhança, no que diz respeito à configuração 

                                                           
15GANCHO, Cândida Vilares. Como Analisar Narrativas. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2001, p. 9. 
16Ibid. p. 10. 
17 Tetânico adj. Da natureza do tétano. Doença infecciosa que se caracteriza por contrações musculares graves, e 
que podem ameaçar a vida. (Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Século XXI Escolar. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteria, 2000, p. 671) 
18 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 112 
19 Ibid. pp. 115 e 119 
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da personagem criança, há a passagem em que o narrador nos mostra o interesse da Vovó Izidra 

em impedir que Miguilim ouça a conversa dos adultos, em virtude da seriedade e complexidade 

do conteúdo. Isso ocorre ao querer, exigir, que o protagonista: “fosse para longe, não ouvir o 

que ela queria dizer a tio Terêz”20. Neste ponto, podemos analisar, em primeiro lugar, que há 

uma catarse, ocorrendo no fato de o leitor se identificar com cenas como essa, em que na própria 

vida esteve diante de adultos e foi privado de participar/ouvir certas conversas, julgadas 

impróprias, polêmicas, imorais, para certa faixa etária na infância.  

Em segundo lugar, esse impedimento é a causa que gera não só a consequência, mas 

também permite outra possível identificação, por parte do leitor, desta feita referente à maneira 

que Miguilim reage, age, com a curiosidade infantil tão inerente à natureza humana. Ela se 

manifesta quando:  

Miguilim parava perto da porta, escutava. O que ela estava dizendo: estava mandando 
tio Terêz ir embora (...) Como é que ela podia mandar tio Terêz embora, quando vinha 
aquela chuvada forte, a gente já pressentia até o derradeiro ameaço dela entrando no 
cheiro do ar?...”21  

 Ou seja, há uma expulsão do seio familiar que vai se configurando por questão de 

adultério, assunto visto pelos personagens adultos como não pertinente ao universo infantil. E 

o agravante tem a ver com as condições naturais em que essa expulsão acontece, alavancando 

como se vê – via discurso indireto livre – a dor da criança. Pois, há casos de fatalidades com as 

chuvas no cenário telúrico, que favorecem as cheias dos rios e vazantes, ocasionando o 

afogamento de sertanejos e animais.  

 Complementando com mais um exemplo, sucintamente, só que desta vez sobre o conto 

d’O Burrinho Pedrês, podemos notar que o clima da narrativa segue um encadeamento natural, 

isto é, naturalmente verossímil. E por que não dizer, lógico? Numa certa altura do texto, o 

narrador ambienta o espaço numa manhã úmida em razão das nuvens, de modo que, após 

algumas descrições e ações na fazenda, ocorra um pressentimento de chuva por parte das 

animarias do campo. Esse encadeamento não é gratuito, como se vê e se comprova nos 

seguintes trechos do conto: 

Para ser um dia de chuva, só faltava mesmo que caísse água. Manhã noiteira, sem sol, 
com uma umidade de melar por dentro as roupas da gente. A serra neblinava, 
açucarada, e lá pelas cabeceiras o tempo ainda devia de estar pior. [...]  

                                                           
20 Ibid. p. 41. 
21 Ibid. p. 41 (adaptado). 
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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.22 

Entendemos, então, conforme um artigo de Anatol Rosenfeld na abertura da obra A 

personagem de ficção, organizada por Antonio Candido (2007), que opera no magma narrativo, 

tanto um “problema ontológico”, quanto um “problema lógico”, ligados à natureza da arte 

literária. E que vincula o mundo ficcional ao mundo real. Percebemos, por exemplo, que os 

enunciados de uma obra científica ou jornais possuem a intenção séria de verdade, no que diz 

respeito à realidade empírica dos seres e coisas no mundo23. E assim interpretam os leitores 

graças à força de projeção de sentidos reais contidos nas orações24.  

Por tudo isso supracitado, não seria absurdo o leitor visualizar a morte de uma criança 

por tétano como se a realidade ocorresse naqueles termos narrados, ou sentir, interpretar, como 

óbvias as atitudes dos adultos privarem crianças de assuntos polemizados pelo status quo 

vigente na sociedade, ou ainda entender o leitor que é algo presumivelmente possível, no 

cotidiano, uma pessoa do campo chegar contando que os animais pressentiram a mudança do 

“tempo” – aspas para uma noção técnico-meteorológica, diferentemente de como se diz no 

senso comum, o “clima” – e foram se aglomerar nalgum lugar da fazenda, semelhantemente, 

ao que foi narrado nas três cenas anteriores. Contudo, arte e realidade continuam sendo esferas 

ônticas diferentes. 

Ainda conforme Rosenfeld, quando se fala de “verdade” na arte, trabalha-se com outra 

acepção do termo: 

Designa com frequência qualquer coisa como a genuinidade, a sinceridade e 
autenticidade (termos que em geral visam à atitude subjetiva do autor); ou a 
verossimilhança, isto é, na expressão de Aristóteles, não a adequação àquilo que 
aconteceu, mas àquilo que poderia ter acontecido; ou a coerência interna no que 
tange ao mundo imaginário das personagens e situações miméticas.25 (grifos nossos) 

A projeção correlata à realidade, graças aos enunciados e orações de textos 

artisticamente elaborados, acaba atingindo um grau de realidade empírica para o leitor ingênuo, 

em alguns casos, senão na maioria. Logo, no caso do analista de um texto literário, julgamos 

que o que se deve verificar é como a concatenação dos elementos do enredo contribui com a 

verossimilhança, elemento fundamental para se avaliar/classificar as personas e seu efeito 

                                                           
22 ROSA, João Guimarães. Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, pp. 31 – 34. 
23 CANDIDO, Antonio. (org.) A Personagem de Ficção. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 18. 
24Ibid. p. 15.  
25Ibid. p. 18. 
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estético. Portanto, se considerarmos já a entrada do conto que trata da personagem-animal, 

vemos que o enredo flui nessa ordem de verossimilhança, que remonta à possível história de 

vida de um animal do campo. Este não deixa de ser um bem material limitado às leis de câmbio 

monetário, próprias do espaço rural. Diz a passagem:  

O burrinho pedrês26 

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. 

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 a distância: no 
algodão bruto do pêlo — sementinhas escuras em rama rala e encardida; (...) 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. 

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. Vinha-lhe de padrinho jogador de truque a última intitulação, de baralho, de 
manilha; mas, vida afora, por amos e anos, outras tivera, sempre involuntariamente: 
Brinquinho, primeiro, ao ser brinquedo de meninos; Rolete, em seguida, pois fora 
gordo, na adolescência; (...). 

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 
(...). 

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. 

O trecho acima compreende o início do conto, como citamos anteriormente, e 

empreende uma técnica in media res que nos mostra uma coerência interna, advinda da forma 

como os fatos estão concatenados. A abertura do conto é um fio condensado, uma síntese da 

vida pregressa de Sete-de-Ouros. Tanto a descrição do burro em idade avançada, quanto a 

retomada de seu passado jovial – e nesse ínterim a narração de peripécias enquanto objeto de 

posse na mão dos homens –, configuram uma linearidade, um encadeamento próprio da relação 

de causa e consequência, semelhante às narrativas que usam o realismo formal.  

Porém, considerar apenas esses recursos técnicos (in media res e realismo formal) é 

ficar em parte da análise. Por exemplo, se por um lado nós reconhecemos o encadeamento que, 

                                                           
26 ROSA, João Guimarães. Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, pp. 29 – 30. 
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panoramicamente, representa a questão dos muitos “amos e anos” e os nomes que o burrinho 

já teve, e também constatamos que isso tudo deixa algumas lacunas não preenchidas no quesito 

enredo. Por outro, são exatamente essas lacunas que confirmam a ideia de que “a personagem 

individual pode ser apresentada como carregada de segundos planos”27, como disse Auerbach, 

isto é, lacunas/planos que podem ser fecundos e centuplicar as possibilidades de implícitos e 

interpretações a serem depreendidos dali. Noutros termos, esse fragmento pode ser interpelado 

numa dimensão crítica acerca das leis de compra e venda, elucidando o câmbio monetário da 

época, ou elucidando o nível de consciência a respeito do direito dos animais e a cultura de 

tratamento aos animais, uma vez que à época o debate sobre direitos dos animais não era tão 

premente quanto hoje. Ou ainda, como mostra o trecho em análise, percebermos que o burrinho 

representaria uma propriedade privada que, no espaço do campo, é alvo de disputas.  

Aliás, o aumento da violência no campo – reflexo de um fenômeno específico ocorrido 

no contexto do século XX – é matéria que se consolidou nos romances contemporâneos e 

demais subgêneros narrativos, valendo aqui mencionar a rotulação comum que os críticos de 

arte fazem ao associar Rosa à geração de 45, denominada como fase pós-moderna ou 

contemporânea. A respeito dessa associação, fazemos referência à avaliação feita por Bosi no 

final da década de 60 (1968-69) que diz:  

A literatura tem-se mostrado sensível às exigências formalizantes e técnicas que, por 
assim dizer, estão no ar. Um formalismo pálido, entendido como respeito ao metro 
exato e fuga à banalidade nos temas e nas palavras já se delineava com os poetas da 
chamada “geração de 45” (...). Na ficção, o grande inovador do período foi João 
Guimarães Rosa, artista de primeira plana no cenário das letras modernas: 
experimentador radical, não ignorou, porém, as fontes vivas das linguagens não-
letradas: ao contrário, soube explorá-las e pô-las a serviço de uma prosa complexa 
em que o natural, o infantil e o místico assumem uma dimensão ontológica que 
transfigura os materiais de base.28 (grifos nossos) 

É importante ressaltar que os elementos que caracterizam a técnica frisada acima, 

qualificadores da poética de J. G. Rosa, estão no centro de nossa abordagem. Assim sendo, o 

autor enquanto esteta, e experimentador do léxico, da sintaxe e da semântica corporificadas na 

fala e na linguagem do povo, foi capaz de criar uma linguagem artística em que o material da 

realidade – por exemplo, a fala regional, a natureza local, a criança e os mitos poéticos – 

configurasse uma dimensão mais ampla do ser. Ao que Bosi categoriza como experimentador 

radical, nós tomaremos na acepção de experimentalismo linguístico sempre que sobrenadarem 

no material da língua, convencionado em estudos gramaticais, nos níveis do léxico, da sintaxe 

                                                           
27 AUERBACH, Erich. Mimesis. 6ª ed. S. Paulo: Perspectiva, 2013, p. 9. 
28 BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2006, pp. 387-388.  
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e da semântica, a intenção de recriar uma linguagem que possa representar o novo código de 

arte e visão de mundo rosianos.  

Essa amplitude dada ao ser assemelha-se às ideias do filósofo alemão do século XX 

Martin Heidegger, que tentou distinguir a realidade objetivamente concebida e a totalidade da 

experiência humana (que é seu “Ser”, diferenciando do “ser”, como vemos, em letra 

minúscula). Parafraseando o canadense e professor de psicologia da Universidade de Toronto, 

Jordan Peterson, em Heidegger o “Ser” tem a ver com o que cada um de nós experimenta, 

subjetiva, pessoal e individualmente, assim como o que cada um experimenta juntamente com 

os outros. E isso tudo inclui emoções, desejos, sonhos, visões e revelações, bem como nossos 

pensamentos e percepções particulares. Além disso, o Ser também é algo que pode ser trazido 

à existência através da ação, então, sua natureza tem um grau indeterminante de consequência 

das nossas decisões e escolhas – algo que é moldado pelo nosso hipotético livre-arbítrio. Enfim, 

interpretado dessa maneira, o Ser é (1) algo que não pode ser fácil e diretamente reduzido ao 

material e objetivo; e (2) algo que, com certeza, exige seu próprio termo, da forma como 

Heidegger trabalhou durante décadas para indicar29.   

Novamente de acordo com Bosi, Rosa e outros autores figuram entre o melhor da 

“literatura de pós-guerra”: 

As pontas de lança (João Cabral, Guimarães Rosa, vanguarda experimental) não estão 
isoladas: inserem-se num quadro rico e vário que atesta a vitalidade da literatura 
brasileira atual. Se o veio neo-realista da prosa regional parece ter-se exaurido no 
decênio de 50 (salvo em obras de escritores consagrados ou em estreias tardias), 
continua viva ficção intimista que já dera mostras de peso nos anos 30 e 40. Escritores 
de invulgar penetração psicológica, como Lygia Fagundes Telles, Antônio Olavo 
Pereira, Aníbal Machado, José Cândido de Carvalho, Fernando Sabino (...) têm 
escavado os conflitos do homem em sociedade, cobrindo com seus contos e romances-
de-personagem a gama de sentimentos que a vida moderna suscita no âmago da 
pessoa. E o fluxo psíquico tem sido trabalhado em termos de pesquisa no universo da 
linguagem na prosa realmente nova de Clarice Lispector, Maria Alice Barroso (...) 
que percorrem o caminho da experiência formal. 

Enfim, caráter próprio da melhor literatura de pós-guerra é a consciente 
interpenetração de planos (lírico, narrativo, dramático, crítico) na busca de uma 
‘escritura’ geral e onicompreensiva, que possa espelhar o pluralismo da vida moderna; 
caráter – convém lembrar – que estava implícito na revolução modernista.30 

Retomando as reflexões de Auerbach, poderíamos conjecturar algo simples como: por 

quais outras peripécias o animal passou, por exemplo, no período da vida em que se chamava 

Rolete? Contudo, esta e outras partes da saga do burrinho não saberemos. E, para exemplificar 

                                                           
29 PETERSON, Jordan B. 12 regras para a vida: um antídoto para o caos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018, p. 
32. 
30 BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 388. 
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críticas mais substanciais, vale aprofundar se os nomes atribuídos ao burrico denotam uma 

simples passagem de um dono a outro, conferindo ao dono do momento o direito de nomear a 

posse, ou, se possui uma conotação poética e por que não dizer uma dimensão antropológica 

e/ou sociológica do ser humano. Aliás, podemos notar que o homem, assim como o burrinho, 

está limitado a leis sociológicas, políticas e econômicas que, por um lado, dão significado e 

dinâmica à vida do homem em sociedade; todavia, por outro, podemos descortinar quão vazia 

e insignificante são as vontades e personalidades dos sujeitos existentes. E isso pode ocorrer de 

forma tão intensa que o ser absorve uma existência como coisa submissa àquelas leis como se 

essência naturalizada. Em resumo, torna-se um ser sempre assujeitado pelas forças ataviadoras 

e pelos determinismos do mundo material, característica bastante conhecida entre os 

neorrealistas, integrantes da Geração de 30 do Modernismo Brasileiro. Tal aspecto é herança 

de uma estética para outra, de uma fase para outra dentro do Modernismo. 

Aproveitando essas questões de caráter pecuniário e a operacionalidade da 

verossimilhança no enredo, como disse Cândido ao esclarecer o pensamento aristotélico de que 

há uma coerência interna no mundo imaginário das personagens e as situações miméticas que 

vivem, verificamos um pouco mais dessas constantes na mundivisão de J. G. Rosa noutra 

passagem de Campo Geral, que ilustra bem essa dimensão dos valores sociais e humanos em 

vigência. A cena, breve, trata de personagens secundários/figurantes (conceituação que 

veremos mais adiante), a saber, três enxadeiros, que estão pedindo guarida por causa da 

tempestade, aquela mesma que provocou medo em Miguilim no que concerne à vida de Tio 

Terêz, sendo mandado embora por vó Izidra.  

Embora não haja relevância central – digamos, esses figurantes não representam uma 

célula dramática que perdure na trama –, eles são índices das relações sociais, pois: “tinham 

vindo receber alguma paga em toicinho”31. Verificamos neste ponto a lógica interna do 

cotidiano desses sujeitos, no que diz respeito às relações econômicas e de trabalho. O 

pagamento é feito com comida. Contudo, também é uma lacuna que fica a cargo do leitor 

preencher haja vista que pouco se fala sobre esses atores sociais. Preencher cogitando ou 

supondo que faz parte desse contexto tal tipo de remuneração por um serviço prestado.  

Apesar da aparente irrelevância desses personagens, devemos perquirir um pouco mais, 

uma vez que não podemos considerar que seja, completamente, desnecessário ou gratuito a 

presença dessas relações de trabalho nas narrativas da envergadura alcançada pelos 

                                                           
31 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 43. 
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modernistas. Assim sendo, é incontestável que os enxadeiros também sirvam, pelo menos, para 

acirrar que temporal no campo é coisa medonha, uma vez que: “estavam sem saber como voltar 

para suas casinhas deles”32. Então, o ponto de vista narrativo deixa evidenciar, não poucas vezes 

ao longo do texto, que esse breve recorte sobre as personagens figurantes é arquitetado. Ele 

ganha relevo perante os conflitos da personagem principal. Isso tudo centuplica o receio que 

vemos sob a ótica da personagem criança, preocupada com a vida do parente com quem tem 

fortes laços afetivos, inicialmente. Se até aos enxadeiros a família permite ter guarida ante a 

tempestade que se avizinha, não seria ainda mais cruel expulsar Tio Terês justamente nessa 

hora? Pois é exatamente o que se dá, a despeito de todo o possível fatalismo que as condições 

de tempo (meteorológico) anunciam.  

E faz jus se pensarmos nisso tudo não apenas para, novamente, ressaltar o que Bosi 

entende acerca da obra rosiana, a saber, que o autor implícito tem um modo de ver os homens 

e o destino – e que o une à cultura popular. Mas, precisamente, quando Bosi trata do caminho 

que o enredo assume, marcado mais pelo atrativo da beleza da vida, incluindo as soluções para 

os problemas dela – constituído de suas intempéries e adversidades –, que pela exploração 

exagerada do conteúdo dos conflitos. Ou seja, os diversos níveis de opressão, social, física, 

psicológica, material e imaterial, que as personagens sofrem não são negados, todavia, possuem 

menos relevo que a fórmula poética que Rosa criou/encontrou para as libertar dessas condições 

adversas, porque: 

O narrador, cujo olho perspicaz nada perde, não poupa detalhes sobre o seu estado de 
carência extrema. Apesar disso, os contos não correm sobre os trilhos de uma história 
de necessidades, mas relatam como, através de processos de suplência afetiva e 
simbólica, essas mesmas criaturas conhecerão a passagem para o reino da liberdade33.  

Inclusive, Bosi aproxima Rosa de Marx, porque ambos reconhecem o drama pelo qual 

o homem passa, num mundo que lhe suga a vida, a alma e a personalidade: “Guimarães Rosa 

entra em sintonia com essa ‘alma de um mundo sem alma’, como Marx define com o maior dos 

realismos a religião dos oprimidos”.34 Noutros termos, devemos dizer que a civilização – 

enquanto sentido de cultura35 – é bastante funcionalista e tecnocrata, uma civilização que define 

                                                           
32 Ibid. p. 43. 
33 BOSI, Alfredo. Céu, inferno: ensaios de crítica literária e ideológica. São Paulo: Duas Cidades, 2003. pp. 36-
7. 
34 Ibid. p. 37. 
35 De acordo com o professor de Literatura Inglesa, Terry Eagleton, a palavra cultura, ladeada pelas palavras: 
natureza e ideologia, é uma das que mais comporta significados e sentidos. Cultura, em sua etimologia, por um 
lado, apresenta uma perspectiva de dominação por causa da origem comum com a palavra “colonização”. Por 
outro, cultura guarda um “caráter transcendente” ao vir da mesma raiz da palavra “culto”. Num terceiro sentido, 
vejamos, cultura engloba a noção de “civilização” e sua manutenção. Por fim, diz Eagleton, cultura poder ser 
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a identidade das coisas e pessoas por meio da função que elas exercem. Por isso, hoje é comum 

as pessoas responderem o nome de suas profissões, médico, advogado, professor, ao serem 

perguntadas sobre quem elas são36. Isso está praticamente culturalizado. E mesmo com todas 

essas forças de asfixia social, Rosa ainda consegue alargar as almas de suas personas com um 

conteúdo que ainda as torna gente decente, criaturas que conseguem conhecer a liberdade. 

Exatamente daí surge o desafio de não vincularmos o realismo mágico de Rosa a um idealismo 

esperançoso, fútil e anacrônico.  

Sobre realismo mágico, tomamos a perspectiva de Bosi ao tratar da hipótese explicativa 

acerca do romance moderno, organizada pelo filósofo Lucien Goldmann. Assim sendo, as 

narrativas de Rosa podem ser vinculadas ao romance de “tensão transfigurada” em que o “herói 

procura ultrapassar o conflito que o constitui existencialmente pela transmutação mítica ou 

metafísica da realidade”. Como afirma Bosi sobre “as experiências radicais de Guimarães Rosa 

e Clarice Lispector”: “O conflito, assim ‘resolvido’, força os limites do gênero romance e toca 

a poesia e a tragédia”37. E Miguilim, em muitos episódios, tem consciência dos conflitos: na 

forma de antagonistas e antagonismos, de dilemas e circunstancialidades.  

Isso tudo coloca nosso protagonista em paridade com o herói trágico, pois, de acordo 

com Rosenfeld, o herói de uma tragédia, grega por exemplo, “é por definição consciente no que 

se refere às suas opções decisivas, apesar da ‘harmatia’ que não é inconsciente no sentido 

freudiano e sim erro, cegueira na avaliação da situação”; e, exemplificando com Édipo38, insiste 

em defender que o “herói enfrenta conscientemente o seu destino”39. Acertar o alvo, a solução 

de seus problemas, e ter ciência do que está acontecendo ou poderá acontecer consigo, resumem 

e ilustram muito o que se passa na vida do herói criança, Miguilim. Entramos em catarse com 

muitas de suas tragédias cotidianas, principalmente, as com mais cargas dramáticas, no sentido 

de impingir ao leitor um nexo simbólico de similaridades entre a infância ficcional e pessoal.  

 Retomando Gancho, no que concerne às partes do enredo, a estrutura do texto não pode 

ser analisada apenas sobre os termos de início, meio e fim, porque ela depende do(s) conflito(s). 

Entende a autora conflito como “qualquer componente da história (personagens, fatos, 

ambiente, ideias, emoções) que se opõe a outro, criando uma tensão que organiza os fatos da 

                                                           
compreendida como “cultivar” por envolver vários aspectos da intervenção humana no dia a dia. (EAGLETON, 
T. A ideia de cultura. São Paulo: editora Unesp, 2005). 
36 JOÃO-FRANCISCO, Duarte Junior. O que é beleza: (experiência estética). São Paulo: Brasiliense, 2003. p. 38.  
37 BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 392. 
38 “Édipo é um herói trágico por enfrentar, com dignidade e de forma incondicional, o seu destino e não por ser 
vítima do seu inconsciente”. (ROSENFELD, Anatol. Texto/contexto I. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 106.) 
39 Ibid. p. 105. 
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história e prende a atenção do leitor”40. A estudiosa aponta ainda que é o conflito que determina 

as partes do enredo: exposição, complicação, clímax e desfecho. Assim sendo, o trecho do corte 

do pé de Ditinho é uma complicação, o padecimento na cama e possibilidade de morte, o clímax, 

e a morte de fato, o desfecho.  

Em resumo, o conflito tem a função de marcar no enredo a relação constituída por nó e 

desenlace, vista em casos como o do Tio Terêz, sendo o nó o fato deste ter se relacionado 

intimamente com a mãe de Miguilim – o que vai se clarificando na voz da vó Izidra, temerosa 

porque “por coisas assim é que há questão de brigas e mortes, desmanchando com famílias”41 

–, e o desenlace é a expulsão ainda que desobedecida, o aparente degredo.  

Também pode se classificar a entrada d’O burrinho pedrês como uma exposição. Até a 

retomada sucinta do passado do burrinho, embora apresente algumas complicações e clímax no 

sentido mais genérico que se possa conferir a esses termos – a saber, a mordida de cobra e a 

sobrevivência do mesmo; também de ser roubado por ciganos para em seguida ser retomado 

pelo proprietário e/ou funcionários da fazenda da Tampa – tudo parece funcionar como um 

conjunto condensado de acontecimentos que são dignos de assumirem o rótulo de uma 

exposição. Isso tendo em vista a ação central, apontada pelo narrador, que será deflagrada na 

consecução da trama:  

(...) 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 — (...) no centro de Minas Gerais.42  

Encerrando seus apontamentos conceituais e exemplos, Gancho trata da noção de 

enredo psicológico. Nela considera característico que: “os fatos nem sempre são evidentes, 

porque não equivalem a ações concretas do personagem, mas a movimentos interiores; seriam 

fatos emocionais que comporiam o enredo psicológico”43. Diga-se de passagem, que, 

geralmente, os romances, desde o rebento das gerações do Romantismo no Brasil, ainda na 

primeira metade do século XIX, tinham essa marca no enredo, além de ser uma forma literária 

cuja dimensão propicia o enredo psicológico mais que o conto e a novela.  

Contudo, como se verá mais adiante, os contistas e novelistas conseguiram atingir níveis 

de maestria literária a ponto de introduzir o enredo psicológico em seus subgêneros. Não se 

pode forçar que o enredo dos textos de Rosa em questão seja, predominantemente, psicológico, 

                                                           
40 GANCHO, Cândida Vilares. Como Analisar Narrativas. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2001, p. 11. 
41 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 41. 
42 ROSA, João Guimarães. Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 31.  
43 GANCHO, Cândida Vilares. Como Analisar Narrativas. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2001, pp. 12-3.  
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tal e qual ocorre no maior romance dele Grande Sertão: Veredas. Mas, fica patente uma 

interioridade, a profundidade psicológica em Miguilim, Sete-de-Ouros e outras narrativas desse 

escritor, como se alguns fatos ocorressem nela.  

1. 3 Estética do gênero narrativo: disparidades teóricas  

 Ainda no século XVI, segundo Massaud Moisés44, o termo conto passou a ser aplicado 

em sentido específico – semelhante à noção moderna que temos de conto – sendo Gonçalo 

Fernandes Trancoso o primeiro contista em Língua Portuguesa. Contudo, a presença da palavra 

novela, nesse mesmo contexto, impunha-se um tanto “incômoda”, uma vez que ela representa 

uma forma literária, que ao olhar dos menos atentos, aparentemente não se diferencia do conto.  

 Além disso, dentro dessa terminologia, o teórico aponta diferenciações feitas em outros 

países, o que supõe certa complexidade de classificação ante as narrativas caracterizadas pela 

estética do conto. Moisés observa que: 

A palavra ‘conto’, em suas respectivas diferenciações, só é usada em Espanhol e 
Francês, respectivamente cuento e conte. Em Inglês, concorrem as palavras short-
story, para os casos de narrativas de caráter eminentemente literário, e tale, para o 
caso de contos populares e folclóricos. Em Alemão, usa-se Novelle e Ezrählung, no 
sentido de short-story, e Märchen no sentido de tale. Em Italiano, novelle e 
racconto.45  

 Em resumo, considerando o levantamento artístico e histórico que Moisés faz sobre o 

conto, dois pontos devem ser frisados. O primeiro tem a ver com a gênese do conto, e suas 

características estruturais, contendo em si os genes que originam os demais gêneros. Isto é, vale 

afirmar que o conto “parece ter-se constituído em verdadeira matriz das demais fôrmas 

literárias”46. Segundo, na altura do século XX, a produção do conto – já consagrado um século 

antes como estilo nobre de arte, concorrendo com o romance – alcançou proporções inauditas. 

E dentre os autores que esse estudioso enumera, reconhecidos pela crítica já no século último, 

está Guimarães Rosa para não mais deixar de estar.  

 Para não pisarmos na areia, haja vista que não é incomum vermos Rosa afirmando que 

os trabalhos dentro de Sagarana ou o próprio Corpo de Baile47 (cuja 1ª edição é de 1956) são 

novelas, vamos esclarecer alguns pontos. Afinal, trataremos aqui de conto ou novela? Ou, o 

                                                           
44 MOISÉS, Massaud. A criação literária. São Paulo: Cultrix, 2007, p. 107 
45 Ibid. p. 108. 
46 Ibid. p. 108. 
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autor tem o poder de julgar e determinar sobre seu feito? Analisando a questão do conceito e 

da estrutura do conto, Moisés faz as seguintes considerações:  

O conto é, do prisma de sua história e de sua essência, a matriz da novela e do 
romance, mas isto não significa que deva poder, necessariamente, transformar-se 
neles. Como a novela e o romance, é irreversível: jamais deixa de ser conto a narrativa 
que como tal se engendra, e a ele não pode ser reduzido nenhum romance ou novela. 
(...) a narrativa passível de ampliar-se ou adaptar-se a esquema diverso daquele em 
que foi concebida, não pode ser classificada de conto, ainda que o seu autor a 
considere, impropriamente, como tal.48 

Embora se reconheça a força embrionária desse gênero, não é uma e a mesma coisa 

escrever um conto e escrever uma novela. Nem mesmo o autor, por mais hábil que seja, altera 

o esqueleto dessa lei de irreversibilidade. Portanto, aqui podemos entender que não basta o autor 

rotular o gênero de seu texto para que tal questão – a natureza da esquematização da narrativa 

– seja fechada. 

 Além disso, as unidades básicas que compõem essas narrativas são relativamente as 

mesmas, exatamente porque pertencem ao gênero narrativo da arte literária – enredo, narrador, 

personagens, tempo/espaço e linguagem. Contudo, vale diferenciar em como esses elementos 

da narração são abordados e qual ponto pode ser elencado como um divisor substancial de 

ambas.  

 Ao sintetizar o conto, Massaud Moisés diz:  

Trata-se, pois de uma narrativa unívoca, univalente. Constitui uma unidade dramática, 
uma célula dramática. Portanto, contém um só conflito, um só drama, uma só ação: 
unidade de ação. Para entender nitidamente essa unidade dramática, temos de 
considerar ainda outro aspecto da questão: todos os ingredientes do conto levam a um 
mesmo objetivo, convergem para o mesmo ponto. (...) O conto, portanto, abstrai tudo 
quanto no tempo, encerre importância menor, para se preocupar apenas com o centro 
nevrálgico da questão.49 

Concentração e objetividade são as palavras de ordem na confecção. Elas representam 

as marcas substanciais que determinam sobre os ingredientes das narrativas que 

(des)configuram o conto (o que se verá com mais propriedade em tópico oportuno deste 

trabalho). Daí decorre que a densidade do enredo, número de personagens e a camada temporal 

das ações, inclusive dos pensamentos, serem aquilatados e filtrados por esse princípio que limita 

e esquematiza o que convencionamos como conto, bem como os define ou delineia os contornos 

de quando deixa de ser conto, ganhando afeição de outra forma literária.  

                                                           
48 MOISÉS, Massaud. A criação literária. São Paulo: Cultrix, 2007, p. 111. 
49 Ibid. pp. 112-113. 



32 
 

 Quanto à novela, ainda conforme Moisés, observa-se que o plano da ação solidifica a 

diferença elementar entre ela e o outro: “A novela é essencialmente multívoca, polivalente. 

Constitui-se duma série de unidades ou células dramáticas ligadas entre si. Portanto, a primeira 

característica estrutural da novela é sua pluralidade dramática”50. Enquanto no conto concretiza-

se a unidade de ação, de modo que nada sucede fora do eixo central da narração, na novela se 

encerra uma “pluralidade dramática”, dentro de uma sucessividade – cuja correlação nem 

sempre é tão patente.  

 Contudo, nesta altura, vale afirmar que nossa leitura pretende defender pontos 

específicos – alguns deles aventados ainda na introdução –, a saber, se a necessidade de uma 

definição estanque para o presente texto rosiano – e, possivelmente, para outros, uma vez 

considerado o limite de criação do autor – não prejudica a compreensão das questões centrais 

deste trabalho. Noutras palavras, não nos parece razoável que o fato de haver um embate 

classificatório, em que a predominância do texto venha pender para a noção de conto, numa 

ótica, e pender para a noção de novela, noutra, de modo que possa obstar a possibilidade de 

interpretarmos o que subjaz e qual seja a ideia de personagem criança no texto de J. G. Rosa. 

Também não nos parece razoável que esse embate classificatório possa obstar a identificação, 

comparação e interpretação de quaisquer que sejam os elementos que atuam no processo de 

humanização que o leitor experimenta, pela via da leitura de um texto artístico, entre outras 

questões. Aliás, no recorte que fazemos, o fato de ser rotulado de um gênero ou outro não afeta 

entendermos a qual público a obra possivelmente está direcionada, nem nos impede de 

sugerirmos os valores sociais e humanos em jogo nas cenas, textos e contextos, que dão vida às 

personagens enquanto instâncias literárias.  

 Assim sendo, nossa proposta busca ampliar esse embate. Isto é, buscamos mostrar que 

há indícios nos textos de que Rosa tenha arquitetado os elementos da narrativa: tempo e espaço, 

enredo e personagens, expedientes narrativos, de modo que se crie pela linguagem uma 

constante, um hibridismo, uma relação fronteiriça entre os elementos constituintes do conto e 

da novela. Se isso é, necessariamente, intencional ou não por parte do escritor, tal discussão 

foge do nosso trabalho. Porém, podemos, em certo sentido, considerar que o texto rosiano 

coloca o leitor numa sensação constante de evanescimento dos rótulos e das sedimentações que 

a Crítica Literária ajuizou como sendo pertinentes, ora ao conto, ora à novela.  

