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Eu sei que esta narração é muito, muito ruim para se contar e se ouvir, 

dificultosa; difícil: como burro no arenoso. Alguns dela vão não gostar, 

queiram chegar depressa a um final. Mas ─ também a gente vive sempre 

somente é espreitando e querendo que chegue o termo da morte? Os que saem 

logo por um fim, nunca chegam no Riacho do Vento. [...] Esta estória se segue 

é olhando mais longe, mais longe do que o fim; mais perto. 

J.G. Rosa, “Cara-de-bronze” 

 

[...] refazer a história é uma grande tarefa, e não devemos tomar o entusiasmo 

ou a convicção como únicas garantias. 

 (SPIVAK, 1994, p.194). 

Sempre sei, realmente. Só o que eu quis, todo o tempo, o que eu pelejei para 

achar, era uma só coisa – a inteira – cujo significado e vislumbrado dela eu 

vejo que sempre tive. A que era: que existe uma receita a norma dum caminho 

certo, estreito, de cada uma pessoa viver – e essa pauta cada um tem – mas a 

gente mesmo, no comum, não sabe encontrar; como é que, sozinho, por si, 

alguém ia poder encontrar e saber? Mas, esse norteado, tem. Tem que ter. Se 

não, a vida de todos ficava sendo sempre o confuso dessa doidera que é. E 

que: para cada dia, e cada hora, só uma ação possível da gente é que consegue 

ser a certa. Aquilo está no encoberto; mas, fora dessa consequência, tudo o 

que eu fizer, o que o senhor fizer, o que o beltrano fizer, o que todo-o-mundo 

fizer, ou deixar de fazer, fica sendo falso, e é o errado. Ah, porque aquela outra 

é a lei, escondida e vivível mas não achável, do verdadeiro viver: que para 

cada pessoa, sua continuação, já foi projetada, como o que se põe, em teatro, 

para cada representador – sua parte, que antes já foi inventada, num papel.... 

(ROSA, 2006, p.484). 

Pois, se a mulher é verdade, ela sabe que não há verdade, que a verdade não 

tem lugar e que não se tem a verdade. Ela é mulher na medida em que não crê 

na verdade, portanto, nisso que ela é, nisso que se crê que ela seja, e que, 

portanto, ela não é. 

 (DERRIDA, 2013, p.34). 



 

 
 

RESUMO 

 

PAGANUCCI, J.C.B. Diadorim e a representação de gênero em Grande Sertão: Veredas. 

2015. 124 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 

Ilhéus/BA, 2015.  

 

João Guimarães Rosa, no cenário nacional e também externo, destacou-se pela primazia em 

traduzir em palavras, o mundo, as coisas, e, indubitavelmente, a representação literária dos 

seres, do humano e do sertão, universalizando-os. Nos idos de 1954, surge o Grande Sertão: 

Veredas, numa tessitura ficcional, que evidenciou, em suas estórias e causos pitorescos, a 

diferença em relação à literatura produzida até ali. Em Rosa, a linguagem, os seres e as 

personagens fluem num mundo, sem nele estar, percorrendo e assumindo trilhas da 

representação imaginária, com repercussão psicossocial e cultural, mas também geográfica, da 

fauna e flora. Nesse sertão roseano, Diadorim e Riobaldo encerram o mundo, em experiências 

metafísicas da presença na ausência (DERRIDA,2004). Grande Sertão: Veredas é uma das 

produções literárias mais instigantes de João Guimarães Rosa e da literatura ocidental, 

indubitavelmente. Considerada como unicum na literatura brasileira, cuja estranheza de escrita, 

um corpo estranho no que diz respeito às suas obras em totalidade. Destaca-se aqui o problema 

de gênero repercutido na personagem Diadorim, elegida como nosso objeto de estudo para 

elaboração da presente dissertação. Para além de ser uma narrativa que constrói e desconstrói a 

categoria de gênero, vemos na personagem roseana a desestabilização dessas categorias, fluindo 

do cárcere do naturalizado culturalmente rumo ao empoderamento de direitos, legitima ação 

imbuída de trazer à baila a repercussão do andrógeno nas agruras do sertão do Rosa, teatralizado 

no Reinaldo jagunço. Como um organismo vivo, Diadorim é considerada, para essa análise e 

leitura da ficção do Rosa, a possibilidade de encontrar, nas paragens da representação social, 

uma mulher investida no poder, encenando a representação do masculino, sem desvencilhar-se 

do feminino, passando a habitar em seu construto fictício e literário, o mito do eterno feminino, 

em retorno ao seu empreendimento. Para o estudo em questão, selecionamos trechos da prosa 

roseana atestando e corroborando nossa hipótese para o que foi eternizado ao longo da história 

das mulheres, no campo simbólico instituído. Em Diadorim, o corpo é representação para 

encenar o masculino, resguardando-se do originário – sexo, sexualidade, desejo. O debate 

acerca dos estudos de gênero encontra na ficção literária do Rosa elementos para compor o 

funcionamento e as características que definem as mulheres, mas também, as excluem dentro 

do campo do poder e da política, das decisões sobre seu próprio corpo. Concebendo a opressão 

sociocultural na esteira que concebeu à mulher a submissão e o lugar reservado da eterna 

condição feminina do segundo sexo e frágil, Diadorim com força de atuação invade o campo 

simbólico numa tentativa de empoderar-se e valer-se do masculino na tomada de decisões, 

justificando, nessa dissertação, a escolha e a performance, como elementos que propiciam nessa 

política de tornar as mulheres visíveis, é uma das lutas para possibilitar no campo da política e 

na sociedade, que os direitos e a visibilidade das mulheres possa se efetivar. 

 

Palavras-chave: Representação literária; Gênero; Empoderamento feminino; Performance. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

PAGANUCCI, J.C.B. Diadorim and the portrayal of gender in The devil to pay in the 

backlands. 2015. 124 f. Dissertation (Master’s degree) – Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC), Ilhéus/BA. 2015. 

 

João Guimarães Rosa, in both national and outside scenarios, distinguished himself by the 

primacy in translating words, the world, the things and, doubtlessly, the literary representation 

of creatures, human and backlands, universalizing them. Way back in 1954, rises The devil to 

pay in the backlands1, in a fictional texture, which revealed, in its stories and picturesque events, 

the difference in relation to literature produced till then. In Rosa, language, creatures and the 

characters flow in a world, without being inside it, covering and taking roads of the imaginary 

representation, with cultural and psychosocial repercussion, but also geographical, of fauna and 

flora. In this rosean sertão, Diadorim and Riobaldo end the world, in metaphysical experiences 

of presence in absence (DERRIDA, 2004). The devil to pay in the backlands, is, doubtlessly, 

one of the most intriguing literary production of João Guimarães Rosa and occidental literature, 

considered as unicum in Brazilian literature, whose marvel of writing, an unknown corpse 

compared to the works in its entirety. It’s distinguished, here, the portrayal of gender reflected 

on the character Diadorim, elected as our study subject for the elaboration of the present 

dissertation. Beyond being a narrative that constructs and deconstructs the category of gender, 

we see on the rosean character the disruption of the same categories, flowing through the 

incarceration of the culturally naturalized to the empowerment of rights, legitimate action 

imbued of bringing to the fore the repercussion of the androgynous in the hardships of Rosa’s 
backlands , dramatized in roughneck Reinaldo. As a living organism, Diadorim is considered, 

to this reading and analysis  of Rosa’s fiction, the possibility of finding, in the stops of social 

portrayal, a woman lunged on power, acting the masculine representation, without 

disentangling from the feminine, beginning to dwell in her fictional and literary construct, the 

myth of the eternal feminine, in return to her enterprise. For the present study, we selected 

fragments of the rosean prosa testifying and corroborating our hypothesis to what was 

eternalized through the history of women, in the established simbolyc ground. In Diadorim, the 

body is a representation for acting the masculine, sheltering itself from the origin – sex, 

sexuality, desire. Questioning about studies of gender finds in Rosa’s literary fiction elements 

to compound women’s defining characteristics and functioning, but also, setting them apart in 

the ground of power and politics, of decisions over their own body. Conceiving the sociocultural 

oppression on the mat that conceived to woman submission and the reserved place of the eternal 

feminine condition as second sex and fragile, Diadorim with acting power breaks the symbolic 

ground in an attempt of empowering herself and draw on the masculine on decision making, 

justifying, in this essay, performance and choice, as providing elements in this politic of turning 

women visible, is one of the battles to enable in the ground of politics and society, that women’s 

rights and visibility can be accomplished. 

Keywords: Literary representation; Gender; Feminine empowering; Performance. 

                                                           
1Utiliza-se a tradução do título da obra roseana Grande Sertão: Veredas como: “The devil to pay in the backlands” 

ROSA, J.G. The devil to pay in the backlands. Transl. James L. Taylor e Harriet de Onís. New York: Alfred A. 

Knopf, 1963. 494 p. 
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INTRODUÇÃO 

 

          A discussão em torno do feminino e masculino acontece hoje devido à luta, que não deve 

ser esquecida, do movimento feminista em direção ao questionamento da valorização 

sociocultural de somente um dos pares da tradição ocidental. O feminismo tem sua origem no 

século XVIII e desdobrou-se na história em ondas, em prol da conquista por direitos, que 

envolvem o acesso da mulher à esfera política, ao voto, ao campo profissional, ao mundo das 

letras, ao salário justo, entre outras demandas. 

          As ondas do feminismo, pouco divulgadas e mal compreendidas, contam com referências 

desde o século XVIII na Europa com a francesa Olympe de Gouges. O feminismo no Brasil é 

dividido da seguinte forma: 1) Primeira onda (século XIX): a luta pela leitura e escrita torna-se 

evidente; 2) Segunda onda (1870): a educação brasileira é ampliada e a mulher sonha com o 

direito ao voto; 3) Terceira onda (século XX) é marcada pela cidadania e o direito ao voto 

(1932), a mulher conquista espaço no trabalho e há uma ampliação da atuação em diversos 

campos (indústria, hospitais, repartições públicas, etc.); 4) Quarta onda feminista (1975-1985): 

destaca-se como um dos momentos mais significativos para a produção literária de autoria 

feminina e sua visibilidade.  A partir de 1990, o movimento feminista parece diminuir a marcha 

com a qual militou nas ondas anteriores, e na discussão atual, contempla os estudos de gênero, 

a teoria queer, na qual se inclui uma gama enorme de gêneros, como lésbicas, gays, entre outros 

(DUARTE, 2010). 

           Uma recente conquista da luta das mulheres no Brasil é a Lei Maria da Penha2 que trata 

da problemática da violência doméstica. Em lugar da impunidade no que diz respeito à violência 

contra a mulher, esta Lei3 é um instrumento legal que lhe dá visibilidade no contexto social e 

                                                           
2“Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 

226 da Constituição Federal [...] e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar” (BRASIL, 2006, p.11). 
3 É apresentada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (2012, p.7-8) como: “A popular Lei Maria da Penha 

(Lei 11.340/2006) é reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento 

à violência contra as mulheres. Resultou de uma luta histórica dos movimentos feministas e de mulheres por uma 

legislação contra a impunidade no cenário nacional de violência doméstica e familiar contra a mulher [...]. 

Contudo, a efetivação desta lei e da sua aplicação ainda tem muitos passos a seguir. Isso se dará por meio do 

trabalho articulado entre as diversas áreas dos três poderes - executivo legislativo e judiciário- em suas três esferas 

de atuação”. 
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político.  E se apresenta pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (2012, p.7-8) como um 

instrumento efetivo posto a favor da mulher. 

          Em âmbito cultural, compreende-se que os estudos literários e feministas são aliados 

importantes para a emancipação da mulher, principalmente, as marginalizadas, levando em 

conta a sua presença na literatura brasileira, bem como a autoria feminina. Repensar e pesquisar 

a imagem da mulher no contexto literário é importante porque se tem a oportunidade de 

desvendar os modos como a tradição validou discursos, que abonaram a hegemonia do homem 

sobre a mulher.  

          A investigação se dá a partir da leitura da narrativa literária Grande Sertão: Veredas, 

delimitando o corpus desse estudo a respeito da personagem Diadorim, no que tange à 

representação de gênero. Para esta busca, optou-se por realizar o estudo com essa narrativa, 

observando sua importância referente à temática a ser trabalhada, diante das diversas 

possibilidades de tratamento da mesma. Recorta-se, nesta pesquisa, o elemento personagem a 

partir dos estudos de Anatol Rosenfeld4 (2014) em Literatura e personagem. O estudo de caso 

qualitativo bibliográfico, que é a opção para o presente trabalho, consiste em levantar 

informações e estudo acerca da representação da mulher na literatura brasileira, mais 

especificamente, como essa mulher, Diadorim, transpõe a ordem cultural e patriarcal no que 

tange ao feminino/masculino e como a representação do gênero, em suas especificidades, 

contribuem para o entendimento de que o mito do eterno feminino do essencialismo metafisico 

se apresenta na constituição dessa personagem. Para isso, a pesquisa utiliza a Análise de 

Conteúdo5, a partir do escopo teórico de Laurence Bardin (2009), visando nortear o estudo 

acerca da personagem.  

          São observados aspectos referentes à representação, negociação e empoderamento da 

mulher na sociedade, bem como a importância e imagem da mulher na história literária e 

brasileira. Procura-se evidenciar, nessa narrativa, que há um retorno ao eterno feminino na 

representação fictícia de Diadorim. As fontes de coleta de dados utilizadas são: obra literária, 

pesquisa bibliográfica, fonte histórica e literária, mídia impressa e tecnológica (filmes, vídeos, 

                                                           
4 ROSENFELD, Anatol. Literatura e personagem. In: CANDIDO, A et al. A Personagem de Ficção. São Paulo: 

Perspectiva, 2014. 
5 “Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a <<discursos>> (conteúdos e continentes) extremamente diversificados. [...]. Enquanto esforço de 

interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da objetividade e da fecundidade da 

subjetividade. Absolve e cauciona o investigador por esta atracção pelo escondido, o latente, o não – aparente, o 

potencial de inédito (do não dito), retido por qualquer mensagem” (BARDIN, 2009, p.9). 
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revistas, documentários). Por pesquisa bibliográfica, entende-se um apanhado geral sobre os 

principais trabalhos realizados, capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados ao 

tema. 

          Na tentativa de obter respostas para questões acerca da representação de gênero em 

Diadorim e como é representada a mulher no contexto da narrativa roseana, dedicaremos a 

primeira parte de nossa dissertação à investigação acerca representação, subdividindo-a em dois 

capítulos. O primeiro capítulo intitulado “Falando de representação” subdivide-se: 1.1) 

Mapeando o termo: trata-se de uma abordagem sobre a literatura roseana e as condições pelas 

quais a prosa foi conduzida de uma realidade externa ao texto para a ficção literária e suas 

imbricações com o sociocultural; 1.2) Literatura como representação em Grande Sertão: 

Veredas: vê na representação ficcional do GS:V as condições que caracterizam o Sertão dentro 

do panorama de lutas e embates da representação, contextualizando a arte literária e a 

representativa teatralização da personagem analisada; 1.3) Gênero como representação social: 

verifica-se nesse contexto, o tratamento dos estudos da psicologia social, nas representações 

locais, dando corpo ao modo como funcionam essas categorias do gênero nessa prosa.  

          O segundo capítulo da nossa dissertação “Diadorim: gênero como estratégia” discutirá, 

a partir dos estudos de gênero, sobre a ação performática com a qual a personagem empreende 

ação rumo aos direitos no campo social e a maneira como se efetiva essa performance, trazendo 

a seguinte divisão: 2.1) Representações de gênero em Grande Sertão: Veredas: nesse subitem 

observa-se o campo simbólico e o modo como se estrutura no social a naturalização do que se 

concebe das categorias de gênero; 2.2) Performatividade: ação, juízo e valor, rumo ao 

empoderamento de direitos: A partir desse subitem, destaca-se no sertão roseano, a efetivação 

das ações e problemáticas em torno da personagem, possibilitando a discussão da identidade 

definida para as categorias de gênero e a perspectiva com a qual essa identidade é 

desestabilizada na obra em apreço; 2.3) Diadorim: o retorno ao eterno feminino como 

performatividade: enfocam-se as questões anteriores acerca do gênero, da performance com a 

qual Diadorim delineia seu percurso para empreender ação, requisitando direitos em sua 

representação social. 

          Para esta pesquisa, utilizou-se o arcabouço teórico dos seguintes autores: a) A respeito 

da representação, narrador e personagem na literatura: Antonio Candido (2014), Beth Brait 

(1985), Walter Benjamim (1994); b) Sobre representação social: Denise Jodelet (2012), Serge 

Moscovici (2012); c) No que tange à desconstrução do gênero e demais discussões acerca dos 
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estudos de gênero e feministas: Gayatri Spivak, (1994), Jacques Derrida (2014), Judith Butler 

(2014), Maria Rita Kehl (2008), Pierre Bourdieu (2014), Simone de Beauvoir (2001), Teresa 

de Lauretis (1994).  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Falando sobre representação 
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1.1. Mapeando o termo 

 

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

Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas poucas 

veredas, veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção 

(ROSA, 2006, p.100)6. 

 

          Em Grande Sertão: Veredas7, João Guimarães Rosa (2006, p.23), nas palavras do 

narrador, entende “que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas 

que elas vão sempre mudando”. Utiliza-se, como preâmbulo deste capítulo, a citação descrita, 

porque se compreende que a personagem Diadorim, delineada pelo narrador Riobaldo, 

representa o inacabado, nas dimensões de gênero (masculino/feminino) e suas imbricações 

referentes à natureza biológica, psicossocial e cultural, nos domínios do narrado, faz parte de 

uma construção literária. Compreendendo a importância da representação literária e fictícia da 

narrativa roseana, bem como da representação da personagem Diadorim, coloca-se a Literatura 

nos domínios da representação, que se configura no tratamento dado a esta pesquisa. Grande 

Sertão: Veredas é uma narrativa fundamental da literatura brasileira e seu autor, João 

Guimarães Rosa, tornou-se uma referência que se destaca no cenário literário, inclusive externo, 

principalmente por representar o Sertão de uma maneira singular. Nas palavras da professora 

Constância Lima Duarte (2010, p.200 grifos nossos), 

 

[...] em 1951, Rosa participou de uma viagem pelo sertão mineiro, que 

resultou numa reportagem poética intitulada “Com o vaqueiro Mariano”. 

Segundo Manuel Narde, vulgo Manuelzão, que o acompanhou na expedição, 

o escritor tomava nota de tudo que ouvia e observava: desde a flora, a fauna, 

os usos e costumes, até o palavreado, os versos, anedotas e canções que ouvia. 

Em 1956, ao publicar Corpo de baile e Grande sertão: veredas, Rosa provoca 

um forte impacto no cenário literário do país, e inaugura a moderna ficção 

do regionalismo nacional, principalmente pelas inovações formais e 

linguísticas. O romance foi imediatamente traduzido para diversas línguas e 

recebeu prêmios importantes, como o Prêmio Machado de Assis do Instituto 

Nacional do Livro; o Prêmio Carmem Dolores Barbosa, de São Paulo; e o 

Prêmio Paula Brito, do Rio de Janeiro. Ao lado de Clarice Lispector e de João 

                                                           
6 Para padronizar nosso texto, escolhemos o sistema autor-data-página. Quando houver coincidência, utilizaremos 

[Id.] e [Ibid.]. 
7 O título “Grande Sertão: Veredas” será grafado GS:V [Sigla], com intuito de padronizar e diminuir a utilização 

em grande escala e repetição, no entanto, respeita-se a grafia do referido autor. 
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Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa passou a integrar a chamada terceira 

geração modernista brasileira (DUARTE, 2010, p.200 grifos nossos). 

 

           Conforme a apresentação da pesquisadora, a narrativa de Guimarães Rosa constitui um 

divisor de águas na literatura brasileira, revelando um Sertão representado por uma linguagem 

peculiar, jamais encontrada em outras narrativas. Nas veredas do sertão8 roseano, a riqueza da 

personagem Diadorim é característica, uma mulher fictícia que engloba o encanto, traçando 

enigmas e suspeita acerca de sua própria natureza. Apreender as realidades humanas é uma das 

mais relevantes tarefas da literatura, cuja ramificação encontra-se nos recônditos das 

representações. A literatura como fonte histórica não causa tanta polêmica como em outros 

tempos, e na contemporaneidade, verifica-se a fonte literária com inúmeras possibilidades de 

leitura, concebendo o universo cultural e valores sociais, assim como as experiências subjetivas 

dos agentes no tempo.  

