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- O AUTOR: 

 

                  O mais inventivo escritor brasileiro do século XX, João Guimarães Rosa 

nasceu em Cordisburgo, na entrada do sertão mineiro, em 27 de junho de 1908. Ainda 

criança, foi morar com o avô em Belo Horizonte, onde morou até concluir o curso 

superior. Formou-se em Medicina e atuou no interior de Minas Gerais, em Itaúna, Passa 

Quatro, onde conheceu Juscelino Kubitschek, e Barbacena, nessa época aprofundou o 

conhecimento do sertão mineiro.  Estudioso de idiomas desde a infância, Guimarães Rosa 

ingressou na carreira diplomática, servindo na Alemanha durante a Segunda Guerra, 

quando realizou, com a segunda esposa, Araci, feito humanitário relevante, liberando 

vistos para judeus perseguidos pelo nazismo. Sua esposa é a única mulher homenageada 

pelo Estado de Israel, no memorial que lembra as vítimas do holocausto. O escritor deixou 

obra ampla que abrange poemas, contos, novelas e um romance. Aposentado, viveu no 

Rio de Janeiro, onde faleceu em 19 de novembro de 1967, logo após tomar posse na 

Academia Brasileira de Letras, depois de adiar por três anos. O autor comentava que sua 

posse seria sua despedida da vida. 

                Guimarães Rosa criou um universo literário próprio, singular dentro da 

Literatura brasileira, tendo como microcosmo o Sertão mineiro. Entendia-se como sertão 

parte da região norte de Minas Gerais, abrangendo parte de Goiás e do sul da Bahia, tendo 

como referência os rios São Francisco, Urucuia, São Marcos e Doce, e as cidades de 

Pirapora-MG, Montes Claros, Januária, Paracatu. O autor construiu personagens 

sertanejos marcantes, tipos complexos, projetando neles os dramas universais que 

angustiam o ser humano. Temas como a vida e a morte, a espiritualidade, o bem e o mal, 

o amor, a travessia da vida são constantes em seus textos.  

               Para este universo existencial, Guimarães Rosa criou uma linguagem própria, 

usando o amplo conhecimento que tinha de línguas: 

“Eu falo: português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, 

um pouco de russo; leio: sueco, holandês, latim e grego (mas com o 

dicionário agarrado); entendo alguns dialetos alemães; estudei a 

gramática: do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do 



tupi, do hebraico, do japonês, do checo, do finlandês, do dinamarquês; 

bisbilhotei um pouco a respeito de outras”,  

além da variedade regional da língua. A linguagem de seus livros envolve a norma culta, 

regionalismos, arcaísmos, neologismos, ditados populares, aforismos. Outro aspecto 

relevante é a musicalidade do texto, a prosa poética, a melopeia, obtida pela exploração 

de músicas do povo e recursos como aliteração, assonância, paronomásia, eco, rimas. Por 

sua temática existencialista, pela linguagem criada e pela prosa poética, é o principal 

escritor do Brasil do século XX e, não era gratuito sua brincadeira de que nasceu 

propositalmente no ano em que morreu Machado de Assis, o outro grande prosador 

brasileiro. 

 

- TERCEIRA FASE MODERNISTA: 

 

                A Terceira Fase Modernista apresentou preocupação mais existencial, mais 

voltada ao ser humano e seus dilemas universais e menos focada nos problemas políticos 

e nas questões econômicas, ao contrário da fase anterior. Vivendo o mundo em 

reconstrução no pós-guerra, os Arte do período revelou tendência para os conflitos do 

indivíduo que procurava se reencontrar dentro da redemocratização e da tensão da guerra 

fria. A afirmação da psicanálise como ciência contribui para a produção artística mais 

psicológica e menos política. Outro fator relevante foi a afirmação dos meios de 

comunicação de massa, o cinema e o rádio primeiro, a televisão depois, triunfando a 

indústria cultural, as produções para atender ao grande público, deixando à Literatura e 

ao Teatro os temas complexos.  