                                                           
50 Ibid. p. 142. 
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 Nesse sentido, talvez por falta de um termo novo, vamos utilizar (doravante) o termo 

novela porque a centralidade da obra no personagem Miguilim não deve negar a frequente 

ocorrência de episódios paralelos. Ele continua sendo o elemento central, o fio condutor, da 

maioria das células dramáticas que se sucedem. E nosso objetivo de elucidar os efeitos estético-

filosóficos da personagem infantil – enquanto camada agregadora e/ou impulsionadora de 

experiências com a obra de arte – representa os fundamentos de nossa pesquisa. Embora 

reconheçamos que somamos a isso uma questão de metodologia própria da análise de 

microestrutura, a objetividade, e que esta tenderia a marcar mais a natureza do conto que da 

novela, no que tange os desdobramentos da célula dramática central.  

Nossa estratégia de análise vai considerar, vez ou outra, os episódios paralelos, 

subistórias ou as narrativas coadjuvantes que concorrem e centuplicam as possibilidades 

interpretativas de uma leitura como a que fazemos, colocando em relevo a trama envolvendo a 

personagem criança Miguilim.  
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2 A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM  

2. 1 Personagem e caracterização  

 No que tange seus apontamentos sobre a personagem, Gancho afirma que é no campo 

ficcional que essa instância “existe”, não sendo, então, realidade empírica. Inclusive, aquela 

personagem baseada numa personalidade real não é categoricamente uma pessoa. A 

pesquisadora também observa uma espécie de limite entre o que pode ou não ser considerado 

como personagem.  

O personagem é um ser que pertence à história e que, portanto, só existe como tal se 
participa efetivamente do enredo, isto é, se age ou fala. Se um determinado ser é 
mencionado na história por outros personagens, mas nada faz direta ou indiretamente, 
ou não interfere de modo algum no enredo, pode-se não o considerar personagem51. 

Além da necessidade das personagens em terem alguma interferência para poderem 

existir como tais, sabemos que o diálogo entre arte e realidade determina os juízos que podem 

ser feitos sobre esse nível de existência. Aliás, esse diálogo ainda hoje redimensiona os juízos 

que já foram feitos sobre. Continuando no ponto relativo à existência da personagem, vale 

destacar acerca desse diálogo uma importante premissa que Beth Brait aborda ao dizer que: 

[...] a personagem é um habitante da realidade ficcional, de que a matéria de que é 
feita e os espaços que habita são diferentes da matéria e do espaço dos seres humanos, 
mas reconhecendo também que essas duas realidades mantêm um íntimo 
relacionamento52. (destaque nosso)  

Em certo sentido, nosso trabalho tenta elucidar exatamente os dois questionamentos que 

também partem do pensamento de Brait53 em relação à linha que aproxima pessoa e 

personagem: i – “De que forma o escritor, o criador da realidade ficcional passa da chamada 

realidade para esse outro universo capaz de sensibilizar o receptor?” e ii – “Que tipo de 

manipulação requer esse processo capaz de reproduzir e inventar seres que se confundem, em 

nível de recepção, com a complexidade e a força dos seres humanos?”. Em hipótese, queremos 

entender como a principal personagem criança de Campo Geral, Miguilim, sensibiliza, espanta 

e intriga de várias formas o leitor, enquanto receptor e fruidor da obra de arte.  

Para isso, devemos reconhecer que há uma confusão terminológica, a qual traduz 

claramente o desafio de se definir e avaliar a relação entre pessoa – enquanto ser vivo – e 

personagem – ser ficcional54. Há um ponto específico e muito tênue nessa diferenciação, se 

                                                           
51GANCHO, Cândida Vilares. Como Analisar Narrativas. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2001, p. 14. 
52 BRAIT, Beth. A personagem. pp. 11-12.  
53 Ibid. p. 12 
54 Ibid. p. 10. 
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formos levar em conta não apenas os problemas ontológico e lógico que Anatol Rosenfeld 

elucidou, mas também aquele que vem a ser um dos pontos cruciais desta pesquisa, ou seja, a 

compreensão acerca da natureza do “problema epistemológico”:  

É, porém, a personagem que com mais nitidez torna patente a ficção, e através dela 
a camada imaginária se adensa e se cristaliza. Isto é pouco evidente na poesia lírica, 
em que não parece haver personagem. Todavia, expresso ou não, costuma manifestar-
se no poema um “Eu lírico” que não deve ser confundido com o Eu empírico do 
autor55. (grifos nossos) 

Como o próprio Guimarães Rosa faz questão de pesquisar os atores sociais, sujeitos de 

carne e osso que compõem o campo e a realidade social, material – a fim de criar suas 

personagens –, essa proximidade entre real e ficcional parece quase ínfima por causa da 

concatenação dos elementos que sustentam a narrativa, com destaque para a categoria da 

personagem. Contudo, é necessário entendermos que a experiência estética que uma 

personagem possibilita ao leitor não se confunde, necessariamente, com o grau de experiência 

dado pela realidade empírica. Tal situação, como disse Rosenfeld, pode ocorrer seja no gênero 

lírico ou no narrativo. Sobretudo neste, Rosenfeld assevera que a personagem é a categoria 

“indicadora mais manifesta da ficção”, o que torna mais marcante a função dela na narrativa56.  

Para clarificar a noção de experiência estética que, a grosso modo, é entendida enquanto 

produto resultante do contato de uma pessoa com qualquer obra de arte, partimos da leitura que 

Benedito Nunes empreende sobre as três modalidades de experiência cunhadas por Emmanuel 

Kant, no século XVIII. Segundo Nunes, Kant admitiu: 

a cognoscitiva (do conhecimento intelectual puramente dito), inseparável dos 
conceitos, mediante os quais formamos ideias das coisas e de suas relações; a prática, 
relativa aos fins morais que procuramos atingir na vida; e a experiência estética, 
fundamentada na intuição ou no sentimento dos objetos que nos satisfazem, 
independentemente da natureza real que possuem. Essa satisfação começa e termina 
com os objetos que a provocam. Agradando por si mesmos, eles despertam e 
alimentam em nosso espírito uma atitude que não visa ao conhecimento e à 
consecução dos interesses práticos da vida. É uma atitude contemplativa, de caráter 
desinteressado. Consequentemente, afirma-o Kant, o Belo é propriedade das coisas 
que agradam sem conceito e que nos causam uma satisfação desinteressada. Por outras 
palavras, o filósofo reduziu o Belo à condição de objeto da experiência estética, a qual 
se caracteriza pela aconceptualidade (não determinada por conceitos), pelo 
desinteresse (é contemplativa) e pela autotelia (tem finalidade intrínseca).57 (grifos do 
autor) 

Sabemos que processo intelectivo é imprescindível, durante a leitura, pois ocorre a 

mediação e a aquisição de conhecimento por parte do leitor, e entendemos que, durante as 

                                                           
55CANDIDO, Antonio. (org.) A Personagem de Ficção. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 21. 
56Ibid. p. 23. 
57 NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. São Paulo: Editora Ática, 2001. p. 13. 
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reflexões sobre potencial humanizador da arte, é comum tratarmos de conteúdos de natureza 

prática, inferindo os valores morais que conduzem as personagens. Tais valores morais, sociais 

e humanos, podem servir de experiência ao sujeito leitor em alguma escala, quer aprendendo 

sobre, quer desprendendo-se deles, ou ainda redimensionando o ideário prenhe de sentido no 

texto artístico.  

Contudo, o que nos importa é a natureza dos fenômenos em torno da beleza 

intermediada pela obra literária. À medida que, pela categoria da personagem, a camada 

imaginária ganha certa concretude, e se torna um constructo, acreditamos que, possivelmente, 

está atuando junto a essa questão epistemológica o que Nunes fala, interpretando a filosofia 

kantiana, sobre a satisfação provocada pela obra de arte, pela natureza do que é Belo. Sendo 

assim, os sentimentos que são estimulados e encerrados através de Miguilim, promovem prazer 

estético ao leitor que, por sua vez, recepciona a personagem criança enquanto objeto de 

manifestação do Belo.  

É válido ressaltar que, ao aproximarmos a análise de Rosenfeld à leitura de Nunes sobre 

Kant, estamos tentando solucionar ou propor um caminho para resolver o seguinte embate: há 

ou não a produção de conceitos e de saber em face de um envolvimento entre a pessoa e a obra 

de arte? Nunes acaba concordando que Kant via não ser necessária a produção ou a dependência 

do conhecimento intelectual (experiência cognoscitiva) para quem tem uma experiência estética 

com a arte. Isto é, nós nos agradamos de algo belo sem necessariamente sabermos o porquê 

disso. Por outro lado, a questão epistemológica aventada por Rosenfeld permite-nos concluir 

que a experiência possibilitada pelo adensamento da camada imaginária, promovido graças a 

função da personagem dentro do texto literário, produz efeitos lógicos e reflexivos sim. Isto, a 

ponto de termos dificuldades de distinguir as fronteiras entre pessoa e personagem.   

Miguilim não precisa ter um sentido utilitário como um carro ou um dentista e não 

necessariamente está a serviço de moral A ou B, nem de uma ou outra função sociopolítica. O 

leitor se lança numa atitude contemplativa da qual poderá agradar-se ou não, ainda que 

desconheça qualquer motivo lógico para o ter-se satisfeito em cada peripécia da protagonista 

criança. No entanto, boa parte dos autores elencados aqui vão considerar a personagem 

enquanto comunicadora de uma mensagem, ou como promotora de conhecimento capaz de 

contribuir com refinamento da intelecção humana e do comportamento. 

Retomando as noções do gênero narrativo, Gancho não circunscreve o status de persona 

somente a seres que agem e falam, exclusivamente, nessa aproximação em que o sentido das 

orações faz com o que é próprio do humano. Ou seja, outros seres conhecidos na dimensão 
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humana podem protagonizar nas narrativas. Em várias passagens ficamos fixados à maneira 

que o olhar de Miguilim percebe e sente fauna e flora, praticamente personificando estes 

“seres”, capazes de espelhar e expressar, ora de forma positiva, ora de forma negativa, aspectos 

relacionados à condição de vida do protagonista.  

Vejamos algumas dessas quase personificações no momento em que Miguilim tenta, 

numa passagem mais uma vez marcada pela profundidade psicológica, via discurso indireto 

livre, mudar o nome do gato Qùóquo. A cena – com destaque em negrito para melhor 

compreensão – mostra um período em que a psique do protagonista criança parece assumir a 

dianteira da narração, com um conteúdo reflexivo, emotivo, talvez um tanto dilemático, afinal, 

a psique infantil vive um desafio e tenta elaborar uma compreensão do porquê o gato 

ganha/ganhou um nome e não outro. Considerando o contexto, a cena se dá numa conversa que 

por alguns instantes pode fazer o leitor arrefecer os humores ou esquecer a complicação da 

outra célula dramática em andamento (analisada na primeira parte de nossa pesquisa), 

suspendendo a angústia ocasionada pelo conflito dos adultos e aliviando a tensão acerca do 

possível fatalismo, que foi alavancado pelas condições meteorológicas e pelo nebuloso drama 

familiar que se vai delineando na obra: 

Miguilim se sentava no pilão emborcado. Gostava de se deitar nos sabucos também, 
que nem tomezinho, mas aí era que a Rosa mandava ele embora. Maria Pretinha 
picava couve na gamela. Tinha os dentes engraçados tão brancos, de repente eles 
ocupavam assim muito lugar, branqueza que se perpassava. O gato Qùóquo. Por conta 
que, Tomezinho, quando era mais pequenino, a gente ensinava para ele falar: g’a-to 
— mas linguinha dele só dava capaz para aquilo mesmo: qùó! O gato somente vivia 
na cozinha, na ruma de sabucos ou no borralho, outra hora andava no quintal e na 
horta. Lá os cachorros deixavam. Mas quando ele queria sair para o pátio, na frente 
da casa, aí a cachorrama se ajuntava, o esperto gato repulava em qualquer parte, subia 
escarreirado no esteio, mas braviado também, gadanhava se arredobrando e 
repufando, a raiva dele punha um atraso nos cachorros. Por que não botavam nele 
nome vero de gato nas estórias: Papa-Rato, Sigurim, Romão, Alecrim-Rosmanim 
ou Melhores-Agrados? Se chamasse Rei-Belo... Não podia? Também, por 
Qùóquo, mesmo, ninguém não chamava mais — gato não tinha nome, gato era o 
que quase ninguém prezava. Mas ele mesmo se dava respeito, com os olhos em cima 
do duro bigode, dono-senhor de si. Dormia o oco do tempo. Achava que o que vale 
vida é dormir adiante. Rei-Belo... Tomezinho acordava chorando, tinha chorado com 
o esquecido.  
— Ei, ela! Corre, gente, pôr tudo p’ra dentro... Olh’as portas, janelas... 
Estavam acabando de jantar, e todos corriam para o quintal, apanhar um resto de roupa 
dependurada. Tinha dado o vento, caíam uns pingos grossos, chuva quente. Os 
cachorros latiam, com as pessôas. O vento zunia, queria carregar a gente. Miguilim 
ajudava a recolher a roupa — não podiam esquecer nenhuma peçazinha ali fora... — 
ele tinha pena daquelas roupinhas pobres, as calças do Dito, vestido de Drelina... — 
P’ra dentro, menino! Vento te leva...” — “Vem ver lá na frente, feio que chega vai 
derrubar o mato...” — era Dito, chamando.58 (destaque nosso) 

                                                           
58 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, pp. 
42-43 (adaptado). 
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Para entendermos melhor esse fragmento, vejamos algumas ponderações dos teóricos 

da área. Quando falamos que fauna e flora é expressiva, de modo geral, precisamos ter em 

mente a reflexão que Benedito Nunes realiza sobre a obra de Guimarães Rosa, na qual diz:  

a Natureza é exterior e interior ao mesmo tempo, ganhando amplitude de um todo 
vivo que se externaliza em formais animais e vegetais e se internaliza com a força 
expansiva dos mitos. Assim, os bichos e as plantas não são apenas naturais, mas seres 
pervasivos que a nós aderem e que em nós se instalam.59  

 É oportuno tecer, nesta altura, um paralelo entre Rosenfeld e Nunes. Em nossa leitura, 

entendemos que quando o segundo afirma que os seres da natureza se instalam em nós e tem a 

força dos mitos para serem internalizados, enquanto leitores, isto se aproxima da afirmação do 

primeiro que constata nas personagens essa função de cristalizar a camada imaginária, 

fenômeno necessário na promoção da experiência com a obra de arte. Consideramos que nessa 

dimensão a força da poesia também implica em influências no humano, sobredeterminando os 

efeitos dessa experiência com a obra de arte recepcionados e provocados, em parte, pelo leitor.  

Sobre isso, retornando ao texto crítico de Gancho, a pesquisadora pontua: “Bichos, 

homens ou coisas, os personagens se definem no enredo pelo que fazem ou dizem, e pelo 

julgamento que fazem dele o narrador e os outros personagens”60. Portanto, aplicando ainda as 

lições dos dois teóricos sobre o recente fragmento do texto artístico, entendemos que a chuva é 

personificada, seja pelo emprego do pronome “ela” referendando, seja em função do efeito que 

ela tem na vida de Miguilim e dos demais, por ser uma adversária, pois o vento, como bem nos 

mostra o narrador através dos olhos de Dito, conseguiria por exemplo levar o irmão, 

possivelmente em virtude da magreza e do porte de menino sempre propenso a doenças. Seria 

a natureza se tornando um personagem atuante no enredo. 

E quando falamos em espelhamento tem a ver com o desejo de ser senhor de si, presente 

em Miguilim, também se manifestar na reflexão que ele faz do animal. O discurso do narrador 

se entrelaça com a psique de Miguilim, seguindo uma cadeia de questionamentos: “Por que não 

botavam nele nome vero de gato nas estórias: Papa-Rato, Sigurim, Romão, Alecrim-Rosmanim 

ou Melhores-Agrados? Se chamasse Rei-Belo... Não podia?” e, possivelmente, criando uma 

aproximação com a condição de criança, isto é, sem ter vez e voz, sem poder decidir os nomes 

das coisas do mundo. Logo, não é impróprio cogitarmos que há identificação com de certa visão 

convencionada acerca da ideia de infância. Pois, esse recorte de discurso indireto livre encerra 

                                                           
59 NUNES, Benedito. A Rosa o que é de Rosa: literatura e filosofia em Guimarães Rosa. Victor Sales Pinheiro 
(org.). Rio de Janeiro: DIFEL, 2013, p. 279. 
60GANCHO, Cândida Vilares. Como Analisar Narrativas. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2001, p. 14. 
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dizendo: “Também, por Qùóquo, mesmo, ninguém não chamava mais — gato não tinha nome, 

gato era o que quase ninguém prezava”61. Do mesmo modo, o fato do gato Qùóquo ser 

menosprezado – sensação que Miguilim tem com frequência –, todavia não se rende a isso e a 

criança o vê como digno de um nome que faça jus ao seu espírito manhoso, aventureiro, reinoso, 

ou ao seu perfil de rei, Rei-Belo. Em certo sentido, é um grau de alteridade, só que manifesto 

do homem para o animal, coisa não rara em Guimarães Rosa.  

A importância dessas colocações reside, exatamente, no caso que volta e meia temos 

citado em paralelo, nesta pesquisa, o da personagem que corresponde na ficção ao que no 

mundo material é conhecido como burro – animaria própria do ambiente de trabalho rural ainda 

na contemporaneidade. Outro fato, importantíssimo, tem a ver com os juízos e conceitos 

calculados e trabalhados a partir dessa personagem-animal, que serve de endosso à nossa 

pesquisa. Ao analisar a técnica do autor na confecção de seus contos e novelas, um processo 

semelhante é evidenciado na relação do burro com o narrador e demais personagens, conforme 

pontua Gancho e Nunes. Portanto, vemos nos personagens de Rosa essa programação poética 

que consegue provocar alguns efeitos sobre o leitor.  

De acordo com Beth Brait, ao analisar parte do romance O Ateneu (Raul Pompéia), ela 

aponta que o analista deve verificar as estratégias que o autor utiliza para reinventar a realidade, 

transportando sua visão de mundo ao leitor, de modo que essa reinvenção “ilusória” provoque 

certa relação deste com a realidade62. Em Rosa, as crianças e os animais são passíveis de assumir 

a dianteira das narrativas na qualidade de protagonistas, passíveis de serem nivelados ao 

humano. Logo, a personagem é esse veículo principal e atuante dessa realidade reinventada. E, 

por isso, “a caracterização, processo utilizado pelo narrador para criar a ilusão da existência de 

espaços e personagens”63, é tão importante. 

 Além da questão do limite (o que é ou não personagem) e da de caracterização, tem-se 

a da classificação. Quanto ao enredo, há os personagens primários, que se dividem em 

protagonista e antagonista. O primeiro possui uma subdivisão em herói – um ser que apresenta 

qualidades superiores a de seu grupo – e anti-herói – que subverte essa categoria de 

superioridade. O segundo é caracterizado pela oposição que faz ao protagonista. 

                                                           
61 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 43  
(adaptado). 
62 BRAIT, Beth. A personagem. p. 19. 
63 Ibid. p. 20. 
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 Nesta altura, são legítimas duas considerações. Primeiramente, julgamos Miguilim e, 

apenas a título de corroborar o que afirmamos estar ligado ao limite de criação do autor e de ser 

uma prática no fazer poético rosiano, julgamos o burrinho pedrês como protagonistas de suas 

histórias, porque, embora eles não estejam em todas as cenas, é clarividente o relevo em que 

ambos são postos por seus respectivos narradores, por outros personagens, enfim, pelas “células 

dramáticas” que eles perpetram e condensam. Em segundo, quanto aos personagens 

secundários, a professora Gancho explicita que eles “têm uma participação menor ou menos 

frequente no enredo; podem desempenhar papel de ajudantes do protagonista ou do antagonista, 

de confidentes, enfim, de figurantes”64, e, no caso deste estudo, as personagens secundárias de 

Campo Geral, nestas categorias, não terão primazia.   

No entanto, o fato de Miguilim e Sete-de-Ouros não possuírem inimigos declarados, que 

atuam deliberadamente como antagonistas do início ao fim, uma vez que soaria inverossímil 

um dos personagens adultos em sã consciência se dizer rival mortal duma criança ou do 

burrinho, ambos padecem antagonismo e conflitos, sofrem rivalidades e adversidades. Por 

conta disso, empregamos a concepção que Brait analisa dos estudos de E. Souriau e W. Propp, 

pois estes aprimoram (especificam) uma das categorias de personagem classificadas por R. 

Bourneuf e R. Ouellet65, agente da ação.  

Baseada em E. Souriau e W. Propp, Brait diz que a personagem na qualidade de agente 

da ação pode ser dividida em seis categorias. Três delas são verificáveis no desempenho direto 

dos personagens rosianos, que estudamos até então. Por conta disso, somente elas serão 

esboçadas aqui e comprovadas na análise. Antes de expor a tríade, Brait resolve a controvérsia 

sobre o termo ação, definindo essa instância da narrativa como sendo “o jogo de forças opostas 

ou convergentes que estão em presença numa obra”66. A categoria de condutor da ação: 

personagem que dá o primeiro impulso à ação; é o que representa a força temática, que pode 

nascer de uma necessidade ou carência; a segunda, oponente: personagem que possibilita a 

existência do conflito, ou sendo a força antagonista que tenta impedir a força temática de se 

deslocar; e a última: objeto desejado: força de atração, objeto de carência. Este elemento 

representa o valor a ser alcançado67.  

                                                           
64GANCHO, Cândida Vilares. Como Analisar Narrativas. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2001, p. 16. 
65 Em síntese, Brait afirma que R. Bourneuf e R. Ouellet demonstram que as personagens de um romance agem 
umas sobre as outras e revelam-se umas pelas outras, apontando quatro funções possíveis desempenhadas pela 
personagem no universo fictício: elemento decorativo, agente da ação, porta-voz do autor, ser fictício com forma 
própria de existir, sentir e perceber os outros e o mundo. (BRAIT, Beth. A personagem. pp. 47-48.) 
66 Ibid. p. 49. 
67 Ibid. pp. 49-50. 
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Ainda acerca da caracterização, há personagens planas e personagens redondas, 

classificação que, conforme Beth Brait, é atribuída ao crítico inglês E. M. Foster e se consagrou, 

desde o século passado, por tratar a obra literária como sistema organizado, conferindo à intriga, 

à história e à personagem o status de elementos estruturais do romance. Exatamente pelo fato 

de conferirmos à personagem o status de objeto principal de nossa pesquisa, isso seria 

impossível se desconsiderássemos o esquema apontado pelo crítico inglês. Isto é, segundo 

Brait, Foster “encara a obra como um sistema” que “possibilita a averiguação da personagem 

na sua relação com as demais partes da obra e não mais por referência a elementos exteriores”68.  

Vale lembrar que o problema de longa tradição, desvencilhar a relação ser fictício–

empírico, isto é, distinguir personagem e pessoa, não é o cerne do trabalho em questão, uma 

vez que o formalismo russo finalmente atingiu tal feito, ainda de acordo com Brait69. Todavia, 

isso não tira o interesse acerca dos estímulos e reações, acerca daquilo que a obra provoca na 

pessoa humana ou pode vir a suscitar nesta durante a recepção-ato de leitura. Daremos vazão 

aos estudos da personagem numa concepção semiológica, ou seja, “como um signo dentro de 

um sistema de signos, como uma instância de linguagem”70. Em outras palavras, a alquimia da 

estética rosiana permite esse feito.  

Novamente, com o didatismo de Gancho – que não difere muito do de Brait – acerca 

das personagens planas, entende-se que “são personagens caracterizados com um número 

pequeno de atributos, (...) de um modo geral são personagens pouco complexos”71, possuindo, 

então, generalizações facilmente percebidas pelo leitor. Daí o fato de serem no geral 

personagens pouco complexas, que por sua vez se subdividem em tipo e caricatura. Esta 

apresenta generalizações pautadas no ridículo, aquele se configura com generalizações ou 

estereótipos de ordem moral, social e econômica. A estabilidade dessas figuras é exatamente o 

plano oposto do que Gancho denomina personagens redondas, pois tais personagens “são mais 

                                                           
68 BRAIT, Beth. A personagem. 1999, p. 40.  
69 Ibid. pp. 44-45. Os questionamentos analisados por Brait, com base nas teorias que efetuaram essa dissociação, 
não podem engessar a poética rosiana. Defendemos aqui apenas a experiência estética e o autor enquanto agente 
consciente de propor estímulos de forma deliberada em seus leitores, através da arte. Isso por conta de uma técnica 
que cria certos efeitos no público, comunicando uma mensagem que propicia o enriquecimento do ser humano via 
processos de empatia, alteridade, catarse, ascese e experiência com a beleza. Seria, em última instância, 
considerarmos que juízos performáticos sejam obrigatoriamente alterados no leitor. Isto é, se por algum momento 
cogitarmos ou consideramos como sendo possível educar através da arte, permitindo a reflexão com ou a 
incorporação do pensamento/mundivisão que constitua Miguilim na formação ideológica de cada leitor, 
experienciador da arte, os efeitos dessa incorporação não serão medidos aqui, tampouco vamos tratar tal efeito de 
forma inevitável.     
70 Ibid. p. 44. 
71GANCHO, Cândida Vilares. Como Analisar Narrativas. 7ª ed. São Paulo: Ática, 2001, p. 16. 
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complexos que os planos, isto é, apresentam uma variedade maior de características”72. Por 

conta disso, elas exigem mais do leitor na hora de examinar que importância cada uma tem 

dentro da obra.  

Pontuando a complexidade das personagens, a professora indica que elas possuem 

atributos de caráter físico (voz, roupas), psicológico (os estados de espírito), sociais (que 

indicam classe social, profissão), ideológicos (ou seja, ao modo de pensar do personagem, sua 

filosofia de vida) e morais (que implicam em julgamento, isto é, em dizer se o personagem é 

bom ou mau, por exemplo).  

A respeito desses atributos, Gancho faz duas ressalvas. Em primeiro lugar, as 

características morais não são imediatamente identificáveis. E, no caso de Miguilim, o desafio 

da nossa leitura é avaliar se sua força temática e cada reação oponente que surge ao longo do 

enredo, dificultando alcançar o objeto desejado, são motivadas por princípios entendidos, 

minimamente, como próprios da psique de uma criança, ou são de uma moral pertinente, 

verossímil, própria daquilo que se acredita encontrar numa criança, criada no contexto 

interiorano, sertanejo, campesino, de Minas Gerais, possivelmente na primeira metade do 

século XX. Que valores sociais e humanos, quais filosofias, constituem a moral dessa 

personagem e dessa infância. Também há a possibilidade de pormos em dúvida a 

verossimilhança interna e tentarmos solucionar o impasse, concluindo de que modo a 

linguagem foi arquitetada para configurar substancialmente o ponto de vista do autor. Seria o 

mesmo que, caso o foco desta pesquisa fosse o conto do burrinho pedrês, tentar considerar os 

elementos pertinentes à filosofia do estoicismo. Em segundo, deve-se considerar o fato de que 

uma personagem redonda muda no decorrer da história e que a mera “adjetivação”, isto é, dizer 

se é solitário, ou alegre, ou pobre, às vezes não dá conta de caracterizar o personagem73. 

A respeito dessa mudança na superestrutura da personagem redonda, no que tange à 

mudança psicológica, moral e ideológica – que pode se manifestar no social e no físico – 

verificamos a constante empatia e exercício de alteridade em Miguilim. Vejamos o exemplo 

abaixo. 

No início da novela, Miguilim é apresentado como uma criança de oito anos, que 

“morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos”, num “ponto remoto, no Mutúm”. E já nessa 

exposição inicial narra-se o primeiro episódio, uma viagem que ocorrera aos sete anos, 
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mostrando-nos aquilo que seria uma constante no protagonista – talvez marca comum às 

personagens crianças –, o vínculo com a figura materna. Ou seja, conhecemos essa relação por 

intermédio da complicação do dito episódio, pois Miguilim se condói e padece ao perceber a 

tristeza da mãe em morar no Mutúm: “Mas sua mãe, que era linda e com cabelos pretos e 

compridos, se doía de tristeza de ter de viver ali. Queixava-se, principalmente nos demorados 

meses chuvosos, quando carregava o tempo, tudo tão sozinho, tão escuro (...)”74. E conhecemos 

que a criança percebe diretamente a condição da mãe, enunciada pelo narrador, após sua 

primeira viagem fora do Mutúm – para ser crismado – acompanhado pelo tio Terêz:  

Quando voltou para casa, seu maior pensamento era que tinha a boa notícia para dar 
à mãe: o que o homem tinha falado – que o Mutúm era lugar, bonito. A mãe, quando 
ouvisse essa certeza, havia de se alegrar, ficava consolada. Era um presente; e a ideia 
de poder trazê-lo desse jeito de cór, como uma salvação, deixava-o febril até nas 
pernas.75  

No entanto, o pouco valor dado pela mãe a essa revelação tão cara à criança já demonstra 

o tom de frustração e melancolia envolto nas vivências de Miguilim. Vejamos a cena clímax 

desse episódio, um flashback ocorrido aos sete anos, e seu desfecho, revelando certa 

emancipação, autonomia da criança, que se conflagrará ao longo enredo: 

A mãe não lhe deu valor nenhum, mas mirou triste e apontou o morro; dizia: — “Estou 
sempre pensando que lá por detrás dele acontecem outras coisas, que o morro está 
tapando de mim, e que eu nunca hei de poder ver...” Era a primeira vez que a mãe 
falava com ele um assunto todo sério. No fundo de seu coração, ele não podia, porém, 
concordar, por mais que gostasse dela: e achava que o moço que tinha falado aquilo 
era que estava com a razão.76 

Contudo, às proximidades do encerramento, do desfecho completo da narrativa, depois 

de suceder a quase totalidade dos dramas vividos ali, quando o tio Osmundo parte com o irmão 

mais velho de Miguilim, Liovaldo, a criança se alegra e pensa em ir também embora dali um 

dia77. Portanto, não há uma fixidez na integralidade das crenças e sentimentos de Miguilim, do 

ideário que o constitui, pois os valores do protagonista estão profundamente modificados. Isto 

é, nossa pesquisa busca conflagrar se há uma passagem da melancolia à alegria, da dependência 

materna ao corte simbólico do cordão umbilical, ao longo da história, permitindo a classificação 

do tipo de personagem.  

Esse episódio inicial incita-nos a interpretar que, talvez, haja tal movimentação neste 

importante ingrediente da narrativa que é a personagem. Pois o conflito com a beleza do Mutúm 

                                                           
74 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 27. 
75 Ibid. pp. 27-28. 
76 Ibid. pp. 28-29.  
77 Ibid. p. 141. 
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presente na crença de que o filho vai conseguir fazer a mãe enxergar que era possível ela viver 

feliz ganha novos valores na consecução dos fatos, a ponto de a preocupação com a dor materna 

não mais importar. Nesse sentido, sair e não mais voltar passa a ser o objeto de desejo da 

personagem criança, um tanto mais amadurecida, ao chegar nas passagens finais da novela.  

Por outro lado, sabemos que a função da literatura está ligada à complexidade da sua 

natureza artística, inclusive levando em si “o papel contraditório mas humanizador”78, presente 

no próprio homem. A literatura pode ser vista como um substrato em que se registra a natureza 

humana, logo, o caráter contraditório do ser humano também aparece, pois se cada pessoa está 

sujeita a viver dilemas que colocam em cheque a ética, os valores de certo código moral, do 

mesmo modo as narrativas literárias estão sujeitas a nos brindar com esse universo complexo, 

de difícil tradução sobre aquilo que possa ser entendido como definidor do humano. Talvez a 

criança, Miguilim, ao invés de se libertar do cordão umbilical, desse vínculo de influências com 

a personagem mãe, Nhanina, na verdade construa uma autonomia duvidosa, porque carrega 

traços e anseios, ainda que não conscientes, de certa incorporação daquele desejo inicial e fixo 

na mãe: o de também sair e viver longe do Mutúm.  

A literatura como instrumento de formação da personalidade é quase imprescindível e 

atua pela beleza estética produzida/materializada no texto, enquanto objeto construído, em que 

germina “o poder humanizador desta construção”79. Por conseguinte, defendemos o status 

humanizador da novela rosiana. É como se a infância de Miguilim tivesse muito a guiar o leitor 

no labirinto dos próprios sentimentos e conflitos ou guiar no labirinto imaginado/arquitetado 

pela criação literária, através de uma empatia ou catarse ao longo da leitura. Por exemplo, 

enquanto conteúdo artístico, a melancolia de Miguilim e a superação de dramas existenciais 

podem funcionar como instrumentos sugestivos de formação do humano.  

2. 2 A pessoa e a personagem 

Na poesia, como havíamos citado, que já foi considerada a mais poderosa forma de 

expressão da verdade, muitas vezes confundiram o Eu lírico dentro do poema com o Eu 

empírico fora dele80, da mesma forma, tentaram atribuir a condição ontológica de pessoa para 

as personagens dentro dos romances. Para A. Rosenfeld, existe uma diferença profunda que 

reside no seguinte fato: as personagens – que são contextos objectuais puramente intencionais 
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– nunca alcançam a determinação completa de pessoas – contextos ônticos autônomos. A 

personagem de um romance, crônica, conto, novela ou fábula é sempre uma configuração 

esquemática, tanto no sentido físico como no psíquico81, consequentemente, a composição de 

uma obra sempre contém uma série de zonas indeterminadas, logo, frases, características de 

espaço e tempo, acontecimentos etc. que nunca estarão claros, totalmente definidos e patentes 

no texto grafado no papel.  