          Terry Eagleton (2006, p.12 grifo do autor) em Teoria da Literatura: uma introdução, 

afirma que “A definição de literatura fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve ler, 

e não da natureza daquilo que é lido” e compreende que “Um segmento de texto pode começar 

sua existência como história ou filosofia, e depois passar a ser classificado como literatura; ou 

pode começar como literatura e passar a ser valorizado por seu significado arqueológico” (id., 

2006, p.13).  Longe de uma perspectiva beletrista de ver o literário, vemos a narrativa de 

Guimarães Rosa tributária do contexto sócio-econômico-cultural, que lhe dá origem e esse 

chega-nos circunscrito a condições enunciativas de produção, plasmadas por complexa 

multiplicidade e ambivalência de sentido, via ficção, em que a mulher/ personagem Diadorim 

é fruto das memórias de um narrador, no masculino. Na mesma linha de raciocínio, acolhemos 

as palavras de Anatol Rosenfeld9 (2014) em Literatura e personagem: 

 

[...] a grande obra-de-arte literária (ficcional) é o lugar em que nos 

defrontamos com seres humanos de contornos definidos e definitivos, em 

ampla medida transparentes, vivendo situações exemplares de um modo 

exemplar (exemplar também no sentido negativo). Como seres humanos 

encontram-se integrados num denso tecido de valores de ordem cognoscitiva, 

                                                           
8 Quanto ao vocábulo “sertão”, ao tratar do “sertão roseano” preferimos grafar em minúsculo; já o Sertão 

geográfico, em maiúsculo. 
9 ROSENFELD, Anatol. Literatura e personagem. In: CANDIDO, A et al. A Personagem de Ficção. São Paulo: 

Perspectiva, 2014. 
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religiosa, moral, político-social e tomam determinadas atitudes em faces 

desses valores (ROSENFELD, 2014, p.45). 

 

          A personagem Diadorim, objeto dessa pesquisa, apresenta então, em seu construto 

fictício, valores e contornos humanos, na ordem do representado, em se tratando de 

comportamentos humanos bem definidos. Beth Brait (1985, p.11 grifo da autora) em A 

personagem discute a respeito da ficção literária, enquanto prosa de ficção e entende a partir 

dos conceitos de Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov, que “o problema da personagem é, antes 

de tudo, um problema linguístico, pois a personagem não existe fora das palavras; as 

personagens representam pessoas, segundo modalidades próprias da ficção”. Nesse aspecto, a 

personagem Diadorim é vista como construção fictícia, com contornos e formas, além de um 

espaço – o Sertão – habitado por sua personagem, cuja representação trata de uma realidade, 

encontrável também no exterior ao texto, isto é, nas representações sociais locais. 

          O narrador do Grande Sertão: Veredas define-se, explicando que “[...] eu toda minha 

vida pensei por mim, forro, sou nascido diferente. Eu sou é eu mesmo. Divêrjo de todo o 

mundo.... Eu quase que nada sei. Mas desconfio de muita coisa. [...] para pensar longe, sou cão 

mestre” (ROSA, 2006, p.15). Riobaldo é o autor ficcional da narrativa de Guimarães Rosa, cuja 

alteridade10 possibilita ver a si mesmo como o outro, que está parcialmente dentro da história. 

Para Walter Benjamin (1994, p.205) em O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai 

Leskov, 

 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão - no 

campo, no mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma 

artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o "puro em 

si" da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a 

coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na 

narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. Os 

narradores gostam de sua história com uma descrição das circunstâncias em 

que foram informados dos fatos que vão contar a seguir, a menos que prefiram 

atribuir essa história a uma experiência autobiográfica. 

 

                                                           
10 Segundo Todorov (1981), termo derivado da estética alemã (Jonas Cohen, Allgemeine Asthetik, Leipzig. 1901), 

utilizado por Bakhtin para explicitar a lógica que determina a mente. Para ele, só é possível conceber o ser através 

das relações que ele mantém com o outro. O ato mais pessoal, como a tomada de consciência de si, implica sempre 

a existência de um interlocutor, o olhar que o outro deposita sobre nós. Este é o fenômeno gerador do conceito de 

dialogismo (MACHADO, 1995, p.309). 
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           No que tange à narrativa de Rosa, concretiza-se, em Riobaldo, a efetiva experiência nas 

agruras do Sertão mineiro e limites da Bahia e Goiás, sintomaticamente autobiográfica e 

reflexiva da vida dos personagens ali presentes. A performance, que se trata de um termo 

polissêmico, de origem latina da palavra formare, que chega aos dias atuais como "formar, dar 

forma a, criar"; origina dois outros termos: performático e performativo. Convém destacar que 

nessa pesquisa, utiliza-se a performance a partir dos estudos de Judith Butler (2014) cuja 

proposta resguarda-se no debate de Jacques Derrida em relação à linguagem, e, além do filósofo 

franco-argelino, sua teoria pós-feminista dialoga com Michel Foucault e Jacques Lacan nas 

problematizações referentes à normatização de gênero. Para Butler, a performance de gênero 

ocorre na maneira como o gênero é construído, regulado e imposto por intermédio de diversos 

ritos socioculturais, políticos e linguísticos, os quais funcionam mediante a repetição. Desse 

modo, a performance de Diadorim no papel do jagunço, comove e concretiza o sertão roseano; 

por outro, sutilmente, compara Diadorim, enquanto mulher e objeto do desejo, à personagem 

Otacília, mulher idealizada, romanticamente percebida e vista nos moldes da tradição do 

patriarcal do Ocidente. Em outra instância, o narrador apresenta imageticamente a personagem 

Nhorinhá, descrita em sua “alegria e singeleza” de prostituta, no contexto sertanejo e no 

despertar do prazer, encerrado somente no gozo físico, sem amor ou juras da permanência. Para 

Walter Benjamin (1994, p.197), 

 

Por mais familiar que seja seu nome, o narrador não está de fato presente entre 

nós, em sua atualidade viva. Ele é algo de distante, e que se distancia ainda 

mais. [...] Vistos de uma certa distância, os traços grandes e simples que 

caracterizam o narrador se destacam nele. Ou melhor, esses traços aparecem, 

como um rosto humano ou um corpo de animal aparecem num rochedo, para 

um observador localizado numa distância apropriada e num ângulo favorável. 

Uma experiência quase cotidiana nos impõe a exigência dessa distância e 

desse ângulo de observação. É a experiência de que a arte de narrar está em 

vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 

devidamente. 

 

           De fato, João Guimarães Rosa representa o oleiro em sua maneira de lidar com o barro, 

moldando assim, na figura do narrador Riobaldo, o narrador viajante, partícipe dos fatos 

narrados, não somente criando a estória11, mas, principalmente, comprometendo-se com o 

Sertão, objeto narrado, além de dar forma a personagens forjadas pelo olhar literário 

                                                           
11 “A ESTÓRIA não quer ser história. A estória, em rigor, deve ser contra a História. A estória, às vezes, quer-se 

um pouco parecida à anedota” (ROSA, 1985, p. 7). 
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proveniente de uma viagem que dá origem ao Grande Sertão: Veredas. Guimarães Rosa escreve 

uma carta12a seu pai a respeito da viagem ao Sertão afirmando: "[...] Creio que será uma 

excursão interessante e proveitosa, que irei fazer de cadernos abertos e lápis em punho, para 

anotar tudo o que possa valer, como fornecimento da cor local, pitoresco e exatidão documental, 

que são coisas muito importantes na literatura moderna”.  Além desse fragmento da carta do 

Rosa a seu pai, em entrevista, ao alemão Günter Lorenz13 tece algumas considerações sobre o 

Sertão no seguinte trecho:  

 

[...] no sertão fala-se a língua de Goethe, Dostoievski e Flaubert, porque o 

sertão é o terreno da eternidade, da solidão, onde Inneres und Ausseres sina 

nicht mehr zu trennen, segundo o Westöstlicher Divon. No sertão, o homem é 

o eu que ainda não encontrou um tu; por isso ali os anjos ou o diabo ainda 

manuseiam a língua. O sertanejo, (...) “perdeu a inocência no dia da criação e 

não conheceu ainda a força que produz o pecado original”. No sertão, cada 

homem pode se encontrar ou se perder. As duas coisas são possíveis. Como 

critério, ele tem apenas sua inteligência e sua capacidade de adivinhar. 

 

          O sertão roseano é fruto de muitas travessias, das vivências e anotações tantas, a respeito 

da biologia, geografia, história, cultura, filosofia, e, consequentemente, da literatura, para 

transpor e representá-lo, através da arte. Por isso, neste trabalho, credita-se à personagem, para 

além da criação estética, certo compromisso com a representação de uma realidade 

experimentada pelo autor.  

 

Figura 1 Figura 2 

                                                           
12 Carta de 6 de nov. 1945. In: ROSA, Vilma Guimarães. Relembramentos: João Guimarães Rosa, meu pai. Rio 

de Janeiro, Nova Fronteira, 1983. 
13 ROSA, Guimarães & LORENZ, Günter. “Diálogo com Guimarães Rosa”. In: Guimarães Rosa. COUTINHO, 

Eduardo (org.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983, p. 62-97. (Fortuna Crítica, vol. 6) [Entrevista de 1965, 

em Gênova, Itália]. 
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                                                                                          João Guimarães Rosa 

 

Figura 314 

João Guimarães Rosa – registro da viagem ao Sertão de Minas 

 

          Em endosso ao que vínhamos afirmando, Walter Benjamin, ainda nos auxilia no 

esclarecimento acerca da experiência da narração: 

 

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos 

os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se 

distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. 

Entre estes, existem dois grupos, que se interpenetram de múltiplas maneiras. 

A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presentes esses 

dois grupos. "Quem viaja tem muito que contar", diz o povo, e com isso 

imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos 

com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país 

e que conhece suas histórias e tradições (BENJAMIN, 1994, p.198). 

 

          Diadorim, em sua existência, dependente das concretas experiências do narrador 

Riobaldo, reveste-se e ganha corpo por intermédio da contação de estória, de causos 

entrecortados da memória, de que fala sobre um sertão, que “está em toda parte” (ROSA, 2006). 

Essa travessia no interior do Sertão mineiro abaliza a presente pesquisa, conforme Walter 

Benjamin, a experiência de um narrador que conta e (re) conta parte do que seus olhos 

                                                           
14 João Guimarães Rosa, na viagem ao Sertão Mineiro, em 1952. [Foto: Eugênio Silva/ revista 'O Cruzeiro'] 

Disponível em: <<http://www.elfikurten.com.br/2013/05/joao-guimaraes-rosa-o-demiurgo-do-sertao.html>>. 

Acessado em: 12/06/2015. 

http://www.elfikurten.com.br/2013/05/joao-guimaraes-rosa-o-demiurgo-do-sertao.html
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conseguiram avistar e seu registro pessoal alcançou nos domínios do narrado, porque as 

palavras não dão conta de representar tudo o que há. No mundo, conforme Jacques Derrida 

(2004), tudo se apresenta como linguagem. A linguagem está em toda parte, no mundo, nas 

coisas, nos seres, no perfume, no ar, em cada vida, e, de algum modo, apresenta e representa 

sua própria linguagem. No trecho da narrativa roseana, encontra-se a seguinte reflexão,  

 

Um está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala. 

Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é 

no meio da travessia. Mesmo fui muito tolo! Hoje em dia, não me queixo de 

nenhuma coisa. Não tiro sombras dos buracos. Mas, também, não há jeito de 

me baixar em remorso. Sim, que só duma coisa. E dessa mesma, o que tenho 

é medo. Enquanto se tem medo, eu acho até que o bom remorso não se pode 

criar, não é possível (ROSA, 2006, p.64 grifos nossos). 

 

            Verifica-se, nesse contexto, uma aproximação e (re) interpretação do Mito da Caverna 

de Platão (2000), visto que a ausência da luz, ou seja, do conhecimento, impede a saída dos 

buracos, das cavernas. Criar e não apenas reproduzir, foi o que concebeu o grande Guimarães 

Rosa, contudo, para Platão, ainda assim, essa não seria uma criação do real, mas uma cópia 

imperfeita. Outras formas de “cavernas” revelam as novas “prisões do conhecimento”. No que 

diz respeito à Diadorim, por exemplo, ela legitima o masculino, aprisionando o feminino, ainda 

existente, mas, nos recônditos dos domínios do patriarcado, lança mão de seu sexo e gênero, 

para ousar sua travessia. Platão inaugurou a discussão e conceito acerca do tema da 

representação do real. Em A República, Platão (2000) trata da literatura e de outras 

manifestações artístico – culturais e enfatiza que a poesia representa o mundo, enquanto forma 

imitativa, distanciada da verdade divina. No diálogo, entre Sócrates e Glauco, considera Deus 

o criador natural do objeto, colocando o marceneiro na condição de obreiro e o pintor como um 

mero imitador. Platão compreende que a arte é a cópia de outras cópias, porque, para ele (2000, 

p.325) “a imitação está longe da verdade e, se modela todos os objetos, é porque respeita apenas 

a uma pequena parte de cada um, a qual, por seu lado, não passa de uma sombra”, tomando, 

desse modo, a arte como uma sombra que o marceneiro desenvolveu, porque sendo esta criada 

por Deus, não haveria nenhuma originalidade na mesma. O filósofo considera que “O imitador 

não tem, portanto, nem ciência nem opinião justa no que diz respeito à beleza a aos defeitos das 

coisas que imita” (id, 2000, p. 330). 
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          Na modernidade, à medida que o fundamento metafísico é questionado, o conceito de 

mímesis obviamente, também entra em crise, isso porque essa produção (literária e artística) 

fundamentada na mímesis de concepção metafísica é posta em dúvida por assentar-se num 

conjunto de normas de criação. Contudo, em se tratando de arte moderna, a literatura, que é o 

objeto desse estudo, rebela-se a tais normas e diversifica-se, criando e (re) criando normas 

próprias. O GS: V de João Guimarães Rosa trata-se de uma narrativa que não só se rebela contra 

as normas e regras dessa metafísica, mas trabalha a metáfora, a linguagem, o signo, e traduz em 

palavras o efeito do mundo real, possibilitando apreensões diversificadas. Para a nossa leitura 

do gênero como representação social, não há realidade a ser copiada, pois que não há real a ser 

captado, mas sim formas variadas de representação, atravessados pelos discursos, entre os 

quais, se encontram: a literatura, o gênero e a história. O que existe, de fato, são narrativas que 

se tornam como efeito de realidade, e, no que tange ao gênero, a narrativa do Rosa propõe esse 

efeito a partir do caráter fíxo do masculino a exemplo de Riobaldo, e, por outro lado, a 

desestabilizante Diadorim em sua performance no masculino, ainda que em trânsito pelas 

categorias de gênero. 

          A representação do narrador Riobaldo é intercalada por subjetividades, com a qual o autor 

do monólogo, a partir de um longo dito e não dito, mantém em sigilo preciso, revelado apenas 

ao seu interlocutor, o compadre Quelemém. O pacto firmado com o Diabo é o que fundamenta 

a narrativa do autor mineiro, em que o narrador representa aquele, que investido do desejo de 

poder, acredita ser possível obter vantagens através do pacto, mas, atormentado por suas 

convicções e dúvidas metafísicas, em torno da existência do diabo, precisamente é algo que 

perpassa o monólogo. A grande culpa que carrega é a morte de seu amigo “Diadorim”, quando 

afirmava que “A gente nunca deve de declarar que aceita inteiro o alheio” (ROSA, 2006, p.23) 

e, sobre Diadorim, reportava-se como “meu amor de prata e meu amor de ouro” (id., 2006, 

p.52), declarando, em toda a narrativa, o grande amor resistido até as últimas “Estradas vão 

para as Veredas Tortas – veredas mortas” (ibid., 2006, p.97), isso porque “Regra do mundo é 

muito dividida” (pass., 2006, p.65) e “A gente nunca deve de declarar que aceita inteiro o alheio 

– essa é que é a regra do rei!” (passim, 2006, p.23). 

           Erich Auerbach (2013) analisa como o mundo europeu representou a realidade ao longo 

do tempo. Em seu livro Mimeses, o sentido resguardado no subtítulo A representação da 

realidade na literatura ocidental exprime, o que, para o filólogo, seria a ideia de que a realidade 

representada e depreendida, nos textos ficcionais, não se confunde com a ontologia do mundo 
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das essências “Ao observar os vários modos de interpretação dos acontecimentos humanos nas 

literaturas europeias” (AUERBACH, 2013, p.499).  Auerbach (2013) pensa a representação da 

realidade na literatura ocidental, com seu método interpretativo, em que seleciona trechos de 

clássicos da literatura, contribuindo com a investigação e discussão da história da literatura. 

Interessa-nos evidenciar, no contexto dos estudos desse filólogo, a dimensão social e histórica, 

que lhe são basilares e intrínsecas, mesmo que não faça tal promessa ao leitor; entretanto, acaba 

por dar relevância ao conceito de representação, como a presente pesquisa se propõe, isto é, 

narrativa, enquanto efeito de realidade.  

           A “cicatriz” de Ulisses, seu “reconhecimento”, o plano com o qual se comparam os dois 

estilos: Homero e Antigo Testamento fomenta a discussão do que a realidade projetada por esses 

textos alcança nesse “devir histórico”, visto que o pensamento de Auerbach fundamenta-se na 

representação através dos tempos, ainda que, esteticamente limitada, discute a partir da 

concepção histórica. A “cicatriz”, no sentido épico, ilumina toda a história, tornando a vida de 

Ulisses um passado presente, ou seja, há uma consciência cênica, visto que Homero nada 

esconde ao leitor, e, aquela cicatriz é uma marca deixada como parte do texto, um corpo-texto. 

Em Homero, as marcas requerem não só leitura, mas também apreciação da arte cênica, já em 

G S: V, o narrador envolve, em um só fôlego, o causo de que carece de contar ao seu compadre 

Quelemém, seu interlocutor, quando inicia sua estória, 

 

─ Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus 

esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, o baixo do córrego. Por meu acerto. 

Todo dia isso faço, gosto; desde mal em minha mocidade. Daí, vieram me 

chamar. Causa dum bezerro: um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser 

– se viu – ; e com máscara de cachorro. Me disseram; eu não quis avistar. 

Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava 

rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão: determinaram – era o demo. 

Povo prascóvio. Mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar 

minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas.... Olhe: 

quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente 

– depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere, isto é o sertão 

(ROSA, 2006, p.5 grifos nossos). 

 

          Em G S: V, o tempo e o lugar, diferentemente de apenas ser conhecido e reconhecido 

como o Sertão do Rosa, torna a arte o simples, o escondido, o inacreditável, o incontável, os 

pensamentos perdidos na imensa colmeia do lugar, das razões, do sentido e, mais precisamente, 

da linguagem. Rosa não esconde ao leitor o que tem a ser dito, mas, de momento em momento, 
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regula o leitor a entender que ali, no Sertão, nada é fácil, posto que “viver é muito perigoso” e 

o leitor há de saber, porque estava falando era do sertão, lugar “Sertão. O senhor sabe: sertão é 

onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado! E 

bala é um pedacinhozinho de metal...” (ROSA, 2006, p.19), revelando ao seu interlocutor, e, 

também ao leitor, que o Sertão não era tão diferente das outras partes do mundo, porque ali 

havia também a lei, o poder e o comando, investidos no patriarcado, numa metafísica do 

indescritível. Com isso, entende-se que a representação da realidade na dimensão do narrado, 

em G S: V contempla o que Auerbach afirmou a respeito da representação do real pela literatura 

europeia, enquanto efeito de realidade, e não da sua criação, o que valida sua comparação entre 

os estilos de Homero e Velho Testamento, quando finaliza sua argumentação, afirmando que 

“A consideração desta questão não é necessária nos limites da nossa intenção; pois foi em seu 

pleno desenvolvimento alcançado em seus primórdios que esses estilos exerceram sua 

influência constitutiva sobre a representação europeia da realidade” (AUERBACH, 2013, 

p.20). 

          Em outra instância, a linguagem assume o lugar de habitat natural para a atividade 

filosófica e literária de Jacques Derrida, tomando como base os textos, seus objetos da 

desconstrução. Realizando a desmontagem da estrutura e o descentramento de sentidos 

consolidados, debruça-se sobre os textos escritos por outros autores. Perscrutando e 

identificando esquemas conceituais construídos pela linguagem clássica da filosofia, procurou 

desdobrar a escrita a fim de encontrar os significados existentes, os quais permaneciam ocultos 

e implícitos. Dá início à desconstrução a partir do signo, começando então pelo que a tradição 

sempre considerou de modo secundário. Derrida (2004), em seu livro Gramatologia, trata do 

problema da significação que atravessa os sistemas de representação acerca da questão da 

linguagem, mais especificamente, sobre a impossibilidade de a linguagem representar a coisa 

em si15·, kantiana. Desse modo, o autor aponta para a tarefa da desconstrução, em torno da 

                                                           
15 “Em Crítica da Razão Pura (1781), Kant definiu uma nova EPISTEMOLOGIA, na qual se propunha a 

reconciliar os conhecimentos empírico e racional – especificamente, a tensão entre os conhecimentos provenientes 

da experiência (juízos sintéticos e a posteriori) e os juízos analíticos e A PRIORI, que independem da experiência. 