                As produções literárias e teatrais do período se marcaram por análise 

psicológica e filosófica dos dramas humanos, sendo herméticas e distantes do público 

médio que passou a buscar, nas produções cinematográficas, nos programas de rádio e 

televisão, seu entretenimento. Outra marca das produções da Terceira Fase Modernista é 

a metalinguagem. A preocupação com a linguagem tem sua origem na fundação da 

Linguística como ciência no fim do século XIX, mas se aguçou a partir de 1945, motivada 

pelo impacto da manipulação da linguagem, tanto verbal como não verbal, pelos governos 

totalitários e pelos meios de comunicação de massa. Os intelectuais dedicaram-se á 

análise da relação da Língua com a condição de ser do individuo e de este se colocar no 

mundo, lembrando que os domínios de mundo são os domínios da linguagem. 



               As produções em prosa de Guimarães Rosa e de Clarice Lispector refletem essas 

características, preocupação existencial e com a linguagem, introspecção psicológica. 

Seus contos, novelas e romances trazem personagens complexos, em permanente tensão, 

questionamentos metalinguísticos. Por influência de James Joyce e de Virginia Woolf, 

apresentam enredos fragmentados, tempo psicológico, fluxo de consciência como 

discurso predominante e epifania. 

                  As produções em verso pós-1945 receberam a denominação de Geração de 45 

e caracterizaram-se pela preocupação formal, negando a primeira fase, a metalinguagem, 

já observada em Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes. Os poetas da geração 

de 45 consideravam o trabalho da palavra fundamental para a construção do poema, o que 

valeu á maioria do grupo a designação de neoparnasianos. Ressalva aqui à obra de João 

Cabral de Melo Neto, muito ampla de grande preocupação existencial e social, para 

reducionismos. 

 

- GUIMARÃES ROSA: OBRA 

 

- Sagarana, 1946, contos e novelas regionalistas.  

 - Corpo de Baile (1956), novelas, dividido em três partes: Manuelzão e Miguilim, No 

Urubuquaquá, no Pinhém e Noites do sertão. 

 - Grande Sertão: Veredas, 1956, romance. 

 - Primeiras estórias, 1962, contos. 

 - Tutameia: Terceiras estórias, 1967, contos. 

 - Estas estórias, 1969, contos. Obra póstuma. 

 - Ave, palavra (1970) diversos. Obra póstuma. 

 

- GRANDE SERTÃO: VEREDAS – ANÁLISE 

 

               Publicado em 1956, Grande Sertão: Veredas é o grande romance brasileiro do 

século XX. A leitura de superfície é perpassada por várias leituras, várias narrativas, 

acentuadas pela sonoridade da frase, pela linguagem única, ampliando os recursos da 

construção da narrativa. O ponto de partida do enredo consiste em uma situação inusitada, 

Riobaldo, o narrador protagonista, conversa com um senhor. Seu interlocutor não se 

manifesta verbalmente ao longo de toda narrativa, que vai se tecendo pela fala/monólogo 

de Riobaldo. Este, a princípio, em espécie de introdução do romance, usa de circunlóquio, 



ora questiona a existência do diabo, ora refere-se a passagens de sua vida, até que 

finalmente inicia a tessitura do enredo, desfiando suas memórias. 

– NONADA. TIROS QUE O SENHOR ouviu foram de briga de homem não, 

Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego. Por 

meu acerto. Todo dia isso faço, gosto; desde mal em minha mocidade.(...) O 

senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão é 

por os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, 

demais do Urucuia. Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui 

não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é onde os 

pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar 

com casa de morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do 

arrocho de autoridade. 

Grande Sertão: Veredas – p.3 

 

               Grande Sertão: Veredas apresenta foco narrativo em primeira pessoa. A voz 

enunciadora é a de Riobaldo, que, na condição de rico fazendeiro, revive suas pelejas, 

seus medos, seus amores e suas dúvidas. A narrativa, longa e labiríntica, por causa das 

digressões do narrador, representa o sertão físico, espaço onde se desenrolam os conflitos 

que compõem o enredo e que dão uma dimensão universal, mítica, ao sertanejo.     