Conforme Rosenfeld, o exemplo abaixo elucida bem isso: 

Uma expressão nominal como “mesa” projeta o objeto na sua unidade concreta, mas 
isso apenas formaliter, como esquema que tem apenas potencialmente uma infinidade 
de determinações. Através das funções significativas da oração posso atribuir (ou 
retirar) uma ou outra determinação (a mesa é azul, alta, redonda, bem ilustrada); mas 
por mais que a descreva ou lance mão de aspectos especialmente preparados, capazes 
de suscitar o preenchimento imaginário do leitor, as objectualidades puramente 
intencionais constituídas por orações sempre apresentarão vastas regiões 
indeterminadas, porque o número das orações é finito82. 

Um processo semelhante ao exemplo da mesa ocorre com a confecção da personagem 

de ficção. Entretanto, isso não impede a grande probabilidade de que certa força de 

convencimento consiga nos tocar durante a leitura do texto literário, uma vez que chegamos a 

sentir as personagens como nossos semelhantes na realidade, porque: 

De qualquer modo, o que resulta é que precisamente a limitação da obra ficcional é a 
sua maior conquista. Precisamente porque o número das orações é necessariamente 
limitado (enquanto as zonas indeterminadas passam quase despercebidas), as 
personagens ganham um cunho definido e definitivo que a observação das pessoas 
reais, e mesmo o convívio com elas, dificilmente nos pode proporcionar a tal ponto83.  

A noção do mistério dos seres só foi aplicada de forma mais consciente a partir do século 

XIX, após se perceber que o conhecimento que um ser humano assimila de outro é sempre 

incompleto e fragmentário, seja nas determinações exteriores, seja nas interiores. Característica 

inerente ao homem, e que define sua ontologia, é a inconclusão. A. Candido clarifica essa 

questão ao expor os polos dela, tratando o problema do contraste entre a continuidade relativa 

da percepção física e a descontinuidade da percepção espiritual. Na primeira, solidificamos 

uma possível imagem ou um conhecimento empírico acerca do que pensamos ser a 

materialidade ou totalidade física dos seres, todavia, muitas vezes, essa imagem é 

desconfigurada ou redimensionada pela segunda.  
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Por exemplo, durante boa parte da leitura que enreda a vida Miguilim, julgamos que o 

corpo do protagonista – anatomicamente falando – não possui qualquer deficiência física. 

Assim sendo, temos uma avaliação relativa dele. Isso não é tão distante da realidade empírica. 

Quantas não são as pessoas em que, se nos basearmos tão somente no que enxergamos no corpo 

físico, acreditamos não possuírem qualquer debilidade motora? Logo, muitos de nós pensamos 

equivocadamente preencher essas zonas indeterminadas. A percepção espiritual é ainda mais 

complexa. Não é fácil julgarmos com exatidão a disposição interior de Miguilim, seus 

sentimentos, atitudes e virtudes, ou seja, é delicado julgar se seu aspecto definidor é um ou 

outro. A exemplo disso, diante de cada caso a que personagem infantil é submetida, pode ser 

temeroso o juízo que classifique se sua reação expressa covardia e medo ou resiliência e 

sabedoria. Do mesmo modo, não sabemos com total segurança a interioridade dos seres 

humanos diante dos percalços e dos problemas que se descortinam na vida. 

Transpor esse contraste, essa outra dimensão da natureza contraditória dos seres, e criar 

a profundidade de vida (uma sensação de que estamos em face de uma personalidade humana) 

para as personagens, foi possível devido à ação dos romancistas modernos através da técnica, 

o que Candido explica em: “O romance moderno procurou, justamente, aumentar cada vez mais 

esse sentimento de dificuldade do ser fictício, diminuir a ideia de esquema fixo, de ente 

delimitado, que decorre do trabalho de seleção do romancista”84. O trabalho de seleção do 

romancista dialoga exatamente com o processo de caracterização que pontuamos, 

anteriormente, seguindo a perspectiva de Beth Brait. 

E mais especificamente sobre a técnica, Candido considera que: 

Graças aos recursos de caracterização (isto é, os elementos que o romancista utiliza 
para descrever e definir a personagem, de maneira que ela possa dar a impressão de 
vida, configurando-se ante o leitor), graças a tais recursos, o romancista é capaz de 
dar a impressão de um ser ilimitado, contraditório, infinito na sua riqueza; mas nós 
apreendemos, sobrevoamos essa riqueza, temos a personagem como um todo coeso 
ante a nossa imaginação.85 (grifos nossos) 

 As inúmeras peripécias e adversidades em torno da vida do protagonista criança, bem 

como as zonas e lacunas abertas para a imaginação nossa, no que se refere ao perfil de Miguilim 

e certos caracteres da família dele, proporcionam ao leitor um olhar panorâmico, de fora a fora, 

que o faz ter a impressão de que a própria história foi magica e realisticamente contada por 

Rosa. Sobretudo, nas intercorrências dos dramas com maior carga de dilema, embates de 

vontades e valores. O leitor consegue fazer inferências e tenta completar as lacunas, os 
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implícitos, e aceitar a impressão de vida bem perto de nós, possibilitada pelos recursos de 

caracterização engenhosamente escolhidos pelo autor, em seu fazer poético.  

Em resumo, é a impressão de vida que se configura diante do leitor. Na narração, a 

frequente sensação de incerteza se as coisas podem melhorar ou não, se podemos ter esperança 

ou não, há solução ou não para as intrigas em que os adultos (sub)metem as crianças, acarreta 

uma participação ativa do leitor. Este participa de certo movimento de travessia, que permite a 

construção do universo literário, resultante da constante dialética entre as esferas ônticas da 

natureza humana e da natureza ficcional.  

2. 3 Narrador rosiano: desrealização e abolição da perspectiva 

 As modificações que configuram a história social da arte e da literatura foram alvo da 

análise de A. Rosenfeld. Ele aponta, no livro Texto/contexto I, precisamente no artigo Reflexões 

sobre o romance moderno86, que ainda no século passado a pintura mudou seu caráter mimético 

e as obras de estéticas: expressionista, surrealista, cubista e outras mais passaram a negar a 

técnica realista – hipótese que vamos detalhar em conjunto, no tópico seguinte. De certa forma, 

o que aconteceu foi a abolição da noção de perspectiva, esta criava a ilusão de um mundo 

facilmente apreendido, fechado, como se todos o vissem com os mesmos olhos, pois o mundo 

era projetado a partir de uma consciência individual. Esta seria a consciência do intermediário 

entre o leitor e a obra, ou, a de uma personagem em que o autor implícito se projeta.  

Para Rosenfeld, essas mudanças se comunicaram às “belas letras”. A arte literária não 

ficou isenta do sentimento geral de mundo desconcertado, sem realidade relativamente 

homogênea para todos os homens, haja vista que a fixidez do caráter humano, ainda durante 

muito tempo, se assentou em estereótipos. O processo de produção de estereótipos, feito da 

generalização dos tipos sociais (personagens planas), também desconsidera os elementos no 

polo da natureza humana e no polo do mundo, que trazem, inerentemente, a contradição e a 

pluralidade do homem – que até então pensávamos ser íntegro e ter uma única faceta. Inclusive, 

o estereótipo mantém-se sem realidade interior passível de instabilidades para si (pois isto é 

natureza da personagem redonda). Agora, a literatura passou a revelar o que há de desconexo 

no homem, aquilo que ele tem de duplo, fragmentário ou caótico, isto é, pode ser que ele se 

distorce quando se confessa, ou a praxe do homem não condiz com os sentimentos reprimidos 

que possui e, volta e meia, afloram.  
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Em A queda, de Albert Camus, por exemplo, Clamence não tinha consciência de que 

tudo que pensava de si mesmo era um disfarce. Yaqub, em Dois irmãos, de Milton Hatoum, 

com conduta por mais calma que fosse, e até resiliente em certa medida durante o romance, 

provoca a ruptura de um espírito maniqueísta que aparentemente predominava, mas não se 

sustentou, sendo impossível negar seus humores de vingativo contra Omar. Gregor, uma célebre 

persona de Kafka do início do século XX, apesar da data, já prenunciava uma estética do 

absurdo, bem como a desumanização e o nonsense diante do mundo. Este autor incorporou e 

foi um dos grandes nomes dessa crise. Ou ainda, beirando a incomunicabilidade e o trauma, 

temos as metáforas do narrador-personagem de Os cus de Judas, de Lobo Antunes, que designa 

sua filha: “maçã do meu esperma”87. Os recursos linguísticos nesta obra também são exemplos 

cabais de que a psique humana foi pelos ares, destruída como as bombas da guerra em Angola. 

Isso tudo aponta que, diante dessa relativização do ser e diante da desrealização da perspectiva, 

fica comprometida a própria estrutura tradicional da obra literária. 

 Os exemplos supracitados estão ancorados na seguinte observação de Rosenfeld: 

Nota-se no romance do nosso século uma modificação análoga à da pintura moderna, 
modificação que parece ser essencial à estrutura do modernismo. A eliminação do 
espaço ou da ilusão de espaço, parece corresponder no romance a da sucessão 
temporal. A cronologia, a continuidade temporal foi abalada, “os relógios foram 
destruídos”. O romance moderno nasceu no momento em que Proust, Joyce, Gide, 
Faulkner começam a desfazer a ordem cronológica, fundindo passado, presente e 
futuro.  
[...] 
Com isso, espaço e tempo, formas relativas da nossa consciência, mas sempre 
manipuladas como se fossem absolutas, são por assim dizer denunciadas como 
relativas e subjetivas. A consciência como que põe em dúvida o seu direito de impor 
às coisas – e à própria vida psíquica – uma ordem que já não parece corresponder à 
realidade verdadeira. A dificuldade que boa parte do público encontra em adaptar-se 
a este tipo de pintura ou romance decorre da circunstância de a arte moderna negar o 
compromisso com este mundo empírico das “aparências”, isto é, com o mundo 
temporal e espacial posto como real e absoluto pelo realismo tradicional e pelo senso 
comum.88 (grifos nossos) 

 Ainda vale ressaltar o que Rosenfeld diz, comentando acerca da duplicidade do homem 

na literatura, ao observar que a máscara e o disfarce representam um problema antropológico 

estreito e estritamente ligado à arte, à ficção e aos fundamentos da comunicação humana. A 

constatação da pluralidade da pessoa humana é tema frequente da literatura moderna e 

contribuiu para as transformações que o romance sofreu no século XX.  

Diante de tudo isso, poderíamos questionar se o narrador rosiano trata dessa 

problemática somente no romance de envergadura singular que lhe trouxe notoriedade, Grande 
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Sertão: Veredas, ou se já se esboçam nos demais subgêneros narrativos? Não vamos nos propor 

a fechar resposta a tal questão nesta pesquisa. No entanto, acreditamos que uma resposta 

razoável nas ponderações de alguns críticos de arte. Por exemplo, na análise aludida por Ettore 

Finazzi-Agrò, notando a proximidade de publicação das narrativas de Rosa, em 1956, tanto as 

que compõem Corpo de Baile, em janeiro, quanto o romance Grande sertão: veredas, este 

considerado “excessivo porque, de modo mais radical, sai e se afasta, aparentemente, do seu 

modo de entender e de se aproximar da escrita literária”89.  

Por óbvio, utilizaremos a análise da novela como experiência prática que nos permita 

juízos de quais foram as soluções do narrador rosiano, qual seu tratamento com os polos da 

relação entre sujeito (o ser) e mundo. Contudo, as questões abaixo, cujas respostas se ancoram 

em estudos de crítica de Rosenfeld e Bosi, podem em muito nos ajudar naquela experiência.  

Aqui procuramos entender que a perspectiva, seja clássica, seja realista, é desnudada e 

implodida. Conforme Rosenfeld, independentemente dos tipos de focalização, microscópica e 

telescópica, usadas por um escritor do modernismo, o efeito é o mesmo: o achatamento do 

objeto, porque:  

(...) a perspectiva tanto se desfaz nos romances em que o narrador submerge, por 
inteiro, na vida psíquica de sua personagem, como naqueles em que se lança no 
rodopiar do mundo. Quer o mundo se dissolve na consciência, quer a consciência no 
mundo, tragada pela vaga da realidade coletiva, em ambos os casos o narrador se 
confessa incapaz ou desautorizado a manter-se na posição distanciada e superior do 
narrador “realista” que projeta um mundo de ilusão a partir de sua posição 
privilegiada.90   

Existam ilhas poéticas, no caso das narrativas de Rosa, com passagens em que o olhar 

do leitor é levado a se perder na simultaneidade de coisas, seres e acontecimentos de contexto 

rural. Contudo, o foco praticamente em primeiro plano, se derramando na vida psíquica de 

Miguilim, vai nos mostrar uma perspectiva mais próxima do procedimento microscópico.  

Então, o que podemos compreender da perspectiva rosiana? Rosa consegue articular um 

universo coerente a qual tipo de perspectiva? Os dois críticos da arte literária apresentam 

ponderações um tanto semelhantes.  

Segundo Bosi, Rosa se equipara aos grandes narradores, dentre os contemporâneos do 

século passado, que tratam da crise eu-mundo: 

O mitopoético foi a solução romanesca de Guimarães Rosa. A sua obra se situa na 
vanguarda narrativa contemporânea que se tem abeirado dos limites entre o real e 
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surreal (Borges, Buzzati, Calvino) e tem explorado com paixão as dimensões pré-
conscientes do ser humano (Faulkner, Gadda, Cortázar e o avatar de todos, James 
Joyce). E seria talvez fácil paradoxo lembrar que uma de tão aguda modernidade se 
nutre de velhas tradições, as mesmas que davam à gesta dos cavaleiros feudais a aura 
do convívio com o sagrado e o demoníaco.91  

Do mesmo modo, Rosenfeld faz um panorama de autores do século passado marcados 

pela radicalização do romance psicológico, aproximado a obra de Rosa à de Faulkner por causa 

do tratamento dado ao material mítico. Para ele, na dimensão do conteúdo, Faulkner “reencena 

como mito puritano a conspurcação da terra prometida pelo materialismo e pelo ódio racial. É 

uma repetição da queda. Essa corrupção original atua incessantemente nos dias atuais”92 e, na 

dimensão técnica, Faulkner emprega a inversão cronológica dos acontecimentos, a construção 

circular, a irrupção do passado no presente e, com isso, do inconsciente no consciente. Tudo 

isso é visto como a “expressão formal precisa de um mundo em que a continuidade do tempo 

empírico e o eu coerente e epidérmico já não têm sentido”, e mais:  

No esfacelamento de Macunaíma manifestam-se, através da preocupações nacionais 
e pessoais de Mário de Andrade, (...) as estruturas arquetípicas dos deuses 
despedaçados, mas de novo recompostos; o herói de Grande Sertão: Veredas, de 
Guimarães Rosa, revive o drama de Fausto em pleno sertão brasileiro; Revel, o herói 
de L’Emploi du Temps, de Michel Butor, repete no labirinto da grande cidade a 
aventura de Teseu, lutando com o Minotauro do tempo; as angústias do herói de 
Berlim Alexanderplatz (Alfred Doeblin), vividas na Babel moderna da grande cidade, 
são sincronizadas com temas bíblicos.  

Em todas estas e em muitas outras obras se nota, em grau maior ou menor, esta 
desrealização, abstração e desindividualização de que partimos, evidente tentativa de 
superar a dimensão da realidade sensível para chegar, segundo as palavras do pintor 
expressionista Franz Marc, à “essência absoluta que vive por trás da aparência que 
vemos”. 93   

Em primeiro lugar, essa dimensão do mitopoético – nutrido por velhas tradições que 

servem de material e se somam ao conhecimento técnico produzido pelos prosadores 

contemporâneos – pode ser atribuída não apenas ao gênero romance, porque, de semelhante 

modo, nas novelas e contos pululam as forças-motrizes de sua linguagem poética. Isto é, 

conforme Bosi: “as suas estórias são fábulas, mythoi que velam e revelam uma visão global da 

existência, próxima de um materialismo religioso, porque panteísta”94. Nunes explica com 

maiores detalhes como se dá essa perspectiva do narrador rosiano, ou seja, essa visão global 

atua num nível de dupla perspectiva, o que permite a associação entre o material e o mítico. O 

crítico paraense diz que o narrador faz cair “seu duplo olhar de naturalista e poeta” sobre as 

personagens, assim, “não há uma árvore que seja tão só um ente botânico nem um animal que 
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seja tão só um ente zoológico. Como naturalista descreve-o e como poeta lhe penetra o modo 

de ser”95. 

Em segundo, tomando novamente as proposições de Bosi, a obra de João Guimarães “é 

um desafio à narração convencional porque seus processos mais constantes pertencem às 

esferas do poético e do mítico”96. Em se tratando do material que forma o discurso mítico, Bosi 

cita Lucien Sebag, estudioso que entende tal discurso como semelhante a qualquer outro 

discurso humano, feito necessariamente “de uma matéria prévia que lhe sirva de suporte” e 

pode ser encontrada “no meio natural e humano em cujo interior apareceu”, tendendo “a 

resolver no plano simbólico as antinomias vividas como dificilmente conciliáveis no nível real”, 

pois, no discurso mítico, as antinomias podem ser resolvidas porque é empregado “de um modo 

mais radical a lógica subjacente à organização social”97 (grifo do autor). 

Assim, para compreender toda riqueza de sua obra “é preciso repensar essas dimensões 

da cultura, não in abstracto, mas tal como se articulam no mundo da linguagem”98. Ainda 

ancorado no antropólogo Lucien Sebag, não é um universo feliz que serve de matéria para obras 

de Rosa, muito menos o material que origina seu foco narrativo estaria vinculado a uma 

perspectiva clássica. Bosi conclui: “o princípio que operou na elaboração do discurso 

mitopoético do grande escritor mineiro” foi “a radicalização dos processos mentais e verbais 

inerentes ao contexto que lhe deu a matéria da sua arte”99. Entendemos, a bem desta pesquisa, 

que tais processos mentais e verbais estão ancorados no experimentalismo linguístico 

empreendido por Rosa, redimensionando as concepções de sujeito e de mundo – pertinentes, 

como veremos, ao Brasil rural e arcaico –, bem como permitindo ao leitor dialogar com as 

próprias concepções de sujeito e de mundo. 

Terceiro e último, podemos encontrar, relacionando a obra em geral, entre romance e 

demais subgêneros narrativos, a forma que o narrador se distância da perspectiva clássica, 

dando voz ao homem do campo, melhor, à criança do campo. No entanto, em certos momentos 

há fronteiras que não condizem com essa configuração de criança, o que veremos 

posteriormente. É comum sentirmos um desconforto ou dúvida sobre o ponto de vista narrativo 
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ser ou não em 3ª pessoa, tamanha a maestria de Rosa ao dar voz via seus narradores. Sobre essa 

técnica, Bosi nota:  

A exuberância barroca de Guimarães Rosa e o seu aparente dispersar-se na floresta 
das imagens e dos sons induzem à suspeita de que ele teria evitado a perspectiva 
clássica, que vê do centro e do alto as determinações centrais da matéria narrada. O 
escritor teria preferido pôr-se à escuta das vozes singulares que saem da boca dos 
viventes sertanejos, tomando-as por inspiradas, belas e verdadeiras em si mesmas.100  

Além disso, consideremos já o fato desse ponto ser muito frequente na trama da criança 

Miguilim, porque parece que o intermediário entra em certo nível do magma narrativo, podendo 

seus juízos particulares entrarem em conflito com os julgamentos das personagens, ou com os 

julgamentos que nós fazemos destas mesmas personagens. Apesar dessa situação, o narrador 

permanece numa espécie de isonomia. Afinal, mesmo as opiniões conflitantes, divergentes, 

merecem seu espaço para debate e reflexão.  

2. 4 Relação espaço e tempo  

 Nas considerações acerca de espaço e tempo, a materialidade do enredo é que nos dá o 

caminho para interpretá-lo. O pano de fundo da história em que autor escreve não é obrigado a 

ser exatamente o que predomina na ficção. Contudo, levando em conta as observações sobre a 

vida do escritor de Campo Geral – o que será realizado na parte que dedicamos à biografia de 

Rosa – veremos que a novela analisada possui diversos elementos de seu contexto habitual. Até 

porque João Guimarães Rosa fez pesquisa linguística, topográfica e etnográfica para situar e 

fomentar sua produção artística. Isso se enquadra no que Nunes diz sobre a datação da obra de 

arte:  

O objeto estético é datável, situando-se num momento do tempo histórico, por um 
feixe de relações com os diversos aspectos social, político, religioso, moral –, que 
caracterizam esse momento, e que constituem, para usarmos a terminologia de Taine, 
o estado geral do espírito e dos costumes. As coordenadas temporais assinalam a sua 
inserção no presente, as suas conexões com o passado ou com a tradição e com os 
momentos posteriores do desenvolvimento artístico.101 (grifo do autor) 

Em síntese, Nunes está abordando a relação entre texto e contexto. Rosa, por exemplo, 

registra os usos e costumes da sociedade rural brasileira, nas primeiras décadas do século XX. 

A cultura popular é material emblemático de sua obra, portanto, trabalhar com os hábitos, 

crenças e valores desse Brasil provinciano, vivendo paralelamente ao Brasil de industrialização 

e urbanização tardia, se torna um dos elementos definidores de sua obra. O que há de inovador 

tem a ver com o código de arte que o escritor mineiro utiliza na representação dos aspectos 

                                                           
100 BOSI, Alfredo. Céu, inferno: ensaios de crítica literária e ideológica. São Paulo: Duas Cidades, 2003. p. 35 
101 NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. São Paulo: Editora Ática, 2001. p. 99. 



53 
 

social, político, religioso e moral. O fazer poético do autor de Campo Geral está ligado ao 

espírito de época, que de semelhante modo norteou a produção artística de muitos literatos 

contemporâneos.  

Às palavras de Nunes, podemos somar as três hipóteses de Anatol Rosenfeld presentes 

também no artigo Reflexões sobre o romance moderno. Na primeira, ele entende que em “cada 

fase histórica existe certo Zeitgeist, um espírito unificador que se comunica a todas as 

manifestações de culturas em contato, naturalmente com variações nacionais”102, isto, de nossa 

ótica, corrobora as noções de escolas literárias, estilos de época, gerações e estéticas de arte 

que, em dado momento do processo sócio-histórico, trabalham temas e conteúdos, valores 

sociais e humanos, de forma diferente. O olhar sobre a criança é uma exemplificação disso, 

perpassando os séculos XIX e XX. Dos poemas românticos de Casimiro de Abreu que acentuam 

o escapismo, a evasão do mundo na infância, passando pelo Naturalismo e pela criança no Pré-

Modernismo, na ótica de Monteiro Lobato, até chegar à criança rosiana há variações estéticas 

e filosóficas consideráveis. A infância faz parte de um objeto estético datável, a obra de arte. 

Na segunda, Rosenfeld diz que devemos considerar, no campo das artes, como de 

excepcional importância, o fenômeno da desrealização observado na pintura e que, no início 

do século passado, já vinha suscitando reações pouco amáveis no grande público, talvez por 

causa da complexidade do termo “desrealização” que se refere “ao fato de que a pintura deixou 

de ser mimética, recusando a função de reproduzir ou copiar a realidade empírica”103. Por isso 

enfatizamos ser o recurso do mitopoético, entre outras coisas, uma das estratégias empregadas 

por Rosa na hora de efetuar a desrealização em suas narrativas.  

E, na última hipótese, ele endossa o fato dessas alterações profundas, verificadas na 

pintura, sobretudo nas Vanguardas Europeias (Futurismo, Cubismo, Expressionismo, 

Dadaísmo e Surrealismo) atuarem de algum modo no romance enquanto manifestação artística, 

todavia, no campo da literatura era bem menor o número de pessoas que perceberam isso104. 

Não é só um tipo de conteúdo que define o tempo histórico da obra de arte, mas a forma que é 

trabalhado tal conteúdo. Então, parece-nos lógico que o espaço do campo no romance 

regionalista (Romântico) não tem a mesma dimensão poética e identitária do sertão rosiano e 

seus influxos sobre o sujeito campesino.  
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Gancho trata ainda da noção de duração da história. E aproveita para abordar que a 

questão do tempo está ligada com a forma do gênero narrativo. Ela diz que:  

Muitas histórias se passam em curto período de tempo, já outras têm um enredo que 
se estende ao longo de muitos anos. Os contos de um modo geral apresentam uma 
duração curta em relação aos romances, nos quais o transcurso do tempo é mais 
dilatado105. 

Para pontuarmos com segurança como operam as camadas de espaço e tempo no texto 

literário, bem como o mitopoético, elaboramos novamente breve análise do conto que serve 

apenas para endossar as proposições e possibilidades de interpretação relacionadas à novela 

Campo Geral.  

De início, pode parecer um enquadramento muito rasteiro, mas há de se concordar que 

O burrinho pedrês é um exemplo cabal dessa duração curta, uma vez que o próprio narrador 

faz juízos relacionais da história do protagonista com a de um homem. Coisa que podemos ver 

no trecho abaixo, logo após o intermediário discorrer sobre os muitos donos que a personagem-

animal já teve:  

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.106 

E exemplar também pelo modo que a densidade desse gênero narrativo implica na 

estrutura do tempo. Tarefa nada fácil, pois, como sintetizou Maria Célia Leonel107, o enredo 

desse conto parte dos motes de dois poemas, formas literárias cuja gênese trabalha com o 

elemento tempo numa perspectiva atemporal108. E, como vimos no exemplo acima, João 

Guimarães Rosa modulou com maestria os elementos da prosa de ficção, especialmente a 

relação tempo-espaço, a fim de que o clímax central não perdesse qualitativamente em nada. 

Nem no valor estético, nem na verossimilhança interna trabalhada.   
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 Para avaliar essa maestria, vejamos que no conto rosiano há a presença do que Gancho 

denomina tempo cronológico109, o que caracteriza um enredo linear (que não altera a ordem em 

que os fatos ocorreram); além de ser mensurável em horas, dias, meses, anos, séculos. Daí o 

fato na história do burrinho ocorrer num período de horas que envolvem a passagem de um sol. 

Então, para acentuar o valor estético era de se esperar o quê? Que o narrador fosse 

modulando o enredo linear com o tempo psicológico?110 Atitude bem recorrente em novelas, 

contos e romances exaltados pela Crítica Literária, que por conta dessa técnica se desvencilha 

da linearidade de fácil leitura, da previsibilidade, e, só para citar um exemplo não longe de 

romance, consideramos que, em Grande Sertão: Veredas, Rosa trabalha um tempo reflexivo 

em grande parte da narração. Ou, outro caminho para destacar o valor estético seria criar ilhas 

poéticas colocando em relevo a beleza do conto, ou seja, possibilitando a experiência estética? 

E, com isso, conseguir que essas possibilidades ocorram sem quebrar ou apagar consecução da 

célula dramática central, da narrativa do burrinho, no sentido de não se perder o fio da meada?  

 Marcando uma diferença em relação à novela de Miguilim, a presença do tempo 

psicológico é quase nula n’O burrinho pedrês, haja vista que o conto possui inúmeras 

características de novela, como as que vimos anteriormente. Contudo, a presença de subistórias 

em ambas é semelhante. O narrador do conto se vale de outra maneira de introduzir o tempo 

psicológico – talvez o tempo do mito, seja a noção mais pertinente –, à medida que ele mescla 

com ilhas poéticas ligadas com o ideário do autor implícito, semelhantemente ao que vimos em 

Bosi. Uma constante ao longo dos acontecimentos tem a ver com a ocorrência, ora por parte do 

narrador, ora por parte das personagens, de relatos sobre “estórias paralelas” ao que está 

acontecendo na narrativa. E sem apagar a linearidade predominante. Elas são exatamente o que 

referenda Rónai, ao lembrar o termo que Rosa usa:  

As nove peças que formam o volume Sagarana continuam a grande tradição da arte 
de narrar. O gênero peculiar do autor é, aliás, a novela, e não o conto. A maioria das 
narrativas reunidas no livro são novelas, menos por sua extensão relativamente grande 
do que pela existência, em cada uma delas, de vários episódios – ou “subistórias”, na 
expressão do escritor – aliás, sempre bem concatenados e que se sucedem em ascensão 
gradativa.111 

Como podemos ver nas passagens abaixo, que Raymundão vai “entretendo” Major 

Saulo com os famigerados causos no espaço rural, em sentido amplo, enquanto lidam com a 
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boiada, pelo caminho entre a Fazenda da Tampa e o local onde o gado será vendido. A partir 

disso, fica patente o imaginário do sertanejo aos fatos que acontecem no cotidiano do campo. 

O imaginário promovido pelo mitopoético perpassa, intermitentemente, a obra. Vamos chamar 

essa “subistória” de Vadico e calundú112: 

— É bom a gente dar uma prosa pequena, enquanto se toca boiada. E o que foi que 
você esteve contando, Raymundão? 
— Conversa boba, seô Major... Era a respeito do Calundú. 
— Zebu terrível. Matou o filho do Borges. 
— Foi, sim, seô Major. O pobre do seu Vadico... Menino bom, aquele! 
— Você gostava dele, você trabalhou lá? 
— Mas muito, seô Major... Coração de anjo... Gostava de todo o mundo... Não deixava 
ninguém judiar com criação nenhuma... Ele queria ser boiadeiro, queria, por toda-a-
lei. Um dia, em que fizeram de ficar aborrecido, veio logo me procurar: — “Não vou 
para o colégio! Antes aqui, Raymundão, nem que seja pisado pelas vacas, mas eu 
quero é ficar aqui com vocês todos!” — Ah, nunca imaginei que ainda ia ver o menino 
morrer daquele jeito... 
— Foi no campo, não foi? 
— Pois foi na Laje do Tabuleiro, onde tem os cochos. A gente dando sal com quina, 
por causa que, por perto, lá, estava começando a aparecer peste. O gado fêmea todo 
retinido: as novilhas solteiras, as vacas amojando, as outras com as crias taludas, ou 
bezerrada miúda, de dias só. Seu Neco Borges tinha vindo com a família, para 
apreciar. Seu Vadico gostava demais do Calundú, e o zebu também gostava dele, 
deixava o menino coçar o pêlo e bater palmada no focinho... Doideira, eu sempre 
achei. Zebu é bicho mau, que a gente nunca sabe o que é que eles vão cismar de fazer. 
[...] 

A narração desse episódio paralelo encerra com a morte misteriosa do calundú. A 

explicação vai além do nível natural e a narrativa ganha ares da verossimilhança própria do 

mito.  

Após essa estória segue-se outra, no mesmo diálogo, de tom menos melancólico, ou em 

que o melancólico também desemboca no maravilhoso só que com um tônus cômico. 

Denominamos esse fragmento, que também pode ser entendida como uma sub-história, de 

Madurêra, sujeito herodes113:  
 

— Isso, agora, eu acredito, seô Major. Sei de um caso que se passou, há muitos anos, 
contado por meu pai, que quando moço foi campeiro de um tal Leôncio Madurera, no 
sertão. Leôncio Madurera era um homem herodes, que vendia o gado e depois 
mandava cercar os boiadeiros na estrada, para matar e tornar a tomar os bois. Pois 
meu pai contava que, quando ele morreu, e os parentes estavam fazendo quarto ao 
corpo, as vacas de leite começaram a berrar feio, de repente, no curral. Coisa que o 
garrote preto urrava: 
— Madurera!...Madurera!... 
E as vacas respondiam, caminhando: 
— Foi p’r’osinfernos!... Foi p’r’os infernos... 
... Tiveram de soltar tudo e de enxotar para o pasto, porque eles não queriam sair de 
perto da casa. E meu pai contou que, de longe, a gente ainda escutava a maldição 
deles, que subiam o caminho do morro, sem parar de berrar: 
— Madurera!...Madurera!... 

                                                           
112 ROSA, João Guimarães. Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, pp. 69 – 72.  
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— Foi p’r’osinfernos!... Foi p’r’osinfernos!... 
... Arrepia as costas, mesmo para se contar... 
— Medonho, Raymundão.  
— Medonho, seô Major. 
— Olha, Raymundão, daqui a pouco estamos chegando! 
Já se avista, lá muito embaixo, o arraial: a igrejinha, boneca e branca, no tope do 
outeiro; as casas, da Rua de Baixo e da Rua de Cima; e a estação, com os trens parados, 
no meio da fumaça das locomotivas.  

Isso sucede de tal forma, em certas passagens, que o narrador nos apresenta cenas de 

entrada e saída no tempo das estórias paralelas, no ritmo dos solavancos causados pela lida com 

os bois e, mais uma vez, sem desligar o leitor do enredo principal, isto é, tudo acontece o clímax 

da narrativa acontece num único dia de vida do burrinho. Embora haja modificações não apenas 

técnica, mas expressiva, durante a mudança das temporalidades: o cronológico e o psicológico, 

sem afetar drasticamente a consecução do enredo, há mais uma forma de manter essa ligação 

do leitor com a célula central. E tem a ver com o tratamento do espaço: o sertão real (o externo 

transportado para a estrutura interna da novela) e o sertão mítico, ambos são construções 

literárias.  