[...] Também distinguia o mundo dos fenômenos, que é percebido pelos sentidos e interpretado pelo espírito, da 

“coisa em si” (Ding na sich), que pertence ao mundo dos números, ao qual não temos acesso. Para que algo seja 

objeto do pensamento, segundo Kant, é preciso pensá-lo em termos de uma ou mais categorias. Assim, a 

experiência não é a absorção passiva das sensações, mas o resultado dos nossos processos mentais; o mundo 

fenomênico não se revela a nós, mas é revelado por nós. Kant chamava essa inversão fundamental de perspectiva 

de “segunda revolução COPÊRNICA”. Dadas essas conclusões, afirmava Kant, muitas questões METAFÍSICAS 

– como a da existência de Deus e da alma, ou da extensão do livre arbítrio – estão fora das possibilidades do 

conhecimento humano. São objetos da fé, mas não da razão” (ROHMANN, 2000, pp.200-231 grifos do autor). 
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linguagem, e para os problemas teórico-filosóficos, que lhe são pertinentes. Nas palavras do 

pensador, 

 

Não há dúvida de que o problema da linguagem nunca foi apenas um problema 

entre outros. Mas nunca, tanto como hoje, invadira como tal o horizonte 

mundial das mais diversas pesquisas e dos discursos mais heterogêneos em 

intenção, método e ideologia. [...]. Contudo, por uma face ou sombra sua, ela 

ainda faz signo: esta crise é também um sintoma. Indica, como que a 

contragosto, que uma época histórico-metafísica deve determinar, enfim, 

como linguagem a totalidade de seu horizonte problemático. [...] A linguagem 

mesma acha-se ameaçada em sua vida, desamparada, sem amarras por não ter 

mais limites, devolvida à sua própria finidade no momento exato em que seus 

limites parecem apagar-se, no momento em que o significado infinito que 

parecia excedê-la deixa de tranquilizá-la a respeito de si mesma, de contê-la e 

de cercá-la (DERRIDA, 2004, p.7). 

 

           Nesse aspecto, a desconstrução em torno do signo linguagem, da significação, instala-se 

no pensamento derridiano, em que a linguagem deixa de ser a Origem de tudo e passa a ser a 

estrutura ou suplemento que podem ser desfeitos, desconstruídos e distantes da “Verdade” 

postulada até então. De acordo Cláudio Gonçalves (2011, p.189), Derrida contesta o cânone e 

“A proposta de um pensamento sempre em movimento é explicação usual para tentar desvendar 

a desconstrução pós-estruturalista que não reconhece a origem como medida”. A desconstrução 

em torno da linguagem é uma necessidade de ser repensada, onde Derrida se debate com o 

conceito de Ferdinand de Saussure, cujo pensamento está ligado à sensível e inteligível, herdado 

de Platão. A partir do seu estudo acerca da Linguística Geral de Saussure, que serviu de modelo 

para as ciências semiológicas, Derrida inicia a Gramatologia, travando confronto com a 

metafísica. O pensador retoma a leitura de Saussure com uma visão importante de se observar, 

no que diz respeito à parole, isto é, ao uso da linguagem, em sua dimensão representativa oral. 

Nas palavras de Roland Barthes (2007, p.15), 

 

[...] os signos só existem na medida em que são reconhecidos, isto é, na 

medida em que se repetem; o signo é seguidor, gregário; em cada signo dorme 

o seu monstro: um estereótipo: nunca posso falar senão recolhendo aquilo que 

se arrasta na língua. Assim que eu anuncio, essas duas rubricas se juntam em 

mim, sou ao mesmo tempo mestre e escravo: não me contento com repetir o 

que foi dito, com alojar-me confortavelmente na servidão dos signos: digo, 

afirmo, assento o que repito. Na língua, portanto, servidão e poder se 

confundem inelutavelmente. 
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          Essa natureza do signo, que abarca uma estrutura, traz consigo uma lei geradora desse 

processo. Desse modo, baseando-se em Barthes, o sujeito/indivíduo é não somente um escravo 

do sistema da língua, mas também o senhor da língua – escravo e senhor – em cujo processo de 

construir e desconstruir instala-se a diferença. O signo linguístico é a combinação entre 

significante (imagem acústica) e o significado (conceito). Assim, o signo tem como função 

representar a coisa, ou seja, representar um referente em sua ausência. No entanto, Derrida não 

aceita o significado como unidade ou entidade separável do significante, e, entende que o 

significado é o significante que se relaciona com outros significantes. O filósofo entende que a 

diferença entre significante e significado nada é, problematizando então sua unidade, mais do 

que a desconstrução, quando incide em uma nova interpretação ao signo. E afirma que,  

 

[...] não há significado que escape, mais cedo ou mais tarde, ao jogo de 

remessas significantes, que constitui a linguagem. O advento da escritura é o 

advento do jogo; o jogo entrega-se hoje a si mesmo, apagando o limite a partir 

do qual se acreditou em poder regular a circulação dos signos, arrastando 

consigo todos os significados tranquilizantes, reduzindo todas as praças-

fortes, todos os abrigos do fora-do-jogo que vigiam o campo da linguagem. 

Isto equivale a destruir o conceito de “signo” e toda a sua lógica (DERRIDA, 

2004, p.8). 

 

          Com base nesse pensamento derridiano, observa-se que a desconstrução teria o propósito 

de mostrar como o jogo do pensamento metafísico funciona, sempre instaurando sentido e 

fundando presenças. Como afirma Derrida (1994, p.117) “a coisa mesma sempre escapa”, onde, 

o movimento de escapar, principalmente a respeito do sentido do mundo e das coisas, é uma 

realidade. Desse modo, a significação nunca seria precisa, sempre deixando escapar o sentido 

real da coisa, denotando então a imprecisão da palavra. Para Derrida, o signo se refere a 

contextos anteriores e posteriores, ou seja, passado e futuro, desintegrando-se de sua unidade, 

estabilidade ou permanência. Com isso, entende que o significado de um signo se encontra 

diferido, do latim diferir (divergir, protelar), onde se dá o movimento da “différance”.  Em sua 

análise, a significação remete a um infinito processo de adiamentos e remissões. Sua crítica à 

concepção estruturalista de signo contempla uma concepção de produção e leitura de texto, com 

a ideia de iterabilidade (neologismo derridiano), que quer dizer repetição ou recorrência do 

signo que conduz à modificação do significado.  
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            A escritura representa um rompimento com o contexto de produção no pensamento de 

Derrida pelo fato de ser exercida, de acontecer de modo independente das intenções do agente. 

Contudo, a leitura contamina e paralisa o que repete, quando em movimento de repetição ou 

iteração. Nesse contexto, o signo significa, a partir do momento em que se opõe a outro signo, 

condição da linguagem, que adia e diferencia a composição e dá significância ao signo. Em 

Derrida, a palavra conta com a probabilidade de ter sentido que não é apreendido pela 

linguagem, mas sim uma estrutura metafísica por trás da realidade como um todo. O sentido 

então não pode ser apreendido na totalidade do ser, visto que as coisas, de acordo Derrida, são 

enquanto diferenciam e não enquanto são. Nas veredas derridianas, em desconstrução, recorre-

se às palavras do personagem Riobaldo da obra GS: V, de João Guimarães Rosa (2006, p.98-

99), de que “A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu 

signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não misturam”. Nesse construto entre 

significados e significantes, a linguagem, campo do poder, reservou às mulheres “Até pouco 

tempo [...] o estudo das línguas e da literatura” (PERROT, 1995, p.15), contudo, nem sempre, 

com o entendimento acerca da palavra, do sentido, e, principalmente, da diferença.  

            Conforme Michelle Perrot (1995, p.11), em Dossiê História das Mulheres no Ocidente 

“a história das mulheres se inscreve em uma genealogia das representações e da linguagem”. 

De acordo a autora, houve um silenciamento historiográfico referente à história das mulheres e 

que a maior parte dos cronistas, até o século XIX, relatam as mulheres sob o âmbito da beleza, 

virtude, heroísmo, ou, na contramão dessa imagem, pelas intervenções tenebrosas e nocivas, 

além do escândalo em suas vidas. Observa que a memória da República e da Nação, na qual o 

relato se organiza em torno dos acontecimentos públicos, as mulheres estão a maior parte do 

tempo, ausentes desses lugares e, consequentemente, desaparecem do relato histórico. Há na 

história das mulheres, uma espécie de encobrimento do “âmbito privado e do cotidiano”. Após 

a alavanca primordial dos estudos feministas e militância severa na luta pela “paridade” e 

demais objetivos atenuados no interior das “ondas”, desdobradas pela multiplicação do campo 

de estudos sobre as “mulheres”, dos anos 1970 até a contemporaneidade, as figuras femininas 

destacaram-se nas produções acadêmico-científicas, enfatizando a condição humana 

(prostitutas, domésticas, operárias, mulheres agredidas, violentadas, vítimas, etc.). A partir daí, 

emerge, no centro das demandas feministas, a questão do corpo das mulheres, suas funções, 

apropriações e a representação, cujo questionamento abarca sobre as “mulheres enquanto 

agentes responsáveis pelos seus destinos individuais e coletivos, sobre suas capacidades de 
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resistência e de transformação”, e, desse modo, fez-se a história do feminismo, procurando 

compreender o papel das mulheres em movimentos e revoluções (PERROT, 1995, p.21).  

          De acordo Sandra Sacramento (2010, p.227) em Linguagens e representações: 

silenciamento e margem, as metanarrativas16 que são discursos de legitimação “foram postas 

a serviço do Ocidente e impuseram a absolutização dos lugares enunciativos” e estes, com 

efeitos das artimanhas excludentes, tornaram-se desde a Antiguidade Clássica, por intermédio 

do relato mítico, da filosofia e o cânone ocidental literário “grandes balizadores 

comportamentais a prescrever e a encerrar a melhor maneira de dar sentido ao mundo”. Nessa 

conjuntura, a metafísica ocidental, conforme Jacques Derrida (2004) funcionou como 

“limitação do sentido do ser no campo da presença” produzindo dessa maneira a dominação da 

forma linguística que, para o filósofo, requer questionar não somente a origem dessa 

dominação, mas principalmente questionar como a história “produziu a transcendentalidade da 

mesma” (DERRIDA, 2004, p. 28 – 29).  

            Para compreender o que foi delineado nesse percurso, realizar leitura acerca do livro A 

construção social da masculinidade de Pedro Paulo de Oliveira (2004) se torna relevante, visto 

que passeia por esse longo período, cujo significado latente, ainda permeia pelo campo 

simbólico e sociocultural. A bem dizer, o pesquisador formaliza esse questionar, ao se centrar 

na história descrita anteriormente, acerca dessa produção transcendente, afirmando que a ordem 

dos “comportamentos socialmente sancionados” se apresenta como “significação social” e 

“ideal culturalmente elaborado ou sistema relacional”. Em suas palavras, 

 

A palavra “masculinidade”, derivada do termo latino masculinus, começou a 

ser utilizada apenas em meados do século XVIII, no momento em que se 

realizava uma série de esforços científicos no intuito de estabelecer critérios 

mais explícitos de diferenciação entre os sexos (OLIVEIRA, 2004, p.13 grifo 

do autor). 

 

                                                           
16 O termo literário e filosófico Metanarrativa trata-se, simplificadamente, de uma forma textual da 

autoconsciência decorrente do texto que se volta para o interior de sua própria natureza, ou seja, o discurso que se 

volta para si mesmo. “meta-“ é um prefixo de origem grega que significa “para além de; no meio de, entre; atrás, 

em seguida, depois”. Linda Hutcheon é uma das estudiosas que se utiliza no campo da metaficção historiográfica, 

do termo “narrativa narcísica” para adentrar nessa arqueologia das metanarrativas. Exemplos como a Bíblia, o 

Alcorão, são metanarrativas universais, a exemplo de Ulysses de James Joyce. O termo metanarrativa foi mais 

bem utilizado pelo filósofo francês Jean-François Lyotard (1924-1998) que defendia o fim das grandes narrativas.  
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          Interessa-nos, sobremaneira, compreender e tratar do masculino, em nosso texto, porque, 

antes do mais, Diadorim assumiu, em sua representação, o masculino. E, depois, por conta da 

representação de gênero, mais particularmente, ser do nosso interesse. Desse ponto, as 

construções acerca do masculino e feminino, na ficção do Rosa, trazem esse conflito vivenciado 

por Diadorim/Reinaldo, em constante debate com as crenças do narrador que é afetado pelas 

convictas e insólitas crenças acerca do ser. Preocupação constante para Riobaldo pensar em 

Diadorim, vista e sentida em sua sensibilidade de homem, mas não concretizada, por perceber 

nesta relação o impossível, visto que era a relação homo afetiva que se apresentava ao “seu 

perceber” e não a Diadorim dos seus sonhos. Na ficção roseana, em apreço, o masculino “se 

expressa como um mito efetivo da sociedade moderna” e principalmente como uma “projeção 

social que reflete as características fundamentais da vida coletiva”. Nesse sentido, o mito 

revela-se enquanto partícipe do destino dos personagens em questão (OLIVEIRA, 2004). A 

maneira de olhar para a literatura, nesse percurso do GS: V explora elaborações culturais do 

sertão, cuja disciplinarização do corpo se vê distante do exército, da polícia, mas investido no 

cangaço, mais especificamente, no jaguncismo. 

           A disciplina nesse sertão é o jaguncismo, que modela a lei, entre coronéis e políticos, 

fomentando o mandamento de que “as ruindades de regra que executavam em tantos 

pobrezinhos arraiais: baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, cortando línguas e 

orelhas, não economizando as crianças pequenas, atirando na inocência do gado, queimando 

pessoas vivas” (ROSA, 2006, p.49) isso porque “viver é muito perigoso” e também “Jagunço é 

homem já meio desistido por si... A calamidade de quente!” (ROSA, 2006, p.51). Os duelos, 

associados à honra masculina em tempos distantes, no sertão roseano surge, sobretudo, na 

roupagem da vingança de Diadorim, e, vê-se nessa ficção, um mundo percebido por intermédio 

da contemplação do narrador, de sua crença metafísica, ontológica. Conforme Pedro Paulo 

Oliveira (2004, p.23-24), 

 

O duelo entre os cavaleiros sempre esteve associado à honra masculina, bem 

como à coragem e ao sangue-frio para defendê-la. A honra era uma expressão 

do poder de sangue e da qualidade da estirpe aristocrática. Funcionava como 

um signo da dignidade e da reputação de um indivíduo [...]. [...] ser chamado 

de covarde era o pior insulto que alguém poderia receber. [...] coragem e 

ousadia eram virtudes que todo homem honrado deveria possuir, fazendo o 

ideal de masculinidade girar sempre em torno de sua presença na ausência. 
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          No sertão roseano, Diadorim empreende, ficcionalmente, a solução dos conflitos por 

intermédio dessa “honra masculina”, compreendendo o ideal do masculino a partir do “signo 

da dignidade e da reputação” conforme delineado por Oliveira (2004), mas também, travar 

batalhas, para essa personagem, significa solução de conflitos masculinos, somente perceptíveis 

e vivenciados por homens de coragem. Nesse modelo, Diadorim adentra a rede de inter-

relacionamentos masculinos, dialogando com novas estruturas da personalidade e institucional, 

que, enquanto mulher, jamais poderia adentrar. Confirma-se esse inter-relacionamento e 

adentramento de Diadorim pelo masculino no seguinte trecho, 

 

Confesso. Eu cá não madruguei em ser corajoso; isto é: coragem em mim era 

variável. Ah, naqueles tempos eu não sabia, hoje é que sei: que, para a gente 

se transformar em ruim ou em valentão, há basta se olhar um minutinho no 

espelho – caprichando de fazer cara de valentia; ou cara de ruindade! Mas 

minha competência foi comparada a todos custos, caminhou com os pés da 

idade. E, digo ao senhor, aquilo mesmo que a gente receia de fazer quando 

Deus manda, depois quando o diabo pede se perfaz. O Danador! Mas 

Diadorim estava a suaves. – “Olha, Riobaldo” – me disse – “nossa destinação 

é de glória. Em hora de desânimo, você lembra de sua mãe; eu lembro de meu 

pai...” (ROSA, 2006, p.46 grifos nossos). 

 

          A valentia, conforme o narrador reforça-se na repetição constante, por isso delineia a 

prática constante diante do espelho. Outro reforço para as características do comportamento e 

personalidade no masculino envolvem, nessa confissão de Riobaldo, as lembranças, que 

buscam as figuras do pai de Diadorim e mãe do narrador; em contrapartida, a constante dúvida 

metafísica que emerge nas representações de Deus e do diabo, empurrando para o segundo as 

situações desastrosas e embates de lutas, moldando a obediência. Enquanto solução de 

conflitos, o jaguncismo, nessa narrativa, baseia-se na honra e poder do masculino, investidos 

no patriarcado. O comportamento do jagunço, nessa formação que delineia um típico papel 

masculino, em sua autenticidade social, convoca os homens do Sertão para a defesa, não de 

uma pátria, mas de causa mais atenuante para aquele mundo – o sertão; os atos viris e de 

coragem, os ideais de bravura, o destemor e a devoção do bando de jagunço ao chefe, exprimem 

um ideal que instaura “militarização, nacionalismo e masculinidade” (OLIVEIRA, 2004, p.27).  
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          O “ethos17 guerreiro” em Diadorim é valorizado e cultivado nessa narrativa, 

disseminando não só o papel atribuído ao homem, mas legitimando a teatralização que perpassa 

pelo além-sexo, de ideologia proclamada por uma mulher, num período do Brasil em transição, 

época em que os tabus eram dramáticos e identificadores da masculinidade e feminilidade na 

sociedade. Nesse sentido, vê-se uma personagem nos moldes do projeto que pensava a questão 

do herói, destemido na morte e levado ao sacrifício, como em uma grande peça dramática; tal 

como ocorre com Diadorim, morta ao completar as cenas.  

          O treinamento de um autêntico guerreiro, cuja lição deveria considerar a batalha um 

fundamental treino para modelar o corpo, abraçando a escolha para amadurecer a força à revelia 

dos sentimentos, os quais eram abandonados, porque ser homem implicava, antes de tudo, ser 

forte, raciocinar e enfrentar os ideais como um verdadeiro revolucionário; em síntese, um 

representante da espécie. Sobreviver aos conflitos do bando de jagunço, para Diadorim, era 

tornar o masculino mais característico de um perfil dominável, repetível, alcançável, o que lhe 

autorizava a moldar sua aparência externa como um signo de sua vivência no Sertão: corpo 

másculo, flexível, faces duras e marcantes, com olhos soberanos que não só enganavam a morte, 

mas a buscavam em seu ímpeto.  

          O uso do jaguncismo pela literatura delineia uma função específica e ideológica, do Brasil 

enquanto geografia e política, das colisões do masculino e feminino no tocante à capacidade de 

suportar mutilações e flagelos; colide com movimentos políticos de caráter messiânico, ou seja, 

entre Deus e o diabo. Em Rosa apreendem-se valores para além do literário – da constituição 

moral, da existência, do campo simbólico. Conforme Cláudio Do Carmo Gonçalves (2011, 

p.191) em Sobre a representação afirma que “A representação, então, antes de representar algo 

externo, uma realidade, passa a ser questionada no sentido inverso, ou seja, ela pode estar 

forjando uma realidade (externa). Desse modo, a representação pode não representar, mas sim 

apresentar”. Nesse aspecto, a narrativa roseana materializa, conforme percebemos, no decorrer 

do longo monólogo, associações que primam pela apresentação de uma realidade outra, 

mensurável, cuja vertente aplica-se ao imaginário, à literatura enquanto movimento não 

limitador, mas sim num jogo de representação que apreende valores e mais que isso, no que 

tange ao gênero, aponta para a objetivação do repetido, da performance, enquanto 

desestabilização do corpo e dos papeis (masculino/feminino) na sociedade, no mundo Sertão. 

                                                           
17 Para Pierre Bourdieu, ethos “é a atitude com relação ao futuro, [...] outra coisa além da interiorização do futuro 

objetivo que se faz presente e se impõe progressivamente a todos os membros de uma mesma classe através da 

experiência dos sucessos e das derrotas” (BOURDIEU, 1998, p.49). 
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De acordo Sandra Sacramento (2014, p.51) “Ver o gênero como representação social é colocá-

lo na dimensão de que estamos atravessados por discursos” e, nesse sentido, o GS:V atravessa 

discursos de gênero, no limiar do narrado: 

 

Eu não podia tão depressa fechar meu coração a ele. Sabia disso. Senti. E ele 

curtia um engano: pensou que eu estava mofinado, e eu não estava. O que era 

sisudez de meu fogo de pessoa, ele tomou por mâmolência. Queria me trazer 

consolo? – “Riobaldo, amigo...” – me disse. Eu estava respirando muito forte, 

com pouca paciência para o trivial; pelo tanto respondi alguma palavra só. Ele, 

em hora comum, com muito menos que isso a gente marfava. Na vez, não se 

ofendeu. – “Riobaldo, não calculei que você era genista...” – ainda gracejou. 

Dei a nenhuma resposta. Momento calados ficamos, se ouvia o corrute dos 

animais, que pastavam à bruta no capim alto. O Reinaldo se chegou para perto 

de mim. Quanto mais eu tinha mostrado a ela a minha dureza, mais amistoso 

ele parecia; maldando, isso pensei (ROSA, 2006, p.55). 

 

          No discurso roseano, a mulher narrada, portanto, no imaginário tecido, retoma ao 

feminino; enquanto que o narrador, em seu papel masculino e ocupando o primeiro dos pares 

da tradição, completa a tarefa de contar a estória, dando sentido e sempre fundando presença.  

 

1.2 Literatura como representação em Grande Sertão: Veredas 

 

 

Qual a influência exercida pelo meio social sobre a obra de arte? Que ela deve 

ser imediatamente completada por outra: qual a influência exercida pela obra 

de arte sobre o meio?  (CANDIDO,2014, p.28). 