               Durante a primeira parte da obra, Riobaldo relata fatos diversos e aparentemente 

desconexos entre si, que versam sobre suas inquietações sobre a vida. Os temas giram em 

torno das clássicas questões filosóficas ocidentais, tais como a origem do homem, 

reflexões sobre a vida, o bem e o mal, Deus e o diabo. Porém, Riobaldo demora a 

organizar as ideias, as ações, para expressá-las de modo satisfatório, tornando o enredo, 

em seu princípio, bastante caótico. O leitor percebe aqui a inquietação do personagem 

com o diabo, a presença de um grande amigo, Reinaldo Diadorim, as referências a 

Quelemén de Góis, o compadre espírita que o aconselha. 

               De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía 

os prazos. Vivi puxando difícil de dificel, peixe vivo no moquém: quem mói 

no asp’ro, não fantaseia. Mas, agora, feita a folga que me vem, e sem 

pequenos dessossegos, estou de range rede. E me inventei neste gosto, de 

especular idéia. O diabo existe e não existe? Dou o dito. Abrenúncio. Essas 

melancolias. O senhor vê: existe cachoeira; e pois? Mas cachoeira é 



barranco de chão, e água se caindo por ele, retombando; o senhor consome 

essa água, ou desfaz o barranco, sobra cachoeira alguma? Viver é negócio 

muito perigoso...  

 Grande Sertão: Veredas – pp. 6, 7 

 

               Riobaldo dá início à narrativa propriamente dita a partir do momento em que 

insere o bando comandado por Medeiro Vaz, encarregado de vingar a morte do grande 

chefe Joca Ramiro, traído e assassinado por Hermógenes e Ricardão. Riobaldo é um dos 

principais jagunços do bando e nutre grande amizade por Reinaldo Diadorim. Este é 

conhecido por todos como Reinaldo, apenas Riobaldo o chama por Diadorim, o que já 

alimenta a intimidade da relação dos dois, tensa e intensa até o desfecho do romance. 

Nessa primeira parte da narrativa, entre as digressões sobre a existência do diabo, as ações 

do bando para a vingança, Riobaldo envolve-se com Nhorinhá, prostituta, com quem ele 

vive o amor físico, carnal, e de quem ele guarda grande saudade, mas não mais encontrará. 

Essa parte da narrativa tem seu desfecho com o fracasso do ataque a Hermógenes e a 

morte de Medeiro Vaz. Diadorim revela a Riobaldo que Joca Ramiro era seu pai e pede 

ao amigo para comandar a vingança. Riobaldo não aceita o comando, e o bando 

reencontra Zé Bebelo, que retorna de Goiás, para onde fora por decisão de Joca Ramiro. 

Zé Bebelo assume o comando do grupo.  

              Riobaldo começa a rememorar seu passado e conta sobre sua mãe, não conhece 

o pai.  

               Foi um fato que se deu, um dia, se abriu. O primeiro. Depois o 

senhor verá por quê, me devolvendo minha razão.  

               Se deu há tanto, faz tanto, imagine: eu devia de estar com uns 

quatorze anos, se. Tínhamos vindo para aqui – circunstância de cinco léguas 

– minha mãe e eu. 

Grande Sertão: Veredas – p. 97 

Um dia a mãe o coloca na margem do São Francisco para pedir esmolas com a finalidade 

de pagar uma promessa e ele conhece o menino Reinaldo, diferente, misterioso. Os dois 

se aventuram na travessia do rio, brincam na outra margem, e Reinaldo esfaqueia um 

homem para defender os dois. Só se verão novamente, quando adultos e como jagunços.  

              Quando sua mãe de Riobaldo falece, ele é levado para viver com o padrinho, 

Selorico Mendes, homem muito rico, na fazenda São Gregório. O padrinho coloca-o para 



estudar, e ele, agora rapaz, tem uma formação rara para o Sertão. Um dia Joca Ramiro e 

seu bando buscam abrigo na fazenda do padrinho. Riobaldo se admira da jagunçagem. 