O momento em que um se transfigura no outro não ocorre de forma abrupta. Ou seja, os 

elementos pertinentes aos episódios narrados por Raymundão são partilhados pelo grupo: 

fazendas, criação de bois, currais, o itinerário do processo econômico local – legal, na primeira 

sub-história, e ilegal, na segunda –, fazendeiros e seus filhos. São realidades que se repetem. O 

estranho, o fantástico e o maravilho surgem de forma modulada, quase sub-reptícia. Manter 

esse nexo entre o espaço natural e sobrenatural também faz parte da estratégia rosiana.  

Contudo, valer ressaltar que, embora haja outras formas de introspecção, nesses causos, 

o que temos é um trabalho capaz de suplantar a distensão temporal – conhecida como própria 

do tempo psicológico. Nas sub-histórias que utilizamos para exemplificar as categorias de 

espaço e tempo, há a temporalidade do mito, que ganha carga de um eterno presente, um sempre 

presente. Conforme Rosenfeld, as “configurações arquetípicas do ser humano” são intemporais, 

assim como é:  

intemporal o “tempo mítico” que, longe de ser linear e progressivo (como é o 
tempo judaico-cristão), é circular, voltando sobre si mesmo. O tempo linear, 
cronológico, se apaga como mera aparência no eterno retorno das mesmas situações 
e estruturas coletivas. Na dimensão mítica, passado, presente e futuro se identificam: 
as personagens são, por assim dizer, abertas para o passado que é presente que é futuro 
que é presente que é passado – abertas não só para o passado individual e sim o da 
humanidade; confundem-se com seus predecessores remotos (...).114 
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Ainda que as pequenas estórias sejam comunicadas como histórias do passado das 

personagens, ao entrarem na matéria do enredo pela via da contação da história, há uma entrada 

e perpetuação do tempo do mito. Quantas versões diferentes do mesmo caso e quantos casos 

diferentes, mas com similaridades, povoam o imaginário e memória coletiva dessas 

personagens? Não será a primeira nem a última vez que surgem acontecimentos envolvendo o 

medo de boi zebu que mata gente, o atrito entre o filho de fazendeiro, com alma de pião, em 

não querer ir para escola e causos, de arrepiar, sobre tocaias e maldições.  

Em outras palavras, o tempo parece ser sempre presente e sempre eterno, toda vez que 

é evocado na forma de contação. O emprego das expressões “Um dia”, em Vadico e calundú, 

e “há muitos anos, contado por meu pai”, em Madurêra, sujeito herodes, são fórmulas 

conhecidas nessas contações que radicalizam as bases do realismo formal como a relação de 

causalidade, a aceitação da verossimilhança externa ou a perspectiva de espaço e tempo. 

Estamos diante de conteúdos que extrapolam a lógica do real, afinal, o que explicaria a morte 

de calundú ou o animismo através da fala dos animais execrando Madurêra? Somente 

personagens que se apagam em suas individualidades ao compartilharem um nexo com os 

passados dos outros, que se torna o presente de todos.  

E, de modo geral, ao ratificarmos que nesse tipo de temporalidade há realidades que se 

repetem, a noção de arquétipo vem à tona. Sendo mais específico, a configuração da criança 

rosiana se baseia em arquétipos. Porque: 

No fundo e em essência o homem repete sempre as mesmas estruturas arquetípicas – 
as de Édipo ou de Electra (a própria psicologia recorreu ao mito); as do pecado 
original, da individuação, da partida casa paterna, da volta do filho pródigo; de 
Prometeu, de Teseu no labirinto – e assim em diante. A própria emergência e 
emancipação do indivíduo racional e consciente é apenas parte daquele “eterno 
retorno”, é um padrão fixo que a humanidade repete na sua caminhada circular através 
dos milênios.115 

Na parte seguinte, buscamos apresentar outros exemplos, desta feita cotejados da 

narrativa que envolve Miguilim, Campo Geral, permitindo que reforcemos nossa ótica acerca 

dos procedimentos que sobrenadam essas camadas (espaço e tempo) do texto artístico. Ao 

contar uma das memórias que Miguilim tem do lugar onde nasceu, mais longe que o Mutúm, 

“também em um buraco de mato, lugar chamado Pau-Rôxo, na beira do Saririnhém”, o narrador 

cita que o menino “se recordava de sumidas coisas, lembranças que ainda hoje o assustam”, 

entre elas, coisa de criança, uma brincadeira que terminou muito bem:  

Estava numa beira de cerca, dum quintal, de onde um menino-grande lhe fazia caretas. 
Naquele quintal estava um perú, que gruziava brabo e abria roda, se passeando, pufo-
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pufo — o perú era a coisa mais vistosa do mundo, importante de repente, como uma 
estória — e o meninão grande dizia: — “É meu!...” E: — “É meu...” — Miguilim 
repetia, só para agradar ao menino grande. E aí o Menino Grande levantava com as 
duas mãos uma pedra, fazia uma careta pior: — “Aãã!...” Depois, era só uma 
confusão, ele carregado, a mãe chorando: — “Acabaram com o meu filho!...” — e 
Miguilim não podia enxergar, uma coisa quente e peguenta escorria-lhe da testa, 
tapando-lhe os olhos. Mas a lembrança se mistura com outra, de uma vez que ele 
estava nú, dentro da bacia, e seu pai, sua mãe, Vovó Izidra e Vó Benvinda em volta; 
o pai mandava: — “Traz o trém...” Traziam o tatu, que guinchava, e com a faca 
matavam o tatú, para o sangue escorrer por cima do corpo dele para dentro da bacia. 
— “Foi de verdade, Mamãe?” — ele indagara, muito tempo depois; e a mãe 
confirmava: dizia que ele tinha estado muito fraco, saído de doença, e que o banho no 
sangue vivo do tatú fora para ele poder vingar. Do Pau-Rôxo conservava outras 
recordações, tão fugidas, tão afastadas, que até formavam sonho.116 

O Pau-Roxô é um lugar ainda mais Mutúm. É mais distante e também um buraco de 

mato. Não chega a ser uma vila. O espaço mais aberto, local, e o mais fechado, a casa e o 

quintal, se tornam lugares não mais reais, ainda que revestidos de verossimilhança, e sim 

material da memória afetiva. Falamos da carga emocional dessas memórias porque elas ainda 

assustam Miguilim. Esse fragmento narra duas memórias consecutivas do protagonista criança, 

numa lógica temporal e encadeamento que, de início, julgamos ser pertinente ao conceito de 

flashback, o qual geralmente é associado à noção de tempo cronológico ou uma condensação 

dela.  

No entanto, assim como o espaço aparentemente trivial não é mais a casa real, o quintal 

real, e sim retalho de memória, espaço rememorado pela carga sentimental que ficou atrelada a 

ele, portanto, é estória, o tempo psicológico também surge, assim como os elementos do tempo 

mítico surgem. Por exemplo, a passagem de uma recordação para outra ocorre sem 

necessariamente findar-se a primeira. Por um minuto, podemos cogitar que estamos de um fluxo 

de memórias, cujo encadeamento se aproxima pela imagens e sentimentos em associação. 

Miguilim com a cabeça sangrando após uma pedrada, porém a “lembrança se mistura com 

outra” com a de ter sido banhado com sangue de tatu quando estivera doente.      

E mais, se partirmos para alguns contrapontos sobre a questão da temporalidade na 

narrativa, passamos a garimpar em camadas mais profundas, e verificar que os breves tempos 

ou fases relatadas nos remetem à essência das personagens, conforme a cosmovisão rosiana. 

Essa passagem, por exemplo, é arquetípica na medida em que brigas e violência entre garotos 

menores e maiores continuam sendo constantes, não apenas no espaço rural, mas no citadino. 

Nos lares, seja da alta estirpe, seja da baixa, não nos faltam relatos de pais e mães com filhos 
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brigando entre si ou com amigos de infância, quase se digladiando caso não haja uma 

intervenção.  

Na Bíblia, no Império Romano, passando por Machado de Assis e desembocando em 

Milton Hatoum, encontramos, respectivamente, de Esaú e Jacó, Nero e Britânico, Pedro e Paulo 

até Yaqub e Omar, tamanha similaridade entre arte e realidade. Pode ser que tais exemplos não 

casem bem com essa cena, pois, Miguilim não é irmão do algoz em questão. Se pensarmos, por 

comparação singela, há entre os meninos na rua um laço que os nivela quase como irmãos, 

basta pensarmos num tão emblemático romance como Capitães da areia, de Jorge Amado. 

Mas, não seja por falta desse laço, pois há tal conteúdo entre irmãos na novela.  

Vemos isso entre as passagens próximas do encerramento da narrativa, momento em 

que percebemos Miguilim transformado pelas travessias que vive em forma de dores, e por 

perder Dito e a cachorra quase cega, Cuca Pingo-de-Ouro, que o pai deu para tropeiros117 de 

passagem pelo Mutúm levarem – quem ia querer uma cachorra praticamente cega e seu 

filhinho? – e por outras violências sofridas na mão no pai. Seria uma fase final da condição da 

personagem criança, mais autônoma, capaz de refletir consigo mesma, após levar surra do pai 

por causa de Liovaldo e estando diante da mãe que lavava os machucados em seu corpo pequeno 

com “água-com-sal”, que “não queria chorar mais. Podiam matar, se quisessem, mas ele não 

queria ter mais medo de ninguém, de jeito nenhum. Demais!”, e expressar sem medo: — “‘Pai 

é homem jagunço de mau. Pai não presta.’ Foi o que ele disse, com todo desprezo”118.  

Antes dessa agressão, ou seja, sua causa aparente é o fato do protagonista ter brigado 

com o irmão mais velho, Liovaldo, para proteger Grivo de maldades: 

E foi que uma vez ia passando o Grivo, carregando dois patos, peados com embira, 
disse que ia levando para vender no Tipã. O dia estava muito quente, os patos chiavam 
com sede, o Grivo esbarrou para escutar a gaitinha do Liovaldo — ele nunca tinha 
avistado aquilo — e aproveitou, punha os patos para beber água num pocinho sobrado 
da chuva. Aí o Liovaldo começou a debochar, daí cuspiu no Grivo, deu com o pé nos 
patos e deu dois tapas no Grivo. O Grivo ficou com raiva, quis não deixar bater, mas 
o Liovaldo jogou o Grivo no chão, e ainda bateu mais. O Grivo então começou a 
chorar, dizendo que o Liovaldo estava judiando dele e da criação que ele ia levando 
para vender.  

O ódio de Miguilim foi tanto, que ele mesmo não sabia o que era, quando pulou no 
Liovaldo. Mesmo menor, ele derrubou o Liovaldo, esfregou na terra, podia derrubar 
sessenta vezes! E esmurrou, esmurrou, batia no Liovaldo de todo jeito, dum tempo só 
até batia e mordia. Matava um cão?! O Liovaldo, quando pôde, chorava e gritava, 
disse depois que o Miguilim parecia o demo. 

Era dia de domingo, Pai estava lá, veio correndo. Pegou o Miguilim, e o levou para 
casa, debaixo de pancadas. Levou para o alpendre. Bateu de mão, depois resolveu: 
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tirou a roupa toda de Miguilim e começou a bater com a correia da cintura. Batia e 
xingava, mordia a ponta da língua, enrolada, se comprazia. Batia tanto, que mãe, 
Drelina e a Chica, a Rosa, Tomezinho, e até Vovó Izidra, choravam, pediam que não 
desse mais, que já chegava. Batia. Batia, mas Miguilim não chorava. Não chorava 
porque estava com um pensamento: quando ele crescesse, matava Pai. Estava 
pensando de que jeito era que ia matar Pai, e então começou até a rir. Aí, Pai esbarrou 
de bater, espantado: como tinha batido na cabeça também, pensou que Miguilim podia 
estar ficando dôido.119 

Inclusive, a título de comparação que de novo endossa certas constantes estético-

filosóficas em Rosa, podemos citar o deslumbramento da criança Miguilim diante de um peru, 

o que ocorre em similaridade ao conteúdo do conto “As margens da alegria”, que integra a obra 

Primeiras estórias. Nele, acontece de a criança sofrer ao retornar à casa dos tios e ao se dar 

conta de que o animal havia sido preparado para alimentação cotidiana. Esta cena contrasta com 

a experiência contemplativa da criança, no ritmo lírico da prosa poética rosiana, com todo a 

satisfação do deslumbramento à primeira vista: 

Senhor! Quando avistou o peru, no centro do terreiro, entre casa e árvores da mata. O 
peru, imperial, dava-lhe as costas, para receber sua admiração. Estalara a cauda, e se 
entufou, fazendo roda: o rapar das asas no chão – brusco, rijo, – se proclamara. 
Grugulejou, sacudindo o abotoado grosso de bagas rubras; e a cabeça possuía laivos 
de um azul-claro, raro, de céu e sanhaços; e ele, completo, torneado, redondoso, todo 
em esferas e planos, com reflexos de verdes metais em azul-e-preto – o peru para 
sempre. Belo, belo! (...) Sua colorida empáfia. Satisfazia os olhos, era de tanger 
trombetas. (...) O Menino riu, com todo o coração. Mas só bis-viu. Já o chamavam, 
para passeio.120 

Citamos elementos do mítico porque, a crenças e superstições que marca o ideário 

campesinato ainda apresenta usos e costumes arcaicos. Na matéria do mitopoético, que se 

alimenta de lendas e rituais, se admite que os personagens cultivem essas soluções mágicas, 

diante de um contexto de Brasil que não tinha posto de saúde e hospitais para o povo do interior. 

Logo, o passado dos outros se torna o presente de Miguilim, pois o tempo mítico é circular. 

Acredita-se na cura através do ritual com o sangue animal. Do mesmo modo que se cria antes, 

crê-se agora.    

 

 

 

 

                                                           
119 Ibid. p. 134.  
120 ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. pp. 50-51. 



62 
 

3 ASPECTOS LITERÁRIO-FILOSÓFICOS EM MIGUILIM: A INFÂNCIA E O 
PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO  

3. 1 Rosa: um pouco de sua trajetória 

 Em nota de rodapé da obra História concisa da Literatura Brasileira, Alfredo Bosi trata 

da vida e carreira de João Guimarães Rosa. Nascido em Cordisburgo, estado de Minas Gerais, 

a 1908, J. G. Rosa passou a infância e sua formação primária na cidade natal – conhecida zona 

pastoril no centro do estado –, onde seu pai era comerciante. A formação secundária ocorreu 

em Belo Horizonte. Neste período, já era “um apaixonado da Natureza e das línguas”121. Com 

formação superior em Medicina, ele exerceu a profissão em cidades interioranas como Itaúna e 

Barbacena.  

O concurso prestado em 1943, para o Ministério do Exterior, foi a porta de entrada para 

a diplomacia, servindo como cônsul-adjunto em Hamburgo, quando o Brasil declarou guerra à 

Alemanha. Passou por Bogotá, como secretário, e atuou como conselheiro em Paris. Um dos 

seus últimos cargos, após ter voltado para o Brasil, em 1958, foi a chefia do Serviço de 

Demarcação de Fronteiras.  

Quanto ao reconhecimento literário, somente a partir de 1956 – com as publicações de 

Grande Sertão: Veredas e Corpo de Baile – é que ele desponta no cenário brasileiro, embora 

os contos enfeixados na obra Sagarana já tivessem sido publicados há cerca de uma década. 

Sobre aquelas obras, Bosi afirma: “o reconhecimento cresceu a ponto de melhor chamar-se 

glória”122. Daí não nos espanta que haja traduções de seus títulos para o francês, o italiano, o 

espanhol, o inglês e o alemão. Mas, “de repente, ele se foi”123, disse a filha, Vilma Guimarães 

Rosa, durante entrevista. Eis o único espanto fatalista, o de seu enfarte, em 1967, três dias 

depois de ter sido consagrado como imortal pela Academia Brasileira de Letras (ABL).  

3. 2 A obra e a Crítica Literária 

Ainda conforme a entrevista citada no tópico anterior, com Vilma Rosa, ao ser inquirida 

se houve alguma evolução de Sagarana (1946) a Tutaméia (1967) e se tal upgrade – leiamos 

upgrade enquanto aperfeiçoamento do padrão estético – ocorrera de forma consciente, diz ela 

entender que o primeiro livro foi o ponto de partida por causa do estabelecimento das 
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personalidades que o pai trabalharia em suas obras. E, como a personalidade se apura com o 

passar do tempo, J. G. Rosa não estacionou o desenvolvimento desse aspecto estilístico, 

considerado e definido pela filha com os adjetivos inevitável e consciente. Sobre tudo isso, 

Vilma diz:  

Sem dúvida, evolução existe, e muito nítida. Sagarana foi um ponto de partida, 
notável pelas suas afirmações de personalidade. A personalidade se desenvolve, se 
aprimora, se apura com o passar dos tempos. Papai não estacionou, nem 
estilisticamente. A evolução foi, a um tempo, inevitável e consciente. Inevitável, pela 
ampliação de experiências do escritor. Consciente, pois ele procurava (...) cada vez 
mais aperfeiçoar-se na criação literária. (...) Em Tutaméia, vemos que as 
personalidades já gozam do benefício de uma introspecção124.  

Agora, em que foi pesado o teor literário de sua(s) obra(s) a fim de que lhe conferissem 

o devido reconhecimento? O consenso a que chegaram muitos críticos, vejamos, partiu da 

poeticidade com que o prosador mineiro tratou e recriou o regionalismo na literatura. A 

concepção de regionalismo, evocada aqui, é o que Bosi aponta – em sua obra crítica da segunda 

metade do século XX – sobre uma das linhas dos romances produzidos no Romantismo 

brasileiro (cuja prosa inicia na primeira metade do século XIX, se considerarmos a publicação 

em 1844 de A Moreninha, por Joaquim Manuel de Macedo):  

As várias formas de sertanismo (romântico, naturalista, acadêmico e, até, modernista) 
que têm sulcado as nossas letras desde meados do século passado, nasceram do 
contato de uma cultura citadina e letrada com a matéria bruta do Brasil rural, 
provinciano e arcaico. Como o escritor não pode fazer folclore puro, limita-se a 
projetar os próprios interesses ou frustrações na sua viagem literária à roda do campo. 

125 (grifos nossos) 

Para Bosi, J. G. Rosa também levou essa linha literária de novo ao centro da ficção 

brasileira. Contudo, é preciso pontuar o que foi que chamou a atenção dos críticos no que 

concerne à técnica narrativa rosiana, isto é, precisamente, que nova fórmula foi operada na arte 

da palavra a ponto de render glórias ao autor. Podemos avaliar isso nas observações de Bosi 

quando diz:  

A alquimia, operada por João Guimarães Rosa, tem sido o grande tema da nossa 
crítica desde o aparecimento dessa obra espantosa que é Grande Sertão: Veredas. 
Após a leitura, começou-se a entender de novo uma antiga verdade: que os conteúdos 
sociais e psicológicos só entram a fazer parte da obra quando veiculados por um 
código de arte que lhes potencia a carga musical e semântica. E, em consonância 
com todo o pensamento de hoje, que é um pensar a natureza e as funções da 
linguagem, começou-se a ver que a grande novidade do romance vinha de uma 
alteração profunda no modo de enfrentar a palavra.126 (destaques nossos) 
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Os juízos do crítico Bosi, embora sejam sobre o romance (Grande Sertão: Veredas) e 

não diretamente sobre as novelas e contos como: Campo Geral e O burrinho pedrês, 

respectivamente, fazem sentido tanto pela questão do material regionalista – que caracteriza 

estas produções rosianas assim como aquela –, quanto pela questão do ponto de vista referente 

ao programa estético, que o autor empreende na arte da palavra. Podemos, então, aproximar os 

apontamentos de Bosi ao que Paulo Rónai observa, de maneira pontual, acerca de Sagarana. E 

que explica boa parte do que são essa “alquimia” e essa “alteração profunda”, conforme citou 

Bosi, no modo de Rosa tratar a palavra.  

De acordo com Rónai, no breve artigo A arte de contar em Sagarana, que compõem a 

edição da Nova Fronteira, utilizada neste trabalho, o emprego do regionalismo em Rosa 

representa uma dimensão incomum. Porque o comum, para os escritores de trabalho moderado, 

é utilizar o regionalismo como “tábua de salvação”, ou seja, escritores assim acreditam que 

basta o “armazenamento de costumes, tradições e superstições locais, o acúmulo de palavras, 

modismos e construções dialetais, a abundância da documentação folclórica e linguística” para 

suprir “as falhas da capacidade criadora”127. Reduzem ou subjugam a arte à mera função de 

registro. Contudo, como crítico, Rónai entende que para o escritor de talento o regionalismo, 

na verdade, reflete alguns obstáculos e limitações a serem vencidos e tal vitória, entendemos 

nós, possivelmente se verifica e se explica com a aplicação de certa engenhosidade por parte 

do artista da palavra. Ronái considera que:  

A riqueza léxica, em particular, longe de constituir um atrativo – a não ser para os 
estudiosos da língua –, torna a obra menos acessível à maioria dos leitores. Quanto ao 
material folclórico, este significa uma perpétua ameaça de desviar a narração, tolher 
o enredo, quebrar o ritmo. Dir-se-ia que o escritor regionalista precisa de menos valor 
que os outros para se fazer tolerar, porém de maior originalidade para alcançar o êxito 
e admiração”128.   

 Entendemos que essa originalidade é exatamente o ponto em que as narrativas de Rosa 

se encontram. Ou, melhor dizendo, o seu programa estético alcança evidência pela forma nova 

com que ele apresenta o conteúdo regional, léxico e folclore, e o conhecimento popular, a ponto 

de configurar e render ao autor brasileiro um status criativo que o diferencia do que é geralmente 

realizado, do que é comum em muitos escritores: perpetuar a reprodução de hábitos linguísticos 

e/ou parafrasear o conteúdo folclórico sem alguma arquitetação inovadora da palavra. Logo, 

esses escritores comuns não conseguem potencializar a carga poética da narração, sobretudo, 

                                                           
127 ROSA, João Guimarães. Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 15. 
128 Ibid. pp. 15-16. 
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de mitos e lendas regionais. Enquanto Bosi vê que, para haver alta beleza, a introdução de 

conteúdos sociais e psicológicos demandam um trabalho estético característico – configurando 

um novo “código de arte” e, assim, podendo criar uma assinatura, uma autoria, o que 

reconhecemos como sendo o status da estética rosiana –, o parecer de Rónai casa com esse 

germe original, próprio de uma prosa sertaneja com envergadura estética semelhante a do 

escritor mineiro, uma vez que este provavelmente vence essas barreiras ameaçadoras, capazes 

de desviar ou prejudicar a manifestação da beleza na narração literária.  

Em certo sentido, Rosa venceu o desafio e “a ameaça de se desviar da narração” ao 

modular o conteúdo referente ao arranjo social do ambiente regional com os recursos 

expressivos e linguísticos disponíveis na língua e na arte, recriando uma forma de linguagem 

literária, configurando-a de tal maneira que possa potencializar a carga expressiva das 

peripécias e conflitos vividos por Miguilim, na direção verossimilhança, provavelmente 

atingindo uma beleza que se comunica ao espírito do homem, sendo capaz de dialogar, produzir 

influxos e redimensionar na pessoa leitora aquilo que sente e entende como percepção do 

mundo. Em resumo, nossa tese faz uma leitura que propõe a compreensão de que seria, de um 

lado, a capacidade criadora do artista da palavra, mais uma vez, conseguindo demonstrar que 

os códigos culturalizados e cristalizados na arte e na linguagem – e pela arte e pela linguagem 

– não impedem que uma nova cosmovisão possa se plasmar em forma de poesia, neste caso, na 

fôrma literária da novela Campo Geral, promovendo, do outro lado, forças e inspirações em 

forma de juízos teóricos e estéticos na pessoa leitora. Ademais, já que não impede que um novo 

trabalho estético surja, é pela linguagem que existe a possibilidade de manifestação de outra 

concepção do que é belo, através da configuração de um novo código de arte, à medida que cria 

uma nova forma de comunicação e, principalmente, de expressão da beleza.  

 Vale abrir um parêntese para dar ênfase ao fato de que, como vimos em Vilma Rosa, 

existe uma gradação na estética de João Guimarães Rosa, portanto, não se pode colocar sua 

competência literária e força criativa, no que tange à confecção de todos os títulos 

(cronologicamente situados), num mesmo plano. Logo, considerando as análises dos críticos, 

houve uma maturação.  

Por conta da dita maturação, não nos custa evidenciar na obra de Rosa uma ascese pela 

via da poesia. Em outras palavras, os críticos contribuem com, pelo menos, duas possíveis 

conclusões no que concerne à sugerida ascese. Ambas inter-relacionadas e complementares. Na 

primeira, de modo mais geral, buscamos considerar que a experiência estética em Rosa (que 

nos é sentida e propiciada mediante a leitura) está no caminho da elevação, do prazer e do 
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deleite do espírito por intermédio da beleza que toca seus leitores. Na segunda, de forma mais 

específica (abordada com mais propriedade nos tópicos seguintes), procuramos entender que 

há na construção de suas personas, crianças, jovens, adultos e idosos – ou mesmo quando o 

personagem é animal, afinal, temos usado alguns recortes de outra narrativa para endossar 

certas constantes estético-filosóficas presentes também na configuração da trama que Miguilim 

percorre –, uma possível elevação do humano, a fim de que este imite aquelas, ou entre em 

catarse com elas, e assim possa participar de uma experiência de auto percepção, possa se 

moralizar, refinar sua visão de mundo ou desenvolver competências socioemocionais a fim de 

se reconhecer mais humano.   

Vejamos tais conclusões. Desde a obra em que principia, Rosa parecia ficar mais 

consciente do desafio que se impunha ao próprio talento, a saber, a recriação cada vez mais 

sofisticada de seu universo poético, o que nos faz pensar acerca dos elementos: seres, forças, 

realidades, mistérios, filosofias e incógnitas que constituem tal universo. Sobre esse desafio, foi 

levantado por Rónai no ensaio “Os vastos espaços”, texto integrante da primeira edição de 

Primeiras estórias, que: 

Cada novo cume atingido é, para o artista criador, um triunfo e um perigo. A obra-
prima realizada impõe a obrigação de superar-se. Em Corpo de baile, Guimarães Rosa 
soube corresponder à expectativa suscitada por Sagarana; em Grande Sertão: 
Veredas, soube ir ainda além; e soube renovar-se nestas Primeiras estórias, que, não 
obstante o seu volume pouco alentado, formam outra etapa importante na reta da sua 
ascensão e obrigam o comentarista a rever suas apreciações anteriores129.  

Portanto, a ascese a que nos referimos também inclui outra forma de elevação, 

superação, que não apenas a relativa à ascensão da técnica e às expectativas que foram 

suscitadas pela arte rosiana, expectativas, vale ressaltar, atendidas nos textos que integram 

Corpo de Baile. Isto é, a ascensão a que nos referimos vai além da maturação da técnica 

narrativa, conforme os críticos evidenciaram. Trata-se de uma ascese enquanto uma 

possibilidade para que o ser humano, na qualidade/função de leitor e apreciador da arte, venha 

realizar a prática de virtudes. Seria ainda, e por que não cogitarmos, uma oportunidade de sentir 

a beleza enquanto potência educadora, em seu sentido mais original, o de conseguir extrair do 

ser humano o desenvolvimento de suas faculdades e competências, conduzindo de dentro para 

fora o refinamento de atributos que podem contribuir para a vida em sociedade, para a saúde e 

vigor do sujeito leitor.  

                                                           
129 ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p. 22. 
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Talvez seja impossível retirar de Rosa – bem como de muitos autores clássicos, ou 

recentes, de alcance universal – a leitura como exercício prenhe de potencialidades intelectivas, 

intuitivas e constitutivas do ser, e que provoca o deleite do espírito. Contudo, em nossa análise, 

entendemos que o autor brasileiro arquiteta determinado conjunto de circunstâncias e 

acontecimentos mediados pelos seus textos, que representariam verdadeiras oportunidades de 

se experimentar a prática de virtudes e oportunidades de autoconhecimento. Isso, conforme nos 

mostram as análises dos autores que buscamos trabalhar. Novamente de acordo com Ronái: 

Em Sagarana, J. Guimarães Rosa afronta todos esses empecilhos. Apresenta-se como 
autor regionalista de uma obra cujo conteúdo universal e humano prende o leitor desde 
o primeiro momento, mais ainda que a novidade do tom ou o sabor do estilo. O leitor 
vindo de fora, por mais integrado que se sinta no ambiente brasileiro, não pode estar 
suficientemente familiarizado com o rico cabedal linguístico e etnográfico do país 
para analisar o aspecto regionalista dessa obra; deve aproximar-se dela de um outro 
lado para penetrar-lhe a importância literária130. 

 De que “importância literária” fala Rónai? Por qual “lado” o leitor se aproxima dela? 

Para ele, o conteúdo da prosa é organizado a fim de que o leitor se prenda, ou se deleite na 

leitura, muito mais por algo que não acontece apenas em razão do material linguístico e 

etnográfico da obra narrada ou do sabor de seu estilo.  

Em nossa pesquisa, supomos e sugerimos que essa importância tem a ver com o valor 

estético da obra de arte. Tem a ver com o prazer, mediado pela obra de arte. O prazer pela via 

da arte é um consenso entre a maioria dos filósofos e estetas, conforme nos diz Duarte Júnior, 

ao acentuar que ao estarmos frente a uma obra de arte “nossos sentimentos entram em 

consonância com suas formas e assim vibram, causando-nos reações emocionais”131. De acordo 

com Duarte Junior: 

A arte é-nos uma espécie de espelho, face ao qual descobrimos e conhecemos aspectos 
do nosso sentir, muitos dos quais até então insuspeitados. Porém, o cerne desta questão 
se refere à qualidade dos sentimentos despertados no espectador, que não é idêntica 
a dos sentimentos surgidos na vida prática. [...]  
O que ocorre (...) é que a qualidade dos sentimentos do espectador, frente à obra, é 
distinta de sua qualidade na existência do dia-a-dia. (...) A tristeza que sinto face à 
morte de um personagem, no teatro, é diferente da que sinto por ocasião da morte de 
um amigo. Na experiência estética estamos em frente a um símbolo, e o que sentimos 
guarda também esta qualidade simbólica132. (grifos nossos) 

Os críticos aqui elencados convergem, no que se refere aos aspectos da experiência 

estética, ao darem margem para supormos que as personagens rosianas possuem essa qualidade 

simbólica, capaz de despertar sentimentos no apreciador, permitindo-lhe conhecer aspectos do 

                                                           
130 ROSA, João Guimarães. Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 16. 
131 DUARTE JÚNIOR, João Francisco. O que é beleza: (experiência estética). São Paulo: Brasiliense, 2003. p. 
84. 
132 Ibid. pp. 84-85. 
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próprio sentir. No caso específico da novela, as peripécias que envolvem o Miguilim, bem como 

as dimensões que o compõem enquanto configuração esquemática, constroem as condições e 

funcionam como espelho do leitor, isto é, permitem ao leitor-experienciador da arte uma 

reflexão de natureza simbólica cuja carga e qualidade propiciam um autoconhecimento. As 

funções estética e cognitiva da obra atuam, ainda que o tipo de conhecimento gerado pela obra 

de arte possa ser difuso e inconsciente. Acreditamos que isso tudo seria a arte atuando dentro 

de uma função de educação sentimental, a partir do prazer que guarda ou carrega consigo certos 

efeitos de natureza estético-filosófica.  

Na experiência estética, se somos afetados pela personagem, é válido explicar a natureza 

simbólica desse efeito, tomando as palavras de Susanne Langer:  

A alegria de uma experiência estética direta indica a que profundidade da mentalidade 
humana essa experiência chega. Pode-se dizer verdadeiramente que uma obra de arte, 
ou qualquer coisa que nos afeta como faz a arte, ‘provoca algo em nós’, porém não no 
sentido usual – dar-nos emoções e estados de ânimo – que é negado, e com razão, 
pelos estetas. O que ela provoca em nós é uma formulação de nossas concepções de 
sentimento e nossas concepções de realidade visual, factual e audível, em conjunto. 
Ela nos dá formas de imaginação e formas de sentimentos, inseparavelmente; quer 
dizer, clarifica e organiza a própria intuição.133 (grifos da autora)   

Por isso, reafirmamos que o leitor vai redimensionando suas concepções e formas de 

perceber o mundo, ainda que pessoa e personagem partilhem de esferas ônticas diferentes. Em 

nossa leitura, vai ser comum sugerirmos interpretações e possíveis conclusões, diante das 

situações que vamos presenciar ao longo da novela (principalmente no espaço reservado às 

análises). Vamos seguir o entendimento de que a qualidade dos sentimentos e a beleza 

simbólica despertada pela obra de arte, cuja ponta de lança aqui é personagem Miguilim, 

contribui para o processo de humanização, representando parte das condições capazes de gerar 

o enriquecimento do leitor, que participa dessa outra realidade. Sobre esta realidade, Duarte 

Junior explica que no momento da experiência estética, embora a vida prática seja deixada “lá 

fora”: 

vivenciamos uma nova realidade, isto, contudo, não significa uma perda de nós 
mesmos, não equivale a uma forma de amnésia. Por mais envolvido que o espectador 
esteja com o filme, por exemplo, em algum lugar dele permanece a consciência de 
que é apenas um espectador sentado na poltrona do cinema. Perder esta consciência 
equivaleria à loucura, à esquizofrenia. E é justamente por saber do caráter precário e 
ilusório da realidade com a qual me envolvo, na experiência estética, que me permito 
deixar fluir os meus sentimentos, sem medo algum. 134 

No entanto, ainda que sejamos impotentes e conscientes de não darmos conta de 

interpretar a totalidade de sensações evocadas no leitor, isso não nos impede de cogitarmos 

                                                           
133 Ibid. p. 86 
134 Ibid. p. 86 
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algumas das sensações e sentimentos envolvidos ou despertados pelas cargas dramáticas 

latentes na obra de arte e, assim, diferenciá-las ou aproximá-las de alguns dos sentimentos 

suscitados pelos acontecimentos empíricos, dados seja na experiência do dia a dia, seja num 

determinado momento da história de vida do leitor. Há acontecimentos comuns a todas as 

pessoas. Inclusive, intencionamos avaliar se até as situações mais humilhantes, hostis e injustas 

podem – mediante o comportamento, crenças e falas da personagem – nos dar prazer, num nível 

de deleite do espírito, ou provocar outros humores mas não menos carregados de beleza, 

expressividade e lirismo, ao longo da prosa poética.   