 

[...] o leitor precisa ser flexível e múltiplo, para acompanhar os vários 

caminhos enfoques dessa escrita, embora seja direcionado para um dado 

constante: a condição do feminino (MOREIRA, 2003, p.136). 

 

 

           Fala-se da crise da representação, talvez em consequência do desdobramento histórico, 

como culminância dos saberes e das incertezas concatenadas em séculos de experiências de 

escrita e de modelos teórico-metodológicas usadas para a explicação dos fenômenos. No jogo 

de poder, a representação, que é um fenômeno, quase sempre, resultante dos discursos 
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hegemônicos, insere-se no interior da sociedade e o ato de representar, no caso do fazer literário, 

permeia o imaginário social, em suas diversidades. 

          Da publicação de Sagarana em 1946, e, depois do Grande Sertão: Veredas proliferaram, 

no campo da crítica literária, o estudo acerca das obras de João Guimarães Rosa. Entre os 

principais críticos, encontram-se: Antonio Candido, Alfredo Bosi, Augusto de Campos, Ângela 

Vaz Leão, Benedito Nunes, Cavalcanti Proença, Eduardo Coutinho, Haroldo de Campos, 

Henriqueta Lisboa, Luiza Ramos, Suzy Frankl Sperber, entre outros estudiosos.   

           Nesta pesquisa, pretende-se identificar as condições pelas quais a personagem Diadorim 

põe em evidência a categoria de gênero como representação, quando empreende a negociação 

simbólica com o passado, viável somente ao homem do Sertão, em sua estratégia de investida 

rumo ao empoderamento de direitos, e se lança nessa representação do masculino porque sabe, 

conforme o narrador, que “A gente vive repetido, o repetido, e, escorregável, num mim minuto, 

já está empurrado noutro galho” (ROSA, 2006, p.64). Tal tomada de posição da personagem 

enseja para nós a discussão acerca das questões feministas, pós-feministas e de gênero. Neste 

sentido, a fatura estética, que dialoga com o externo (CANDIDO, 2014), coloca-se como capaz 

de ir muito além da fruição de beleza, ao problematizá-lo.  

          A desestabilização da representação literária, em G S: V se dá do início ao final do texto, 

na medida em que tematiza personagens e ambientes, distantes do mundo branco e europeu, tão 

caros ao cânone literário; seja como objeto de inquietação e investidas filosóficas do narrador, 

como a metafisica do ser, seja com a presença dos rastros de autorias e resquícios de leituras, 

oriundos das incontáveis anotações do autor e transpostos para a sua narrativa. Ao questionar a 

realidade, o texto ficcional de João Guimarães Rosa, antes de qualquer coisa, interfere na 

representação da imagem de um Sertão, do povo, da gente, da cultura, do saber, traduzido por 

um contador de estória, de causos pitorescos.  

          Antonio Candido, em comemoração aos 50 anos do G S: V faz um depoimento em DVD 

intitulado Nonada, em que afirma, 

 

Uma coisa importante para se assinalar a respeito de regionalismo que eu acho 

fundamental e faltou falar, é o seguinte: o grande milagre do Guimarães Rosa, 

que é a ambiguidade suprema, que neste caso está não apenas no livro, mas 

nele também, é o seguinte: ele tomou uma tendência muito cansada da 

literatura brasileira que é o regionalismo, por causa do pitoresco da linguagem, 

do arcaísmo, do tema caipira, do tema regional, do tema do jagunço, do tema 

do caboclo. Isso já era uma coisa muito sovada, muito gasta, praticamente 

considerava-se que a literatura brasileira já tinha saído disso. No momento em 

que a crítica pensava mais ou menos isso, surge um homem fechado 
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hermeticamente dentro do universo do sertão, com uma exuberância verbal 

extraordinária, com aquilo que é considerado ruim da tradição brasileira, que 

era a exuberância da linguagem, com aquilo que era considerado perigoso, que 

era o pitoresco. Ele parte de tudo isso e consegue fazer uma coisa inteiramente 

nova, consegue fazer uma ficção, como eu disse, de tipo universal, com todos 

os grandes problemas do homem. Tanto assim que, pensando neste caso, eu 

pensei: “como é que se pode resolver esse paradoxo? ”, de um regionalismo 

que não é regionalismo, de uma universalidade que é a mais particular 

possível. Ele fez o livro que supera o regionalismo através do regionalismo. 

[Do ponto de vista da composição literária, a meu ver, isso é um paradoxo 

supremo]. Tanto assim que eu me senti obrigado a criar uma nova categoria, 

que é trans - regionalismo, ou sur-regionalismo (CANDIDO, 2006, DVD18 

grifos nossos). 

 

          Essa citação sustenta, nessa pesquisa, a relevância de como, em Rosa, esse Sertão 

representado transpõe o ficcional e o literário, o local e o universal, mas equivale a dizer que 

abriga a problemática do ser humano, de suas questões, das dúvidas, da metafísica. Em 

Guimarães Rosa, o mundo é o mundo e não apenas o Sertão de Minas Gerais e extremos da 

Bahia e Goiás. Sobre essas experiências, Candido explora um pouco mais sobre a rica vivência 

de Rosa esclarecendo em O homem dos avessos, que, 

 

A experiência documentária de Guimarães Rosa, a observação da vida 

sertaneja, a paixão pela coisa e pelo nome da coisa, a capacidade de entrar na 

psicologia do rústico, – tudo se transformou em significado universal graças à 

invenção, que subtrai o livro à matriz regional para fazê-lo exprimir os grandes 

lugares-comuns sem os quais a arte não sobrevive: dor, amor, morte, – para 

cuja órbita nos arrasta a cada instante, mostrando que o pitoresco é acessório 

e que, na verdade, o sertão é o mundo (CANDIDO, 1983, p. 295). 

 

          Antonio Candido, ao valorizar a relação dialética entre arte e sociedade, defende a 

existência de aspectos sociais na obra literária, com finalidade não literária que são – 

Sociologia, História, Crítica de conteúdo; essa tríade é colocada a serviço da economia interna 

do artístico.  Contabiliza, desse modo, extensa fortuna crítica, sendo a primeira grande linha de 

interpretação de abordagem do G S: V e, talvez, a mais expressiva, vê o Sertão do Rosa como 

interpretação/representação do Brasil; esse pioneiro trabalho, de mão grande, foi fundamentado 

por Antonio Candido, em O homem dos Avessos (1983). 

                                                           
18 Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=nn9YMb6S7VQ>> Acesso em: 25/07/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=nn9YMb6S7VQ


 

36 
 

           Para o pesquisador e crítico, o Sertão roseano era o mundo onde a lei não se fazia sentir 

e corresponde ao dito roseano “[...] sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do 

que o poder do lugar. Viver é muito perigoso” (ROSA, 2006, p.25). Outro conceito importante 

destacado pelo estudioso, em outra obra, é o jaguncismo quando afirma ser “uma forma de 

estabelecer e fazer observar normas, o que torna o jagunço um tipo especial de homem violento 

e, por um lado, o afasta do bandido” (CANDIDO, 1995, p.164).  Nessa perspectiva, a 

sobrevivência no Sertão, nas condições impostas pelas agruras dos meios ali existentes, para 

Candido, “fazem da vida uma cartada permanente [...] e obrigam as pessoas a criar uma lei que 

colide com a da cidade e exprime essa existência em fio de navalha” (CANDIDO, 1983, p.299). 

Porque, nessa lógica, “o indivíduo [...] manda ou é mandado, mata ou é morto. O Sertão 

transforma em jagunços os homens livres, que repudiam a canga e se redimem porque pagam 

com a vida, jogada a cada instante” (id., 1983, p.300). 

          O uso do jaguncismo por Rosa, de que fala Candido, sustenta a nossa argumentação, 

enquanto uso utilizado de modo deliberado por Diadorim para operar estratégias de 

sobrevivência, rumo ao empoderamento de direitos. Ao se transvestir de homem e jagunço, ela 

aciona um maquinário simbólico local apropriado para alavancar e estruturar sua identidade e 

dignidade de ser jagunço no Sertão do Rosa, em obediência a um código de ética próprio. Desse 

modo, o fator social “é invocado para explicar a estrutura da obra e o seu teor de ideias, 

fornecendo elementos para determinar a sua validade e o seu efeito sobre nós” (CANDIDO, 

2014, p.23). Diadorim, ao se destacar, de modo paradoxal, no construto sociocultural do Sertão 

roseano, torna-se referência para um comportamento em trânsito, pois assume a teatralização 

de gênero do masculino, mas não abandona totalmente ou inteiramente o feminino. Dessa sorte, 

adquire “significado social” na medida em que “correspondem a necessidades coletivas”; e 

“estas, agindo, permitem por sua vez que os indivíduos possam exprimir-se, encontrando 

repercussão no grupo” (id., 2014, p.34). 

          Candido comparou o G S:V com Os Sertões de Euclides da Cunha, compreendendo, nas 

obras em apreço, três articulações – a terra, a luta, o homem – mas, para nosso estudo, incluímos 

aí, nesse limiar, o gênero, no social. O universo fictício do Sertão roseano compõe e simboliza 

convenções distintas, não só geográficas, mas principalmente, humanas.  A memória do 

narrador esbanja as articulações universais apontadas por Antonio Candido, mas transcende 

essa dimensão quando não resolve toda a complexa estrutura da narrativa somente com os fatos 

narrados e delineados pela memória, visto que ali reside, embora morta, uma Diadorim e seu 
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enigma substancial, explorável ainda. A repercussão da Diadorim morta é e não o que o 

narrador afirma “E era a pura mentira. Mas podia ser verdade” (ROSA, 2006, p.606). E 

Riobaldo era um narrador bem circunspecto, mas um tanto atrevido das ideias e, de vez em 

sempre, se indagava, 

 

Como vou contar, e o senhor sentir em meu estado? O senhor sobrenasceu lá? 

O senhor mordeu aquilo? O senhor conheceu Diadorim, meu senhor?!...Ah, 

o senhor pensa que morte é choro e sofisma – terra e ossos quietos... O senhor 

havia de conceber alguém aurorear de todo amor e morrer como só um. O 

senhor devia de ver homens à mão-tente se matando a crer, com babas raivas! 

Ou a arte de um: tá-tá, tiro – e o outro vir na furmaça, de à-faca, de repelo: 

quando o que já defunto era quem mais matarva... O senhor... Me dê um 

silêncio. Eu vou contar (id., 2006, p.592-593 grifos nossos). 

 

          O narrador, ao final de tudo o que contou e recontou ao compadre Quelemém, questiona 

se o mesmo, em seus termos “mordeu aquilo?”, ou seja, será que contou uma história verdadeira 

sobre Diadorim ou teria inventado tudo? Mas, mesmo pondo dúvida sobre sua narrativa, 

prossegue seu causo e narra até o final, a seu modo, a mulher Diadorim, conforme seu perceber. 

Para Candido (2014, p.62),  

 

A arte, e, portanto, a literatura, é uma transposição do real para o ilusório por 

meio de uma estilização formal, que propõe um tipo arbitrário de ordem para 

as coisas, os seres, os sentimentos. Nela se combinam um elemento de 

vinculação à realidade natural ou social, e um elemento de manipulação 

técnica, indispensável à sua configuração, e implicando uma atitude de 

gratuidade. 

 

          Logo, a dimensão do artístico negocia com a realidade, tida como certa e segura, em sua 

presença na ausência da representação (DERRIDA, 2004), para instaurar uma outra 

representação, muitas vezes, em conflito com a anterior. É, nesse jogo do arbitrário, da 

ambivalência, do certo e incerto, que Guimarães Rosa sobrepôs e transpôs elementos 

encontrados no social e reconfigurados artisticamente como artesão: “Frequentemente 

tendemos a considerar a obra literária como algo incondicionado, que existe em si e por si, 

agindo sobre nós graças a uma força própria que dispensa explicações” (id., 2014, p.83). 

Quando se lê a narrativa roseana, imediatamente, verifica-se a precisão e minúcias com a qual 
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se descreve a natureza de um Sertão, sua geografia, o povo que ali reside, as roupas e apetrechos 

utilizados, o fogão à lenha e a fogueira para cozinhar o alimento e preparar o assado, o jagunço, 

o poder, as ferramentas, a flora e a fauna, ou seja, milimetricamente, há a tecnicidade e também 

a arte aparando arestas, compondo e codificando o que foi possível dar conta no campo do 

sentido em se tratando de palavras. Essa precisão e acúmulo de ideias integram elementos em 

campos e níveis distintos de universos indispensáveis, que fazem parte da composição do texto 

ficcional de Guimarães Rosa: níveis metafóricos de significação metafísica, religiosa, 

mitológica, filosófica, literária. Cito a narrativa roseana, 

 

Diadorim, o Reinaldo, me lembrei dele como menino, com a roupinha nova e 

o chapéu novo de couro, guiando meu ânimo para se aventurar a travessia do 

Rio do Chico, na canoa afundadeira. Esse menino, e eu, é que éramos 

destinados para dar cabo do Filho do Demo, do Pactário! O que era o direito, 

que se tinha. O que eu pensei, deu de ser assim (ROSA, 2006, p. 409). 

 

            No trecho acima, alguns elementos simbólicos acompanham a narrativa desde o início: 

as roupas do menino, evidenciado e marcando a presença e reforço de Diadorim, enquanto 

jagunço; o nome de Diadorim sempre repetido, marcando o retorno do eterno feminino; o pacto 

com o demônio, evidenciando a dúvida perene da metafísica na vida humana.  Conforme 

Candido (2014, p.84) “A literatura é, pois, um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as 

outras e sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-

a, deformando-a” e acrescenta que “A obra não é produto fixo, unívoco ante qualquer público; 

nem este é passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu efeito”. Dessa forma, a 

representação de Diadorim, escrita em 1956, passa por essa (re) leitura, pois que não é uma 

personagem, que está delineada a padrões fixos, esperados àquela época para a mulher e 

destaca-se entre personagens diversas, cuja identidade é discutida no campo do gênero. 

           No campo social e literário algumas mulheres, em épocas diversas, performaticamente, 

assumiram o gênero masculino como forma de denúncia à opressão sofrida pelo segundo sexo. 

Em batalhas, mulheres como Joana D’arc e Anita Garibaldi, surgem no cenário histórico da 

humanidade como guerreiras que atuaram e desempenharam papeis importantes no contexto da 

guerra. Por outro lado, Amantine-Aurore-Lucile Dupin, que assumiu o pseudônimo de George 
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Sand19, ainda no século XIX, chamou atenção da sociedade francesa, principalmente no que diz 

respeito à autoria, no campo do poder, do prestigio e da visibilidade social. 

 

Figura4 

Amantine-Aurore-Lucile Dupin - George Sand 

          Sand utilizou-se da indumentária masculina com o intuito de atingir o propósito 

mercadológico, político e sociocultural e, ao que se pode perceber nas pesquisas a respeito da 

autora (OUTEIRINHO, 2004), alcançou as finalidades a que se propôs. Outra mulher, também 

no século XIX, que se destacou no cenário nacional foi a brasileira, Maria Quitéria de Jesus20, 

nascida no sítio do Licorizeiro, no arraial de São José de Itapororoca, na Bahia. Alistou-se, em 

Cachoeira, também na Bahia, como Soldado Medeiros, nas lutas pró-Independência, em 1822, 

cortando os longos cabelos e vestindo-se de homem; logo em seguida foi para a Corte no Rio 

de Janeiro. Sua história é quase desconhecida da educação escolar, entretanto, já mereceu 

destaque em estudos de gênero. Trata-se da filha primogênita do fazendeiro Gonçalves Alves 

de Almeida e de Quitéria Maria de Jesus. Maria ficou órfã e responsável por cuidar dos irmãos, 

contudo, não fora alfabetizada. Interessou-se, entretanto, por montaria e armas de fogo e foi 

considerada “heroína do exército brasileiro” (FÁZIO, 2003). 

                                                           
19 OUTEIRINHO, Maria de Fátima. Mulheres oitocentistas: George Sand vista por Maria Amália Vaz de Carvalho. 

Universidade do Porto. Faculdade de Letras, 2004. Disponível em: http://hdl.handle.net/10216/8711   Acesso em: 

27/07/15. 
 
20 FÁZIO, E. A presença feminina no Exército e na Aeronáutica do Brasil. 2003. Disponível em: 

http://www.ndu.edu/chds/redes2003/Academic-Papers/6.Military-Sociology/2.Women-Armed 

ForcesII/1.%20Fazio-final.doc.  Acesso em: 21/07/2015. 

http://hdl.handle.net/10216/8711
http://www.ndu.edu/chds/redes2003/Academic-Papers/6.Military-Sociology/2.Women-Armed


 

40 
 

Figura5 

Maria Quitéria de Jesus – Soldado Medeiros  

 

           Na literatura, a instigante personagem “Maria Moura” de Rachel de Queiroz, representa 

a mulher rumo ao empoderamento de direitos numa sociedade patriarcal, negociando em 

relação de força com o masculino. As narrativas Memorial de Maria Moura e G S: V oferecem 

conflitos e afiliações, campos simbólicos e problemáticos bastante diversificados; mas, ao 

mesmo tempo, próximas no que diz respeito às suas personagens principais: Maria Moura e 

Diadorim, respectivamente. Estas, em ambiente hostil para a mulher, percebem-se dotadas de 

poder de decisão, nesse campo de força/poder, que é por sinal político-social e acabam por 

atingir seus objetivos, através da teatralização performativa do gênero masculino, em atos 

repetidos e incorporados, socialmente, na cultura, em que atuam. 

Figura6       
21

Figura 7 

 

 

          O ato de representar denota tornar presente o que está ausente e, em se tratando da 

literatura como representação, compromete uma série de enunciados que, ao mesmo tempo, 

vem legitimando, ao longo do tempo, o princípio ontológico do “as coisas sempre foram assim” 

(SACRAMENTO, 2014). Pois bem, repousa sobre a literatura, a égide da diversidade, com o 

                                                           
21 Imagem de uma das cenas da Minissérie da Rede Globo. Disponível em: 

<<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/memorial-de-maria-moura.htm>> 

Acesso em: 22/07/2015. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/memorial-de-maria-moura.htm
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uso de personagens, contextos, culturas, características, ethos, rupturas, histórias, entre outras 

distintas temáticas e fontes problematizadoras de debates no campo das ciências humanas. Em 

Grande Sertão: Veredas, a personagem Diadorim representa de modo performático, o 

masculino, através do jagunço Reinaldo; neste, encerrando a imagem enunciativa do masculino 

possível.  

          Identificar, no texto ficcional, as realidades socioculturais, de ordem não somente 

sentimental e emocional, mas principalmente, do universo simbólico, já é um caminho para 

compreender, nos domínios do narrado, como o sistema simbólico movimenta esse jogo 

representativo dos papeis que circulam no social. Conforme Ernst Cassirer (1972) não vivemos 

num universo puramente físico, mas sim num universo simbólico, e, além disso, a linguagem, 

o mito, a arte e a religião, fazem parte deste universo. Nessa teia emaranhada, que compõe a 

rede simbólica, de acordo Cassirer, para a experiência humana enfrentar a realidade não é algo 

de imediato, ou seja, não se trata do imediatismo, da face a face. Para o autor, a realidade física 

“retrocede proporcionalmente” à medida que o simbólico avança na experiência humana, isso 

porque “em lugar de definir o ser humano como um animal rationale, deveríamos defini-lo 

como animal sybolicum!” (CASSIRER, 1972 p. 50-51 grifos do autor). Para Antonio Candido, 

uma obra literária, principalmente um romance, só se destaca e se realiza plenamente enquanto 

literatura para seus leitores quando ocorre “a impressão da mais lídima verdade existencial”, 

por meio “de um ser fictício” (CANDIDO, 2014, p. 55).  

          Conforme Alvaro Lins, em Uma grande estreia (1963, p.260), a obra roseana representa 

seu valor mais intensamente porque “provém principalmente da circunstância de não ter o seu 

autor ficado prisioneiro do regionalismo, que o teria conduzido ao convencional regionalismo 

literário, à estreita literatura das reproduções fotográficas, ao elementar caipirismo do pitoresco 

exterior e do simplesmente descritivo”. A narrativa roseana, desse modo, abarca um conjunto 

de materiais, cuja similitude delineia a história do Brasil na época dos coronéis e jagunços, 

fomentando, em sua prosa, o apogeu dessa vivência cristalizada no inóspito terreno de geografia 

plural que é o Sertão. Lins (1963, p.260) destaca a prosa de Guimarães Rosa como uma 

experiência que apresenta/representa o Sertão como o “mundo regional com um espírito 

universal de autor que tem a experiência da cultura altamente requintada e intelectualizada, 

transfigurando o material da memória com as potências criadoras e artísticas da imaginação, 

trabalhando com um luxuriante, recheado, abundoso instrumento de estilo”. Nesse imaginário 

cavalheiresco, nos ditames metafísico-religiosos, a linguagem, as questões de gênero 
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atenuantes, a ação e o valor do pacto presentificado nas ideias do narrador, revelam, um 

“processo de estilização”, que suscitou, para gerações posteriores ao autor mineiro, a linha de 

pensamento acerca de uma “expressão universal”, ou seja, Rosa, em seus escritos, valorizou, 

no mundo bárbaro e inóspito do Sertão, a representação estética, em sua técnica da travessia. 