Ao descobrir que a proteção do padrinho era porque na verdade ele era seu pai, fica 

decepcionado e decide buscar o mundo e seu destino. Torna-se professor de Zé Bebelo, 

fazendeiro da região com pretensões políticas. Pouco tempo depois, Zé Bebelo, que queria 

por fim na atuação dos jagunços pela região, convida Riobaldo para fazer parte de seu 

bando, esse aceita, para logo depois passar para o bando de Joca Ramiro. Riobaldo 

reencontra Diadorim e se destaca pela habilidade no tiro, recebendo por isso o apelido de 

Tatarana. Assim começa a história da primeira guerra narrada em Grande Sertão: 

Veredas, Joca Ramiro, Hermógenes e Ricardão contra Zé Bebelo. Este é derrotado e 

condenado ao exílio em Goiás. Hermógenes e Ricardão traem e assassinam Joca Ramiro. 

Nessa parte, Riobaldo descobre o amor por Diadorim e conhece Otacília, que será sua 

esposa e o ponto de equilíbrio de sua vida amorosa. 

               Aquele lugar, o ar. Primeiro, fiquei sabendo que gostava de 

Diadorim – de amor mesmo amor, mal encoberto em amizade. Me a mim, foi 

de repente, que aquilo se esclareceu: falei comigo. Não tive assombro, não 

achei ruim, não me reprovei – na hora. Melhor alembro. Eu estava sozinho, 

num repartimento dum rancho, rancho velho de tropeiro, eu estava deitado 

numa esteira de taquara. Ao perto de mim, minhas armas. Com aquelas, 

reluzentes nos canos, de cuidadas tão bem, eu mandava a morte em outros, 

com a distância de tantas braças. Como é que, dum mesmo jeito, se podia 

mandar o amor? 

Grande Sertão: Veredas – p. 270 

 

               A narrativa agora gira em torno do desejo de vingar a morte de Joca Ramiro, 

principalmente por parte de Reinaldo Diadorim e de Riobaldo, cada vez mais fascinado 

pelo amigo. A princípio, o bando fica desnorteado, sobre o fraco comando de Marcelino 

Pampa, que os jagunços respeitam por ser mais velho. Depois o comando passa a 

Medeiros Vaz, que comanda um ataque a Hermógenes no sul da Bahia e fracassa. 

Hermógenes tinha o corpo fechado após um pacto com o diabo. Com a morte de Medeiros 

Vaz, Riobaldo não aceita o comando, que fica com Marcelino Pampa, respeitado por ser 

mais velho. Logo depois, o bando reencontra Zé Bebelo, que retornou de Goiás e quer 

dar continuidade a seu projeto de eliminar a jagunçagem. Zé Bebelo assume por um tempo 

os jagunços, mas se revela fraco no comando e mais preocupado com política. Riobaldo 



sente uma transformação interna e, após o encontro com o demo em uma encruzilhada, 

nas Veredas-Mortas, e se vê inspirado e capacitado para liderar a guerra contra 

Hermógenes. 

               A última parte da narrativa começa. O bando liderado por Riobaldo, agora o  

Urutu-Branco, segue em caça do Judas, chegando até sua fazenda já em terras baianas. 

Lá eles aprisionam a mulher de Hermógenes e, não o encontrando, voltam para Minas 

Gerais. Em um primeiro momento, acham o bando de Ricardão, e Urutu-Branco o mata. 

Por fim, encontram o grupo de Hermógenes no Paredão e há grande, sangrenta e última 

batalha. Diadorim enfrenta Hermógenes em confronto direto e ambos morrem. Riobaldo 

descobre, então, que Diadorim é na realidade a filha de Joca Ramiro, e se chama Maria 

Deodorina da Fé Bittancourt Marins. Foi seu amor platônico. 

               Terminada a vingança, morto Hermógenes, o bando é perseguido pelas tropas 

do governo durante algum tempo. Riobaldo, depois de conseguir a paz, triste com a morte 

de Diadorim, a quem amava sinceramente, recebe a notícia da morte de seu padrinho, na 

verdade pai, e que herdou as duas melhores fazendas. Fazendeiro, respeitado em todo o 

sertão, casa-se com Otacília. Quando velho, rumina, em longo monólogo para o senhor 

que chega a sua fazenda, seus dramas e o que mais o atormenta, o pacto com o diabo. 

               E me cerro, aqui, mire e veja. Isto não é o de um relatar passagens 

de sua vida, em toda admiração. Conto o que fui e vi, no levantar do dia. 