De certo modo, a história de Miguilim representaria parte do projeto de 

experimentalismo linguístico ancorado em materiais da vida rural, transportados ao campo 

ficcional, em que Rosa permite a seus caracteres a realização de certas atividades como ascese 

que os leva à libertação e prática de virtudes. Não necessariamente nesta ordem. Essa ascese é, 

possivelmente, prazerosa também a quem está em catarse135 com a obra de arte. 

Compreendemos tais atividades como os “processos” que Bosi exemplifica em:  

Muitas personagens das Primeiras estórias acham-se privadas de saúde, de recursos 
materiais, de posição social e até mesmo do pleno uso da razão. (...) O narrador, cujo 
olho perspicaz nada perde, não poupa detalhes sobre o seu estado de carência extrema. 
Apesar disso, os contos não correm sobre os trilhos de uma história de necessidades, 
mas relatam como, através de processos de suplência afetiva e simbólica, essas 
mesmas criaturas conhecerão a passagem para o reino da liberdade. 136 (grifos 
nossos) 

Na segunda parte do célebre artigo Céu, inferno, autoria de Alfredo Bosi, temos parte 

da crítica que Graciliano Ramos efetuou acerca do Sagarana, em 1944, julgando Rosa como 

quem promove certa “dissipação naturalista” nas narrativas. Por sua vez, Bosi explica da 

seguinte maneira a avaliação daquele em relação a este:  

É pouco provável que, àquela altura, Graciliano estivesse adotando, ao pé da letra, a 
distinção lukacsiana entre “naturalismo” e “realismo”, mas, mesmo sem conhecê-la, 
a sua crítica passava por ela. O termo dissipação, que ele usa para qualificar a escrita 

                                                           
135 Catarse faz parte do efeito estético da arte sobre seu apreciador. Este conceito está assentado no que o filósofo 
paraense, e crítico de arte, Benedito Nunes analisa acerca da obra de Aristóteles: “Sem perder de vista as outras 
artes, Aristóteles, que estudou particularmente a tragédia, a comédia e a epopéia, diz, na Poética, que as 
representações imitativas da poesia, cujo meio de expressão é a palavra, têm por objeto retratar homens em ação, 
ocupando-se a tragédia dos bons e nobres, e a comédia dos maus vis. (...) O seu efeito estético, a catarse (kátharsis), 
mostra-nos que essa representação exemplar estende a sua influência ao plano moral da vida. Efeito específico da 
tragédia, a catarse (depuração, purificação) consiste na neutralização dos sentimentos excessivos - a comiseração 
e o temor - que o espetáculo suscita na assistência, e que ele mesmo aplaca, estabelecendo entre aqueles dois 
estados psíquicos de caráter emocional um equilíbrio que redunda em novo sentimento, mediano, harmonioso, 
equilibrado, que é, na linguagem da Poética, ‘o termo médio em que os afetos adquirem estado de pureza’". 
(NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. São Paulo: Editora Ática, 2001. pp. 28-29) 
136 BOSI, Alfredo. Céu, inferno: ensaios de crítica literária e ideológica. São Paulo: Duas Cidades, 2003. pp. 36-
37.   
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de Sagarana, tem a ver com a maneira de um prosador virtuosista que se dá de corpo 
e alma às sensações do mundo e às impressões das suas criaturas137. (grifos nossos) 

Não podemos, então, pensar que esse “prosador virtuosista” trabalhe a experiência com 

a arte somente para si, como se não estivesse interessado em impregnar a própria arte de certo 

conteúdo virtuoso disponível à apreciação de outros. Assim como Bosi afirma, concisamente, 

noutro livro138, que a função anagógica da literatura rosiana é pensada como órgão de depuração 

do homem, no livro organizado por Victor Sales Pinheiro (A Rosa o que é de Rosa) vemos 

também que Benedito Nunes – leitor assíduo de Rosa desde o final da década de 50 – detalha 

isso (a anagogia) com mais nuanças. Incrementando sua leitura com as interpretações de um 

jornalista e crítico literário, diz Nunes: 

Tinha, portanto, razão Franklin de Oliveira: as novelas, os contos e o romance, órgãos 
do homem, desempenhariam uma função anagógica. Assim a beleza contemplada nas 
coisas, somada ao efeito do canto e da “plumagem das palavras” que a possibilita, 
seria o meio, à disposição do ficcionismo, para religar-se e religar o leitor à realidade 
superior (religião vem de religare), traduzindo, de cada vez, as narrativas de um “alto 
original”, de que todas são versões parciais e imperfeitas.139 

Nessa perspectiva, a poesia equivaleria à religião. Poesia entendida como beleza 

manifesta pela linguagem literária ou passível de captura através das fôrmas do gênero 

narrativo, capazes de desempenhar essa função anagógica: um certo arrebatamento, elevando a 

alma através da contemplação da beleza nas coisas, ligando o leitor à realidade superior140. 

Sendo ambas equivalentes, nada é mais pertinente à natureza e ao hábito de seus cultuadores 

que a obtenção de estímulos, pela liturgia da leitura, que os liguem a esse “alto original” e/ou 

serem instigados à ascese. Isto, possivelmente, ocorre pela interpretação dos símbolos e 

alegorias presentes na obra de arte literária.  

Ao analisar comparativamente a postura dos narradores de Graciliano Ramos e João 

Guimarães Rosa, Bosi exemplifica que o tratamento dado a Fabiano, protagonista de Vidas 

Secas, seria talvez impensado ou, pelo menos, incongruente com o foco narrativo característico 

do autor de obras como Campo Geral e Grande sertão: veredas. Por quê? A justificativa tem a 

                                                           
137 Ibid. p. 35 
138 Bosi defende que Rosa escolheu “abertamente a leitura que Dante chamava de ‘anagógica’ ou supra-sensível”, 
de forma que “toda a sua obra nos põe em face do mito como forma de pensar e de dizer atemporal e, na medida 
em que leva a transformações bruscas, alógica”. (BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. São 
Paulo: Cultrix, 2006, p. 433). 
139 NUNES, Benedito. A Rosa o que é de Rosa: literatura e filosofia em Guimarães Rosa. Victor Sales Pinheiro 
(org.). Rio de Janeiro: DIFEL, 2013. p. 252.  
140 Disponível em: 
https://www.google.com/search?q=anagogia&oq=anagogia&aqs=chrome..69i57j0l7.3405j0j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-8 Acesso em 15 de fevereiro de 2020. 
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ver com o que, volta e meia, arrolamos em nosso estudo como definidor da poética rosiana, a 

saber, a aproximação íntima entre narrador e personagem. Segundo Bosi:  

Fabiano precisava curar a bicheira da novilha, mas, não encontrando o animal no 
pasto, curou-o “no rasto”, rezando sobre as suas pisadas na areia. O narrador descreve 
o ato mágico e comenta: “Cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a 
consciência tranquila e marchou para casa”.  

O corte é nítido. De um lado, a mente do vaqueiro que se contenta com formas da 
medicina vicária; de outro, a mente do escritor, que timbra em manter o seu lugar, 
pois sabe que a cultura do pobre não é a sua. O intervalo entre ambas é largo, mas não 
vazio. O autor traz consigo um saber que a sua concepção crítica da sociedade não vê 
por que recalcar. Daí lhe vem a possibilidade de emitir juízos sobre o comportamento 
do vaqueiro, juízos que seriam inviáveis, por exemplo, na perspectiva de Guimarães 
Rosa, cujo trato com as fontes sertanejas se faz no plano da identificação e da 
empatia.141(grifos nossos) 

A identificação e empatia mencionadas pelo crítico literário estão calcadas na linha 

tênue de crenças e valores, que unem a cosmovisão do autor mineiro ao que vemos em suas 

personas quando estas passam por privações e conflitos. Em certo sentido, nosso trabalho 

corrobora a hipótese de Bosi de que: “separando Graciliano da matéria sertaneja está a 

mediação ideológica do determinismo; aproximando Guimarães Rosa do seu mundo mineiro 

está a mediação da religiosidade popular”142 (grifos do autor).  

Para aclarar esse confronto de perspectivas, Bosi considera que “o narrador de Primeiras 

estórias configura situações de necessidades”, pois a “maioria das suas personagens vive entre 

as malhas apertadas de uma economia de sobrevivência”, sendo que o “espaço comum a essas 

histórias é também um universo de pobreza” e a “figura de seres lesados, crianças doentes, 

animais indefesos, mulheres e homens loucos só faz levar essa atmosfera até os confins da 

indigência”143. O crítico literário Alberto da Costa Silva, por sua vez, abordando a via da 

linguagem trabalhada por Rosa, endossa a visão de Bosi no que tange a condição de vida das 

personagens:  

Guimarães Rosa é para ser lido como se ouvia: palavra a palavra, cada uma delas 
recarregada de vida. Ele busca restaurar, ao escrever, os jogos da oralidade. Toma a 
linguagem do sertão, a “fala pobre” e “de em-dia-de-semana” e a descobre rica, não 
só em saber nomear, mas em suas virtualidades sintáticas e expressivas. (...) Para 
restituir ao discurso a função emotiva, Rosa altera a ordem das palavras na frase e 
recorre insistentemente às reiterações, aos expletivos, aos pleonasmos, aos 
superlativos e, sobretudo, aos diminutivos – com os quais derrama ternura sobre 
pessoas, bichos e cousas –, enquanto que, para fazer cantar a fala, alinha sabiamente 
frases de metro e ritmo em tudo diferentes, alonga e estreita pausas, explora sem 
descanso os timbres das palavras e não economiza o emprego das aliterações, das 
onomatopeias e das rimas soantes e toantes. 

                                                           
141 BOSI, Alfredo. Céu, inferno: ensaios de crítica literária e ideológica. São Paulo: Duas Cidades, 2003. p. 24.   
142 Ibid. p. 36. 
143 Ibid. p. 34 
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Escrever prosa, portanto, como se fizesse poesia. A repetir o seu espanto diante do 
resplendor do mundo. Órfãs, pobres, encardidas, doentes, solitárias, medrosas, 
violentas ou desgarradas, as personagens destas Primeiras estórias não ignoram 
a dor e o desamparo, mas, quando Guimarães Rosa as traz para perto bem perto, 
descobrimos que nelas, como em nós, ‘o mel do maravilhoso’ cobre o pão de cada 
dia. 144 (grifos nossos) 

Embora as avaliações dos críticos sejam acerca dos breves contos enfeixados em 

Primeiras estórias, referências muito semelhantes podem ser encontradas na novela Campo 

geral. Veremos, por exemplo, que a condição de pobreza constitui a família de Miguilim tendo 

em vista que as terras que o pai trabalha não é de posse da mesma. Além disso, existem outros 

índices relacionados ao ínfimo poder aquisitivo. Há outras referências como a questão da 

doença, afetando as crianças, tema que é angústia frequente na história central, seja sendo mais 

física e psicológica em Miguilim, seja sendo fatalista em Dito; e como a identificação de 

Miguilim com o padecimento da cachorra Pingo-de-ouro. Em resumo, a condição da mulher 

expressa na figura materna e a violência do marido a ponto de praticar homicídio são alguns 

dos pontos nos quais podemos verificar as similaridades, conforme apontam os críticos de arte.  

E, para encerrar a hipótese de Bosi, os aspectos regional, econômico e cultural não são, 

necessariamente, os definidores das disparidades entre os dois focos narrativos – que estão 

colocados aqui em comparação a fim de melhor delinearmos a poética rosiana –, porque:  

Quanto à condição econômica dos viventes, não há, portanto, diferenças de peso entre 
o Agreste nordestino de Graciliano e o mundo mineiro de Guimarães Rosa. As 
paisagens serão outras, mas trata-se sempre do contexto social do vaqueiro, do 
agregado, do pequeno sitiante o mais das vezes isolado, ou do morador de algum 
vilarejo perdido, algum daqueles “comercinhos” espalhados no meio das Gerais.  Nas 
duas regiões estão presentes traços fundamentais da cultura rústica brasileira. Não é, 
portanto, o valor documental, o testemunho regionalista, que separa Graciliano de 
Rosa: ambos foram observadores agudos de tipos, ambientes e situações arcaico-
populares e em ambos se colhe vasta matéria para uma reconstituição da sociedade 
rural brasileira.145 (grifo do autor) 

Temos a compreensão de que o Mutúm, em que reside Miguilim e família, representa o 

sítio isolado, o vilarejo perdido, e de maneira singular uma região em que pululam os traços da 

cultura rústica brasileira. Logo, essas elucidações têm total nexo com a abordagem que 

procuramos efetuar neste trabalho, haja vista que o personagem principal será o eixo do 

movimento poético que nossa leitura propõe, mesclando, sobretudo, literatura e filosofia. A 

personagem atua qual imã que atrai o leitor a essa viagem pela beleza do universo poético pós-

naturalista e doméstico-rural, arquitetado por Rosa, pelo narrador de Rosa.    

3. 3 Crítica e o processo de humanização 

                                                           
144 ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p. 14. 
145 BOSI, Alfredo. Céu, inferno: ensaios de crítica literária e ideológica. São Paulo: Duas Cidades, 2003. p. 34.   
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 Vimos, na primeira conclusão – apontada no tópico anterior, sobretudo, quando Bosi 

nota que uma das funções da arte é a depuração do homem –, que Rosa está engajado com a 

arte pela fruição, de modo que sua obra possibilite uma experiência significativa com o belo 

(promoção do prazer estético). Sem, contudo, esquecer-se o autor do desafio de aprimoramento 

da técnica poética e da tese viva de que seus textos favorecem a sapiência pertinente à cultura 

rural, aos perfis identitários que recebem e dão sentido ao espaço do sertão. Vamos agora aos 

desdobramentos da segunda possível conclusão, de forma mais estrita, a qual diz respeito à obra 

de arte como ferramenta de moralização ou como instrumento do processo de humanização. 

Procuramos, então, verificar se a novela cuja personagem “encarna” um conjunto de atitudes e 

ideias que fariam sentido dentro do que parece ser uma moral relativamente humanista do 

brasileiro contemporâneo, que até certo ponto moldou a cultura e as leis vigentes em meados 

do século XX, período em que se contextualiza Corpo de Baile. Esta é uma filosofia anterior e 

exterior à novela Campo Geral – no que concerne a ter sido formada por uma cultura dentro da 

historicidade que constituiu a civilização ocidental.   

 Corremos o risco de caminhar para fora da obra, isto é, como se as abordagens para com 

a personagem ficassem em segundo plano e as preocupações com a realidade social – externa 

ao texto – representassem a única matéria que nossa pesquisa estaria colocando em relevo. Só 

que, conforme Candido, o tratamento “externo dos fatores externos” pode ser legítimo quando 

se trata de sociologia da literatura, pois, “esta não propõe a questão do valor da obra”, sendo 

possível pesquisar, entre outras coisas, “o gosto das classes, a origem social dos autores, a 

relação entre as obras e as ideias, a influência da organização social, econômica e política etc” 

146.  

Contudo, o tratamento dessas esferas e valores, que ficará mais sedimentado nas análises 

do magma narrativo, pode fazer parte de uma análise artística. Limitamo-nos aqui a esclarecer 

e referendar o quanto é válida a leitura humanizante dessa novela.  

Além disso, não vamos deixar completamente de fora a discussão Luckasiana, desta vez 

a apontada por Candido, haja vista que a postura contemporânea dos estudiosos ao se 

interessarem pelos fatores sociais e psíquicos é vê-los: “como agentes da estrutura, não como 

enquadramento nem como matéria registrada pelo trabalho criador; e isto permite alinhá-los 

                                                           
146 CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 9ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. p. 13. 
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entre os fatores estéticos” 147. Logo, as noções e práxis do universo social e cultural estão 

submetidas e serão analisadas como parte dos aspectos literário-filosóficos.  

Em outras palavras, o que Rosa faz com a visão de mundo encarnada em Miguilim, 

entendendo a personagem enquanto elemento social e eixo configurador da cosmovisão literária 

aplicada à novela Campo Geral, está sintetizado na seguinte afirmação de Candido: “Veremos 

então, provavelmente, que os elementos de ordem social serão filtrados através de uma 

concepção estética e trazidos ao nível da fatura, para entender a singularidade e a autonomia da 

obra”148. A concepção estética de Rosa imprime certa peculiaridade, unicidade, singularidade, 

à maneira com que se apropria dos fatores sociais e psíquicos, fazendo parte da estrutura da 

obra de arte, logo, de seu conteúdo estético-filosófico. Candido assinala métodos de críticos 

contemporâneos como Lucien Goldmann, Erich Auerbach e Otto Maria Carpeaux que se 

utilizam – respeitando-se certas disparidades entre estes – dessa perspectiva que evita os 

determinismos via história, sociologia e arte.  

Para explicitar o processo de humanização, estamos ancorados em dois trabalhos de 

Antonio Candido, o segundo texto do livro Literatura e sociedade, intitulado “A literatura e a 

vida social”*, e “Direito à Literatura”, texto que constitui a obra Vários escritos. No primeiro, 

temos a questão dialética apontada por Cândido, que é expressa em dois questionamentos: “qual 

a influência exercida pelo meio social sobre a obra de arte?”**; e completada, imediatamente, 

por outra: “Qual a influência exercida pela obra de arte sobre o meio?”, sendo que, enquanto 

ele se debruça mais sobre a primeira questão, importa-nos a segunda porque trata, em certo 

sentido, da influência da obra sobre o homem que habita o meio social. Nesse sentido, nosso 

estudo tem a ver com algumas “das tendências mais vivas da estética moderna” que “estão 

empenhadas em estudar como a obra de arte plasma o meio, cria o seu público e as suas vias de 

penetração, agindo em sentido inverso ao das influências externas”149.  

                                                           
147 De acordo com Candido, Lukács refletiu sobre o cerne da questão quando se trabalha com sociologia literária: 
“Discutindo o teatro moderno, [Lukács] estabelecia em 1914 a seguinte alternativa: ‘O elemento histórico-social 
possui, em si mesmo, significado para a estrutura da obra, e em que medida?’ Ou ‘seria o elemento sociológico na 
forma dramática apenas a possibilidade de realização do valor estético (…) mas não determinante dele?’”, 
(CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 9ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006 p. 14-15) 
148 CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 9ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. p. 25 
*Este estudo é a redação de uma conferência pronunciada, em 1957, na Sociedade de Psicologia, São Paulo. 
**Em resumo, Candido procura nesse ponto investigar as influências concretas exercidas pelos fatores 
socioculturais. Embora entenda a dificuldade de tal atividade, devido à variedade desses fatores, ele diz que os 
mais decisivos se ligam à estrutura social, aos valores e ideologias, às técnicas de comunicação. Além de tratar das 
noções de arte de agregação e de segregação, ele compara a arte à organização da sociedade em classes 
promovida por fatores de integração e de diferenciação. Somente assim a arte existe em sociedades como a nossa. 
No entanto, cabem aqui as pesquisas sobre o segundo ponto, voltado para o efeito da obra sobre o leitor. 
149 CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 9ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006 p. 28. 
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O importante não é analisar o conteúdo social das obras com base em motivos de ordem 

moral ou política, a fim de que toda análise se reduza a justificá-lo benéfico ou prejudicial à 

saúde intelectual dos leitores. Essa tendência é um erro bastante cometido quando se tenta 

limitar a arte, pois, conforme indica Candido: 

(...) analisar o conteúdo social das obras, geralmente com base em motivos de ordem 
moral ou política, redundando praticamente em afirmar ou deixar implícito que a arte 
deve ter um conteúdo deste tipo, e que esta é a medida do seu valor. Como se vê, é 
mais afirmação de princípios do que hipótese de investigação; representa o retorno, 
em vestes de sociologia ou filosofia do século XIX, da velha tendência sectária que 
levava Bossuet a proscrever o teatro, e hoje irmana marxistas sectários e católicos 
rígidos na condenação de obras que não correspondam aos valores das suas ideologias 
respectivas. Talvez a formulação mais famosa nesta ordem de ideias, e sem dúvida a 
mais coerente no seu radicalismo, seja o estudo em que Tolstoi julga, sem apelo, as 
obras que não lhe parecem transmitir uma mensagem moral adequada ao anarquismo 
místico da sua velhice.150 

Logo, nossa pesquisa não é uma proposta de censura nem de louvor a personagens bons 

de serem lidos e suas vivências, obrigatoriamente, incorporadas em algum grau na vida do 

leitor, porque salutar, em detrimento de mil outros códigos morais e políticos. Nesse sentido, 

valemo-nos da concepção de arte adotada por Candido quando discorre sobre o interesse do 

sociólogo moderno:  

[...] a arte é um sistema simbólico de comunicação inter-humana, e como tal interessa 
ao sociólogo. Ora, todo processo de comunicação pressupõe um comunicante, no caso 
o artista; um comunicado, ou seja, a obra; um comunicando, que é o público a que se 
dirige; graças a isso define-se o quarto elemento do processo, isto é, o seu efeito151. 

Uma vez que há o efeito dessa arte sobre o homem – ponto que buscamos defender neste 

trabalho –, isso sim nos importa tentar elucidar. Desse modo, podemos questionar que dimensão 

esse efeito tem? O que há na obra de arte para poder promover algum efeito? Ou, que qualidade 

de efeito a obra de arte comunica ao leitor, ao público a que se dirige?  

O fato é que esse efeito mantém uma relação tênue e, muito provavelmente, passa pelas 

crenças e valores do leitor bem como do público que, ora absorve, ora repudia, o conteúdo da 

obra de arte e a forma que o conteúdo é comunicado, todavia, atentamos aqui para uma reação 

durante e pós-leitura, ou, pós-experiência estética. Candido salienta que o “comportamento 

artístico dos públicos” sofre a influência social dos valores, que se manifestam sob várias 

designações — gosto, moda, voga — e mais: “sempre exprimem as expectativas sociais, que 

tendem a cristalizar-se em rotina” 152.  

                                                           
150 Ibid. p. 29. 
151 Ibid. p. 31 
152 CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 9ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006 p. 45. 
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No entanto, fica uma ressalva. Poderia acontecer o efeito de, ao invés da leitura da obra 

de arte provocar mudanças positivas, estimulando mentes e/ou promovendo o processo de 

humanização, estar a serviço da tirania e confirmando no homem algo como se fosse a face de 

uma psicologia comportamental de autômato. Sobre isso, Candido alerta que: 

A sociedade, com efeito, traça normas por vezes tirânicas para o amador de arte, e 
muito do que julgamos reação espontânea de nossa sensibilidade é, de fato, 
conformidade automática aos padrões. Embora esta verificação fira a nossa vaidade, 
o certo é que muito poucos dentre nós seriam capazes de manifestar um juízo livre de 
injunções diretas do meio em que vivemos153.  

 No segundo artigo, A. Candido trata do complexo tema dos Direitos Humanos com o 

objetivo de apontar a arte como bem necessário, o que parece ser bem difícil em virtude do 

“arranjo sócio-político”154 em que a sociedade – e a cultural ocidental – se encontra(m). Candido 

parte da definição do Padre Louis-Joseph Lebret, a qual classifica os produtos em bens 

compressíveis e bens incompressíveis. Neste grupo ficaria a arte, porque são bens 

incompressíveis não apenas os que “asseguram sobrevivência física” em níveis decentes (a 

alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo à 

justiça pública, a resistência à opressão etc.), mas os que “garantem a integridade espiritual” (o 

direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura)155. 

 Entre os argumentos que o crítico emprega para defender a arte, especialmente a 

literatura como um direito inalienável, está a postura de se entender o “papel formador de 

personalidade” que as produções artísticas possuem. Dessa forma, Candido vê uma latência, ou 

necessidade, no ser humano à humanização. Processo este que ele explana da seguinte forma:  

[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, 
como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 
próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, 
o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 
humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que 
nos torna mais compreensivos e abertos a natureza, a sociedade, o semelhante156. 
(grifos nossos) 

Contudo, Candido efetua as devidas ressalvas ao pontuar que isso ocorre “não segundo 

as convenções”, tendo em vista que há a literatura oficializada com valores que a sociedade 

                                                           
153 Ibid. p. 46. 
154 “O fato é que cada época e cada cultura fixam os critérios de incompressibilidade, que estão ligados à divisão 
da sociedade em classes, pois inclusive a educação pode ser instrumento para convencer as pessoas de que o que 
é indispensável para uma camada social não o é para outra. Na classe média brasileira, os da minha idade ainda 
lembram o tempo que se dizia que os empregados não tinham necessidade de sobremesa nem de folga aos 
domingos, porque não estando acostumados a isso, não sentiam falta” (CANDIDO, Antonio. Vários escritos. São 
Paulo: Duas Cidades, 1995. pp. 240-241) 
155 Ibid. p. 241. 
156 CANDIDO, Antonio. Vários escritos. São Paulo: Duas Cidades, 1995. p. 249 
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preconiza e enaltece, ao mesmo tempo, há outra literatura, de resistência, que nasce dos 

“movimentos de negação do estado”157, luta por seu espaço e valores. Assim sendo, podemos 

afirmar, grosso modo, que uma arte moralizante pode estar a serviço de um padrão de sociedade, 

da reprodução de uma teoria de estado, enquanto uma arte não convencional ou anti-tradicional 

possa querer desconstruir tal sociedade e erigir outra.  

Candido efetua um caminho para explicar como se dá esse papel formador, enfatizando 

que é a atuação simultânea de três aspectos que possibilitam a humanização do ser mediante a 

arte. Segundo ele, a “função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza”, inclusive 

levando em si “o papel contraditório, mas humanizador”, presente no próprio homem. Basta, 

para isso, analisarmos que a literatura é: i – uma construção de objetos autônomos como 

estrutura e significado; ii – uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão de 

mundo dos indivíduos e dos grupos; iii – uma forma de conhecimento, inclusive como 

incorporação difusa e inconsciente158. 

Passando, então, pela questão da literatura com instrumento de formação da 

personalidade, Candido afirma que muitos pensam ser o item três que sustenta as possibilidades 

do homem incorporar valores e atitudes. No entanto, é no primeiro aspecto – sendo ainda mais 

atuante conforme a beleza estética que o escritor engenhosamente formula, modula, estrutura 

no texto artístico –, a obra de arte enquanto objeto construído, que o poder desse processo incide 

mais categoricamente. Ao passo que o crítico literário conclui: “é grande o poder humanizador 

desta construção”159.  

Por conta disso, defendemos a probabilidade do caráter humanizador da novela rosiana. 

Não que isto aconteça em conformidade com os valores e contextos sociais e psicológicos mais 

comuns, pertinentes a uma ou outra perspectiva ideal de moralização do cidadão a ser inculcada 

pela arte. Porque a novela rosiana constitui um universo, talvez, inesgotável que 

questionamentos, reflexões e resultados a serem perscrutados. Aliás, a narrativa de Rosa se 

organiza de tal forma que os efeitos da obra – possibilitados em parte pela constante estético-

filosófica que relaciona  a forma da linguagem e a ideologia que perpassa o protagonista, na 

interação com os demais personagens – (re)organizam e tratam em alguns níveis elementos da 

interioridade ou da natureza do ser humano que podem ser contraditórios, ambíguos e alvo de 

múltiplas interpretações. É como se o leitor vivesse simbolicamente as angústias, conflitos dos 

                                                           
157 Ibid. p. 243 
158 Ibid. p. 244 
159 Ibid. p. 245 
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personagens, e compreendesse mais acerca da própria natureza ao participar das condições que 

permitem o acesso ao espetáculo da obra de arte. 

É possível interpretarmos que a narração de Rosa leva consigo uma proposta de pensar 

e sentir o mundo, cuja forma mais palpável seria a condensação desse universo artístico no 

imaginário do leitor, através da beleza simbólica vista e experimentada, por exemplo, na 

dignidade do caráter da criança ante os acontecimentos e situações dramáticas. Falamos mais 

palpável porque o texto, por si só, nada sente. E, embora seja também o texto parte do caminho 

com a experiência poética, ou seja, ele pode ser visto como parte dos elementos que se reúnem 

para permitir os efeitos da obra literária, o leitor quem sente e quem pode sobrepujar os limites 

da materialidade textual. Isto é, o leitor consegue participar de um processo mental em que 

contempla como a personagem criança alcança soluções que a levam pelo caminho da 

felicidade, ainda que a trama apresente situações de injustiça e acima da capacidade de solução 

de uma psique infantil ou ainda que a carga de melancolia possa ser extrema nos vários 

episódios vividos por Miguilim. Com maiores detalhes, afirma Candido: 

A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a se 
organizar; em seguida, a organizar o mundo. Isto ocorre desde as formas mais 
simples, como a quadrinha, o provérbio, a história de bichos, que sintetizam a 
experiência e a reduzem a sugestão, norma, conselho ou simples espetáculo mental160. 
(grifos nossos) 

 Miguilim, na qualidade de produto da arte e do homem, se torna um objeto cuja coesão 

e finitude, no que tange sua dimensão material, não impossibilitam que a personagem esteja 

prenhe de significados latentes, que acontecem durante a interação e contato com o espírito 

humano. Essa coesão e organização atinge a esfera ôntica do espírito humano, estruturando-o. 

Na superfície da personagem Miguilim fica condensada, organizada, uma torrente de 

possibilidades de estímulos e sensações estruturantes, seja da realidade apresentada como forma 

de civilização, seja do caos natural que é a existência. Na personagem operam elementos 

estruturantes da gama de material entre o ponderável e imponderável, que possa constituir a 

existência, sendo que através das soluções que o protagonista-criança lança mão para poder 

encarar os conflitos, ou não ser subjugado por eles, esse material vai servindo de sugestão, 

conselho, norma ou fruição ao leitor, ajudando-o a organizar também o mundo exterior.   

Candido segue na esteira de pensadores contemporâneos que demonstram conceber a 

psique humana enquanto sendo constituída de formas mentais, que recepcionam e interagem 

com a obra de arte (que é recriação da realidade), possibilitando um espetáculo mental 
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agregador, depurador e ascético. Assim sendo, interagindo e estando nós, leitores, sob os efeitos 

da palavra artisticamente trabalhada, podemos organizar o nosso mundo interior, o espírito, 

assim como acontece a partir da experiência sensível que o mundo material permite aos sentidos 

assim como acontece quando o sujeito entra em contato com o mito, com cantigas e adágios 

populares e passa a agregar em si o conteúdo desses materiais. Mesmo que seja também 

imponderável a exata quantia do conteúdo que fica agregado ao ser, refletir sobre tal processo 

permite compreender o efeito da obra de arte sobre o humano e o processo de humanização. 

Em tese, seria a extraordinária experiência de leitura desses objetos de palavras, os textos 

literários – construídos e organizados – que nos permitiria aprimorar nossa quota de 

humanidade e, deste modo, conseguirmos voltar mais humanos para a realidade ordinária.  

Entre esses pensadores contemporâneos e suas contribuições, aventamos ser válido 

destacar a teoria dos gêneros do discurso a qual diz, segundo Mikhail Bakhtin, que nós 

interpretamos a dinâmica do mundo através de tipos de enunciados relativamente estáveis, ou 

seja, nós conseguimos nos comunicar com o mundo, com as pessoas e conosco dentro de 

gêneros do discurso. Bakhtin diz que: 

Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras palavras, todos 
os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de 
estruturação de um todo. Possuímos um rico repertório dos gêneros do discurso 
orais (e escritos). Na prática, usamo-los com segurança e destreza, mas podemos 
ignorar totalmente a sua existência teórica [...].161 (grifos do autor).  

Dito isso, entendemos que a arte não é só um objeto, ela é uma forma de existir, que 

apresenta enunciados de uma forma padrão. A arte literária, configurada no corpo de uma 

novela, é um gênero textual e, por isso, é uma forma relativamente estável de estruturação de 

um todo.  