Para Antonio Candido (1946, p.186), no Diário de São Paulo,  

 

(...) o Sr. Guimarães Rosa como que iluminou, de repente, todo o caminho 

feito pelos seus antecessores. (...) De Bernardo Guimarães a ele, passando por 

Afonso Arinos, Valdomiro Silveira, Monteiro Lobato, Amadeu de Queirós, 

Hugo de Carvalho Ramos, assistimos a um longo movimento de tomada de 

consciência, através da exploração do meio humano e geográfico. É a fase do 

pitoresco e do narrativo (...). Fase ultrapassada, cujos produtos envelheceram 

rapidamente (...). Fase, precisamente, em que os escritores trouxeram a região 

até o leitor, conservando, eles próprios, atitude de sujeito e objeto. O Sr. 

Guimarães Rosa construiu um regionalismo muito mais autêntico e 

duradouro, porque criou uma experiência total em que o pitoresco e o exótico 

são animados pela graça de um movimento interior, em que se desfazem as 

relações de sujeito a objeto para ficar a obra de arte como integração total de 

experiência. 

 

          Essa linha de raciocínio pensa a prosa roseana pelo viés da interpretação histórica 

brasileira, considerando, em suas perspectivas, o literário para além de uma leitura beletrista, 

mas, contribuinte perspicaz no que tange ao período histórico da República Velha, ou seja, o 

entrecruzamento da história com a literatura, trazendo à tona as questões políticas brasileiras 

do período com os seus protagonistas (milícia, fazendeiros, bandos de jagunços). Antonio 

Candido (2004), em Jagunços mineiros de Cláudio a Guimarães Rosa, afirma,  

 

O jagunço é, portanto, aquele que, no sertão, adota uma certa conduta de 

guerra e aventura compatível com o meio, embora se revista de atributos 

contrários a isto; mas não é necessariamente pior do que os outros, que adotam 

condutas de paz, atuam teoricamente por meios legais como o voto, e se 

opõem à barbárie enquanto civilizados (CANDIDO, 2004, p. 112). 

 

          E, nesse requintado trabalho de linguagem da prosa roseana, o narrador constitui o mundo 

ficcional que corrobora aquilo que Guimarães Rosa percebeu no Sertão, externo ao seu texto, a 

realidade a partir da apropriação literária, do fazer literário. Pensando nos aspectos do 

jaguncismo, nessa ficção, evidencia-se de modo tenaz, fluente e de modo concatenado, pois, 



 

43 
 

segundo o narrador, “O senhor não duvide – tem gente, neste mundo, que matam só para ver 

alguém fazer careta...” (ROSA, 2006, p.12). A prosa do autor mineiro traz o jagunço investido 

do conhecimento e da arte, cuja explicação se dá em suas palavras, 

 

[...], mas o senhor dirá, deve de: e no começo – para pecados e artes, as pessoas 

– como por que foi que tanto emendado se começou? [...]. Sou só um sertanejo, 

nessas altas ideias navego mal. Sou muito pobre coitado. Inveja minha pura é 

de uns conforme o senhor, com toda leitura e suma doutoração. Não é que eu 

esteja analfabeto. Soletrei, anos e meio, meante cartilha, memória e 

palmatória. Tive mestre [...]. Em tanto, ponho primazia é na leitura proveitosa, 

vida de santo, virtudes e exemplos – missionário esperto emgabelando os 

índios, ou São Francisco de Assis, Santo Antônio, São Geraldo.... Eu gosto 

muito de moral (id., 2006, p.14-15). 

 

           Riobaldo se vê como um sertanejo observador, investido de uma cultura da liberdade de 

criar, de perceber e de se inteirar daquilo que se passa, ou seja, não está alheio, não se entrega 

ao que revela ser “pobre coitado” e acrescenta como quem acredita em livre escolha, no dito 

roseano “De sorte que carece de se escolher: ou a gente se tece de viver no safado comum, ou 

cuida só de religião só”. (ibid., 2006, p.15). Outra passagem do GS:V complementa divagações 

acerca da psicanálise freudiana, supomos, quando afirma “Hem? Hem? O que mais penso, testo 

e explico: todo-o-mundo é louco. [...] Reza é que sara da loucura” (pass, 2006, p.16). Mas logo 

a metafísica religiosa elucubra suas convicções, e afugenta seus princípios mais caros e 

tradicionais com a convicção de que “Muita religião, seu moço! Eu cá, não perco ocasião de 

religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo rio. Uma só, para mim é pouca, talvez não me 

chegue” (pass, 2006, p.16). Isso porque para o narrador “Tudo me quieta, me suspende. 

Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório” e acredita que “cada um só vê e 

entende as coisas dum seu modo” (passim, 2006, p.16-17).  

          Trata-se de uma prosa de que emergem inúmeras flutuações ao longo do monólogo 

desencadeado por fatos e desfechos distintos e atentos ao sentido político do que traz a figura 

dos coronéis, dos homens de poder, investidos em representar o Sertão em campo simbólico 

variado. Aí, neste cenário, Riobaldo destaca que “Joca Ramiro – grande homem príncipe! – era 

político. Zé-Bebelo quis ser político, mas teve e não teve sorte: raposa que demorou” (passim, 

2006, p.17), fomentando nesse mar flutuante do Rosa, o princípio do ideal político, do 

partidarismo, da força e destreza daquele que está resguardado pelas afiliações político-

partidárias. Nesse construto esquemático, visando à técnica que procura a estética acoplada à 
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metafísica e às suas conjunturas, o narrador retoma, como se a força do que existe lhe tomasse 

a consciência e afirma: “Por enquanto, que eu penso, tudo quanto há, neste mundo, é porque se 

merece e carece” (ROSA., 2006, p.17), creditando a uma perspectiva ontológico-metafisica de 

ver as coisas a possibilidade de ver a  realidade sempre e a partir de mecanismos 

preestabelecidos, ainda que dentro de campos simbólicos, em representações sociais 

perceptíveis. 

           Inquietante, devaneia em sua filosofia que persegue provas para os problemas humanos 

de origens diversas, mas entende que: “O senhor vá lá, verá. Os lugares sempre estão aí em si, 

para confirmar” (id., 2006, p.27). Para Antonio Candido (2004), Guimarães Rosa apresenta um 

modo particular de “ser jagunço”, levando-o a perceber esse jagunço como “forma de 

existência”, o que está relacionado à realização ontológica do Sertão, enquanto mundo. Os 

comportamentos, nesse mundo sertão, conforme o autor, diferentemente dos homens comuns, 

o jagunço perpassa por um comportamento peculiar, que o torna coerente; nesse processo, o 

que desencadeia a atualização da vida nas “possibilidades atrofiadas do ser”, isso porque o 

Sertão exige mais desse ser jagunço, porque, em situação diferente, em outro espaço 

sociocultural, o jagunço ganharia outra representação. 

          Por esse viés, nesse texto ficcional, Guimarães Rosa “tomou um tipo humano tradicional 

em nossa ficção [...] transportou-o, além do documento, até a esfera onde os tipos literários 

passam a representar os problemas comuns da nossa humanidade, desprendendo-se do molde 

histórico e social de que partiram” (id., 2004, p.113-120). Nessa representação fictícia, 

conforme Candido (2004), o “ato [do jagunço]” é um fato decorrente do modo de ser, 

propiciando a construção da “personalidade no mundo-sertão” e, por isso, assume uma 

“universalidade”, induzindo o leitor do Rosa a ser profundamente transportado para as terras 

cheias de agruras do Sertão. De outra sorte, Candido observa que ali presentifica-se o “ver o 

mundo dum ângulo de jagunço”, na perspectiva de um estilo próprio, cujo subterfúgio revela a 

“malícia do romancista”. Com essa condensação de realidade, na subjetividade, os recursos 

roseanos vêm “esclarecer o mundo brutal do sertão”, compreendendo nisso a “consciência dos 

próprios agentes da brutalidade”, e, nesse ínterim, assume uma dupla função compromisso-

cumplicidade, na partida, visando ao adentramento no texto ficcional pela chave da memória 

do narrador, que abre a porta do mundo-sertão. Desse modo, o narrador propicia o sentido de 

dominação do mundo, pela indução dos seus hábitos mentais.  
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          Anatol Rosenfeld (2014, p.21) em Literatura e personagem observa que “É porém a 

personagem que com mais nitidez torna patente a ficção, e através dela a camada imaginária se 

adensa e se cristaliza” e essa percepção evidencia-se no GS:V com a representação fictícia das 

seguintes personagens: 1) Riobaldo22 (narrador-personagem) que narra os fatos para o 

interlocutor “Cumpadre Quelemém”; foi professor temporário de Zé Bebelo; entrou no 

jaguncismo (de jagunço Tatarana a chefe Urutu-Branco), estabelecendo-se às margens do Rio 

São Francisco como um fazendeiro pacato; 2) Diadorim (jagunço Reinaldo), personagem 

principal da narrativa, integrante do bando de jagunço de Joca Ramiro; passa toda a estória 

escondendo sua real identidade (Maria Deodorina), descoberta nas últimas páginas do GS:V;  

representa o além-sexo, o empoderamento da mulher, entre outras representações de gênero e 

o grande amor proibido do narrador; 3)  Zé Bebelo, personagem com perspectivas políticas, 

forma bando de jagunço a fim de combater Joca Ramiro; perdendo o combate, passa a exilar-

se em Goiás, retornando para vingar o assassinato do chefe; 4) Joca Ramiro representa o chefe 

mais importante dos jagunços da prosa roseana; 5) Medeiro Vaz é um chefe de jagunço que se 

une aos jagunços de Joca Ramiro para o combate contra Hermógenes e Ricardão; 6) 

Hermógenes e Ricardão, traidores do bando, denominados “Judas” por matar Joca Ramiro; 7) 

Sô Candelário (chefe de jagunço) que se une para fortalecer a vingança do líder maior; 8) 

Quelemém de Góis, cumpadre e confidente de Riobaldo (narrador), quem o auxilia e ouve 

acerca de suas inquietações metafísicas; 9) Nhorinhá (prostituta); Otacília (mulher de 

Riobaldo), a quem destinou seu amor verdadeiro. 

            Diadorim possibilita uma interpretação plural, múltipla, exprimindo, em seu construto, 

algo semelhante à incorporação e representação teatral da personagem Medéia23, figurando, a 

um só tempo, toda a narrativa. Rosenfeld (2014, p.31) afirma que “Em todas as artes literárias 

e nas que exprimem, narram ou representam um estado ou estória, a personagem realmente 

“constitui” a ficção” e explica que “no teatro a personagem não só constitui a ficção, mas 

“funda”, onticamente, o próprio espetáculo (através do ator)”, porque “É que o teatro é 

integralmente ficção”, já a literatura, bem como o cinema, estes se servem das imagens, das 

                                                           
22  Utiliza-se o itálico, neste caso, para destacar os nomes das (os) personagens. 
23 Aparece, na Teogonia, longo poema de Hesíodo, como um trunfo nos feitos heroicos de Jasão, sem participar 

efetivamente dos atos. A partir do século V a.C, as descrições de Medeia na literatura grega aparecem em sua 

completude, destacando as habilidades mágicas a ela atribuídas, além dos crimes e magnitude da sua representação 

teatral. Vista como feiticeira bárbara, especialista em magia, associada à Divindade Métis, cujo significado 

consiste em sabedoria prudente (inteligência prática, no pejorativo, de perfídia). Filha do rei Eetes da Cólquida, 

neta de Hélios (deus do Sol), a princesa bárbara casa-se com Jasão e atinge a costa oriental do Mar Negro na busca 

do Velocino de Ouro, consagrado a Ares, por intermédio da jurisdição de Eetes. 
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palavras, para outros fins (documento, ciência, jornal). Conforme Rosenfeld (2014, p.31) “Isso 

é possível porque no cinema e na literatura são as imagens e as palavras que “fundam” as 

objectualidades puramente intencionais, que são as personagens”. 

          Assim como “O palco não pode permanecer “vazio”” (id., 2014, p.31), no GS:V 

Diadorim fortalece a ideia de representação, mesmo em sua ausência, funda presença, quando 

é narrada e descrita por Riobaldo. A prosa roseana “exige em geral a mobilização de todos os 

recursos da língua”, abarcando “outros elementos da composição literária”, contemplando 

desse modo as “camadas” que culminam e constituem a “obra-de-arte literária”. Desse modo, 

tem-se uma “literatura no sentido restrito”, cujas zonas de transição, amplas, consistem em 

perspicaz fluência psicológica e social, em riqueza de ideias. Vê-se então, a literatura em seu 

valor, enquanto obra de arte literária, cuja repercussão reside, no “valor diverso das camadas 

quase sensíveis das palavras”. Trata-se de uma “experiência estética”, ou seja, não se presta a 

qualquer fim, mas desencadeia interesse pelo “próprio objeto” (ibid., 2014, p.37-40).  

          Nesse aspecto “A grande obra de arte é inesgotável em termos conceituais; estes só 

podem aproximar-se dos significados mais profundos. O essencial revela-se, em toda a sua 

força imediata, somente à própria experiência estética” (pass.,2014, p.45). Conforme 

Rosenfeld, nessa linha de raciocínio, a personagem de ficção comporta-se “Como seres 

humanos encontram-se integrados num denso tecido de valores de ordem cognoscitiva, 

religiosa, moral, político-social e tomam determinadas atitudes em face desses valores”, 

trazendo, para essa ficcionalidade, as camadas que revelam “aspectos essenciais da vida 

humana”. Tais aspectos são profundos (trágicos, sublimes, demoníacos, grotescos ou 

luminosos), geralmente “de ordem metafísica”, cuja concreção se dá na revelação do “ser 

humano individual” (passim,2014, p.45). 

          A contemplação acerca dos conflitos humanos, do potencial de vivências, das 

problemáticas situações em torno das experiências emocionais só é possível perceber, por 

intermédio da obra de arte, que, em sua concretude dos acontecimentos, oportuniza a 

abordagens de vivências coletivas ou individuais – no social – dando, assim, validade às 

representações. Nesse sentido, a interpretação passa a valorizar não somente a estética, mas 

contemplar, como em profundidade, aspectos socioculturais, filosóficos, psicológicos e, à 

medida que esses tomam posse dos aspectos profundos da linguagem, da língua, colocam o 

literário para além da realização dos estudos da ficção, mas adentrando à psicologia social, 
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contemplando o ser, desconstruindo a personagem em sua condição antes aprisionada nos 

moldes da tradição.  

            Como um lugar ontológico privilegiado, de acordo Rosenfeld (2014), a ficção permite 

localizar-se como esse lugar que se estabelece pleno e transparente, em si mesmo; 

transformando, imaginariamente, em contratos e papeis no que se destaca a realização da 

vivência, em desdobramentos que funcionam como autoconsciência livre, cujo distanciamento 

de si permite objetivação de sua situação diante do objeto. Conforme Antonio Candido (2014, 

p.53) ao ler um romance, a impressão que temos é a de que uma “série de fatos, organizados 

em enredo e de personagens que vivem estes fatos. É uma impressão praticamente indissolúvel: 

quando pensamos no enredo, pensamos simultaneamente nas personagens” e ao pensar nas 

personagens, nos levamos a imaginar a vida e as problemáticas que enfrentam a linha do “seu 

destino”, repensando, “conforme uma certa duração temporal” as condições de ambiente; ou 

seja, um enredo enquanto existência de personagens e uma vivência por intermédio desse 

enredo. A esse fato, Candido (2014, p.54) afirma que “A personagem vive o enredo e as ideias, 

e os torna vivos”. Como exemplo, a passagem em que o narrador afirma, 

 

Tudo turbulindo. [...] De um acêso, de mim eu sabia: o que compunha minha 

opinião era que eu, às loucas, gostasse de Diadorim, e também, recesso dum 

modo, a raiva incerta, por ponto de não ser possível dele gostar como queria, 

no honrado e no final. [...] e eu ambicionado de pegar em Diadorim, carregar 

Diadorim nos meus braços, beijar, as muitas das vezes, sempre (ROSA, 2006, 

p.39). 

 

            No GS:V, o enredo contempla a profunda questão existente entre o desejo do corpo e a 

aversão ao desconhecido, experimentado pelo narrador. E Diadorim, conhecedora da verdade, 

se é que haja uma verdade, apesar de revelar seu nome de origem para o narrador, o impede de 

chamá-la de “Diadorim” quando estivesse junto ao bando, representando sempre o jagunço 

Reinaldo, homem macho, forte e destemido. Essa interpretação varia, no que tange a essa 

personagem, no entanto, de acordo Candido (2014, p.59) “o escritor lhe deu, desde logo, uma 

linha de coerência fixada para sempre, delimitando a curva da sua existência e a natureza do 

seu modo-de-ser”. 

          Diadorim é uma personagem, cuja profundidade revela um universo gigantesco, de 

complexas relações e unidades, levando à coerência de elementos que a definem, envolta no   
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imaginário local e externo ao texto. Para Candido, “Daí podermos dizer que a personagem é 

mais lógica, embora não mais simples, do que o ser vivo” e reitera que “A personagem é 

complexa e múltipla” isso porque acredita que o romancista combina elementos que vêm a 

caracterizar grande número de distinções, cujo limite não vai além dos “modos-de-ser das 

pessoas” (CANDIDO, 2014, p.59-60). Em outra passagem do GS:V, Riobaldo recorda, 

 

Por mim, só, de tantas minúcias, não era capaz de me alembrar, não sou de à 

parada pouca coisa; mas a saudade me alembra. Que se hoje fosse. Diadorim 

me pôs o rastro dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. Sei 

como sei. Som como os sapos sorumbavam. Diadorim, duro sério, tão bonito, 

no relume das brasas. Quase que a gente não abria a boca; mas era um delém 

que me tirava para ele – o irremediável extenso da vida. Por mim, não sei que 

tontura de vexame, com e ele calado eu a ele estava obedecendo quieto. Quase 

que sem menos era assim: a gente chegava num lugar, ele falava para eu 

sentar; eu sentava. [...] Só de mim era que Diadorim às vezes parecia ter um 

espevito de desconfiança; de mim, que era o amigo! (ROSA, 2006, p.29 grifos 

nossos). 

 

          Essa passagem revela algumas características de Diadorim, de sua seriedade, sempre em 

silêncio, mas também, de ser bastante autoritário, enquanto jagunço. Candido (2014) entende 

que “um homem só nos é conhecido quando morre” isso porque compreende que essa se 

estabelece como um “limite definitivo dos seus atos e pensamentos” para então, depois desse 

rompimento, estabelecer uma elaboração de “interpretação completa”, que possua uma lógica, 

compreendendo suas unidades de forma satisfatória e “arbitrária”, ou seja, haverá uma 

compreensão acerca do conjunto, dos elementos que compõem o ser, nos domínios das 

generalizações mais abrangentes. Dessa sorte, assemelha-se a um ser vivo, porque mantém 

relações com essa vivência de mundo, em universo de ação e sensibilidade que se equipara à 

vida tal qual se conhece. A personagem como representação, parece transplantar-se do exterior 

ao texto, sendo aproveitada, nas fontes de que fora criada, na dimensão da presença na 

ausência. 

 

1.2 Gênero como representação social 

 

Ao criar representações, nós somos como o artista, que se inclina diante da 

estátua que ele esculpiu e a adora como se fosse um deus (MOSCOVICI, 

2012, p.41). 
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          A representação tem sido um tema importante para os estudos acadêmicos, os debates 

culturais e artísticos. A “representação social”, termo cunhado por Emile Durkheim (1895), 

abandonado por longo tempo, tem sido utilizado largamente pelas ciências humanas na 

atualidade, principalmente após o resgate, em 1961, pelo psicólogo social Serge Moscovici 

(1961,1975). Utiliza-se o conceito de representação a partir das investigações em Psicologia 

Social, relativas às representações sociais. Inicialmente, Moscovici (2012, p.10) assinala que 

“a realidade das representações é fácil de ser compreendida, já o conceito não o é”, no que se 

refere à complexidade das representações sociais, e verificou, em seus estudos anteriores, que 

essas têm sido divulgadas pela comunicação, relacionadas ao senso comum, cujo sistema faz 

circular pelo mundo conceitos debatidos de forma a associar a representação a hábitos do 

cotidiano. Moscovici (2012, p.15) direcionou sua psicologia social para “como as coisas 

mudam na sociedade, isto é, para aqueles processos sociais, pelos quais a novidade e a mudança, 

como a conservação e a preservação, se tornam parte da vida social”. Esse é um dos aspectos 

mais relevantes de sua investigação, compreendendo as mudanças na sociedade, interessou-se 

mais particularmente pela influência das minorias e sua intervenção no caráter dinâmico das 

representações.  