Auroras. Cerro. O senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui, quase 

barranqueiro. Para a velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim? 

Cumpro. O Rio de São Francisco – que de tão grande se comparece – parece 

é um pau grosso, em pé, enorme... Amável o senhor me ouviu, minha idéia 

confirmou: que o Diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem 

soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. O diabo não há! É o que eu 

digo, se for... Existe é homem humano. Travessia. 

Grande Sertão: Veredas – p. 568 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

- PERSONAGENS: 

 

Riobaldo: protagonista, que narra a própria vida, da juventude, antes de virar jagunço, à 

velhice como fazendeiro. Estudou, aprendeu a ler e a escrever, tornando-se professor de 

Zé Bebelo, seu futuro chefe. Quando entra para a vida de jagunço, a personagem é 

batizada de Tatarana, que significa lagarta de fogo, apelido dado em homenagem à sua 

exímia pontaria. Em um dado momento da narrativa, depois de um suposto pacto com o 

Diabo, Riobaldo-Tatarana toma a liderança do grupo, sendo rebatizado de Urutu Branco. 

Diadorim: tida como homem durante quase toda a narrativa, nas últimas páginas, depois 

de sua morte, quando o corpo é despido e lavado, descobre-se que se tratava de uma 

mulher. Diadorim havia conhecido Riobaldo, quando ainda eram jovens, em uma 

travessia do rio São Francisco. Nessa ocasião, ela já vivia disfarçada de menino e dizia 

chamar-se Reinaldo. O nome Diadorim era segredo no meio da jagunçagem, utilizado 

apenas nos momentos em que ela e Riobaldo estavam a sós. Quando Riobaldo reencontra 

Reinaldo/Diadorim, tempos depois, passa para o bando de Joça Ramiro, motivado pela 

presença de Reinaldo. Riobaldo apaixona-se profundamente por Diadorim, o que provoca 

nele vários sentimentos contraditórios e de repressão, já que era uma relação impossível 

de ser aceita no meio jagunço.  

Joca Ramiro: grande chefe político e guerreiro, lidera a primeira guerra narrada no 

romance, e seu assassinato origina a segunda guerra. Em oposição a Hermógenes, Joca 

Ramiro é o grande guerreiro, o líder sábio, justo, corajoso. Aparece como encarnação das 

virtudes. 

Zé Bebelo: personagem intrigante, fazendeiro de boa oratória, tinha ambições políticas, 

mas, segundo o narrador, começara tarde essa busca pelo poder. Zé Bebelo é 

extremamente orgulhoso e gaba-se de nunca se ter deixado comandar por ninguém. 

Conhece Riobaldo quando esse ainda não era jagunço e aprende com ele um pouco de 

português. Quando Riobaldo lhe toma a chefia, Zé Bebelo reconhece a força do oponente 

e decide deixar o grupo. Riobaldo tem uma relação diferenciada com Zé Bebelo, 

conservando sempre certo apreço por esse personagem. 

Hermógenes: para Riobaldo, Hermógenes era o Cão, o Demo. É o personagem mais 

odiado pelo narrador. Na primeira guerra, quando estão lutando do mesmo lado, Riobaldo 

já revela seu ódio por ele; na segunda guerra, quando Hermógenes e Ricardão assassinam 



Joça Ramiro, esse sentimento se acentua. No romance, Hermógenes é a personificação 

do mal. 

Ricardão: enquanto Zé Bebelo guerreava por ambições políticas e Hermógenes era 

motivado por sua natureza assassina, Ricardão tinha interesse apenas na questão 

financeira. Fazendeiro rico, guerreava para depois poder enriquecer em paz. 

- Nhorinhá: prostituta, o amor físico de Riobaldo. Dela tinha muita saudade, quando 

recebeu uma carta em que confessava seu amor, já era muito tarde. 

- Otacília: o amor equilibrada, filha do dono da fazenda Santa Catarina, era a moça para 

casar-se. 

- Selorico Mendes: fazendeiro solteirão, a princípio conhecido como padrinho e protetor 

de Riobaldo, depois se revelou como pai. Deixou a maior parte da riqueza para o filho. 