De acordo com Márcia Cabral da Silva, há questões que podem sugerir o pensamento 

de que a literatura infantil seja um gênero menor ou de qualidade estética inferior, porém, as 

ideias de Bakhtin contribuem na resolução desses equívocos, porque o pensador russo “sugere 

a dimensão da palavra na qualidade de signo ideológico e assim permite compreender a 

centralidade da linguagem nos estudos da ideologia e da consciência”162. Logo, podemos 

                                                           
161 BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992, pp. 301-302 apud KOCH, 
Ingedore Villaça. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2012. p. 102. 
162 SILVA, Márcia Cabral da. Infância e literatura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. pp. 41-42. 
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conceber a literatura infantil enquanto objeto de palavras, enquanto uma criação da linguagem 

e que serviria também de material para compreensão e produção da consciência.  

Ainda na leitura que Silvia faz de Bakhtin, é preciso que o analista do texto realize um 

distanciamento do estruturalismo, uma vez que este vê língua e linguagem como “sistemas 

puramente abstratos”, pois é necessário superar o código meramente normativo da língua, a fim 

de que possamos elevar “a palavra a outro estatuto epistemológico, verdadeira trama de fios 

ideológicos que é capaz de registrar as fases transitórias mais sutis e efêmeras das mudanças 

sociais”, afinal, a literatura é nutrida pela linguagem e pela palavra163.  

Silvia estende sua pesquisa sobre as contribuições bakhtinianas, no âmbito da literatura 

e da arte, que consolidaram uma perspectiva diferente acerca da narrativa, enxergando-a como 

objeto estético, sem fragmentá-la tal e qual os formalistas russos. Estes também cometiam um 

erro: não conseguiam enxergar “a combinação dialética da forma, do conteúdo e do material, 

por um lado, e o caráter eminentemente social da obra literária, por outro”164. Mais uma vez, 

acreditamos que essa combinação dialética, citada por Silvia, aproxima-se e corrobora as 

reflexões de Bosi a respeito da “alquimia” e da “alteração profunda”, que operam na poética de 

J. G. Rosa, bem como tem a ver com a “capacidade criadora” de Rosa, aventada por Ronái, 

como discutimos anteriormente.  

Nesta altura, é válido acrescentar as noções de dialogismo e polifonia que Silvia apanha 

de Bakhtin. No processo da interação verbal, o dialogismo se constitui da compreensão de que 

“toda enunciação faz parte de um diálogo, que não apenas é imediato, mas que também 

estabelece elos culturais entre os homens na história”, pois, sempre haverá espaço no texto para 

uma gama de implícitos, isto é, para “os ditos e os interstícios dos não ditos”165.  

Por sua vez, na interação entre as partes da interlocução, do diálogo, há a polifonia, cuja 

origem, pontua Silvia, Bakhtin encontrou na literatura, elegendo o romance de maneira 

privilegiada, porque: “O romance é um gênero singular, cuja característica principal é o jogo 

de vozes simultâneas em um mesmo enunciado. Trata-se de um fenômeno pluriestilístico, 

contraditório, plurilíngue e plurivocal”166.  

                                                           
163 Ibid. p. 42. 
164 Ibid. p. 43. 
165 Ibid. pp. 43-44. 
166 Ibid. p. 45. 
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Na novela Campo geral, verificamos essa polifonia no emprego recorrente do discurso 

indireto livre bem como na numerosa incidência da expressão “a gente”, capaz de assumir nexos 

e representar vozes que se atravessam ao longo do enredo. Vejamos um caso corriqueiro na 

história de Miguilim. Na superfície da fórmula linguística “a gente”, que no sistema pronominal 

do português, conforme admitem muitos gramáticos167, é uma opção ou busca substituir alguns 

pronomes como o “nós”, pronome da primeira pessoa do plural, no caso reto, assume na 

narração em questão possibilidades de sentido expressivas. Em uma das cenas, trabalhadas 

anteriormente, lemos: 

Miguilim se sentava no pilão emborcado. Gostava de se deitar nos sabucos também, 
que nem tomezinho, mas aí era que a Rosa mandava ele embora. Maria Pretinha 
picava couve na gamela. Tinha os dentes engraçados tão brancos, de repente eles 
ocupavam assim muito lugar, branqueza que se perpassava. O gato Qùóquo. Por conta 
que, Tomezinho, quando era mais pequenino, a gente ensinava para ele falar: g’a-to 
— mas linguinha dele só dava capaz para aquilo mesmo: qùó!168 

Nesse fragmento, a expressão ocorre no interior do discurso do narrador, o que permite, 

entre outras coisas, entendermos que não houve apenas o interesse de substituir um termo de 

um sistema pronominal por outro. Além disso, acreditamos que a carga semântica do “a gente”, 

nesse caso, chega a sugerir a tamanha proximidade ou familiaridade entre o narrador e a cena a 

ponto de cogitarmos se o narrador não seria Miguilim na fase adulta ou um dos irmãos na fase 

adulta.  

Noutras situações, percebemos o emprego da mesma expressão consegue sugerir e 

marcar o hibridismo entre as vozes de narrador e personagem, como se o pensamento desta 

atravessasse a voz do narrador, constituindo o discurso indireto livre.  

                                                           
167 “Outra reestruturação ocorreu no paradigma verbal que perde sua riqueza em termos flexionais passando de 
seis para três formas básicas (eu falo, você/tu/ele/a gente fala, vocês/eles falam). Duarte (1993, 1995), discutindo, 
a partir de seu trabalho de 1993, a mudança de parâmetro pro-drop, defende que o português do Brasil estaria 
passando de uma língua de sujeito nulo para uma língua de sujeito pleno. A perda da desinência verbal dá aos 
novos pronomes o status de únicos indicadores da categoria de pessoa, daí sua presença ter se tornado cada vez 
mais obrigatória. Constatam-se, assim, alterações morfossintáticas: introdução de novas formas pronominais, 
simplificação do paradigma verbal, preenchimento obrigatório do sujeito e ordem mais rígida na sentença. Além 
disso, há ainda a acepção indeterminadora dos novos pronomes você/a gente. Lopes (1993) conclui que com o 
pronome a gente o falante se descompromete com o discurso, tornando-o mais vago e genérico, pois tal forma 
pode englobar as demais pessoas”, in: LOPES, Célia Regina dos Santos. A gramaticalização de a gente em 
português em tempo real de longa e de curta duração: retenção e mudança na especificação dos traços 
intrínsecos. Fórum Linguístico, Florianópolis, v. 4, n.1 (47-80), julho de 2004, p. 48. 
168 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 42. 
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Além dessas possibilidades, poderíamos cogitar que essa estratégia narrativa lança o 

leitor para ainda mais perto das personagens, ampliando a sensação de participação, 

identificação e catarse.  

3. 4 Breve percurso sobre a origem da infância e suas formas de representação 

Neste tópico, apontamos a análise das proposições defendidas na obra O silêncio das 

crianças – representações da infância na narrativa brasileira contemporânea, de autoria de 

Anderson Luís Nunes da Mata. Também buscamos ancorar nossas reflexões, novamente, na 

obra Infância e literatura, de Márcia Cabral da Silva, que amplia a compreensão do conceito 

de infância e sua manifestação na literatura brasileira. 

De acordo com Mata, desde que a infância passou a ser representada na literatura, o 

leitor já conhecia o conteúdo que os escritores colocam na ponta da sua pena. Porém, esse 

conhecimento de mundo prévio ocorre por um processo de mediação que deve ser observado. 

Mata caracteriza: 

No entanto, essa representação não ocorre sem modificações, sem uma operação 
configuracional, da que fala Paul Ricoer, ao decupar o processo mimético na 
literatura, o que significa que, mesmo que se apresente a perspectiva do outro, ela é 
medida no processo criativo do autor por seu universo. A perspectiva da infância 
apresentada na literatura não se mostra falando em nome próprio. A criança não é 
reconhecida como escritor. Sendo ofício do escritor apresentar diferentes pontos de 
vista, é medida pela voz do adulto que a voz da criança, ou uma ideia de infância, vai 
poder ser lida na literatura.169 

Em síntese, as proposições de Mata possibilitam a realização de pelo menos duas 

inferências. Em primeiro lugar, dar voz à criança ou ideia de infância é uma condição tutelada. 

Isso significa que não temos a criança como sujeito autônomo, detentora da própria voz, o que 

também significa dizer que a perspectiva da criança continua assujeitada em boa parte, talvez 

em toda a literatura canônica conhecida até então e, provavelmente, isto ocorra por conta das 

condições de natureza da arte e da função do trabalho do artista, situação que submete a infância 

à intermediação pelo olhar do escritor.  

Em certo sentido, o narrador representa a forma que o adulto concebe a criança, 

representa ainda as múltiplas formas concebidas do ser criança, culturalizadas, isto é, as 

                                                           
169 MATA, Anderson Luís Nunes da. O silêncio das crianças – representações da infância na narrativa brasileira 
contemporânea. Londrina: EDUEL. 2010, p. 12.  
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convenções que há em dado momento da cultura, do processo histórico e do processo de 

criação.   

Em segundo, o que possivelmente estaremos julgando em nossa pesquisa não é 

necessariamente a criança em 1ª pessoa – nem chegaremos ao objeto material no mundo, isto 

é, a criança enquanto ser empírico –, mas, sim, alguns dos processos cognoscíveis manifestos 

em forma de arte. Buscamos entender de que forma o fazer poético de J. G. Rosa compreende 

e nos dá a conhecer a noção de infância e a composição da identidade do ser infantil. Em nossa 

hipótese, acreditamos ser possível e procuramos julgar as diversas formas que o homem-artista, 

pela via da arte, conseguiu conceber tudo aquilo que pode ser sentido, experimentado, como 

infância. Há mais de uma convenção ou maneira que possivelmente se convencionou rotular 

como a ideia do ser criança. Cada convenção é, na verdade, o que cada escritor transforma em 

matéria de representação, de mimese artística. Podendo um perfil infantil ser mais verossímil 

que outro. Por isso, como disse Mata, é trabalho do escritor apresentar diversos pontos de vista 

sobre a concepção de infância na literatura.  

É importante colocar em relevo que Mata faz um ajuste clarificador, um acordo, acerca 

do termo “representação”. Para ele:  

Não é por acaso que o termo representação é utilizado, em várias línguas, para 
designar diversos processos: a ação do ator em cena, a configuração de elementos 
ficcionais num enredo e a relação entre eleitores e eleitos no processo político. Nos 
três casos pretende-se falar em nome de alguém, seja o ator com relação ao seu 
personagem, seja o escritor com seu entrecho ou o agente político com o seu eleitor.170 

Poderíamos, então, afirmar que a infância na arte se resume no seguinte esquema: nós 

não temos, de fato, a natureza dessa primeira pessoa em nome de quem pretendem 

falar/escrever, a criança – tornada objeto –, sendo que a criança é apresentada a uma terceira 

pessoa, o leitor – a quem julgamos como conhecedor de um saber prévio, que pode se ajustar 

ou se aproximar à noção de infância subjacente no texto literário –, pela ótica de uma segunda 

pessoa, o escritor, que da melhor maneira acredita ter configurado, condensado, capturado, o 

que possa ser sentido como infância em sua obra. Isso sugere que a função do escritor está em 

apresentar ou tem o desafio de apresentar um outro para outro outro.  

Em outras palavras, essa observação tem a ver com o que Mata define na relação entre 

perspectiva social e representação da personagem infantil:   

                                                           
170 Ibid. p. 12.  
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Falar em nome de alguém, política ou/e literariamente, é ficcionalizar uma experiência 
que, pessoal ou compartilhada, não pode ser reproduzida, a fim de recriar uma 
perspectiva social. ‘Perspectiva social é o ponto de vista que os membros de um grupo 
têm sobre os processos sociais em decorrência do seu posicionamento neles.’  Há, 
seguindo o raciocínio de Young, uma relação entre o agente da representação e o 
sujeito representado. Essa relação pode se dar por meio da expressão de uma 
perspectiva social compartilhada por determinado grupo. Tal perspectiva não é 
absoluta: um mesmo indivíduo pode compartilhar outras perspectivas em outros 
grupos. Ela tampouco é ininteligível por alguém que não compartilhe a perspectiva. 
Já pensando especificamente na literatura, o processo de representação vai presumir 
que o entendimento de uma outra perspectiva possibilite que o escritor tente 
representá-la. O que o leitor crítico jamais poderá perder de vista é o complexo 
processo de mediação envolvido nessa articulação171. 

Assim sendo, concordamos com Mata porque falar de representação de personagens 

infantis é “uma tentativa de compreender a perspectiva social do outro – a criança – e de sua 

configuração na trama de uma narrativa”172. A personagem Miguilim compreende uma 

perspectiva social de um modo de ser criança no mundo, em que o agente da representação, o 

narrador criado por João Guimarães Rosa, reúne os traços infantis considerados legítimos pela 

ótica de determinado grupo, permitindo que o leitor faça reflexões sobre esse conjunto de traços 

apresentados pelo narrador, e que representam uma noção dentre as muitas noções de infância. 

Afinal, seja a perspectiva social partilhada pelo autor, seja a partilhada pelo leitor, ou ainda uma 

que ambos não compartilhem, nenhuma delas é absoluta e, aliás, todas elas podem ser 

entendidas ainda que qualquer sujeito não comungue dos mesmos traços apresentados pela 

perspectiva social em questão numa obra literária.  

Mata faz uma analogia através da aproximação do selvagem romântico – que recheou 

os livros durante o século 19 – à criança em dois níveis. O autor concorda com Philipe Áries 

uma vez que este considera o surgimento da infância, ou a “invenção da infância”, algo de 

caráter burguês, isto é, erigida e fabricada no período do romantismo. Sendo que essa invenção 

agrega à criança o sentido ou: a ideia de uma pureza plena de potencialidades. Portanto, vê a 

infância do modo idealizado173. 

Mais adiante, Mata acrescenta que a infância foi explorada por gerações de escritores, 

realistas e modernistas, como tempo de passagem para a vida adulta, conteúdo que serve de 

ritos de passagens em muitos textos, pois é um “tema frequentemente trazido à tona de modo 

                                                           
171 Ibid. p. 13. 
172 Ibid. p. 13 
173 Ibid. pp. 16-17 
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simbólico e, ele mesmo, símbolo que condensa tensões, traumas e contradições com vistas a 

uma condição humana de feição mais adulta que infantil”174.  

Ainda segundo Mata, João Guimarães Rosa, “com seus ‘Miguilim’”, e outros autores 

“investem na simbologia do amadurecimento afetivo e sexual de suas personagens”, ressaltando 

que a psicanálise tem “foco na infância” enquanto instrumento ou “função clínica do tratamento 

de adultos”175. Essa postura contribui com a produção de personagens redondos, sobretudo, 

quebrando a perspectiva clássica, rompendo em parte com a idealização, o que vemos ocorrer 

na literatura brasileira ao mudar a abordagem durante o realismo, e noutro momento marcado 

pela denúncia social, pois, “a descrição da infância, a partir da explosão da visibilidade da 

violência urbana já no período da abertura do regime militar (1970/80), quando romances-

reportagem como A infância dos mortos, de José Louzeiro, tornam-se best sellers”176. Vale 

ressaltar que tal violência também já é percebida no campo retratado pelas obras de Rosa, por 

exemplo, no conto A hora e vez de Augusto Matraga (Sagarana), narrado em terceira pessoa, 

enfatizando a violência e o misticismo no meio de vida do sertanejo.   

Novamente, sob ótica de que a criança padece uma condição de sobredeterminação, 

Mata diz que o sujeito infantil “é idealmente corpo ou alma puros que são violados pelo mundo 

para, quase sempre, resultarem num adulto” e que os discursos “que cercam a infância, dessa 

maneira, a definem como um conceito idealizado ou um tempo habitado por sujeitos 

incompletos, à espera da idade adulta”. Daí se pensar a infância como algo que não tem um fim 

em si próprio, portanto, e em certo sentido utilitário, ser uma fase de pouco valor, uma espécie 

de propedêutica – estágio intermediário – que só fará sentido quando atingir a fase adulta.  

Mata ainda diz que: “A infância é construída a partir dos entalhes feitos sobre a pedra 

bruta e, como artífices da escultura, os escritores acabam tendo como modelo, ao retratar a 

criança, o adulto que ele será ou o adulto que ele não é, com quem ele contracena”177. Veremos, 

algumas vezes, que há grande carga de significação quando Miguilim é julgado, avaliado e 

apresentado pelos olhos dos adultos como alguém capaz de assumir um trabalho, 

responsabilidade ou título. De um lado, é como se a voz da instância adulta tivesse o poder 

definidor de quem é a criança. Por outro, isso é parte da complexidade da personagem criança, 

                                                           
174 Ibid. p. 17. 
175 Ibid. p. 17. 
176 Ibid. p. 18 
177 Ibid. p. 18 
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que apresenta certa ambivalência, pois Miguilim deseja fazer o próprio percurso e buscas as 

próprias soluções quando os adultos não ajudam ou não entram em consonância com que ele 

quer e acredita.  

 Antes de finalizar o breve percurso sobre quando a criança entra em cena na arte da 

palavra, Mata retoma declarações do próprio Rosa, em depoimento a Renard Pérez: 

Não gosto de falar de infância. É um tempo de coisas boas, mas sempre com pessoas 
grandes incomodando a gente, intervindo, estragando os prazeres. Recordando o 
tempo de criança, vejo por lá um excesso de adultos, todos eles, mesmos os mais 
queridos, ao modo de soldados e policiais do invasor, em pátria ocupada. 178 

Portanto, Mata faz questão de colocar em relevo que o escritor João Guimarães Rosa 

considerava desgostosa a possibilidade de retratar a infância, sem negar seu caráter de fase 

boníssima da vida. Por conseguinte, a declaração dá pistas de como Rosa concebia a infância, 

sobretudo, na relação com o adulto ocupando um posto policialesco, fiscalizador, responsável 

pela prática da interdição, seria um interditador natural. É como se houvesse uma falta de 

conexão entre “as expectativas das crianças e aquelas que os adultos depositam nelas”, ou seja, 

na análise de Mata, subjaz em Rosa uma concepção de infância associada ao “tempo de prazeres 

e traumas, e também de inocência, cercada de adultos vigilantes e repressores”, que também é 

um material semelhante noutras narrativas, a saber, de Graciliano Ramos no Infância, e José 

Lins do Rego em Menino de Engenho179.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Ibid. pp. 18-19. 
179 Ibid. pp. 19.  
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4 ASPECTOS TEÓRICOS DA INFÂNCIA EM MIGUILIM – ANÁLISE DA NOVELA 
CAMPO GERAL 

As considerações feitas nesta altura pretendem conflagrar as reflexões técnicas, 

literário-filosóficas, proporcionadas pelos autores em quem nos ancoramos. Buscamos analisar 

sem ficar recorrendo aos conceitos e explanações mais elementares, já mencionados e 

detalhados neste trabalho. O foco, doravante, é a aplicação da teorização ao texto artístico. 

Planejamos, portanto, que haja uma sedimentação das análises e conclusões sobre a forma que 

a personagem, arquitetada por Rosa, condensa um nexo fecundo entre arte e realidade, capaz 

de propiciar a quem lê o contato com certa compreensão da noção de infância e do universo 

infantil, na literatura brasileira.  

Além disso, defendemos a possibilidade desse contato com a obra de arte oportunizar 

também ricas experiências com a infância de Miguilim, contribuindo com o processo de 

humanização do leitor. Para tanto, operamos um recorte com as principais passagens 

envolvendo o protagonista criança, reunindo material, seja para produzir essa sedimentação, 

seja para responder aos questionamentos e atender aos nossos objetivos, aventados ao longo da 

pesquisa.  

A título de rememoração, vamos verificar a partir de diálogos com a Teoria Literária – 

e áreas afins – e o material da novela Campo Geral, as seguintes questões: com qual perfil a 

personagem protagonista foi construída? Como a literatura e o autor erigem e dimensionam 

elementos caracterizadores da noção de infância na cultura brasileira? Que concepção de 

infância subjaz ao texto? Estamos, de fato, diante de uma personagem infantil ou sua 

configuração irrompe e/ou cria outra noção de infância? Que efeito provoca ou de que maneira 

a arte literária consegue humanizar o leitor através da experiência com a leitura? O que é o 

processo de humanização? Essa humanização pela personagem rosiana foi esquematicamente 

projetada para tal fim? Em que sentido ocorre a atração/influência experienciada através de 

processos como: identificação e contemplação, catarse e ascese, que ocorrem à medida que o 

leitor entra em interação com as personagens e o material da narrativa? Essa narrativa é 

direcionada para qual público? São seguras as afirmações e conclusões sobre os procedimentos 

de construção do texto literário, especialmente acerca da instância personagem, e sobre os 

valores sociais e humanos quando se trata da técnica empregada por João Guimarães Rosa, na 

confecção dessa novela? Enfim, estas são as questões basilares do nosso trabalho.  
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Ressaltamos que o método que se segue é o programado, sobretudo, como enfatizaram 

Beth Brait e Massaud Moisés. Selecionamos um total de cenas que alavancam a participação 

da criança Miguilim e, com isso, criamos abordagens que nos permitem aquilatar seus atos, 

quer de nossa perspectiva literária como leitor-analista, quer analisando pela ótica dos 

estudiosos da Teoria Literária instâncias narrativas como: o protagonista e o narrador – que 

podem nos arremeter à interpretação da postura do autor implícito –, e/ou as demais 

microestruturas. São episódios e fragmentos que, conforme nossa leitura, pintam com mais 

nitidez os traços que caracterizam as especificidades da infância, na obra de J. G. Rosa.  

Em síntese, o material a seguir representa a tentativa de percebermos experiências 

(principalmente) estéticas e humanas pela via da arte literária. Vamos cotejar o texto artístico, 

retirando tão somente as passagens em torno do protagonista Miguilim, empreendendo uma 

análise microestruturante.  

E, a título de alerta, nesta parte de nossa pesquisa serão retomadas e reescritas algumas 

passagens analisadas em momentos anteriores. Julgamos que essa reavaliação, feita a ponto de 

reescrevermos, integralmente, algumas passagens já perquiridas, seja necessária porque 

intencionamos apresentar novas óticas, novos pontos de vista acerca do material literário. 

Assim, nosso ato de reescrituração procura ampliar e descortinar novas interpretações a respeito 

da personagem criança Miguilim. Em outras palavras, os trechos repetidos serão interpelados 

por perspectivas de aquilatam a complexidade do material narrativo e a beleza prenhe em nosso 

pequenino herói do campo.   

4. 1 Abertura da novela e a condição inicial da personagem criança 

 Vamos retomar a breve descrição sobre o protagonista, Miguilim, e o espaço onde mora, 

o Mutúm, presente na abertura da novela, passagem em que também há o episódio que principia 

as muitas narrativas paralelas, sub-histórias e flashbacks, podendo representar pequenas, 

médias e longas células dramáticas integrantes do enredo. Esses ingredientes da narrativa já 

foram alvos de análise, realizada anteriormente, para sugerir, tanto os traços da categoria de 

personagem complexa, conceito de personagem agente da ação e a elucidação do que são as 

partes do enredo (exposição, complicação, clímax e desfecho), quanto os aspectos associados 

ao jogo de espelhos entre as personagens, isto é: identificar, relacionar e reconhecer os influxos 

que as personagens exercem umas sobre as outras, definindo o ser criança em contraste com o 

ser adulto, por exemplo, interpretando valores sociais e humanos como a empatia e alteridade 
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da criança em relação à mãe – bem como a intensidade deste vínculo –, elementos cogitados 

em nossa leitura como caracterizadores do perfil de Miguilim e da noção infância.  

Nesta nova análise da entrada, buscamos enfatizar esses e outros pontos capazes de 

referendar as forças-motrizes, as constantes estético-filosóficas, que erigem a configuração do 

personagem principal. E, agora, pretendemos descortinar outras nuances concernentes à 

técnica, aos atributos e ao ideário empregados na construção da personagem criança.  

O discurso do narrador começa dizendo:  

Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, 
muito depois da Vereda-do-Frango-d’Água e de outras veredas sem nome ou pouco 
conhecidas, em ponto remoto, no Mutúm. No meio dos Campos Gerais, mas num 
covão em trechos de matas, terra preta, pé de serra. Miguilim tinha oito anos. Quando 
completara sete, havia saído dali, pela primeira vez: o tio Terêz levou-o a cavalo, à 
frente da sela, para ser crismado no Sucurijú, por onde o bispo passava. Da viagem, 
que durou dias, ele guardara aturdida lembranças, embaraçadas em sua cabecinha. De 
uma, nunca pôde se esquecer: alguém, que já estivera no Mutúm, tinha dito: — “É um 
lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de 
qualquer parte, e lá chove sempre...”180  

 Nossa leitura sugeriu, inicialmente, a metáfora do cordão umbilical e o movimento de 

emancipação da personagem criança para enfatizar o jogo de dependências, carências afetivas 

e superações que vinculam Miguilim à mãe, Nhanina, e aos demais conflitos no decorrer do 

enredo. Agora, é oportuno colhermos dessa abertura outros aspectos da natureza literária e 

interpretações de questões que podem ser elucidados ao longo do texto, através da manutenção 

dos elementos básicos da narrativa e das forças-motrizes. Por exemplo, entendemos que há 

indícios de uma oposição e um jogo de forças, próprios da categoria de personagem agente da 

ação, verificado na forma do foco narrativo apresentar, ao elencar quem mora com Miguilim, 

a figura da mãe antecedendo o nome do pai, Nhô Berno. Não nos passa despercebida a ênfase 

dada pelo narrador ao ordenar a relação de primeiro grau de parentesco entre as pessoas que 

integram a família do protagonista, o que é feito utilizando pronome possessivo/adjetivo, na 

fórmula: “sua mãe, seu pai e seus irmãos”.  

E por que principia a figura feminina, materna, no ordenamento em que se apresenta os 

membros do seio familiar? Porque, conforme nossa abordagem do texto artístico, os 

sentimentos, pensamentos, atitudes e até a identidade de Miguilim recebem os influxos da 

figura materna, num processo de sobredeterminação. Na história do protagonista, os 

antagonismos e os antagonistas podem ganhar a forma não só de pessoas, mas de escolhas, 

                                                           
180 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 27. 
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decisões e dilemas. Isso tudo está intimamente ligado pelos afetos e valores associados ao polo 

filho e mãe. Os empreendimentos da criança são (sobre)determinados tendo como finalidade a 

felicidade da mãe. Mais que a do pai, em grande parte do enredo. Agradar ao pai é consequência, 

é bônus, podendo acontecer ou não a partir do interesse primeiro em agradar e proteger 

Nhanina.   

Cogitamos que essa inversão teria alguma motivação, uma causa logicamente não tão 

expressa logo no introito da novela, mas que pode encontrar sustentação na qualidade de 

sentimentos e situações discorridas no enredo, constituintes da relação entre mãe e filho em 

comparação com a de pai e filho. Na casa de Miguilim, onde o pai ocupa certa centralidade, 

sendo o chefe da família, pois tal figura representa a “pessoa” por quem os demais, adultos e 

crianças, sentem receio quanto as atitudes e decisões que ele pode tomar. Rotulamos de chefe 

de família por conta das falas, tratamentos e ações empreendidos por Nhô Berno: mandar nos 

filhos, obrigando a algo que não queiram fazer, decidir quem vai trabalhar, atuar como provedor 

e ter a palavra definitiva na decisão de assuntos pertinentes ao seio da família. Estes são só 

alguns dos aspectos relacionados à representação social do sujeito pai, melhor dizendo, 

representação que é feita, costumeiramente, quando tratamos da figura paterna, neste caso, 

dentro da sociedade rural brasileira, na primeira metade do século XX.  

Embora seja nesse sentido que empregamos o termo culturalizado – imbuído das ideias 

de costume e convenção, tendo um nexo com elementos da realidade social, exterior ao texto, 

que constituem a civilização –, não acreditamos que essas características sejam as únicas 

representativas da forma de se conceber a figura paterna. Contudo, a maneira de configurar o 

pai passa a compor o material interno do texto, pois os valores sociais e humanos desse sujeito 

e o próprio sujeito são esteticamente trabalhados para compor situações vinculadas ao(s) 

conflito(s), à(s) intriga(s). Estamos supondo que um dos conflitos emblemáticos de Miguilim 

com a figura paterna pode ser cogitado a partir do fato de o ordenamento feito pelo foco 

narrativo, principiando com o nome da mãe, sugerir a intenção de distanciamento entre pai e 

filho, e/ou a intenção de jogar para um plano menor tal relação, como vimos acontecer já na 

abertura da novela. Inclusive, tal distanciamento seria marcado pela aspereza na relação familiar 

quando se trata, sobretudo, do polo pai e filho, sendo muito recorrente nas passagens que 

selecionamos.  

Ainda sobre o foco narrativo, já havíamos cogitado que embora seja constante o modelo 

de voz pertinente ao narrador onisciente, em terceira pessoa, heterodiegético, também 
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verificamos desde a abertura o uso de marcas linguísticas que sugeririam uma aproximação 

entre narrador e protagonista, não apenas pelo emprego do discurso indireto livre. Ou seja, ao 

citar que Miguilim mora com a família “longe, longe daqui, muito depois depois da Vereda-do-

Frango-d’Água”, “em ponto remoto, no Mutúm”, o advérbio de lugar daqui consegue criar um 

estranhamento, um desconforto interpretativo, em relação ao ponto de vista da narração. Há 

uma sensação de ruptura – que também é recorrente na novela e pressuposta por outros termos, 

expressões e trabalho com as classes de palavras –, como se o distanciamento entre o 

protagonista e narrador fosse intencionalmente fraturado e redimensionado. Isso, a ponto de 

promover a ideia de que Campo Geral daria sustentação para interpretarmos a obra com foco 

em primeira pessoa, com caráter “autobiográfico”, costurada pelas rememorações do Miguilim 

em sua fase adulta. O foco mais intimista e introspectivo sugere esta possibilidade. O que seria 

menos absurdo que a ideia da novela ser narrada pela ótica de um narrador-observador, por 

exemplo, algum sertanejo que tenha vivido na pele de um agregado à família do protagonista.  

Na verdade, essa postura apresenta um conhecido molde narrativo de memórias, visto 

em outros romances do patrimônio literário nacional, inclusive envolvendo personagens 

crianças na pele de protagonistas, a exemplo de: O Ateneu, autoria de Raul Pompeia, Menino 

de Engenho, de José Lins do Rego, e O menino no espelho, de Fernando Sabino. A diferença é 

que nessas narrativas fica patente, em maior ou menor grau, a proximidade entre narrador e 

personagem, tendo muita vez num narrador-personagem a voz da intermediária entre o leitor e 

a obra. No caso de Campo Geral, em muitos trechos esse grau de aproximação é trabalhado de 

forma ainda mais cirúrgica. Há o envolvimento da psique da criança com narrador – não apenas 

via discurso indireto livre –, estreitando-se à medida que sentimos os dramas pela ótica da 

primeira pessoa, como se o narrador tivesse vivido ali o que Miguilim vive(u).  

Um terceiro aspecto, ainda na abertura da novela, sedimenta a condição de Miguilim no 

rol de personas crianças, da literatura brasileira, cujas vozes são tuteladas pelo narrador. A 

criança enquanto instância literária não é escrita e construída por outra criança, empiricamente 

falando. Ela não fala em nome próprio, ela não tem a assunção do escritor. Os feitos que 

caracterizam a infância de Miguilim, inicialmente, configuram a perspectiva social promovida 

por certos grupos, constituída por dados culturalizados social e historicamente. Portanto, em 

Miguilim e seus irmãos vamos encontrar configurações que os adultos fazem da criança, 

apresentando a nós, leitores, alguns dos elementos identitários, definidores da noção de infância 

em voga na novela Campo Geral, e que são relativamente compartilhados por esses grupos. Em 
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resumo, são formas de representar o ser criança pertinentes ao contexto da sociedade rural 

brasileira. 

Nesse ponto inicial, podemos cogitar Miguilim sendo apresentado de um ponto de vista 

que o enxerga como um ser ainda não pronto, dependente, que desconhece as próprias 

capacidades ou, simplesmente, não desempenha as capacidades psicomotoras satisfatoriamente, 

nem consegue assumir certas responsabilidades. A criança é vista como um ser sem maturidade, 

sem autonomia. Essa circunstancialidade pode contribuir para acentuar a verossimilhança da 

personagem. Afinal, a infância compreende um período de vida em que, legal e 

circunstancialmente, os menores estão sujeitos aos pais e responsáveis, bem como são marcados 

pela dependência por estarem em desenvolvimento de suas competências, de suas faculdades 

mentais. Vimos que o protagonista é determinado por sua existência no seio familiar e, agora, 

por não ter autonomia para viajar sozinho e, até quando “deve participar” de uma experiência 

religiosa, a crisma, a criança é levada e cumpre nesse ritual uma dupla condição: a de 

participante e de assujeitado. É a família quem guarda a crença, usos e costumes, e, em tese, 

cumpre à família saber o que é melhor para a criança, logo, esta é obrigada a seguir o costume 

religioso do contexto doméstico.  