          Para Moscovici (2012, p.16) “a cultura detesta a ausência de sentido”, relacionando esse 

fato, às problemáticas em torno da minoria, da diversidade, dos interesses comuns, alienados 

pelo poder dominante. Os conflitos duradouros, a tensão relativa aos direitos universais do 

homem, a negação dos grupos restritos no seio da sociedade são questões que geraram lutas no 

interior do social e consequentemente, novas representações (MOSCOVICI, 2012). Para 

Moscovici (2012, p.16), “O fenômeno das representações está, por isso, ligado aos processos 

sociais implicados com diferenças na sociedade”. Denise Jodelet (2013) explica que a exclusão, 

na sociedade, só faz sentido de ser investigada, quando se trata de pessoas e grupos, que são 

agentes ou vítimas na mesma. Esse processo da exclusão, que trata das minorias, constitui um 

dado ligado à vida dos agentes sociais, com seus embates por representações, que encerrem 

seus próprios interesses.  

           Para a filósofa estadunidense Judith Butler (2014, p.25), em seu significante Problemas 

de gênero: Feminismo e subversão da identidade, “O gênero não deve ser meramente 

concebido como a inscrição cultural de significado num sexo previamente dado (uma 

concepção jurídica); tem de designar também o aparato mesmo de produção mediante o qual 



 

50 
 

os próprios sexos são estabelecidos”. Partilhando dos referenciais de Michel Foucault, Butler 

questiona se o sexo em si possui história ou se este se refere a uma estrutura dada, cuja 

problemática seja isenta de questionamentos no interior de sua materialidade. Desse modo, 

rompe com a dicotomia sexo x gênero e explica que a sociedade perpassa pela “ordem 

compulsória”, cuja lógica exige uma coerência entre sexo, gênero e desejo; estes, 

obrigatoriamente, heterossexuais. De outra maneira, isso quer dizer que nessa lógica 

dicotômica, a criança gerada, se tiver um pênis, será condicionada a se sentir atraída por 

meninas. Pondo fim à lógica reprodutiva, Butler rompe com esse pensamento e procura 

subverter a ordem compulsória e, dessa forma, desmonta a obrigatoriedade entre sexo/gênero e 

desejo. A linha argumentativa, então, do presente trabalho, vê o gênero24 como representação 

social e a personagem Diadorim empreende, em processo de negociação, a apropriação da 

representação de gênero masculino, antes previamente aceita, como forma encontrada para 

transitar pelo contexto socioeconômico do Sertão, uma vez que os papeis prévios atribuídos à 

mulher, limitavam-na ao lar e seus afazeres. 

           As representações têm o propósito de tornar o que não é familiar, em familiar. Em GS: 

V, a representação de Diadorim, que diz respeito à minoria, abarca a força feminina e destreza 

no trabalho geralmente atribuído ao masculino. A narrativa literária consolida de algum modo, 

uma relação de familiaridade com o real, tornando familiar, comum, a escolha da personagem. 

De acordo com Serge Moscovici, em Representações sociais: Investigações em psicologia 

social, 

 

As representações sociais emergem, não apenas como um modo de 

compreender um objeto particular, mas também como uma forma em que o 

sujeito (indivíduo ou grupo) adquire uma capacidade de definição, uma função 

                                                           
24 O conceito de gênero, termo relevante para o feminismo, também perpassa pelas disputas políticas e teóricas, e, 

como tal, requer escolha/seleção de referenciais. Gayle Rubin (1975), antropóloga, iniciou com o termo gênero no 

feminismo; Joan Scott (1980), historiadora estadunidense, pensou o gênero a partir de Michel Foucault e Jacques 

Derrida em sua leitura pós-estruturalista; Judith Butler (1980), filósofa norte-americana, debruça-se em uma crítica 

ao feminismo, inspirou os estudos queer, desestabilizou a forma como se concebe categorias que aparentemente 

eram sólidas, como mulher e identidade e, além disso, expõe a ordem que prevê a coerência entre – sexo, gênero, 

desejo, prática sexual – no bojo da sociedade heteronormativa. Desse modo, reconceitua o gênero; Raewyn Connell 

(1944), socióloga, no campo dos estudos da masculinidade, também define o gênero e pensa a partir do que a 

sociedade faz com o corpo que lhe é dado; Heleieth Saffioti (1934-2010), teórica feminista, não trabalhou com o 

conceito de gênero, mas, como militante feminista, alertava para os problemas políticos do conceito; Pierre 

Bourdieu (1930 – 2002), cientista social, colabora com suas investigações acerca do construcionismo social 

(radical) na discussão sobre o conceito de gênero. Essa pesquisa ancora-se em Judith Butler e sua desconstrução 

dessas categorias que se alojam na dualidade homem/mulher, na dicotomia sexo x gênero. 
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de identidade, que é uma das maneiras como as representações expressam um 

valor simbólico (MOSCOVICI, 2012, p.20-21). 

 

           As representações configuram-se como forma de interpretar e pensar a realidade social, 

o cotidiano, a partir das atividades mentais dos indivíduos e grupos, os quais fixam suas atitudes 

nas situações, objeto e comunicação de que fazem parte. Como conhecimento prático, a 

representação social dá sentido às situações que parecem normais ao indivíduo comum, 

evidenciando algo consensual, auxiliando a construção sociocultural da realidade. Nesse 

aspecto, a representação pode ser vista como a atribuição do lugar ocupado pelo indivíduo na 

sociedade, na qual a representação revela a existência do representado, de alguma coisa ou de 

alguém.  As relações sociais, através da comunicação, estabelecem a noção de pertença aos 

sujeitos sociais.  Não podendo ser uma cópia, nem o ideal de uma cópia (simulacro), nem a 

subjetividade de algum objeto, nem a objetividade do sujeito, são vistas como comportamentos 

aceitos e esperados pela comunidade dos envolvidos. 

          A representação social estabelece o comportamento por intermédio da elaboração 

cognitiva e simbólica e, para Jodelet (1990), apresenta características basilares: 1) sempre 

representa um objeto; 2) tem caráter imagético; propriedade de intercambiar sensação e ideia, 

percepção e conceito; 3) tem caráter construtivo; 4) apresenta caráter autônomo e criativo. 

Dessa maneira, a representação social torna-se instrumento, cujo princípio permite a 

comunicação entre os atores sociais.  

          O sistema de representação fornece meios que possibilitam a ancoragem25 para classificar 

o familiar e explicar os fatos de determinado modo. As experiências mediadas pelos agentes 

sociais, de modo recorrente e interativo, provenientes do mundo exterior e social, são 

cognitivamente modeladas. Conforme Jodelet (2009), em O movimento de retorno ao sujeito e 

a abordagem das representações sociais, 

 

As representações, que são sempre de alguém, tem uma função expressiva. 

Seu estudo permite acessar os significados que os sujeitos, individuais ou 

coletivos, atribuem a um objeto localizado no seu meio social e material, e 

examinar como os significados são articulados à sua sensibilidade, seus 

                                                           
25 Ancoragem – Esse é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que na intriga, em nosso sistema 

particular de categorias e o compara com um paradigma de categorias que nós pensamos ser apropriadas.  É quase 

como ancorar um bote perdido em um dos boxes (pontos sinalizadores) de nosso espaço social (MOSCOVICI, 

2012, p.61). 
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interesses, seus objetivos, suas emoções e ao funcionamento cognitivo 

(JODELET, 2009, p.667). 

 

 

          Nessa mesma coordenada, o sujeito aparece de formas distintas e é visto a partir do 

pensamento, das dimensões cognitivas e físicas, das experiências, da reflexividade, dos 

conhecimentos e da referencialidade do mundo em interação com o outro. Desse modo, o 

discurso, as trocas dialógicas, os conflitos, as afiliações, são importantes ao tratar do sujeito no 

mundo e em suas interações. Para Jodelet citada por Moscovici (2012, p.21) “[...] a 

representação é uma “forma de conhecimento prático [savoir] conectando um sujeito a um 

objeto”, e, observa que o modo de quantificar esse conhecimento diz respeito à experiência pelo 

qual é produzido, em que destacam as condições e referenciais de sua produção e a maneira 

como a representação age. Por esse viés, citamos o trecho, 

 

Conforme pensei em Diadorim. Só pensava era nele. Um joão-congo cantou. 

Eu queria morrer pensando em meu amigo Diadorim, mano-oh-mão, que 

estava na Serra do Pau-d’Arco, quase na divisa baiana, com nossa outra 

metade dos sô-candelários.... Com meu amigo Diadorim me abraçava, 

sentimento meu ia-voava reto para ele (ROSA, 2006, p.21).  

 

          Nesse trecho, Riobaldo delineia Diadorim pela primeira vez em sua travessia, sendo 

disseminada, no campo da presença, a personagem, em conexão constante e flexível entre 

narrador e personagem. Para Antonio Candido (2014, p.66) “[...] no romance o sentimento da 

realidade é devido a fatores diferentes da mera adesão ao real, embora este possa ser, e 

efetivamente é, um dos seus elementos”. Nesse sentido, vê a memória como um arsenal, cuja 

importância é a de “extrair os elementos da invenção”, o que confere às personagens “acentuada 

ambiguidade”, pelo fato de não se tratar de pessoas vivas, mas de nascerem de suas vivências 

e características. Isso tudo confere às personagens “uma lei própria” na ficção, pelo fato de 

serem “mais nítidas, mais conscientes, tem contorno definido”, ao contrário da vida, porque 

personagens são reguladas pela “lógica preestabelecida pelo autor, que a torna paradigma 

eficaz” (CANDIDO, 2014). De outra sorte, Cândido observa que, 
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 [...] graças à análise literária – veremos que, embora o vínculo com a vida, o 

desejo de representar o real, seja a chave mestra da eficácia dum romance, a 

condição do seu pleno funcionamento, e, portanto, do funcionamento das 

personagens, depende dum critério estético de organização interna 

(CANDIDO, 2014, p.77). 

 

          Nessa análise da narrativa roseana, percebe-se, caso examinemos o processo pelas 

memórias do narrador, que Diadorim/Reinaldo, enquanto criança, incorporava estruturas do 

pensamento da comunidade em que vivia, adquirindo significados simbólicos porque 

participava de um lugar que lhe é reservado, de forma funcional e competente. A Psicologia 

Social, a partir de Serge Moscovici (2012), defende a linha epistemológica de pensar o mundo 

a partir do que construímos em nossas interações responsivo-pragmáticas no meio social e é 

exatamente o que percebemos, ao longo da narrativa roseana, acerca do gênero como 

representação social. Há necessidade, então, de se entender como os processos de ancoragem 

são produzidos e transformados ao longo da narrativa, evidenciados na objetivação, mas 

também na propagação e difusão acerca desse sujeito “Diadorim/Reinaldo”, ou seja, de 

perceber sua constituição, construção e opção por atos repetidos, em performance, para o 

delineamento do gênero. De acordo Candido (2014, p. 77 grifos do autor), 

 

[...] o caso (inviável diante delas) do jagunço Riobaldo, de Guimarães Rosa. 

O leitor aceita normalmente o seu pacto com o diabo, porque Grande Sertão: 

Veredas é um livro de realismo mágico, lançando antenas para um 

supermundo metafísico, de maneira a tornar possível o pacto, e verossímil a 

conduta do protagonista. Sobretudo graças à técnica do autor, que trabalha 

todo o enredo no sentido duma invasão iminente do insólito, – lentamente 

preparada, sugerida por alusões a princípio vagas, sem conexão direta com o 

fato, cuja presciência vai saturando a narrativa, até eclodir do foco narrativo, 

– o monólogo dum homem rústico, cuja consciência serve de palco para os 

fatos que relata, e que os tinge com a sua própria visão, sem afinal ter certeza 

se o pacto ocorreu ou não. Mas o importante é que, mesmo que não tenha 

ocorrido, o material vai sendo organizado de modo ominoso, que torna 

naturais as coisas espantosas. 

 

          Apesar de se tratar de “realismo mágico” no que tange ao “supermundo metafísico”, 

convém destacar que a organização interna da narrativa traz elementos, que abarcam diversos 

estágios nesse mundo que é o Sertão: 1) seja a metafísica que flutua em toda a prosa roseana; 

2) a lenda de uma mulher que ultrapassa os limites do “herói” e extravasa com a representação 

além-sexo; 3) o fato de apresentar seus personagens principais (Riobaldo e Diadorim) na 
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infância (período de transição) e idade adulta (permanências, repetições, vivências). Se 

Diadorim nasceu numa sociedade estruturada em se tratando de representações sociais, de que 

maneira a personagem realizou a escolha pelo masculino em sua tentativa de vingança? No 

trecho a seguir da prosa roseana, vamos encontrar a resposta à nossa indagação:  

 

─ “Tá que, mas eu quero que esse dia chegue!” ─ Diadorim dizia. ─ “Não 

posso ter alegria nenhuma, nem minha mera vida mesma, enquanto aqueles 

dois monstros não forem bem-acabados...” E ele suspirava de ódio, como se 

fosse por amor; mas, no mais, não se alterava. De tão grande, o dele não podia 

mais ter aumento: parava sendo um ódio sossegado. Ódio com paciência; o 

senhor sabe? E, aquilo forte que ele sentia, ia se pegando em mim ─ mas não 

como ódio, mais em mim virando tristeza. Enquanto os dois monstros 

vivessem, simples Diadorim tanto não vivia. Até que viesse a poder vingar o 

histórico de seu pai, ele trevariava. [...] Diadorim só falava nos extremos do 

assunto. Matar, matar, sangue manda sangue (ROSA, 2006, p.29-30).  

 

          Diadorim encarnou a vingança, assumindo assim a representação de gênero, no social. 

Para nossa interpretação, torna-se relevante pensar a relação do gênero numa dimensão que 

provém da infância dessa personagem, que se mostra poderosa e onipresente no mundo 

sociocultural, contudo, aqui se faz presente não somente a relação entre os gêneros, mas, 

sobretudo, a relevância da diferença e mais que isso, os atos repetidos com os quais Diadorim 

encena, no palco Sertão, sua representação, do/no masculino. Construída e mediada pelas 

relações sociais, sustentadas no simbólico, que já se encontravam no Sertão desde sua infância, 

a personagem nasce com competência, enquanto atriz a encenar sua peça no palco das 

representações engendradas. Sustentada pelas ideias do pai, gradualmente, internaliza sua 

representação, cujo significado e signo prossegue em sua fase adulta e é desse modo, em 

agência, que Diadorim adquire identidade e situa-se no mundo social que a cerca. Para Candido 

(2014, p.78), 

 

[...] a personagem é, basicamente, uma composição verbal, uma síntese de 

palavras, sugerindo certo tipo de realidade. Portanto, está sujeita, antes de 

mais nada, às leis de composição das palavras, à sua expansão em imagens, à 

sua articulação em sistemas expressivos coerentes, que permitem estabelecer 

uma estrutura novelística. 
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          Exatamente, no campo da palavra, Diadorim é tecida, projetando o gênero masculino, em 

sua expressão sucessiva de acontecimentos nesse lugar do discurso. Até porque, são poucas as 

vezes que, de fato, alguns resquícios de que essa personagem dialogou com Riobaldo, ou, quem 

sabe, existiu para além da sua memória; sempre flutuando em toda a narrativa. Tais questões 

colocam em evidência não somente a existência, mas principalmente, Diadorim narrada, em 

palavras que a delineavam. Enquanto a personagem teatral se dirige ao público, na prosa 

roseana, Diadorim é narrada, mostrada numa narrativa não linear e flutuante. Conforme Prado 

(2014, p.86), 

 

O narrador, por excelência, talvez seja o dominante no romance do século 

XIX, o narrador impessoal, pretensamente objetivo, que se comporta como 

um verdadeiro Deus, não só por haver tirado as personagens do nada como 

pela onisciência de que é dotado. Ele está em todos os lugares ao mesmo 

tempo, abarca com o seu olhar a totalidade dos acontecimentos, o passado 

como o presente, é ele quem descreve ambiente, a paisagem, quem estabelece 

as relações de causa e efeito, quem analisa as personagens (revelando-nos 

coisas que às vezes elas mesmas desconhecem), é ele quem discorre sobre os 

mais variados assuntos [...] carregando o romance de matéria extra-estética, 

dando-lhe o seu sentido social, psicológico, moral, religioso ou filosófico. 

 

          A partir dessa concepção, o narrador apresenta-se no processo psicossocial da prosa, 

aquele que organiza, no sentido amplo, a construção da identidade da personagem Diadorim, e, 

como essa persona se posiciona no decorrer da estória, como ator social. Nesse aspecto, a 

identidade serve como meio, cuja função é organizar a experiência do narrado, definindo seu 

Eu, possibilitando que esse Eu (Diadorim) tenha um lugar no Sertão, enquanto mundo. Essa 

evidência se dá a partir da tomada de consciência, que é possível verificar no transcorrer do 

desenvolvimento das representações sociais de gênero, ou seja, Diadorim percebe-se com a 

consciência reflexiva acerca dos significados, mediados pela linguagem, que se impõem em 

juízos partilhados, acerca de determinado gênero, como o masculino. Mais uma vez, Prado nos 

esclarece, 

 

A obra literária é um prolongamento do autor, uma objetivação do que ele 

sente possuir de mais íntimo e pessoal. A personagem constitui, portanto, um 

paradoxo, porque essa criatura nascida da imaginação do romancista ou do 

dramaturgo só começa a viver, só adquire existência artística, quando se 

liberta de qualquer tutela, quando toma em mãos as rédeas do seu próprio 

destino: o espantoso de toda criação dramática – em oposição à lírica – é que 
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o autêntico criador não se reconhece na personagem a que deu origem 

(PRADO, 2014, p.100-101). 

 

          Diadorim, em outra chave, transita pelo paradoxal, pois que a questão do “destino” é algo 

complexo em sua trajetória. Investida de autonomia e poder, solucionando conflitos por 

intermédio da estratégia da representação repetida do gênero masculino, consegue se desvirtuar 

completamente do exame acerca de uma personagem literária, compreendendo, nesse caso, a 

dimensão ampla à que sua teatralização se vincula – no papel masculino do jagunço Reinaldo. 

Isso implica dizer que a sexualidade, nessa análise, assume papel relevante, com status 

privilegiado; referindo-se à Diadorim ao procurar resolver de forma mais clara e talvez, não 

mais fácil, problemas relacionados à diferença. Por outro lado, ao perceber a diferença, parte 

para o obscurecimento, navegando pelos mares do desconhecido e por categorias 

representativas do masculino/feminino, como negociação do Eu-outro, em seu entendimento de 

mundo. No Sertão, Diadorim, com destreza, maneja com a categoria de que se vê investida, ao 

se agrupar e, ao mesmo tempo, se separar de tudo o que há do feminino, jogando com a relação 

já conhecida entre os gêneros: de poder. Além disso, a desigualdade persiste, aponta para o 

campo das disputas, sempre a superestimar um grupo em detrimento de outro, o que irrompe 

em desvalorização do segundo sexo. A reprodução da hierarquia de gênero produz e reproduz 

evidências dessa desvalorização, no social; fomentando, representações que sustentam (valores, 

ideais, práticas, projetos) e desempenhando funções cada vez mais simbólicas, nesse limiar. 

Desse modo, o lugar que assinala a pertença a um grupo ou categoria, também imprime o 

significado do ato social, compreendendo assim as funções simbólicas, cognitivas e sociais, no 

quadro geral das representações sociais. Nesse sentido, o excerto abaixo da narrativa roseana, 

confirma nossa argumentação. 

 

Diadorim, quando cuidava que sozinho estivesse, cantarolava, fio que com 

boa voz. Mas, próximo da gente, nunca ele queria. A ver que também fiquei 

sabendo que os outros não consideravam naqueles versos de Siruiz a beleza 

que eu achava. Nem Diadorim, mesmo. ─ “Você tem saudade de seu tempo 

de menino, Riobaldo?” ─ ele me perguntou, quando eu estava explicando o 

que era o meu sentir. Nem não. Tinha saudade nenhuma. O que eu queria era 

o meu ser menino, mas agora, naquela hora, se eu pudesse possível. Por certo 

que eu já estou crespo da confusão de todos (ROSA, 2006, p.244 grifos 

nossos). 
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          Diadorim cuidava todo o tempo para não deixar rastro acerca de sua representação do 

gênero masculino, mesmo partilhando com Riobaldo sua identidade, ainda assim procurava ser 

prudente, cauteloso. Recordar a infância ativa lembranças mais caras ao narrador e seu “amor 

de prata, amor de ouro”, carregando a memória como um tesouro; mas, sem desejar recordar, 

apenas retornar ao passado... Para Serge Moscovici (2012, p.37-38), “Nossas experiências e 

ideias passadas não são experiências ou ideias mortas, mas continuam a ser ativas, a mudar e a 

infiltrar nossa experiência e ideias atuais. Sob muitos aspectos, o passado é mais real que o 

presente”. Então, a indagação de Diadorim sobre o passado infantil, revela a argúcia de 

encontrar no passado os fatos que desencadearam toda sua trajetória; já Riobaldo, vê o passado 

como possibilidade de resgate da mãe já morta, da infância que gostaria de reviver, não apenas 

numa dimensão saudosista. Conforme Judith Butler (2014, p.200 grifos da autora), 

 

[...] em que sentido o gênero é um ato? Como em outros dramas sociais rituais, 

a ação do gênero requer uma performance repetida. Essa repetição é a um só 

tempo reencenação e nova experiência de um conjunto de significados já 

estabelecidos socialmente; e também é a forma mundana e ritualizada de sua 

legitimação. 