- Quelemém de Góis: compadre e confidente de Riobaldo, que o ajuda em suas dúvidas 

e inquietações sobre o Homem e o mundo. 

 

- NARRADOR: 

Riobaldo, na condição de rico fazendeiro, revive suas pelejas, seus medos, seus amores e 

suas dúvidas. A obra, na verdade, apresenta o diálogo/monólogo entre Riobaldo e um 

interlocutor, que não se manifesta diretamente. Portanto, só é possível identificá-lo e 

caracterizá-lo por meio dos próprios comentários feitos por Riobaldo. 

 

- TEMPO: 

Predominante psicológico, difícil de ordenar, pela constante presença de momentos 

distintos da vida do protagonista, pela estrutura do romance, que não se divide em 

capítulos, pelas digressões do narrador, alternando assim o tempo da narrativa a seu bel-

prazer. 

 

- ESPAÇO: 

O espaço geral da obra é o sertão. Os nomes citados podem causar estranheza e confundir 

os leitores que desconhecem a região. É preciso entender, no entanto, que essa confusão 

criada pelos diversos nomes e regiões é proposital. Ela torna o enredo uma espécie de 

labirinto, como se fosse uma metáfora da vida. A travessia desse labirinto, por analogia, 

pode ser interpretada como a travessia da existência. 

 

 



- LINGUAGEM: 

 

É importante ressaltar que o autor recria a linguagem literária, propositalmente, de acordo 

com o propósito do romance, de recriar no sertão mineiro os grandes dramas do ser 

humano. Para a inventividade da linguagem, Guimarães Rosa recorre à oralidade, à norma 

culta, aos regionalismos, a arcaísmos, a neologismos, a ditados populares. Em Grande 

Sertão: Veredas, temos, portanto, linguagem única e um dos predicados que fazem do 

autor o maior de nossa Literatura no século XX. 

               Um dia, sem dizer o que a quem, montei a cavalo e saí, a vão, 

escapado. Arte que eu caçava outra gente, diferente. E marchei duas léguas. 

O mundo estava vazio. Boi e boi. Boi e boi e campo. Eu tocava seguindo por 

trilhos de vacas. Atravessei um ribeirão verde, com os umbuzeiros e 

ingazeiros debruçados – e ali era vau de gado. “Quanto mais ando, querendo 

pessoas, parece que entro mais no sozinho do vago...” – foi o que pensei, na 

ocasião. De pensar assim me desvalendo. Eu tinha culpa de tudo, na minha 

vida, e não sabia como não ter. Apertou em mim aquela tristeza, da pior de 

todas, que é a sem razão de motivo; que, quando notei que estava com dor-

de-cabeça, e achei que por certo a tristeza vinha era daquilo, isso até me 

serviu de bom consolo. E eu nem sabia mais o montante que queria, nem 

aonde eu extenso ia. O tanto assim, que até um corguinho que defrontei – um 

riachim à-toa de branquinho – olhou para mim e me disse: – Não... – e eu 

tive que obedecer a ele. Era para eu não ir mais para diante. O riachinho me 

tomava a benção. Apeei. O bom da vida é para o cavalo, que vê capim e come. 

Então, deitei, baixei o chapéu de tapa-cara. Eu vinha tão afogado. Dormi, 

deitado num pelego. Quando a gente dorme, vira de tudo: vira pedras, vira 

flor. O que sinto, e esforço em dizer ao senhor, repondo minhas lembranças, 

não consigo; por tanto é que refiro tudo nestas fantasias. Mas eu estava 

dormindo era para reconfirmar minha sorte. Hoje, sei. E sei que em cada 

virada de campo, e debaixo de sombra de cada árvore, está dia e noite um 

diabo, que não dá movimento, tomando conta. Um que é o romãozinho, é um 

diabo menino, que corre adiante da gente, alumiando com lanterninha, em o 

meio certo do sono. Dormi, nos ventos. Quando acordei, não cri: tudo o que 



é bonito é absurdo – Deus estável. Ouro e prata que Diadorim aparecia ali, 

a uns dois passos de mim, me vigiava. 
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