Por fim, encontramos nesse início de narração indícios acerca do grau de deficiência no 

aparelho ocular, o que de modo geral denominamos “doença”. Ou seja, Miguilim padece de 

miopia. Tal problema de visão é sugerido a partir de uma leitura indiciária, investigativa dos 

pormenores que constituem a microestrutura personagem. Ao longo do enredo há vários 

índices, ícones e símbolos entendidos como verdadeiras pistas que, necessariamente, vão ser 

interpretadas como tais somente após uma segunda leitura, integral e minuciosa. Porque a 

revelação da necessidade especial do protagonista acontece às proximidades do desfecho da 

narrativa. A surpresa de Miguilim ao pegar os óculos do doutor José Lourenço e enxergar um 

mundo todo novo, com nitidez de cores e formas, é acompanhada pelo despertamento do leitor 

que, no mínimo, tem a sensação de que a leitura feita sobre Miguilim passa a ser vista com 

outros olhos. Há a sensação de espanto e/ou desconforto, pois a primeira leitura ganha a 

impressão de que não enxergamos os devidos e profundos contornos que constituem o sujeito 

Miguilim. A primeira leitura, cogitamos, acaba sendo associada a algo incompleto e equivocado 

em muitos pontos, em virtude de tamanha reviravolta.  

Contudo, o empreendimento de segunda leitura, por parte do leitor interessado em 

descortinar outras faces de Miguilim e outras experiências estéticas, não significa o fechamento 
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da obra de arte e, muito menos, o esgotamento dos espantos e estranhamentos fecundos ao 

longo da novela, propiciados pela natureza da arte literária. Talvez, o leitor sinta a necessidade 

de reinterpretar a narrativa. Afinal, acreditamos que seja necessária uma nova leitura para 

entender o quanto a criança foi afetada em algumas passagens pelo padecimento da miopia. 

Faltando menos de três páginas para o desfecho da novela, encontramos a cena que 

revela essa nova camada da personagem criança. O Miguilim deficiente. O Miguilim ainda mais 

especial. Isso acontece às proximidades da casa do protagonista, com a chegada do doutor José 

Lourenço que, em resumo, é um homem que vem “de repente”, de roupa que favorece a 

claridade e de óculos, chegando de cavalo e, logo em sua primeira aparição, dirige-se a 

Miguilim dizendo: “— Deus te abençoe, pequenino. Como é seu nome?”. E a criança responde: 

“Miguilim. Eu sou irmão do Dito”181, revelando, talvez, o quanto ela continua carregando 

consigo aquilo que perdeu enquanto marca constitutiva de sua autoimagem. Ou como algo que 

a autodetermina positivamente, a ponto de, na psique infantil, ser o que há de maior valor ou a 

melhor escolha para se apresentar a um adulto estranho. Afinal, Dito era aquele com quem o 

adultos tinham muito a aprender. Vale ressaltar que a esta altura o pai, Nhô-Berno, tinha 

cometido suicídio recente, depois de matar Luisaltino182 por ciúmes de Nhanina e por indícios 

de traição – o que, consequentemente, facilitou o retorno do Tio Terêz para perto da mãe –, mas 

nem por isso usou ele a referência ao pai, seguido de seu nome, para impressionar o doutor. 

E o papo segue, finalmente, com a revelação da especialidade de Miguilim:  

— E seu irmão Dito é o dono daqui? 

— Não, meu senhor. O Ditinho está em glória. 
O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, formoso como 
nenhum outro. Redizia:  
—Ah, não sabia, não. Deus o tenha em sua guarda... Mas, que é que há, Miguilim?  
Miguilim queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele, por isso é que o 
encarava.  
— Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. 
Quem é que está em tua casa?  
— É mãe, e os meninos... 
Estava mãe, estava Tio terêz, estavam todos. O senhor alto e claro se apeou. O outro, 
que vinha com ele, era um camarada. O senhor pergunta à Mãe muitas coisas do 
Miguilim. Depois perguntava a ele mesmo: — “Miguilim, espia daí: quantos dedos 
da minha mão você está enxergando? E agora?” 
Migulim espremia os olhos. Drelina e a Chica riam. Tomezinho tinha ido se esconder.  
— Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguilim...  
E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguilim, com todo o jeito.  
Olha, agora! 
Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo 
e diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessôas. Via os grãozinhos de areia, a 
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pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma 
distância. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo... O senhor tinha retirado 
dele os óculos, e Miguilim ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha 
visto. Mãe esteve assim assustada; (...) Miguilim também carecia de usar óculos, dali 
por diante. 183 

Esse cenário, talvez, seja interessante ao leitor-analista que deseja perceber de que forma 

Rosa diluiu, no discurso do narrador e na relação entre as personagens, os indícios do 

sofrimento que a criança tem e que por todos é ignorado. Na passagem em análise, por exemplo, 

é contado que a viagem durou alguns dias e que Miguilim “guardara aturdida lembranças, 

embaraçadas em sua cabecinha”. E agora? As lembranças são aturdidas e embaraçadas tão 

somente por efeito da baixa capacidade de memorização da criança? Ou a incapacidade de 

recordar os fatos é ocasionada pelo efeito do tempo, pois Miguilim tinha sete anos e agora está 

com oito?  

Acreditamos que num simples fragmento como esse há marcas do trabalho de produção 

do escritor sobre o fio narrativo, arquitetando um clímax e um desfecho para a macroestrutura 

textual. Em outras palavras, observando a abertura e os fatos que se sucedem na manutenção 

da narrativa, se a pessoa atender ao desejo de reler ou pelo menos refletir sobre o impacto da 

descoberta da miopia, a nova leitura que se faz é influenciada na direção de uma nova 

compreensão da trama, especialmente do personagem. Se já tínhamos a compreensão de que o 

enredo segue numa constante travessia, numa relação de nó e desenlace, entre as carências e 

suplências afetivas/simbólicas, e através, tanto das perdas, frustrações e melancolias, quanto 

das pequenas conquistas, amadurecimento da criança e soluções de conflitos, operando no leitor 

certa função catártica da obra de arte, imaginamos um novo relevo após a revelação da 

deficiência física de Miguilim. As cenas suscitam e aplacam em nós muito daqueles sentimentos 

e sensações propiciados pela experiência estética, que permitem o gozo, o deleite do espírito.  

Antes de iniciarmos a elaboração de um panorama da personagem criança, é valido 

mencionar dois desdobramentos ainda na introdução da novela, desta vez, tratando da forma 

como Miguilim encara adversidades e as forças oponentes do seu cotidiano. Ainda na viagem 

para se crismar, o narrador aborda os afetos da criança, recordando:  

Mesmo assim, enquanto esteve fora, só com tio Terêz, Miguilim padeceu tanta 
saudade, de todos e de tudo, que às vezes nem conseguia chorar, e ficava 
sufocado. E foi descobriu, por si, que, umedecendo as ventas com um tico de 
cuspe, aquela aflição um pouco aliviava. Daí, pedia ao tio Terêz que molhasse para 
ele o lenço; e o tio Terêz quando davam com um riacho, um minadouro ou um poço 
de grota, sem se apear do cavalo abaixava o copo de chifre, na ponta de uma 
correntinha, e subia um punhado d’água. Mas quase sempre eram secos os caminhos, 
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nas chapadas, então tio Terêz tinha uma cabacinha que vinha cheia, essa dava para 
quatro sedes; uma cabacinha entrelaçada com cipós, que era tão formosa. — “É para 
beber, Miguilim...” — tio Terêz dizia caçoando. Mas Miguilim ria também e 
preferia não beber a sua parte, deixava-a para empapar o lenço e refrescar o 
nariz, na hora do arrocho. Gostava do tio Terêz, irmão de seu pai.184 (grifos 
nossos) 

Nessa continuação, fica explícito que Miguilim sofre por saudades “de todos e de tudo”. 

Isto nos faz pressupor ser a saudade um sentimento marcado pela falta, pela presença de uma 

não presença, que pode ser entendida como a dificuldade de Miguilim em lidar com a 

consciência de se perceber distante momentaneamente da família e do Mutúm. Com Miguilim 

está a força temática, isto é, a realização da crisma – em se considerando este recorte do enredo. 

Qualificamos a força do sentimento de saudade exercida sobre o protagonista como adversidade 

e força oponente, pois ela afeta o estado emocional dele, provocando certo tipo de sofrimento: 

uma espécie de choro seco e a sensação de sufocamento. A ideia de dor que não é “facilmente” 

vertida em lágrimas tomamos aqui por noção de choro seco. Diante de um problema, manifesto 

na forma de conflito ou padecimento, em tese, a lógica do sujeito consciente de tê-lo é a busca 

por uma solução ou paliativo. Isto estaria na direção do objeto desejado: o alívio da dor. E a 

narração segue mostrando que Miguilim, de carona na garupa do cavalo conduzido por Terêz, 

descobre uma estratégia para lidar com a saudade e seus efeitos. O recurso usado nessa 

descoberta – um tanto inusitada, no mínimo – foi passar um pouco de saliva na ponta do nariz, 

tendo depois substituído o cuspe por água do riacho e, sacrificialmente, por água da cabacinha, 

que era reservada para tio e sobrinho beberem na viagem.  

Embora essa consecução dos fatos seja aceitável, verossímil, há algumas lacunas que 

necessitam de interpretação e que podem revelar outros pontos de partida para compreendermos 

o perfil dessa criança. O alívio da dor de saudade ocorria magicamente ao umedecer a venta? 

Miguilim descobre uma mera ocupação a fim de atrair ou canalizar a própria atenção, fugindo 

da sentimentalidade que causa dor? Seria o lúdico, o jogo, a brincadeira, formas de encarar o 

mundo e as aflições? É possível que essas questões todas tenham validade, independentemente 

da ordem que estão postas aqui. As três são instigantes e, na arte Rosa, não necessariamente 

precisa haver uma única verdade para as coisas serem o que são. Ao mesmo tempo que parece 

existir uma brincadeira – incompreendida pelo adulto que caçoa –, é notável o investimento de 

Miguilim em repetidas vezes umedecer o nariz e, sem uma aparente relação causal, algo que 

beira a ilogicidade, é espantoso que a “descoberta” consiga aliviar parte da dor.  
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Pode ser que o leitor menos atento não queira realizar esforço interpretativo e não se dê 

o trabalho de conjecturar sobre esses três questionamentos. Porém, as lacunas interpretativas 

exigem a participação do leitor, inferindo a partir de seu conhecimento de mundo e 

experiências, podendo trazer entendimento numa relação proximal entre arte e realidade, 

intermediada pelas sensações e reflexões suscitadas pelo conteúdo do texto artístico. No caso 

de Miguilim, apesar do problema de visão, os demais – seu tato, paladar, audição e olfação – 

operam naturalmente. Em tese, a criança é toda sensação, desde o seu nascimento, e seus 

sentidos estão em plena funcionalidade. Acreditamos que, em algum momento da vida, seja 

andando de bicicleta ou a cavalo – como na cena em questão –, seja caminhando ou correndo 

sentindo a brisa do vento com mais vigor, com maior incidência, o leitor já deve ter percebido 

que quando a pele (tato) é umedecida há um relativo aumento da sensibilidade, no que diz 

respeito à capacidade de percepção do vento. É como se ficasse mais gelada a parte da pele em 

que há algo menor que uma gotícula de água ou, no caso da novela, na parte que Miguilim 

tocava com o lenço empapado. Isto se assemelha ao passar saliva no dedo para, até certo ponto, 

saber a direção do vento. Por um lado, podemos conjecturar que o protagonista estaria 

compenetrado nesse efeito, digamos, físico-químico. Por outro, o que podemos dizer, com 

maior certeza, é que aquela ocupação atrai a atenção da Miguilim. 

O leitor mais atento conjectura sobre o fenômeno físico-químico – ainda que seja leigo 

em Ciências da Natureza – expresso no ato de Miguilim molhar, recorrentemente, a própria 

pele. Afinal, há uma troca de energias e de matéria que resulta na evaporação, no “sumiço” do 

líquido posto na pele. Essas implicaturas e esse processo de identificação acontecem, 

semelhantemente, entre os atores sociais numa roda de conversa ou num encontro para contação 

de histórias, quando há o compartilhamento de vivências – assistidas e ouvidas –, sendo que, 

pela interação, os ouvintes têm ativação de seus conhecimentos de mundo, emoções e memórias 

afetivas, refletindo pela linguagem e colocando seus conceitos internalizados no jogo interativo, 

ainda que aparentemente estejam no jogo apenas vendo e ouvindo. Entendemos que o ato de 

ler a obra de arte literária também ativa esses juízos teóricos e estéticos.   

Sabemos que Rosa está interessado em produzir um universo constituído pelo seu duplo 

olhar de naturalista e poeta, em que as fronteiras do ordinário e do extraordinário são 

perscrutadas. Seja na dimensão do sertão, seja num lugarejo no meio do Mutúm, onde seus 

personagens vivenciam novidades e situações desconhecidas, os heróis problemáticos 

procuram ultrapassar as adversidades que os acometem, percorrendo os limites entre o físico e 

metafísico. Portanto, a solução empregada para os problemas pessoais e existenciais da criança, 
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possivelmente, não vão seguir somente a coerência do mundo real, exterior e ordinário. Na 

psique infantil de Miguilim, a dissipação da água acarretava a dissipação de grande parte da dor 

de saudade, tornando-a suportável e minimizando seus efeitos. Mas, assim como a pele 

precisava de água repetidas vezes, a presença da não presença voltava, a consciência da 

ausência dos seus familiares e do Mutúm retornava. 

Por fim, a ignorada brincadeira de criança também é um nível da realidade, quer 

empírica, quer ficcional. Falamos de ignorância porque muito daquilo aparenta ser brincadeira 

infantil e provoca riso no adulto, tal riso pode estar escondendo uma imensa camada de 

incompreensão dos aspectos lúdicos que circundam o universo infantil. Pela ótica do tio Terêz, 

por exemplo, tudo indica que a criança está brincando apenas e a ocupação dela, no jogo, é 

aceitada ainda que em detrimento do que parece ser desperdício de água. A cabacinha dava para 

alguns goles, mas o protagonista prefere abdicar de matar a sede para poder matar a saudade. E 

talvez o sentimento de gostar positivamente de Terêz fosse exatamente por Miguilim perceber 

que o tio não ralhava, não brigava. Outro adulto não aceitaria o esperdício de água e logo daria 

alguma dura em Miguilim. 

Entendemos que o tio percebeu a inusitada atitude de Miguilim ao gastar água para 

beber, umedecendo a venta. Porém, ele não cogita nada, talvez porque há coisas que as crianças 

fazem sem a aparente compreensão do adulto. E isto costumeiramente se repete. Muitas pessoas 

que caçoam de algo não necessariamente enxergam que neste algo tem algum sentido objetivo 

e claro. Vindo de uma criança, pode ser que muito menos. No universo infantil, ainda que não 

pareça objetivo e claro os sentidos das coisas, a criança existe neles. E, mais uma vez, arte e 

realidade se tocam, pois, na arte rosiana, há essa percepção de que a criança é revelada como 

um ser ignorado em muitas de suas dimensões.    

Entre as consequências da dor física, privação (opcional) de água e, conseguintemente, 

a sede, e da dor emocional, saudade em forma de choro sem lágrimas e sufocamento, Miguilim 

está disposto a atacar a segunda em detrimento da primeira. Pode ser que outros antagonismos 

na forma de sentimentos como a tristeza, o medo, a vergonha, a melancolia, entre outros sejam 

marca da personagem Miguilim. Há de se cogitar que, por ser criança, Miguilim sente mais este 

mundo. Se houver a manutenção disso, é válida a reflexão de que estaria Rosa construindo a 

personagem criança com capacidade de sensibilizar as pessoas e de nos lembrar que as 

consciências humanas, noutrora, sentiram o peso da realidade com a inocência e a simplicidade 

infantis. É possível ainda que o autor mineiro tenha arquitetado suas narrativas conforme a 



98 
 

tendência pós-moderna que tenta desautomatizar o ser humano, atacar o processo de 

reificação/coisificação das pessoas, aprofundando na análise da condição de vida e, 

principalmente, na interioridade da psique de seus personagens, em que se descortina suas 

escalas de valores, seus sensos e processos mentais.  

Enfim, o que sabemos até aqui é que esse material dá indícios de que o racionalismo e 

a lógica, nem sempre, serão os únicos recursos dessa personagem criança. Podemos até 

subentender que a criança sabia que ia voltar logo para casa ou teriam os pais conversado com 

ela antes da viagem – diálogo este não existente no texto –, todavia, não há segurança se tal 

consciência evitaria que Miguilim sofresse pela falta dos seus e do seu lugar. E já que foi 

mencionado sobre voltar para casa, atentemos para mais uma passagem em que os julgamentos 

de Miguilim sobre as coisas e seres dependem de outro processo racional, de outra régua de 

mundo, que desconcerta a lógica habitual. Miguilim retorna e tenta convencer a mãe de que o 

Mutúm não é só um “triste recanto”, usando as palavras de um sujeito desconhecido que “tinha 

falado — que o Mutúm era um lugar bonito...”, porém, nessa tentativa:  

A mãe não lhe deu valor nenhum, mas mirou triste e apontou o morro; dizia: — “Estou 
sempre pensando que lá por detrás dele acontecem outras coisas, que o morro está 
tapando de mim, e que eu nunca hei de poder ver...” Era a primeira vez que a mãe 
falava com ele um assunto todo sério. No fundo de seu coração, ele não podia, 
porém, concordar, por mais que gostasse dela e achava que o moço que tinha 
falado aquilo era que estava com a razão. Não porque ele mesmo Miguilim visse 
beleza no Mutúm — nem ele sabia distinguir o que era um lugar bonito e o que era 
um lugar feio. Mas só pela maneira que o moço tinha falado: de longe, de leve, 
sem interesse nenhum; e pelo modo contrário de sua mãe — agravada de calundu 
e espalhando suspiros, lastimosa. No começo de tudo, tinha um erro — Miguilim 
conhecia, pouco entendendo. Entretanto, a mata, ali perto, quase preta, verde-escura, 
punha-lhe medo.185 (grifos nossos)  

Embora o exemplo acima tenha sido analisado, anteriormente, para exemplificar a 

autonomia de Miguilim, tendo em vista um recorte panorâmico e sintético da narrativa, há ainda 

alguns pontos a serem observados e que estão relacionados à manutenção dessa personagem 

criança. Ao ampliarmos essa passagem, além de vermos o processo de autodeterminação da 

criança que, em tese, está saindo da sobredeterminação provocada pelo laço materno, ela aponta 

a forma como Miguilim interpreta o mundo e as pessoas. Afinal, qual é o processo cognitivo 

que o protagonista empreende para aquilatar quem falou a verdade ou quem tem a certeza na 

hora de julgar se o Mutúm é bonito ou feio, se bom ou ruim para morar?  

                                                           
185 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, pp. 
28-29. 
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Antes dessa resposta, vejamos que o trecho endossa algumas de nossas proposições 

feitas a respeito da construção de Miguilim. O fato de o filho não externar por falas que discorda 

da própria mãe acerca da beleza do Mutúm e de suportar tal diferença e discordância mesmo 

gostando dela, isto demonstra a contínua emancipação da criança, no sentido de querer, pensar 

e escolher coisas diferentes daquelas apontadas pelos adultos. Ele ganha autonomia, em 

especial, por não sucumbir às preferências dos sujeitos que, proeminentemente, conferem 

identidade a Miguilim.  

Além disso, essa autodeterminação ganha um contorno novo nessa passagem. É 

perceptível que o narrador vai utilizar recursos linguísticos, situações e ponderações para 

indicar a progressão da personagem, isto é, momentos que sugerem a maturação da criança. Por 

exemplo, ao narrar que é a primeira vez que a mãe conversa um “assunto todo sério” podemos 

compreender que, em comparação com outras passagens, há estratégias cuja carga semântica 

aponta para o interesse do narrador em dar nivelamento emocional e de personalidade a 

Miguilim.  

Isso tem amparo em certa perspectiva social – não necessariamente especificada dentro 

de um código penal à época que a novela foi escrita – que elenca aquilo tido por impróprio, um 

interdito ou tabu, ao acesso das crianças de acordo com sua idade. Neste caso, a mãe confessar 

ao filho algo do íntimo, que desnuda quem ela é, serviu para colocar Miguilim em relevo no 

quesito de amadurecimento. Aos olhos da mãe, ele está apto para saber o que ela realmente 

pensa e sente. Acreditamos que esse conteúdo não é tão estranho aos olhos do leitor, que, em 

hipótese, guarda momentos em que teve conversas sérias com os pais ou responsáveis e saiu 

dali se sentido mais maduro, com a auto percepção trabalhada. Acontecimentos assim 

contribuem com sua autodeterminação também.  

Conforme nossa análise, a passagem também endossa as pistas dispostas ao longo da 

narrativa acerca da miopia de Miguilim. Contudo, há algumas reflexões a percorrermos. Se, por 

um lado, deduzirmos que o conceito de beleza da criança Miguilim ainda é incipiente, e tal 

noção não está bem formada em sua cabeça – aliás, parece lógico, verossímil, duvidar da 

capacidade que uma criança teria, aos sete anos, para achar e se sentir mais certa que a mãe na 

hora de aquilatar a beleza de onde mora –, isso nos parece pouco para justificar o narrador dizer 

o que disse quando o menino discorda: “Não porque ele mesmo Miguilim visse beleza no 

Mutúm — nem ele sabia distinguir o que era um lugar bonito e o que era um lugar feio”. Por 

outro lado, parece-nos mais aceitável que a intenção seja marcar o caráter contraditório de 
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Miguilim – configurando-a no rol das personagens redondas –, afinal, como ele pode se 

contrapor à mãe sem ao menos saber distinguir um lugar bonito de um feio. Pode ser que haja 

nessa incongruência ou choque entre lógica e realidade, dada pela ótica da infância, uma 

tendência ao risível. Mas não ao inverossímil. Pois, como podemos explicar os gostos de uma 

criança quando divergem dos gostos de um adulto? Quem sabe rindo, ainda que não seja 

explicação. Aliás, não nos parece existir uma resposta conclusiva para a segunda pergunta 

aventada aqui e, mesmo assim, situações como essa são recorrentes e seriam facilmente 

rotuladas como algo verdadeiro e normal no ser humano. 

Mas, apesar de um lado e outro dessa discordância, ocultada pelo filho, parece-nos ainda 

mais aceitável que Rosa arquiteta sua novela, tanto para resolver seus conflitos de tensão 

transfigurada – uma vez que a justificativa para Miguilim julgar como julga o Mútum parte de 

um processo mental, como veremos a seguir, inabitual e raro. Talvez, beirando o insólito. –, 

quanto para modular na consecução da trama os elementos relacionados à deficiência do 

protagonista, semeando o minimamente necessário a fim de orquestrar aquela que é umas das 

grandes surpresas, se não a maior, de Campo Geral.  

Isso tudo aumenta a dramaticidade da vida de Miguilim, porque não era por ignorância 

nem tão só por baixa capacidade intelectiva, e sim, por déficit físico que ele não conseguia 

diferenciar a beleza estética em elementos do mundo que exigem capacidade visual. Deve ser 

trágica a condição da criança, pois, de que maneira um míope poderia avaliar a beleza 

panorâmica de um lugar se é necessário um foco de longe e amplo? É possível que o morro 

apontado por Nhanina sequer seja nítido aos olhos do filho.  

O narrador chega a tratar quase em tom proverbial e religioso a condição do protagonista 

menino, pois: “No começo de tudo, tinha um erro — Miguilim conhecia, pouco entendendo”. 

Que erro é esse? A dimensão de possibilidades interpretativas dessa afirmação pode ganhar ares 

do mistério e do mítico. De nossa ótica, esse erro não deve ser lido literalmente apenas, nem 

como sendo definido e esgotado pelo desdobramento: conhecer apesar de pouco entender. Em 

interpretando o erro sendo a miopia, simbolizando a limitação de Miguilim muito além do fato 

de ser criança, é possível cogitarmos que as noções de conhecer e entender sejam elementos da 

condição desta personagem criança. Para conhecer, Miguilim precisa das experiências dadas 

por via dos sentidos, pois é algo sensível e estético. Para entender, Miguilim dispõe das ideias 

dadas a ele através do que os outros dizem e pensam, pois é algo puramente teórico e vazio de 

intuições próprias. Em outras palavras, se depender dos próprios olhos, o protagonista jamais 
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vai conhecer o mundo. Ele pode até entender o mundo que a mãe dele pensa e comunica, mas 

é possível que ele conheça os sentimentos da mãe, pois há a experiência no que ela expressa 

através do contato, por outras vias como o toque, o afago, o abraço, o som da voz e o cheiro da 

mãe. 

Mesmo sem entender os porquês das incógnitas e lacunas que a narrativa suscita, o leitor 

conhece porque sente que a poeticidade de Miguilim também está na forma de sua deficiência, 

pois ele vai conhecendo pela experiência leitora a respeito da vida da personagem. Sendo um 

herói trágico, Miguilim não é menos poético. Pode ser que quem, porventura, tem problema de 

vista tende a ter outros sentidos mais aguçados. O olhar de Miguilim vai descortinar para nós 

nuances deste mundo por outras vias.  

E, finalmente, tratando da resposta à primeira pergunta, cogitar que Miguilim apenas 

abdicou de seguir a escala de valores da mãe a fim de seguir a de um sujeito estranho, isto não 

seria o suficiente para retratar o que realmente sugere a novela. Miguilim determina seu juízo 

teórico pelo juízo de gosto. A forma como algo é dito categoriza a coisa dita. Ele não olha só 

para o conteúdo do que é dito, seja pela mãe, seja pelo outro adulto que acidentalmente ele 

ouvira na viagem. Sua sensibilidade foi aguçada pela “maneira que o moço tinha falado: de 

longe, de leve, sem interesse nenhum; e pelo modo contrário de sua mãe — agravada de calundu 

e espalhando suspiros, lastimosa”. Em arte, a beleza existe para ser contemplada. A beleza é 

desinteressada, isto é, ela possui um caráter utilitário. 

Em síntese, a condição inicial de Miguilim pode ser descrita numa leitura indiciária da 

seguinte maneira: i – marcada positivamente pela figura materna e o oposto pela paterna; ii – a 

manutenção do foco narrativo, possivelmente interessado em vincular intimamente o olhar da 

criança ao foco narrativo, no entanto, predomina o molde da terceira pessoa, marcando a postura 

entre realismo-formal e mágico, o que entendemos como narrativa de “tensão transfigurada”; 

iii – a voz da personagem é tutelada, advinda de uma dentre as muitas concepções de sociedade 

e, subjacentemente, de criança, manifestada na ordem das convenções representadas pelo autor; 

iv – por conseguinte, há a verossimilhança da noção de criança enquanto ser dependente e em 

desenvolvimento, limitado; v – e, por fim, com fortes indícios de ser portador de necessidades 

especiais e, embora seja fato surpresa, já consta no rol de marcas específicas que contribuem 

com a definição dessa personagem criança.  

4. 2 A manutenção da personagem criança: verossimilhança, catarse e curiosidade infantil 
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Para interpretarmos o perfil da personagem criança, buscamos acompanhar, seja a 

manutenção do fio narrativo e a elaboração da sensação de verossimilhança, seja a possibilidade 

de aplicação da função catártica da arte na interpretação de conteúdos associados à condição da 

criança em um mundo de descobertas e autodescoberta. Para isso, recortamos e agrupamos as 

passagens que colocam em relevo falas, ações e acontecimentos associados, por exemplo, à 

curiosidade infantil, interpretando-a como manifestação da capacidade progressiva da criança, 

marca de seu desenvolvimento natural e do processo de emancipação em que o sujeito busca a 

autonomia. A reincidência de certos fatos ficcionais corrobora o entendimento acerca de que 

tipo de representação e concepção de infância é subjacente ao texto.  

Entre as passagens que trazemos a lume, vemos que é fundamental o trabalho de Rosa 

ao realizar a caracterização da personagem Miguilim, permitindo ao leitor conhecer seus 

atributos de caráter físico, psicológico, sociais, ideológicos e morais. O ponto de vista narrativo 

dá ênfase a certos aspectos que tornam a personagem verossímil, sugerindo a impressão de vida 

como se estivéssemos diante de um ser com atributos pertinentes à infância.  

Neste ponto, veremos a tentativa de manutenção da verossimilhança, no que diz respeito 

a configuração da personagem criança. No parágrafo abaixo, verificamos a nitidez desse 

procedimento, uma vez que o narrador explicita o interesse e a ordem de Vovó Izidra para que 

Miguilim não ouvisse a conversa dos adultos:   

Mas Vovó Izidra vinha saindo de seu quarto escuro, carregava a almofada de crivo na 
mão, caçando tio Terêz. — “Menino, você ainda está aí?!” —; ela queria que Miguilim 
fosse para longe, não ouvir o que ela ia dizer ao tio Terêz. Miguilim parava perto da 
porta, escutava. O que ela estava dizendo: estava mandando tio Terêz ir embora. Mais 
falava, com uma curta brabeza diferente, palavras raspadas. Forcejava que tio Terêz 
fosse embora, por nunca mais, na mesma hora. Falava que por umas coisas assim é 
que há questão de brigas e mortes, desmanchando com as famílias. Tio Terêz nem não 
respondia nada. Como é que ela podia mandar tio Terêz embora, quando vinha aquela 
chuva forte, a gente pressentia até o derradeiro ameaço dela entrando no cheiro do 
ar?! Tio Terêz só perguntou: — “Posso nem dar adeus a Nhanina?...” Não, não podia, 
não. Vovó Izidra se endurecia na magreza, aquelas verrugas pretas na cara, com os 
compridos fios de pêlo desenroscados, ela destoava na voz, no pescoço espichava 
parecendo uma porção de cordas, um pavor avermelhado. Miguilim mesmo começava 
medo, trás do que ouvia, que nem pragas. Ah, tio Terêz devia de ir embora, de ligeiro, 
ligeiro, se não o Pai já devia estar voltando por causa da chuva, podia sair homem 
morto daquela casa, Vovô Izidra xingou tio Terêz de “Caim” que matou Abel, 
Miguilim tremia receando os desatinos das pessôas grandes, tio Terêz podia correr, 
sair escondido, pela porta da cozinha... Que fosse como se já tivesse ido há muito 
tempo... Levava um punhado de comida, pegava a carroça de palha-de-buriti, para se 
agasalhar de tanta chuva, mas devia de ir, tudo era aquele perigo enorme...186  

                                                           
186 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, pp. 
41-42. 
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A catarse, por sua vez, ocorre no fato do leitor se identificar com cenas como essa, em 

que na própria história de vida fora privado de participar ou ouvir as conversas dos adultos, 

“das pessôas grandes”, às vezes sob a justificativa – geralmente não dada à criança – de serem 

conteúdos sérios, particulares e impróprios. Essa identificação pode ocorrer, inclusive, na 

maneira que Miguilim reage, age, com a curiosidade infantil tão inerente à natureza humana. 

Ela se manifesta quando Miguilim parava perto da porta para escutar aquilo que Izidra dizia e, 

então, a criança descobre que a avó estava mandando tio Terêz ir embora. 

Ao leitor experimentado, a pressão que Vovó Izidra impinge em cima de tio Terêz 

também pode ser vista como manutenção do fio narrativo. Ou seja, podemos questionar ou ficar 

intrigados, com curiosidade também, e assim o narrador amarra o leitor pela expectativa, pois, 

a partir da fala da matriarca: “Forcejava que tio Terêz fosse embora, por nunca mais, na mesma 

da hora. Falava que por umas coisas assim é que há questão de brigas e mortes desmanchando 

com as famílias. Tio Terêz nem não respondia nada”. Doravante, o leitor já tem acesso a um 

diálogo bastante sugestivo e com fortes referências à situação ainda lacunar de adultério, 

envolvendo a mãe de Miguilim e tio Terêz. Quem sabe o leitor cogita ser Miguilim produto do 

adultério da mãe com o irmão do pai, o que justificaria o tio levar a criança para ser crismada 

ou lance sobre as expectativas do leitor alguma resposta para as motivações do pai tratar de 

forma mais áspera ou até discriminatória um dos filhos. 

Contudo, por intermédio do discurso indireto livre, há novamente uma aproximação ao 

que seria, por um lado, o limite da verossimilhança na arquitetação da personagem criança. Ou 

seja, encontraríamos nesse fragmento da novela a linha tênue que sugeriria a quebra da 

configuração verossímil de Miguilim, quer como sujeito criança, quer como responsável pelo 

foco narrativo. No trecho, vejamos, também diz: “Como é que ela podia mandar tio Terêz 

embora, quando vinha aquela chuvada forte, a gente já pressentia até o derradeiro ameaço dela 

entrando no cheiro do ar?!”, o que daria indícios de uma preocupação que extrapolaria os limites 

da consciência infantil. Em outras palavras, uma criança de oito anos teria a capacidade 

progressiva ou a consciência necessária, tanto para entender que no espaço rural a chuva pode 

ser fatal, quanto para calcular as forças que operam diante do possível caso de adultério?  

Por outro lado, haveria justificativa para esse pensamento de Miguilim, imbricado à voz 

do narrador, a fim de referendar o conhecimento de mundo popular, cultural, isto é, do tipo 

conhecimento próprio da sociedade rural brasileira em que se afirma ser verossímil o sertanejo 

aprender desde criança sobre os riscos e a violência dos fenômenos naturais acometidos a quem 
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vive no espaço campesino. Portanto, a criança sertaneja acabaria tendo mais estímulos à luta 

pela sobrevivência, como parte da “economia da sobrevivência”, tendo a infância encurtada – 

não só no sentido cronológico, pois a mortalidade infantil é comum no campo ainda com 

práticas tão rústicas, mas também no psicológico –, uma vez que ela está ambientada num 

espaço mais hostil, que regularmente exige maior grau de emancipação e domínio de 

conhecimentos práticos da vida campesina. E nossa pesquisa tende a validar essa segunda 

postura interpretativa.  