 

          Essa performance repetida é o que Diadorim empreende, em sua representação do gênero 

masculino. Seus atos são encenados pela lógica que procura legitimar na instância sociocultural 

o que apreendeu a respeito do conjunto de significados. Para Moscovici (2012, p.37) “Enquanto 

essas representações, que são partilhadas por tantos, penetram e influenciam a mente de cada 

um, elas não são pensadas por eles; melhor, para sermos mais precisos, elas são repensadas, re-

citadas e re-apresentadas”, o que confirma o caráter dinâmico das representações, sempre em 

processo de transformação, confluência, transitividade, delineando o que Moscovici (2012, 

p.38) afirma ser “O poder e a claridade peculiares das representações – isto é, das representações 

sociais – deriva do sucesso com que elas controlam a realidade de hoje através da de ontem e 

da continuidade que isso pressupõe”. Cito outro trecho do GS:V,  

 

Deitado quase encostado em mim, Diadorim formava um silêncio pesaroso. 

Daí, escutei um entredizer, percebi que ele ansiava raiva. De repente. 

─ “Riobaldo, você está gostando dessa moça? ” 
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Aí era Diadorim, meio deitado meio levantado, o assopro do rosto dele me 

procurando. Deu para eu ver que ele estava branco de transtornado? A voz 

dele vinha pelos dentes. 

─ “Não, Diadorim. Estou gostando não...” ─ eu disse, neguei que reneguei, 

minha alma obedecia. 

─ “Você sabe do seu destino, Riobaldo?” 

Não respondi. Deu para eu ver o punhal na mão dele, meio ocultado. Não tive 

medo de morrer. Só não queria que os outros percebessem a má loucura de 

tudo aquilo. Tremi não. 

─ “Você sabe do seu destino, Riobaldo?” ─ ele perguntou. Aí estava 

ajoelhado na beira de mim. 

─ “Se nanja, sei não. O demônio sabe...” ─ eu respondi. ─ “Pergunta...” 

(ROSA, 2006, p.195-196 grifos nossos). 

 

           O espaço e campo simbólico, nessa narrativa, tornam-se relevantes para compreender o 

movimento com o qual a estratégia, em processo, é delineada por Diadorim.  O espaço 

simbólico – o Sertão – nessa narrativa encerra a evocação flutuante de personagens simbólicos, 

e, nesse campo, Diadorim atua como trágica, ao ser interpelada e modelada por elementos 

culturais, em operações concretas, que negociam com a representação identitária de gênero, 

enquanto presença na ausência. Saber o destino, para Diadorim, parecia ser um elemento 

fundamental para compreensão dos atos ali decorrentes, da incerteza do ser. Enquanto isso, o 

punhal como símbolo, naquela circunstância e lugar – Sertão – significava para Riobaldo, não 

somente o afastamento de Diadorim, mas, sobretudo, sua recusa em partilhar mais 

detalhadamente o que de fato era esse “destino”. Segundo Moscovici (2012, p.40 grifos nossos),  

 

Todas as interações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre dois 

grupos, pressupõem representações. [...] Sempre e em todo lugar, quando nós 

encontramos pessoas ou coisas e nos familiarizamos com elas, tais 

representações estão presentes. A informação que recebemos, e à qual 

tentamos dar um significado, está sob seu controle e não possui outro sentido 

para nós além do que elas dão a ele. [...] o que é importante é a natureza da 

mudança, através da qual as representações sociais se tornam capazes de 

influenciar o comportamento do indivíduo participante de uma coletividade. 

É dessa maneira que elas são criadas, internamente, mentalmente, pois é dessa 

maneira que o próprio processo coletivo penetra, como o fator determinante, 

dentro do pensamento individual. 
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           Considerando as interações, dentro da lógica da narrativa roseana, observa-se que essas 

ocorrem na organização do bando de jagunços, em seus rituais, já familiares para aquela 

coletividade. Diadorim, por sua vez, traz o sintoma da mudança, influenciando o 

comportamento de Riobaldo, porque vivenciava uma relação particular, interagindo, em dupla 

cumplicidade, dentro do bando. Butler (2014, p.200 grifos da autora) afirma que “O gênero 

não deve ser construído como uma identidade estável ou um locus de ação do qual decorrem 

vários atos; em vez disso, o gênero é uma identidade tenuemente constituída no tempo, 

instituído num espaço externo por meio de uma repetição estilizada de atos”. Isso explica o que 

Butler entende a respeito de tirar o gênero “do solo de um modelo substancial da identidade” 

porque compreende que essa instância deve ser compreendida a partir da concepção da 

identidade deslocada para “uma temporalidade social constituída” (BUTLER, 2014). Nesse 

sentido, o gênero então é instituído a partir da descontinuidade, ou seja, a identidade construída 

dá-se pela ação performática no contexto dos atores sociais, cuja plateia mundana formaliza 

essa representação pela crença em sua realização performativa. Moscovici (2012, p.41) reitera 

que as representações “não são criadas por um indivíduo isoladamente” e, logo após, “adquirem 

uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem”, isso porque, a partir daí, 

oportunizam o nascer de “novas representações, enquanto velhas representações morrem”. 

Ainda para Moscovici,  

 

Ancoragem – Esse é um processo que transforma algo estranho e 

perturbador, que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o 

compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos ser 

apropriada. [...] Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas 

que não são classificadas e que não possuem nome são estranhas, não 

existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras. Nós experimentamos uma 

resistência, um distanciamento, quando não somos capazes de avaliar algo, de 

descrevê-lo a nós mesmos ou a outras pessoas. O primeiro passo para superar 

essa resistência [...] de rotulá-lo com um nome conhecido [...].  Pela 

classificação do que é inclassificável, pelo fato de se dar um nome ao que não 

tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. De fato, 

representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e de 

denotação, de alocação de categorias e nomes (id., 2012, p.61-62 grifos 

nossos). 

 

          Em GS:V, a personagem Diadorim, em sua complexa relação nessa representação de 

gênero, perpassa pelo trânsito na categoria gênero (masculino/feminino), teatralizando, em sua 

atuação estratégica, experimento, que desestabiliza as relações no âmbito psicossocial. Nesse 
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compasso, ancora-se naquilo que Butler percebe acerca da crença, dentro do que se espera para 

as representações, contando com a repetição, nomeando sua presença na ausência. Butler 

(2014, p.200) entende que “O gênero também é uma norma que nunca pode ser completamente 

internalizada: “o interno” é uma significação de superfície, e as normas do gênero são afinal 

fantasísticas, impossíveis de incorporar”; partindo desse princípio, a personagem em análise, 

Diadorim, ao transitar pelos gêneros, atua de modo performático, contudo, não internaliza 

completamente a categoria do masculino. Por conta dessa impossibilidade da completude do 

“interno”, significando, nesse processo, que sua performance não incorpora totalmente a 

representação, retomando, de algum modo, o essencialismo estratégico caro às normas da 

categoria do feminino. Nesse aspecto, Butler (2014, p.201) observa que, 

 

Se a base da identidade de gênero é a repetição estilizada de atos ao longo do 

tempo, e não uma identidade aparentemente sem suturas, então a metáfora 

espacial de uma “base” é deslocada e se revela como uma configuração 

estilizada, a rigor, uma corporificação do tempo com marca de gênero. 

 

           A representação de gênero, em Diadorim, então, assume essa repetição à que Butler se 

refere, em atos de repetição ao longo da narrativa. Diadorim sustenta a representação do 

masculino: 1) Inicialmente pela condução do narrador e torna-se uma mulher nos domínios do 

narrado; 2) Reforça a categoria masculina e empreende estrategicamente ações perceptíveis ao 

narrador porque se encontra vinculada a esse, em relação constante e duradoura; 3) Fortalece a 

categoria masculina em ações e performances masculinas, evidenciando-o como o sexo forte, 

imbuído de poder, configurado na política do mais forte; 4) Resiste até o final do fatídico 

desenrolar de sua morte, levando em conta o princípio da vingança e a coragem como 

reveladora de incorporar e repetir a representação do masculino. O gênero, como representação 

social, nessa narrativa, possibilita o “reconhecimento”, de que fala Moscovici (2012), quando 

entende que não há “conhecimento”, pois não se sabe quem é o sujeito, mas somente 

ancoragens que nos fazem reconhecer os “predicados sobre o sujeito”, sabendo-se que o sujeito 

é construído discursivamente e acompanhado de ações culturais, que o caracterizam, na esfera 

do campo simbólico instituído. Conforme Butler (2014, p.201 grifos nossos), 

 

[...] se os atributos de gênero não são expressivos, mas performativos, então 

constituem efetivamente a identidade que pretensamente expressariam ou 
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revelariam. [...]. Se os atributos e atos de gênero, as várias maneiras como o 

corpo mostra ou produz sua significação cultural, são performativos, então 

não há identidade preexistente pela qual um ato ou atributo possa ser medido; 

não haveria atos de gênero verdadeiros ou falsos, reais ou distorcidos, e a 

postulação de uma identidade de gênero verdadeira se revelaria uma ficção 

reguladora (BUTLER, 2014, p.201 grifos nossos). 

 

 

          A teoria de Butler reforça o nosso raciocínio acerca da personagem roseana, cuja 

representação no masculino acontece envolta em sua estratégia para o empoderamento, 

percebendo que, no Sertão, lugar inóspito, a escolha pela teatralização do masculino seria mais 

condizente com os objetivos a serem alcançados. Para o narrador do GS:V “As pessoas, e as 

coisas, não são de verdade” (ROSA, 2006, p.84), referindo-se à Diadorim, a respeito de tudo o 

que contava acerca da personagem, delineando o que seus olhos podiam ver e seu ouvido 

registrar o que se passava a respeito daquela representação. No trecho abaixo, Riobaldo 

evidencia sua percepção sobre Diadorim, 

 

Aí nesse mesmo meio-dia, rendidos na vigiação, o Reinaldo e eu não 

estávamos com sono, ele foi buscar uma capanga bonita que tinha, com 

lavores e três botõezinhos de abotoar. O que nela guardava era tesoura, 

tesourinha, pente, espelho, sabão verde, pincel e navalha. Dependurou o 

espelho num galho de marmelo-do-mato, acertou seu cabelo, que já estava 

cortado baixo. Depois quis cortar o meu. Me emprestou a navalha, mandou eu 

fazer a barba, que estava bem grandeúda. Acontecendo tudo com risadas e 

ditos amigos – como quando com seu arreleque por-escuro uma nhaúma 

devoou, ou quando eu pulei para apanhar um raminho de flores e quase caí 

comprido no chão, ou quando ouvimos um him de mula, que perto pastava. 

De estar folgando assim, e com o cabelo de cidadão, e a cara raspada lisa, era 

uma felicidadezinha que eu principiava. Desde esse dia, por animação, nunca 

deixei de cuidar de meu estar. O Reinaldo mesmo, no mais tempo, comprou 

de alguém uma outra navalha e pincel, me deu, naquela dita capanga. E o 

Reinaldo, doutras viagens, me deu outros presentes: camisa de riscado fino, 

lenço e par de meia, essas coisas todas. Seja, o senhor vê: até hoje sou homem 

tratado. Pessoa limpa, pensa limpo. Eu acho (id., 2006, p. 145). 

 

           Esse trecho traz importante informação em torno das crenças do narrador: 1) Separação 

constante da categoria de gênero em atividades e apropriações; 2) Reconhecimento de que 

Diadorim trazia em si princípios de cuidado e limpeza, evidenciando o feminino existente; 3) 

A compreensão acerca do campo simbólico ali presente, reforçando sua masculinidade, a 
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exemplo de não usar a “capanga” por ser enfeitada. E, em seguida, confirma nossa linha de 

raciocínio, afirmando, 

 

Depois, o Reinaldo disse: eu fosse lavar corpo, no rio. Ele não ía. Só, por 

acostumação, ele tomava banho era sozinho no escuro, me disse, no sinal da 

madrugada. Sempre eu sabia tal crendice, como alguns procediam assim 

esquisito – os caborjudos, sujeitos de corpo-fechado (ROSA, 2006, 145). 

 

          O narrador observa que Reinaldo (Diadorim) cuidava sempre para tomar banho sem a 

presença de ninguém por perto. Essa ação envolvia resguardar o segredo que silenciava e, por 

outro lado, manter a representação do gênero masculino, sem deixar vestígios para o surgimento 

de provocações e dúvidas sobre sua masculinidade. Para Moscovici (2012, p.70) “[...] 

representações preexistentes são de certo modo modificadas e aquelas entidades que devem ser 

representadas são mudadas ainda mais, de tal modo que adquirem uma nova existência”. E 

Diadorim, representando o masculino na figura ficcional do jagunço Reinaldo, modifica nesse 

contexto, com fins de teatralização, a categoria do masculino, em sua investida constante em 

ato performativo. Nesse sentido, Butler entende que – gênero, diferença sexual e raça – são 

vetores do poder os quais se entretêm e entrelaçam, sendo que um não se sobrepõe ao outro, 

mas sim consolidam as estruturas de poder existentes. E, Diadorim não se ajustando às normas 

do Sertão, empreende a desestabilização do sujeito, nessa narrativa, com finalidade de se ajustar 

às categorias existentes e realizar, ou seja, dar forma e continuidade à sua ação performática em 

busca pelo empoderamento, a vingança, a morte do inimigo. De acordo Moscovici (2012, p.71 

grifos nossos), 

 

 [...] domesticação é o resultado da objetivação, que é um processo muito mais 

atuante que a ancoragem [...]. Objetivação une a ideia de não familiaridade 

com a de realidade, torna-se verdadeira essência da realidade. Percebida 

primeiramente como um universo puramente intelectual e remoto, a 

objetivação aparece, então, diante de nossos olhos, física e acessível. Sob esse 

aspecto, estamos legitimados ao afirmar, com Lewin, que toda representação 

torna real – realiza, no sentido próprio do termo – um nível diferente da 

realidade. 

 

           A narrativa de João Guimarães Rosa problematiza, através dessa personagem, questões 

de conflitos na ordem do humano, e compreendendo, conforme Moscovici, tratar-se de uma 
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objetivação, cuja domesticação no sentido de regular o corpo, para dar acesso às normas 

socioculturais, que oprimem o segundo sexo e, no que tange à Diadorim, ocorre em sua 

investida na representação fictícia. Por outro lado, Moscovici (2012, p.72) assinala que “[...] 

objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, um ser impreciso; é reproduzir um 

conceito em uma imagem” e incorporado a isso vem à comparação que já é em si o ato de 

representar, porque vai “encher o que está naturalmente vazio, com substância”, ou seja, nessa 

narrativa, concebemos, então, que, ao comparar Diadorim com jagunços fortes e destemidos, já 

existe um preenchimento do vazio que antes existia; sendo ela vista, enquanto jagunço e 

homem. É o que Moscovici assinala acerca de que “[...] Assim como se acredita na maioria dos 

boatos por causa do provérbio: “Não há fumaça sem fogo”, assim uma coleção de imagens é 

criada por causa do provérbio: “Ninguém fala sobre coisa alguma” (id., 2012, p.72). Esses 

provérbios, na cultura popular, tomam corpo, acerca de tudo o que há, da existência, dos 

problemas humanos e passam de um para outro, como herança. Vejamos, nesse trecho, uma das 

crenças do narrador acerca do imaginário masculino, 

 

Diadorim notou meus males. Me disse consolo: ─ “Riobaldo, tem tempos 

melhores. Por ora, estamos acuados em buraco...” Assistir com Diadorim, e 

ouvir uma palavrinha dele, me abastava aninhado. Mas, mesmo, achei que ali 

convinhável não era se ficar muito tempo juntos, apartados dos outros. Cismei 

que maldavam, desconfiassem de ser feio pegadio. Aquele povo estava 

sempre misturado, todo o mundo. Tudo era falado a todos, do comum: às 

mostras, às vistas. Diferente melhor, foi quando estivemos com Medeiro Vaz: 

o maior número lá era de pessoal dos gerais – gente mais calada em si e 

sozinha, moradores das grandes distâncias. Mas, por fim, um se acostuma; isto 

é, eu me acostumei (ROSA, 2006, p.168-169 grifos nossos). 

 

          A crença em ditos populares, a importância das lendas e mitos para a manutenção do 

imaginário, formando o campo simbólico do Sertão de que faziam parte, traz o narrador para as 

inúmeras questões do mundo e da vida, mas sempre a afirmar que “Sertão é isto: o senhor 

empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos 

se espera; digo” (id., 2006, p. 286). Isso porque Riobaldo faz parte desse campo de imagens de 

que o Sertão representa o mundo, já em si, complexo e multifacetado, compreendendo em suas 

personagens, signos, significados e significantes distintos, ou seja, imagens do ser, do Sertão. 

Moscovici (2012, p.72) entende que “Vale também a pena notar que os termos representados 

são os que são mais conhecidos e mais comumente empregados”. E, nesse sentido, o masculino 

é aqui representado não somente por ser mais conhecido, mas, na ordem do domínio do 
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patriarcado, o mais bem aceito. Butler (2014, p.201 grifo da autora) afirma que “Os gêneros 

não podem ser verdadeiros nem falsos, reais nem aparentes, originais nem derivados. Como 

portadores críveis desses atributos, contudo, eles também podem se tornar completa e 

radicalmente incríveis”. Compreendendo, a partir desse pressuposto, que os atos e ações 

performáticas, em si, não são passíveis de veracidade ou simplesmente instalados no erro, mas 

sim compreende, em amplo aspecto, uma dimensão extrínseca às normas que procura regular e 

instituir a ordem. Moscovici (2012, p.76) observa que,  

 

Nenhuma cultura, contudo, possui um instrumento único, exclusivo. E devido 

ao fato de que o nosso instrumento está relacionado com os objetos, ele nos 

encoraja a objetivar tudo o que encontramos. Nós personificamos, 

indiscriminadamente, sentimentos, classes sociais, os grandes poderes, e 

quando nós escrevemos, nós personificamos a cultura, pois é a própria 

linguagem que nos possibilita fazer isso. 

 

           Nossa análise acerca do gênero como representação social, vê na prosa do autor mineiro 

como um instrumento, que abarca a personificação da cultura brasileira, do Sertão enquanto 

mundo, da universalidade do que está presente em uma parte, mas corresponde ao todo, nessa 

dimensão ficcional. Verifica-se a representação de gênero neste construto que vai além do 

literário, a personagem completa, do teatro ficcional, empreendendo a legítima ação para 

atuação em trânsito, que desencadeia, nos domínios do narrado, o retorno ao “eterno feminino”, 

em seu essencialismo estratégico. Para Butler (2014, p.10 grifos nossos), 

 

A heterossexualidade compulsória e o falocentrismo são compreendidos como 

regimes de poder/discurso com maneiras frequentemente divergentes de 

responder às questões centrais do discurso do gênero: como a linguagem 

constrói as categorias do sexo? “O feminino” resiste à representação no 

âmbito da linguagem? [...] Como a linguagem produz a construção fictícia de 

“sexo” que sustenta esses vários regimes de poder? 

 

          Em se tratando de uma representação fictícia, o GS: V aponta para uma personagem, que, 

investida na categoria do masculino, resiste a essa representação no âmbito da linguagem, no 

entanto, percebe-se que a construção dessa prosa sustenta o enredo desses “vários regimes de 

poder” no campo simbólico e na investida sociocultural do sertão roseano.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Diadorim e gênero como estratégia 
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2.1 Representações de gênero em Grande Sertão: Veredas 

 

Não existe um só, mas muitos silêncios e são parte integrante das estratégias 

que apoiam e atravessam os discursos (FOUCAULT, 2013, p.34). 

Toda verdade autoevidente, toda taxonomia, toda referência dentro do mundo, 

representa um conjunto cristalizado de significâncias e tacitamente aceita 

nomes; seu silêncio é precisamente o que garante sua importante função 

representativa: expressar primeiro a imagem e depois o conceito, como 

realidade (MOSCOVICI, 2012, p.77). 