Haveria ainda uma terceira possibilidade de interpretação. Essas passagens fronteiriças, 

por ocasião de passarem pela lupa da crítica, serem entendidas como a existência de um limite 

na forma de representar a criança, por parte de J. G. Rosa, o que reincidiria em material para 

chancelar a narrativa de Campo Geral enquanto novela das memórias de Miguilim no papel de 

narrador adulto. Embora haja esse nível de leitura, doravante nossa análise não vai considerar 

essas passagens como ameaças de se lançar a alma da personagem infantil a um patamar 

condizente com a consciência de um adulto. Porém, o fato de existir essa fronteira, promotora 

dúvidas entre a fixidez do foco narrativo, não nos deixa em dúvidas que a experiência do leitor 

é alavancada quando o conteúdo dramático aproxima a instância do narrador com a do 

personagem, permitindo a ele a experimentação dessa carga simbólica mais perto de si. Porque, 

de início, Miguilim encontra mais companheirismo, amizade, conforto e aceitação na figura do 

tio adulto do que na do pai.  

Além disso, quando aventamos o fato de haver intuições sobre a presença da consciência 

de adulto na psique infantil e de ser narrativa memorialística, ao invés de concebermos isso 

enquanto limite ou quebra da verossimilhança, podemos notar essa interpretação na qualidade 

de sinal que implica naquele conjunto de crenças e valores que liga o narrador – e o autor 

implícito – a seus personagens. Apesar desse trecho ser mais um dos momentos em que o leitor 

duvida do narrador, se seria mesmo uma terceira pessoa, heterodiegético, ou seria um Miguilim 

adulto narrando suas memórias, parece-nos óbvio que, por um princípio de predominância, 

temos desde o início da narrativa uma instância literária com herança dos moldes do realismo 

formal, que coloca o intermediário vendo tudo, de fora e de dentro, onisciente. Aliás, onisciente 

ao molde rosiano, lançando seu olhar de naturalista e poeta. Como fora dito, o narrador rosiano 

é um desafio à narrativa convencional, já que parte do conteúdo narrado continua nas 

dependências dos olhos e ouvidos de Miguilim como instância literária não separada da 

instância do narrador, ficando constantemente em aberto essa sensação de que a narrativa é a 

biografia do Miguilim adulto.  
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Retomando o fio narrativo, podemos ainda pontuar que nesta altura há um dilema. 

Afinal, que direção tomará o enredo? Tio Terêz fica em casa, protegido da natureza, mas sob a 

possibilidade de sofrer crime passional por parte do pai de Miguilim? Ou vai embora para longe 

do olhar de todos, correndo risco de morrer numa tempestade? Fazendo um breve paralelo com 

o conto, O burrinho pedrês, cujo clímax central da obra é uma enchente acarretada pela chuva, 

pelas forças da natureza, e, no seu desfecho, muitos boiadeiros morrem na enchente.  

Como fora dito, tendo em vista o material que predomina, a ideia de termos em Miguilim 

um narrador adulto cai no trecho subsequente, quando tio Terêz recebe a resposta sobre se ele 

dar adeus à Nhanina: 

Não, não podia, não. Vovó Izidra se endurecia na magreza, aquelas verrugas pretas 
na cara, com os compridos fios de pêlo desenroscados, ela destoava na voz, no 
pescoço espichava parecendo uma porção de cordas, um pavor avermelhado. 
Miguilim mesmo começava medo, trás do que ouvia, que nem pragas.187 (grifos 
nossos) 

No trecho grifado, talvez teríamos outra vez um breve discurso indireto livre, sendo a 

cabeça de Miguilim dando ênfase ao que a avó respondeu para o tio. No entanto, o restante do 

fragmento é de acesso apenas do narrador, que pode pormenorizar sinais do corpo de Izidra 

impossíveis de ser percebidos por Miguilim do outro lado da porta. Talvez possa surgir a 

justificativa de que ao Miguilim apontaria esses detalhes mesmo sem ver, pois bastaria, 

hipoteticamente, cogitar que a criança conhecia ou conhecera noutros momentos de forte 

emoção os modos de reação corporal da avó. Contudo, esse detalhismo só poderá ser aceito se 

confirmar que, no final das contas, estamos tratando de um narrador não-confiável, que não 

conseguiu escamotear sua condição e acabar por ser descoberto como narrador-personagem, 

lançando a obra na classificação conhecida de memórias.  

4. 3 A manutenção da personagem: a fase intermediária e o olhar da criança em face da 

loucura dos adultos 

Há vasto material para interpretarmos que a criança sente vontade de ficar longe da 

violência perpetrada pelos dos adultos, em muitos níveis. Tomamos aqui o sentido de a 

violência pode ser entendida por loucura, como aquilo que não é possível entender a partir da 

ótica do universo infantil. Além disso, o narrador foca mais uma vez no conteúdo do medo. 

                                                           
187 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, pp. 
41-42. 
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Na consecução de sentimentos, pensamentos e experiências estéticas suscitados pela 

narrativa, Rosa cria um narrador equilibrar os conteúdos e a beleza simbólica que está em 

operação na novela. Se o narrador é capaz de criar cenas que estimulam humores diversos, 

então, o leitor analista é capaz de perceber que houve aumento da tensão no seio familiar. E, 

pode ser que, por bom tempo da narração, seja tal conflito que tenha tomado conta da mente do 

leitor.  

O narrador, então, busca modular os humores estimulados pela narrativa. Busca sair um 

pouco desse ritmo do medo, da apreensão e do fatalismo iminente. É valido fazer nota de que 

não abordamos apenas o medo de repreensão do pai para consigo, para com a mãe ou aos 

irmãos. Mas sim, considerando as que as formas violentas do medo vão além da agressão física.  

Miguilim ante tudo aquilo que os adultos vivem acaba fazendo reflexões ricas, no 

sentido de quais lições podem ser as mais necessárias e símplices da vida. É como se o narrador 

proporcionasse ao leitor entender que, naquela fase da vida da criança, um tipo de preocupação 

ou dilema que o menor deveria estar enfrentando não tem nada a ver com angustiar-se e sofrer 

por não saber o que os adultos farão uns com os outros. Isso, se considerarmos toda essa 

conversa entre os adultos como um momento de desfocalização daquilo que os sentidos de 

Miguilim dariam conta. O ponto de vista do narrador manteve-se ancorado no drama em 

família. 

A tensão aumenta com a iminente chegada do pai, motivando a necessidade do tio ter 

que sair ligeiro, pois: “podia sair homem morto daquela casa, Vovó Izidra xingava tio Terêz de 

‘Caim’ que matou Abel, Miguilim tremia receado os desatinos das pessôas grandes”188. Esta 

cena encerra com Drelina puxando Miguilim de detrás da porta e levando para a cozinha. E, 

como não se tem mais acesso, podemos indagar que o narrador tenta novamente se manter no 

limite daquilo que os sentidos do protagonista captam. Ou narrar aquilo que interessam ao olhar 

da criança.   

Tratamos de desfocalização porque o texto artístico abre um expediente dedicado à 

descrição do que acontece com os animais. Neste caso, ocorre a passagem trabalhada 

anteriormente a respeito dos questionamentos de Miguilim sobre o nome do gato Qùóquo. 

Temos um expediente de introspecção seguido das vontades e lógicas do protagonista, 

interessado em qual nome seria o mais pertinente ao bichano. É aquilo que rotulamos como a 

                                                           
188 Ibid. p. 42. 
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poética animal, que se faz do duplo olhar, reunindo no escritor Rosa traços de poeta e traços de 

naturalista. Isto é, a relação com os animais em Rosa é explorada na obra, inclusive para dar 

ênfase na aproximação entre homem e animal, como nos conta a empatia de Miguilim com os 

bichos. Noutro momento, o que ganha corpo é a poética do espaço, ao tratar de um cenário que 

envolve as ações da natureza sobre o humano, haja vista que: “O trovão da Serra do Mutúm-

Mutúm, o pior do mundo todo”189. 

O narrador incide mais uma vez em jogar trevas na hora de aquilatar sua condição de 

intermediário. Pois, ao narrar a condição do espaço-fenômeno-tempestade, acaba se auto 

inserindo: “Quando foi o trovão! Trovejou enorme, uma porção de vezes, a gente tapava os 

ouvidos, fechava os olhos. Aí o Dito se abraçou com Miguilim. O Dito não tremia, malmente 

estava mais sério”190 (grifo nosso). Embora Bosi destaque esse fio que interliga o narrador 

rosiano ao seu personagem, ao diferenciá-lo da atitude do narrador de Graciliano Ramos para 

com os seus, mais uma vez ficamos na dúvida se esse “a gente” revela o resvalar do desejo de 

falar do Miguilim adulto, sendo, no final das contas, um narrador autodiegético.  

Pela voz de Dito, a ideia que a natureza em fúria representa castigo de Deus vai servir 

para demonstrar que a condição de personagem também depende não apenas do que o narrador 

fala dele, mas do que os outros personagens falam entre si. Uma das vozes que mais exercem 

influência sobre Miguilim é a de um dos irmãos mais novos, o Dito. Quando este diz: “– ‘Por 

causa de Mamãe, Papai e tio Terêz, Papai-do-Céu está com raiva de nós de surpresa...’ – ele foi 

falou.”191. O guru de fé e filosofias de Miguilim será o irmãozinho Dito. E, no final, também o 

protagonista põe em dúvida se os passarinhos merecem castigo: “– ‘O gaturaminho das frutas, 

ele merece castigo, Dito?”192 

Como vemos, aquela escapada para arrefecer os humores a serem aplacados na novela 

e a aparente evasão em relação à célula dramática central começam a ficar menor. O que está 

acontecendo também é a manutenção do fio narrativo, afinal, não se falaria em morte ou 

mostraria crianças preocupadas com a morte, a não ser que tal coisa viesse acontecer ao longo 

da narrativa.  

                                                           
189 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: (Corpo de baile). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 44. 
190 Ibid. p.44. 
191 Ibid. p.44. 
192 Ibid. p.44 
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O fio narrativo aborda, em escala cronológica, uma pausa para contar um episódio 

memoriado, um flashback. O ponto de vista que estava na família reunida, em oração, no 

oratório, indicando segundo o discurso indireto livre seria para parar a tempestade: “Se o povo 

todo se ajuntasse, rezando com essa força, desse medo, então a tempestade num átimo não 

esbarrava?”, passa então relato de quando Miguilim “tinha puxado o paletó de Deus” e, no 

parágrafo seguinte: “Esse dia – foi em hora de almoço –: ele Miguilim ia morrer!”193. Vale 

ressaltar que ao falar “ele Miguilim” tal fórmula funciona como pleonasmo (sintático) em arte, 

atingindo uma natureza estética, sugestiva, valorativa, identitária, muita vez. 

4. 4 A manutenção da personagem na fase intermediária e o processo de humanização 

Não apenas por valores como a inocência, mas sobretudo a proteção, a alteridade, a 

compaixão, a preocupação com os seus semelhantes, especialmente com seus familiares, são 

algumas das constâncias, das forças-motrizes que se corporificam no constructo da persona 

criança protagonizante. Ainda no episódio-flashback do ossinho na goela, vemos Miguilim não 

querente que tal mal afete os seus, o que se vê no fragmento:  

“Depois desse dia, Miguilim não queria comer nunca mais asa de galinha, pedia que 
não facilitassem de nenhum dos irmãozinhos comer, não deixassem. Mas até o Dito 
comia, calado, escondido. Tomezinho e Chica comiam de propósito, só pra contestar 
Miguilim, pegavam os ossinhos na mão, a ele mostravam: – “Miguilim bobo!... 
Miguilim dôido...” – debicavam. 194 

A sofreguidão de Miguilim com as afrontas e ofensas, por parte de crianças e adultos, 

também acentuam esse caráter anagógico, humanizador, presente na configuração do 

protagonista. Isso é possível pela engenhosidade literária da pena rosiana que entrelaça forma 

e conteúdo. O narrador criado consegue modular e vincular o impacto da beleza simbólica, 

presente na mensagem que os atos e vontades de Miguilim provocam, com a estrutura que 

emerge na materialidade do texto, rica em dilemas erigidos, ora com linguagem figurada, ora 

com o literal sem deixar de ser poético. O mal que ele sofreu se torna pavor ao saber que os 

próprios irmãos podem ser vítimas disso.  

Em se tratando da anagogia, entendemos que a beleza na arte é capaz de despertar e 

alimentar os desejos humanos, e de atrair e cativar o espírito do contemplador. O belo também 

pode se valer de conteúdos, sentimentos e situações, considerados injustos, impiedosos e 

apáticos, não somente no campo da ficção. Nessa cena, Miguilim serve de ponto de partida e 

                                                           
193 Ibid. p. 45. 
194 Ibid. p. 46. 
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de chegada, promotor da reflexão que circula em muitas tradições, lendas, mitos e tragédias, 

nas quais os heróis são “traídos pelos seus”. Conjecturamos que essa condição arquetípica vai, 

a grosso modo, de Cristo a Maquiavel. O leitor é colocado em face de formas de sentir e 

imaginar a vida, promovendo o arrebatamento que estetas da arte, como Benedito Nunes, 

enxergavam na obra de Dante Alighieri. A criança vai ganhando contornos de inspiração e 

beleza à medida que lutou contra o mal enquanto realidade e agora luta enquanto possibilidade. 

Isto é, cogitamos que o leitor percebe Miguilim fazendo essa travessia, recorrentemente, em 

muitos dos conflitos constituintes da novela.  

Para Miguilim, há a travessia de quem tem que superar várias formas de padecimento. 

Sofrer nas mãos daqueles a quem a criança ama, por exemplo, é um. Podemos conjecturar ainda 

que, quem passa por um sofrimento, tragédia ou risco de morte, não gostaria que outras pessoas, 

especialmente os de sua casa, passassem pelo mesmo problema ou fatalidade. A beleza não está 

somente na questão simbólica que resume na ideia de que é belo vivermos parar evitar que 

outros sofram. E, embora seja nobre essa postura, vista em tantos heróis e arquétipos da 

literatura universal, toda essa empatia e heroísmo não são o suficiente para evitar que os vistos 

como protegidos assumam a postura de algozes. A beleza estética também está no choque de 

afetos e intenções entre as crianças. Os irmãos de Miguilim, não sabemos se por prazer, por 

inconsequência ou pela banalidade do mal, demonstram pouco se importar com as 

preocupações do sobrevivente ao ossinho de galinha. Ele não quer outro irmãozinho precise 

puxar o paletó de Deus.  

Portanto, o efeito anagógico se manifesta no leitor à medida que a narrativa projeta em 

si essas formas de sentimentos, próprias da qualidade simbólica da arte, servindo de 

organização para o espírito humano. Isto pode ser compreendido e sentido mesmo que o leitor 

não tenha vivido experiências de traição tais e quais as de Miguilim. Pois, a própria travessia 

trágica de Miguilim promove a sensação de ascese à proporção que, em semelhança ao efeito 

estudado a respeito do teatro grego, em que este suscita e aplaca as paixões humanas, cada 

célula dramática – esta é só uma das muitas envolvendo seus irmãos – representa um órgão de 

depuração e alívio do espírito humano.    

Em síntese, a anagogia seria um dos caminhos para o processo de humanização. 

Miguilim consegue deixar o leitor mais perto de Deus, entendido aqui como aquele “alto 

original”, cuja sensação consegue lançar o leitor para além do tempo e do espaço, pois, agora, 

passa a carregar, além das cargas socioemocionais pessoais, a experiência quase desumana 
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sentida na pele de Miguilim, cuja construção se torna um objeto acessível ao tato e paladar do 

espírito do leitor. A narrativa de tensão transfigurada opera deixando o leitor tocado 

poeticamente, inda que a beleza desse toque poético tenha se sustentado do material da dor 

alheia, ficcionalizada e fingida, arquitetada literariamente pelo prosador.  

A humanização passa também pelo combate, ainda que incipiente, dos preconceitos 

relação à fé de raiz africana. Infelizmente, há na sociedade do campo um proselitismo enquanto 

apagamento da fé alheia. A religião africana é demonizada. Embora não seja alvo desta pesquisa 

acurada adentrar nessa dimensão, vale dizer que não vemos essa influência dos adultos, da 

cultura etnocêntrica, afetar no sentido de constituir a identidade de Miguilim. A beleza 

manifestada na postura desinteressada de Miguilim, tanto para proteger os irmãos, quanto para 

não ofendar Mãitina é fundamental. Começam a ampliar o leque de experiências de vida nessa 

fase intermediária, em que Miguilim caminha para ter alguns sucessos, afeitos ao nível de 

capacidade progressiva que ele tem.  

Mas, certamente, em alguma dimensão há prejuízo à persona ao conviver nesse contexto 

em que voga esse discurso-performance. Vejamos o trecho: “Vovó Izidra quizilava com 

Mãitina: – Traste de negra pagã, encostada na cozinha, mascando fumo e rogando para os 

demônios dela, africanos! Vem ajoelhar gente, Mãitina!”195. Então, ocorre de Mãitina ter que 

se ajoelhar. Contudo, outra criança, a Rosa, reproduz o preconceito ao afirmar que “Mãitina 

rezava porqueado”, em que se segue pela voz do narrador uma descrição enfática da pele dessa 

personagem estigmatizada e excluída.  

Esse trecho também mostra como que um episódio-flashback está imbricado em cascata. 

Até pouco tempo, era a narração do ossinho na goela, e agora estamos na discriminação 

“socialmente” aceita para com Mãitina. Tamanha discriminação se reforça após a cobrança de 

reza e a ralhação de Izidra com o papo de Miguilim e Dito, quando ela: “mandava Mãitina 

voltar para a cozinha, lugar de feiticeiro era debaixo dos olhos do fogo, em remexendo no 

borralho!”196.  

Ao narrar e descrever a condição de Mãitina (pinguça, ou seja, duas vezes, ou mais, 

estigmatizada), novamente o narrador resvala num “a gente” comprometedor, o que coloca em 

relevo o questionamento sobre a classificação do intermediário que nos fala, da instância 
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narrativa, do ponto de vista. Estaria o Miguilim adulto dando mais uma vazão ao sentimento, à 

criança interior? É por este e outros momentos do enredo que cogitamos que há uma ruptura na 

concepção de criança tão somente como protagonista, sugerindo uma ruptura na 

verossimilhança que sustenta a proposta de infância, isto é, de personagem arquitetado com 

interioridades e exterioridades pertinentes ao universo infantil minimamente concebido como 

tal.  

A dúvida decorre do trecho:  

“Quando estava pinguda de muita cachaça, soflagrava umas palavras que a gente não 
tinha licença de ouvir, coisas pra mais tarde. E daí Mãitina caia no chão, deixava a 
saia descomposta de qualquer jeito, as pernas pretas aparecendo. Ou à vez gritava: – 
“Cena, Corinta!...” – batendo palmas-de-mão. Isso a mãe explicava: uma vez, fazia 
muitos, muitos anos, noutro lugar onde moravam, ela tinha ido no teatro, no teatro 
tinha uma noite que aparecia por dansar, Mãitina na vida dela toda nunca tinha visto 
algo tão reluzente de bonito, como aquela moça dansando, que se chamava Corina, 
por isso aprovava como o povo no teatro, quando estava chumbada”197 (grifos nossos).  

O trecho que segue, contudo, busca manutenir e atender à configuração da personagem 

criança, em semelhança a quem vive essa fase da vida sendo marcada pela constante descoberta, 

aprendizado. E um dos caminhos para isso é realizar a manutenção da criança pelo contraste 

com elementos da figura adulta, para tanto, faz-se a inquirição aos adultos: – “Que é que é 

teatro, Mãe?” – Miguilim perguntara. – “Teatro é assim como no circo-de-cavalinhos, quase...” 

Mas Miguilim não sabia o que circo era”198.  

Nessa concepção de infância, a criança é o vácuo e ela consegue perceber no adulto o 

conteúdo que possa, por ventura, preenche-la em sua sensação de vácuo, que é constituída pelo 

não saber, pela falta de conhecimento. Pode ser que isso diminua a criança, em certo sentido, 

uma vez que a rotula pelo aparente status da ignorância e ausência de um saber específico, o 

conhecimento de mundo artístico, precisamente o circense. Mas não. Em nossa leitura, há o 

entendimento de que seria o reconhecimento dessa necessidade de saber, e de se ter dimensão 

daquilo que não se sabe, o ponto em que, não só filosoficamente, encontramos elementos de 

sabedoria e de beleza em Miguilim.   

Ver as partes íntimas de uma mulher, ainda mais bebum, também não seria conteúdo 

próprio, segundo a moral dos adultos, para as crianças assim como o tabu linguístico. E, dessa 

vez, entendemos que se soma ao emprego recorrente do “a gente” uma maneira pessoalíssima 
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de referendar a mãe de Miguilim. Contribuindo assim para a ideia de um narrador memorialista, 

adulto, todavia, isso não é o suficiente para conseguir diminuir preponderância do narrador em 

terceira pessoa.   

A análise da temporalidade e dos recursos usados para tratar dessas entradas de 

temporalidades das histórias, episódios, relatos, memórias, se aproximam do velho recurso do 

conto de fadas, do tempo do mito. Quando se diz: “uma vez, fazia muitos, muitos anos, noutro 

lugar”, acaba-se entrando noutra atmosfera que pode colocar em suspensão a cronologia da 

célula dramática central, do fio narrativo central, daí julgarmos essa narrativa como novela. As 

microestruturas tempo-espaço também são cabais nessa discussão acerca do gênero narrativo.  

Devemos observar que a natureza da consecução, quase em cascata, quase com nível 

associativo capaz de fugir da linha do racional e do previsível, chega a nos lembrar dos 

procedimentos de construção literária dos textos surrealistas, ancorados na livre associação de 

ideias de origem freudiana. Por exemplo, estamos agora sendo levados a passear por elementos 

da vida de Mãitina, mas que considerando a natureza da narrativa, continuam fazendo sentido 

pois apetecem ao desejo de curiosidade de Miguilim saber das coisas. Ou ainda, na camada 

ainda questionável no narrador, esses relatos são do desejo nostálgico de contar do narrador 

adulto.  

A pureza infantil também é um dos elementos que constituem o perfil da personagem 

criança. O elemento considerado consenso como marca da natureza infantil é a inocência, 

precisamente, a pureza que aproxima da ideia de não-pecado, não-maldade, ausência de delitos 

morais ou factuais, como algo a ser julgado como aprazível aos olhos de Deus. Neste caso, 

tomando o olhar que parte dos personagens sobre os demais personagens, vemos duas reflexões. 

Uma delas é feita pela mãe de Miguilim, em que pede para Izidra não falar conteúdo impróprio 

para meninos, a saber, de que o demônio estava “despassando” a casa. E a outra, uma 

justificativa em forma de contra-argumento advinda da vó, falando que, exatamente sobre a 

pureza deles: “Os menininhos necessitavam de saber, valença de rezar junto. Inocência deles é 

que pode livrar a gente de brabos castigos, o pecado já firmou aqui no meio, braseado, você 

mesma é que sabe, minha filha!”199. Mas não é a pureza o destaque. Isto é só aparência. O que 

há é a insinuação por parte de Izidra sobre o pecado de Nhanina e, por consequência, o possível 

castigo acometendo não somente ela.  

                                                           
199 Ibid. p. 48. 
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O narrador, falando novamente tão intimamente como se fosse ele mesmo o Miguilim 

adulto, relata-nos a reação da mãe, abaixando a cabeça, e deixa escapar o fixo amor pela figura 

materna, notado tanto pela beleza quanto pelo apreço ao caráter resoluto e martirizado da mãe, 

o que vemos ao falar, em dimensão psicológica, “ela era tão bonita, não respondia” e nos passa 

sua alteridade para com a mãe, como quem toma as dores dela, ao indagar: “Parecia que Vovó 

Izidra tinha ódio de Mãe?”200.  

Nessa altura também descobrimos que Izidra, na verdade, era irmã da mãe de Miguilim, 

pois “Mãe de Mãe tinha sido Vó Benvinda”. E, mais uma vez, veremos que não é em vão um 

novo discurso, um novo universo se descortina para o leitor, haja vista que o perfil da verdadeira 

vó destoa pela candura, até no padrão de fé, pois: “Vó Benvinda, antes de morrer, toda vida ela 

rezava, dia e noite, caprichava muito com Deus, só queria era rezar e comer, e ralhava mole 

com os meninos”. Enfim, um espírito benquisto aos olhos do que um neto espera, se comparada 

com Izidra. Contudo, Dito revela que um vaqueiro contou que Benvinda na juventude era 

“Mulher-atôa”, meretriz, definindo essa condição feminina pela ótica religiosa: “Mulher-atôa é 

que os homens vão em casa dela e ela quando morre vai para o inferno”201.  

Considerando a experiência de Miguilim diante dos conflitos, incógnitas e descobertas, 

podemos emoldurar sua condição, agora intermediária, ou seja: de personagem criança em 

constante descoberta de atritos e problemas no polo do mundo, logo, tornando-se ativa e 

questionadora do universo adulto. Assim sendo, a criança Miguilim reforça alguns dos traços 

descritos anteriormente.  

Numa leitura que respeita a consecução do enredo, conjecturamos que Miguilim: i – 

esteja numa fase intermediária, ainda marcado positivamente pela figura materna – embora 

encontre uma cisão entre seu gosto e o da mãe. Ele continua marcado de modo oposto pela 

figura paterna, todavia, descobre que os adultos de quem tanto gosta, mãe e tio, estão 

desintegrando a família; ii – Há também a manutenção do interesse em vincular intimamente o 

olhar da criança ao foco narrativo, contudo, predominando o molde da terceira pessoa, cuja 

narração empreende um realismo-formal e mágico, como dissemos anteriormente. Isso 

caracteriza a narrativa de “tensão transfigurada”, especialmente quando o olhar de Miguilim 

entra na dimensão introspectiva e reflexiva sobre a realidade em torno de si, transferindo um 

pouco da dureza da vida pessoal para as coisas e seres do mundo. Miguilim teoriza sobre a 

                                                           
200 Ibid. p. 48. 
201 Ibid. 48. 
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justiça, ele é inocente assim como os pássaros são inocentes, mas padecem no mundo. É como 

se a criança quisesse saber da vida dos animais, atingindo expedientes narrativos que se abrem 

para uma poética animal, ou seja, uma visão lírica própria da prosa poética de Rosa, fornecida 

pela criança vivendo contemplativa em face das animarias do mundo, como os gatos e os 

pássaros. 

Além disso, percebemos em Miguilim: iii – que o processo de humanização se manifesta 

mesmo com a voz da personagem sendo tutelada, ou seja, Miguilim tem cada vez mais a ver 

com uma das concepções de criança que percebe os traços negativos e imperfeições dentro do 

próprio seio familiar. Colocar leitor na dimensão do “eu” de Miguilim amplia ainda mais a 

possibilidade de purificação das paixões do leitor, própria da função catártica da obra de arte. 

Cedo ou tarde a criança amadurece e isto manifesta a natureza das convenções representadas 

por J. G. Rosa; iv – por conseguinte, há a verossimilhança da noção de criança não só enquanto 

ser dependente e em desenvolvimento, limitado, mas a alimentação dos aspectos de curiosidade 

e pureza infantis ganham relevo, pela criança ser um ser sem preconceitos com pessoas 

estigmatizadas pela sociedade, seja a mãe, seja Mãitina; v – e, por fim, ser portador de uma 

deficiência visual não impediu Miguilim de atravessar suas necessidades de fé, de 

conhecimento; e, embora o problema de vista tenha relevo na forma que a criança enxerga o 

mundo, ela continua sendo definida pela beleza numa dimensão estética e filosófica.  

Enfim, fica em relevo a engenhosidade que liga a maestria estético-filosófica e as 

ideologias que atravessam os personagens, demonstrando a peculiaridade de João Guimarães 

Rosa durante a confecção da personagem infantil. Tal conteúdo e forma de comunicação do 

mesmo exigem um saber prévio que extrapola o de faixa etária relativa ao segmento infantil e 

adolescente, situação que exigiria uma adaptação da linguagem para tais parcelas da sociedade. 

Por conta disso, há recriações da narrativa e da vida de Miguilim numa linguagem mais 

pertinente ao universo infantil, por exemplo, na forma de contação de histórias como o trabalho 

desenvolvido pelo “Grupo de Contadores de Estórias Miguilim”202, que existe desde 1997, e 

através de películas cinematográficas como o longa-metragem “Mutum”203, lançado em 2007, 

uma adaptação da novela Campo Geral.  

                                                           
202 Grupo de Contadores de Estórias Miguilim. Iber Museus. Disponível em: 
http://www.ibermuseos.org/pt/recursos/boas-praticas/grupo-de-contadores-de-estorias-miguilim/ Acesso em 23 
de agosto 2020 
203 MUTUM. Direção: Sandra Kogut. Brasil, 2007. 35mm (95 min). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse levantamento procurou explicar como se dá a construção da personagem criança, 

arquitetada por J. G. Rosa, elucidando as possibilidades de reflexão entre arte e realidade. A 

novela se organizou de tal forma que a beleza constitutiva da novela e seus possíveis efeitos de 

humanização no leitor que a recepciona, efeitos pertinentes às funções da obra arte (simbólica, 

estética, cognitiva e catártica, por exemplo), ganham corpo via as peripécias e conflitos 

perpetrados por Miguilim. Cada passagem analisada desse objeto estético – que é Campo Geral 

– discorreu sobre alguns dos aspectos mais marcantes da natureza da personagem criança e de 

elementos considerados verossímeis ao universo infantil que, em tese, estão passíveis de 

interpretação e experimentação pela ótica do leitor analista e do leitor enquanto fruidor da arte.  

Rosa criou um herói melancólico e trágico na forma da criança, cuja verossimilhança 

com a exterioridade nos propicia a compreensão de que Miguilim representa a criança em 

constante estado de emancipação – e de redimensionamento de sua própria identidade infantil. 

O autor empregou a forma do mitopoético enquanto recurso linguístico e expressivo capaz de 

configurar e relacionar os materiais de narrativas concernentes à sociedade rural brasileira, da 

cultura tradicional do sujeito sertanejo, como proposta de prosa modernista reconhecida pela 

Crítica Literária. Nesse sentido, buscamos elucidar a transfiguração das tensões dentro da 

narrativa, dentro do contexto de tensões entre o polo do homem e polo do mundo, presente na 

obra de arte de meados do século XX. 

Percebemos, desse modo, que a leitura de Campo Geral está endereçada ao leitor adulto, 

uma vez que o sujeito leitor poderá sentir a carência de certos conhecimentos prévios e de estar 

aberto às experiências estéticas, a fim de realizar uma leitura minimamente séria da obra. Pois, 

a beleza de Miguilim está ancorada na forma como foi construída a personagem. Os 

acontecimentos e atritos ao longo do enredo, bem como as estratégias da criança para entender 

e resolver os problemas no seio familiar – não que o protagonista tenha sido feliz em cada 

atitude –, permitem ao leitor contemplar e se identificar com o material organizado da obra de 

arte literária. E, por um processo catártico e pela experiência anagógica, há a possibilidade do 

leitor experimentar de forma simbólica o conteúdo da arte literária, que pode passar a integrar 

e servir de ponto de partido para reflexões de autopercepção, ponto de partida para o ser se 

organizar, agregando ao sujeito empírico um enriquecimento pessoal de natureza estética e 

filosófica.   
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Por fim, o texto procurou organizar e tratar de dimensões das instâncias literárias, 

especialmente aquelas necessárias para a configuração das personagens, possibilitando uma 

organização do espírito humano e a empatia entre os seres, através de processos de catarse e 

experiência anagógica, que pode contribuir com a interioridade do ser humano. Os textos 

narrativos de Rosa levam consigo uma proposta de pensar e sentir o mundo, cuja forma mais 

“palpável” é a dignidade do caráter das personagens, que procuraram resolver seus problemas 

e pagar suas dívidas sem tomar o caminho do fatalismo inexorável, porque desesperançoso, 

ante os acontecimentos e situações dramáticas vivenciadas por Miguilim. 

Talvez, em outra pesquisa, seja oportuno um caminho de análise que busque verificar 

os mitos, lendas, narrativas e causos outros que sirvam – através de processos de 

intertextualidade e interdiscursividade – para especificar o processo de humanização. Isto é, um 

estudo que venha elucidar de que modos de vida e/ou que formas de conceber a vida estão 

subjacentes nos dilemas que Miguilim passa. Muitos desses dramas existem de forma circular 

e arquetípica dentro da sociedade. Elencar os mais recorrentes, como dizem autores como 

Rosenfeld, Bosi e Nunes, poderiam descortinar que/quais tipo(s) de moral e humores, afinal, o 

leitor experimenta e entra em contato em face da criança rosiana, entendida como a ponta de 

lança dessa experiência por elemento transportador e constituinte da beleza que perpassa a obra 

de arte. Contudo, nosso levantamento trabalhou com a ancoragem na consecução do enredo, 

fazendo recorte das passagens que tão somente corroboram os elementos do universo infantil. 
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