 

          As representações, como vistas anteriormente, mantêm-se ou mudam, através da 

comunicação, dos sistemas (valor, ideias, práticas) com intuito de orientar os membros de uma 

comunidade, para que possam se posicionar no entorno. Em Grande Sertão: Veredas, o 

narrador, em franca negociação com a representação de gênero, isto é, torna familiar, naturaliza 

para os outros personagens do romance e para o leitor o comportamento masculinizado de 

Diadorim e investe, assim, na estrutura simbólica do poder, ao travesti-la, de modo 

performático, em um corpo de homem. Essa familiaridade passa pelo sistema de representação 

a partir do conhecimento, das trocas de informação, da dialogia, na forma de comunicação entre 

jagunço e bando, estabelecendo interação entre as partes, conectando o ser e tornando-o 

familiar. Para Moscovici (2012, p. 30-32), 

 

[...] a observação familiar de que nós não estamos conscientes de algumas 

coisas bastante óbvias; de que nós não conseguimos ver o que está diante de 

nossos olhos. É como se nosso olhar ou nossa percepção estivessem eclipsados 

[...]. [...] nós muitas vezes percebemos que alguns fatos que nós aceitamos sem 

discussão, que são básicos a nosso entendimento e comportamento, 

repentinamente transformam-se em meras ilusões. [...] Distinguimos, pois, as 

aparências da realidade das coisas, mas nós as distinguimos precisamente 

porque nós podemos passar da aparência à realidade através de alguma noção 

ou imagem. [...] nossas reações aos acontecimentos, nossas respostas aos 

estímulos, estão relacionadas a determinada definição, comum a todos os 

membros de uma comunidade à qual nós pertencemos. [...] Em cada um desses 

casos, notamos a intervenção de representações que tanto nos orientam em 

direção ao que é visível como àquilo a que nós temos de responder; ou que 

relacionam a aparência à realidade; ou de novo àquilo que define essa 

realidade. [...] no que se refere à realidade, essas representações são tudo o 

que nós temos, aquilo a que nossos sistemas perceptivos, como cognitivos, 

estão ajustados. 
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           O óbvio aparente e não transparente era o que o narrador tornava perceptível. Aos olhos 

dele, Diadorim era apreendida sob a ilusão das aparências, com a imagem sempre definida de 

uma realidade representada pelo masculino, caracterizada como diferente e aceita sem 

dificuldade. A representação do masculino em Diadorim, além de ser aceita pelo narrador e 

seus companheiros, permaneceu intacta, mantida até o final da narrativa. A apresentação do 

Reinaldo adulto aconteceu da seguinte forma,  

 

Soflagrante, conheci. O moço, tão variado e vistoso, era, pois sabe o senhor 

que, mas quem, mesmo? Era o Menino! O Menino, senhor sim, aquele do 

porto do de-janeiro, daquilo que lhe contei, o que atravessou o rio comigo, 

numa bamba canoa, toda a vida. E ele se chegou, eu do banco me levantei. 

Os olhos verdes, semelhantes grandes, o lembrável das compridas pestanas, a 

boca melhor bonita, o nariz fino, afilhadinho. Arvoamento desses, a gente 

estatela e não entende; que dirá o senhor, eu contando só assim? Eu queria ir 

para ele, para abraço, mas minhas coragens não deram. Porque ele faltou com 

o passo, num rejeito, de acanhamento. Mas me reconheceu, visual. Os olhos 

nossos donos de nós dois. Sei que deve de ter sido um estabelecimento forte, 

porque as outras pessoas o novo notaram – isso no estado de tudo percebi. O 

Menino me deu a mão: e o que mão a mão diz é o curto; às vezes pode ser o 

mais adivinhado e conteúdo; isto também. E ele como sorriu. Digo ao senhor: 

até hoje para mim está sorrindo. Digo ele se chamava o Reinaldo (ROSA, 

2006, p. 138, grifos nossos). 

 

          No campo simbólico, a percepção acerca da personagem é a imagem do menino, 

denominado Reinaldo, na qual revela a estratégica ação da “dominação masculina” que, para 

Pierre Bordieu em A dominação masculina: A condição Feminina e a violência simbólica 

(2014, p.11-12) “no modo como é imposta e vivenciada [...] resulta daquilo que eu chamo de 

violência simbólica, violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas”.  Essa relação 

de domínio, na qual a estratégia do poder violenta com suavidade suas vítimas, no sertão do 

Rosa, reforça o impacto resultante da mulher que se utiliza do homem representado para atingir, 

no social, atos conscientes de dominação. No trecho seguinte, o narrador explica quem era o 

menino Reinaldo:  

 

Conto. Reinaldo – ele se chamava. Era o Menino do Porto, já expliquei. E 

desde que ele apareceu, moço e igual, no portal da porta, eu não podia mais, 

por meu próprio querer, ir me separar da companhia dele, por lei nenhuma; 

podia? O que entendi em mim: direito como se, no reencontrando aquela hora 

aquele Menino-Moço, eu tivesse acertado de encontrar, para o todo sempre, 
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as regências de uma alguma a minha família. Se sem peso e sem paz, sei, sim 

(ROSA, 2006, p.139, grifos nossos). 

 

           Algo de familiar chamou a atenção do narrador no que diz respeito ao reencontro com a 

personagem. A familiaridade correspondia à perda afetiva, isto é, ao momento crucial em que 

sua mãe falece e a protagonista, ainda criança, presencia. De acordo Moscovici (2012, p.33) em 

Representações Sociais: Investigações em psicologia social, 

 

Como pessoas comuns, sem o benefício dos instrumentos científicos, 

tendemos a considerar e analisar o mundo de uma maneira semelhante; 

especialmente quando o mundo em que vivemos é totalmente social. Isso 

significa que nós nunca conseguimos nenhuma informação que não tenha sido 

destorcida [sic!] por representações “superimpostas” ao objeto e às pessoas 

que lhes dão certa vaguidade e as fazem parcialmente inacessíveis. 

 

           A distorção da representação de Diadorim ocorre de modo a levar o narrador a conceber 

ideias a respeito da personagem, identificando-a, segundo sua concepção de vida, comum, 

distante da realidade dos fatos. Desse modo, ninguém está livre dos efeitos condicionantes da 

sociedade, impostos pelas representações, pela linguagem e cultura. Assim, a linguagem, a 

comunicação, organiza nosso pensamento e tendemos, irresistivelmente, a participar do social 

por um sistema condicionado à cultura, atravessada por representações. As convenções 

subjacentes a que somos expostos direcionam nossos inconscientes acerca da realidade social. 

Para Judith Butler, em Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade: 

 

[...] a representação serve como termo operacional no seio de um processo 

político que busca estender visibilidade e legitimidade às mulheres como 

sujeitos políticos: por outro lado, a representação é a função normativa de uma 

linguagem que revelaria ou distorceria o que é tido como verdadeiro sobre a 

categoria das mulheres (2014, p.18 grifo da autora). 

 

          Baseando-se na teoria de Butler, entende-se que a representação de gênero pode ser uma 

estratégia para operar a organização sociopolítica, que possa tornar as mulheres visíveis e 

legitimadas, algo fundamental para que ocupem um locus diferenciado no que diz respeito ao 

poder de decisão. Mas, essa tática requer observar o modo como a representação, enquanto 

linguagem é capaz de demonstrar o sentido predominante sobre essa categoria, das mulheres. 
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Assim, o presente estudo discute sobre a representação da personagem feminina no texto 

literário de Guimarães Rosa e coloca-se em tensão, no que tange ao hercúleo movimento de 

trazer as questões em enfoque, acerca do gênero como representação. O que se confirma na 

citação abaixo:   

 

Os domínios da “representação” política e linguística estabeleceram a priori 

o critério segundo o qual os próprios sujeitos são formados, com o resultado 

de a representação só se estender ao que pode ser reconhecido como sujeito. 

Em outras palavras, as qualificações do ser sujeito têm que ser atendidas para 

que a representação possa ser expandida (BUTLER, 2014, p.18).  

 

          Essa formação do sujeito no campo da representação, que se supõe que seja a 

representação social, apresenta a mulher enquanto sujeito, revestida pelos domínios da 

metafísica ocidental, arraigados em sua estrutura essencialista. Os sujeitos, nesse pensamento, 

são o resultado do representado, comprometidos com o modo como a política os estruturou, ao 

longo do tempo, na dinâmica de formação e atuação na sociedade. A comunicação, no que tange 

à linguagem, moldou a ordem pela qual o sujeito é representado, envolvendo o favorecimento 

do domínio masculino, nesse campo de manipulação que é o uso da palavra; conforme Bourdieu 

(2014). E, supostamente, Serge Moscovici concorda com o primeiro, quando afirma: 

 

[...] as representações possuem precisamente duas funções: [...] elas 

convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram. [...] 

representações são prescritivas, isto é, elas se impõem sobre nós com uma 

força irresistível. Essa força é uma combinação de uma estrutura que está 

presente antes mesmo que nós comecemos a pensar e de uma tradição que 

decreta o que deve ser pensado (2012, p.34-36, grifos nossos). 

 

          A compreensão da lógica de como funcionam as representações nos papeis apontados 

por Moscovici, nas possibilidades já observadas anteriormente, reitera a importância dessa 

pesquisa no que diz respeito à propagação do mito do eterno feminino e a presença deste na 

personagem roseana, entendendo então que há dois núcleos fundamentais, nesse contexto, de 

análise: 1) a representação que prescreve e convencionaliza, acerca do que seja o masculino e 

o feminino; 2) as formas de negociação utilizadas pela personagem para a obtenção do 

empoderamento. Com o intuito de realizar essa representação social, Diadorim tem de se 
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assumir, enquanto sujeito constituído no gênero masculino. Para Teresa de Lauretis (1994, 

p.208), em A tecnologia do gênero: 

 

[...] um sujeito constituído no gênero, sem dúvida, mas não apenas pela 

diferença sexual, e sim por meio de códigos linguísticos e representações 

culturais; um sujeito “engendrado” não só na experiência de relações de sexo, 

mas também nas de raça e classe: um sujeito, portanto, múltiplo em vez de 

único, e contraditório em vez de simplesmente dividido. [...]. Tal dificuldade, 

ou seja, a imbricação de gênero e diferença (s) sexu (ais), precisa ser desfeita 

e desconstruída. [...] propor-se-ia que também o gênero, como representação 

e como auto-representação, é produto de diferentes tecnologias sociais, como 

o cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e práticas críticas 

institucionalizadas, bem como das práticas da vida cotidiana. 

 

          A autora apresenta a concepção da tecnologia do gênero, em que a construção do gênero 

e sua manutenção decorrem de relações socioculturais diversas, concebendo ao sujeito do 

discurso a interpelação em práticas distintas do cotidiano vivenciado, culturalmente. Nesse 

aspecto, Lauretis (1994, p.208) entende que “[...] o gênero não é uma propriedade de corpos 

nem algo existente a priori nos seres humanos, mas, nas palavras de Foucault, “o conjunto de 

efeitos produzidos em corpos, comportamentos e relações sociais”, por meio do desdobramento 

de “uma complexa tecnologia política”. Esses efeitos constituem os mecanismos pelos quais a 

representação social requer do sujeito, submetidos à atuação, que pode se manter modelado aos 

padrões sociais já estabelecidos, ou atuar negociando, na busca do empoderamento, rompendo, 

assim, com as ideias estruturantes anteriores, esperadas para cada gênero. 

           Lauretis (1994, p.209) acredita que o “[...] Gênero é (uma) representação”, contudo, ela 

entende que o gênero, por esse ângulo, não apresenta implicações (concretas e reais), sociais 

ou subjetivas, na vida material do sujeito, isto porque entende que “A representação do gênero 

é a sua construção”. Mas, considerando, conforme Moscovici, que a representação esteja na 

vida do sujeito, em sua realidade, ainda que não conheça seus mecanismos e não tenha 

consciência da maneira como funcionam, a representação social, em sua construção e modos 

de legitimar os acontecimentos e ações, afeta todo o universo social, inclusive o gênero como 

uma construção. Por outro lado, Lauretis (1994, p.209) alega que “A construção do gênero vem 

se efetuando hoje no mesmo ritmo de tempos passados, como da era vitoriana, por exemplo”, 

o que vem a corroborar nosso pensamento de que o gênero afeta, modifica e tende a influenciar 

a vida do sujeito social, principalmente, a partir do momento em que discute sua condição 
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social, consciente de que o gênero é algo que determina, na dinâmica política e sociocultural, o 

modo como o sujeito participa e passa a existir em sua experiência em sociedade. 

          Desse modo, o gênero e o chamado real são vistos como efeitos da representação, em 

que o excesso, o não nomeável ganha a dimensão do não representável. No caso da personagem 

Diadorim, essa joga deliberadamente, com o melhor aceito, no caso o gênero masculino, para 

obter espaço do que a princípio quer negar, o fato de ser mulher. Para Lauretis, em A tecnologia 

do gênero: 

O termo “gênero” é, na verdade, a representação de uma relação, a relação 

de pertencer a uma classe, um grupo, uma categoria. Gênero é a 

representação de uma relação, ou, se me permitirem adiantar-me para a 

segunda proposição, o gênero constrói uma relação entre uma entidade e 

outras entidades previamente constituídas como uma classe, uma relação de 

pertencer (id.,1994, p.209, grifos nossos). 

 

           A protagonista do Grande Sertão: Veredas escolhe pertencer e participar de uma classe, 

um grupo e categoria distinta daquela que lhe foi reservada, por condicionamento social e 

cultural predeterminados, e, ao contrário disso, opta pelo masculino. Concebendo o mundo pelo 

viés do masculino, constrói em torno de si a imagem do homem, confirmando a escolha, numa 

construção fixada no sexo-gênero.  

            Conforme Lauretis (1994, p.211) “[...] gênero não é sexo, uma condição natural, e sim 

a representação de cada indivíduo em termos de uma relação social preexistente ao próprio 

indivíduo e predicada sobre a oposição “conceitual” e rígida (estrutural) dos dois sexos 

biológicos”. Nesse aspecto, Diadorim, representada no masculino, experimenta também as 

condições físicas e biológicas que o corpo lhe impõe; mesmo realizando tal escolha, obedece 

aos comandos do corpo. Lauretis (1994, p.211) entende que “Embora os significados possam 

variar de uma cultura para outra, qualquer sistema de sexo-gênero está sempre intimamente 

interligado a fatores políticos e econômicos em cada sociedade”, o que esclarece que as 

concepções culturais de feminino e masculino, como categorias complementares e excludentes, 

em que os seres humanos são classificados de acordo com valores e hierarquias sociais, são, a 

nosso ver, representações socioculturais no interior de uma sociedade, firmada pelo 

condicionamento das relações e dinâmicas desse núcleo social.  

            Diadorim assume, no sistema sexo-gênero, a construção sociocultural melhor aceita no 

aparato simbólico do sistema de representação, cujo significado identitário e local, atribui valor, 
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prestígio e status na hierarquia social no Sertão. O fato de a personagem representar o masculino 

subentende, nessa narrativa, que os atributos socioculturais predeterminados, no que tange à 

escolha realizada pelo masculino, indica que os indivíduos dessa sociedade primam pela 

hierarquia, cuja maior importância é atribuída ao homem. A esse respeito, Lauretis observa que 

(1994, p.215) “[...] A construção do gênero é o produto e o processo tanto da representação 

quanto da auto – representação”. Na auto – representação, os atores sociais encontram-se 

dissociados da pauta da tradição e ocupam, quase sempre, papeis que fogem ao esperado pela 

lógica do poder e da política dominantes.  

          O conceito de poder, para Michel Foucault (2001), é aquilo que motiva os investimentos 

realizados pelo indivíduo nas posições discursivas. Nesse aspecto, Lauretis (1994) compreende 

que esse indivíduo realiza investidas quando se posiciona em um discurso ou não, legitimando 

o comprometimento emocional no poder relativo, na tríade “satisfação, recompensa, vantagem” 

em possibilidades, que podem ocorrer ou não. Desse modo, reconstruir o gênero, implicaria o 

afastamento do referencial androcêntrico, distanciando-se dos moldes de reprodução e discurso 

da sexualidade masculina. Para Lauretis (1994, p.228), 

[...] a construção do gênero ocorre hoje através das várias tecnologias do 

gênero (p.ex., o cinema) e discursos institucionais (p.ex., a teoria) com poder 

de controlar o campo do significado social e assim produzir, promover e 

“implantar” representações de gênero. 

 

            A partir daí, cadeias de significantes surgem nas telas do cinema, nos estudos distintos 

em que as teorias fundamentam princípios geradores de significações. Tais discussões suscitam 

representações de outros campos simbólicos, que podem reforçar as bases norteadoras do 

conhecimento e do poder, aliando-se a complexas representações, ou, de outra sorte, produzindo 

novos e amplos significados e significantes na construção do gênero, principalmente, a respeito 

da feminilidade. Lauretis (1994, p.230) entende que “[...] tal feminilidade é puramente uma 

representação, um posicionamento dentro do modelo fálico de desejo e significação; não se 

trata de uma qualidade ou de uma propriedade da mulher”. A representação da feminilidade, 

fortalecida em bases geralmente dicotômicas homem/mulher, impõe à mulher, uma relação 

difícil de ser resolvida, cujos aspectos intercambiáveis transitam pelas operações do corpo, da 

sujeição e da relação docilidade-utilidade (FOUCAULT, 1977).  

          No caso da personagem em foco, Diadorim, essa, em sua tentativa de representar o 

homem, mascara sua orientação sexual, mas não consegue desvincular-se do feminino por 
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conta do desencadeamento de suas ações. Na tentativa do silenciamento, acaba projetando para 

o narrador Riobaldo, seu segredo, a respeito do masculino, como exemplo de como essas 

narrativas sobre o feminino são construídas. Por outro lado, Simone de Beauvoir (2001, p. 52) 

observa que “O homem quase não precisa preocupar-se com suas roupas: são cômodas, 

adaptadas a sua vida ativa, não é necessário que sejam requintadas; mal fazem parte de sua 

personalidade” e, geralmente, a praticidade está relacionada ao ser homem, caracterizando o 

porte geralmente simples, fácil de movimentar, livre de fivelas e fitas, sem cores exageradas e 

tons suaves, delineando o corpo e a desenvoltura adaptável para qualquer situação.  

          Para a mulher, por outro lado, de acordo Beauvoir (id.,2001, p.53), “[...] as meias rasgam-

se, os saltos acalcanham-se, as blusas e os vestidos claros sujam-se, as pregas desfazem-se; 

entretanto, ela mesma deverá reparar a maior parte dos acidentes”, retomando sempre sua 

feminilidade imposta, carregada pela esteira social em serviços artesanais, domésticos e 

formadores de representações do feminino na estrutura sociocultural. O lar, para a mulher, é 

uma das extensões que ainda alargam a dupla jornada e, para Diadorim, no limiar de suas 

atribuições na situação de jagunço, era mais apropriado ao seu jeito de ser, lavar e cozinhar 

também. Em Grande Sertão: Veredas, os papeis sociais referentes ao homem e à mulher 

definem-se da seguinte forma: 1) prostitutas que satisfaziam sexualmente os jagunços: 

“Nhorinhá, prostituta, pimenta-branca, boca cheirosa, o bafo de menino-pequeno” (ROSA, 

2006, p.164); 2) As mulheres submissas, que eram a mãe do narrador, e Otacília, sua esposa 

“Toda moça é mansa, é branca, é delicada. Otacília era a mais” (id., 2006, p.164). Já Diadorim 

definia-se como o enigma que não se resolvia, impossível de ser compreendido para o narrador, 

que, conforme descrevia as atividades do jagunço, contava, 

 

[...] Diadorim estava me esperando. Ele tinha lavado minha roupa: duas 

camisas e um paletó e uma calça, e outra camisa, nova, de bulgariana. Às 

vezes eu lavava a roupa, nossa; mas quase mais quem fazia isso era Diadorim. 

Porque eu achava tal serviço o pior de todos, e também Diadorim praticava 

com mais jeito, mão melhor. Ele não indagou donde eu tinha estado, e eu menti 

que só tinha entrado lá por causa da velha Ana Duzuza, a fim de querer o 

significado do meu futuro. Diadorim também disso não disse; ele gostava de 

silêncios. [...] Eu atravessava as coisas – e no meio da travessia não vejo! [...] 

Viver nem não é muito perigoso? (id., 2006, p.35, grifos nossos). 
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           Apesar da escolha da personagem pela androginia26, como estratégia para a obtenção do 

empoderamento, isto é, como forma encontrada para ser aceita naquela sociedade agrária e 

inóspita, em que só os homens tinham posição privilegiada, ela é descrita pelo narrador como 

essencialmente feminina em suas ações. O silêncio que conserva o segredo da personagem é 

característica de sua trajetória político-pessoal, a qual fortalece a representação do masculino, 

como de fato estabelece como prioritário e eficaz em sua ação performática. Para Beauvoir 

(2001, p.54), 

[...] na medida em que se sente ainda sem completa segurança no universo 

masculino, conserva a necessidade de um retiro, símbolo desse refúgio interior 

que se habituou a procurar em si mesma [...]. Quer viver como um homem e 

como uma mulher ao mesmo tempo: com isso multiplica seus trabalhos e 

fadigas. 

 

          Diadorim impede qualquer possibilidade de ser reconhecida como uma mulher por 

Riobaldo. O silêncio é sua maior arma contra a sentimentalidade, as investidas e aproximações 

do jagunço. Viver, como um homem, implica agir como tal, conservando o corpo distante do 

sexo, tornando-se segura para se envolver somente com as atividades do sertão, o trabalho, as 

perseguições, o combate.  Movida pelo sentimento da vingança, Diadorim expressa a 

importância da morte, da luta e do poder. Ser homem não era somente incorporar essa ideia, 

era, antes de tudo, representar o masculino. 

          Diadorim, em seu percurso estratégico rumo ao empoderamento, permanece na esteira 

do esperado para o masculino, recria o mundo à sua volta, assumindo um fardo, caminhando na 

contramão do que foi prescrito para a representação social da mulher naquela sociedade. 

Diadorim, em sua representação do masculino, não se desvencilha da servidão infinita da 

mulher, visto que sempre retorna à força implacável do retorno ao eterno feminino, de acordo 

com a descrição do narrador. Por representar o masculino, ainda assim, não representa o 

                                                           
26 O mito do andrógino ampara-se nos cultos lunares primitivos, vinculado à devoção da deusa mãe. Conforme 

esse mito, o primeiro ser era macho e fêmea, reinando sobre os seres, a natureza e as criaturas. Constituído uma 

ideia transcendental, era absoluto e primordial, nesse sistema da tradição hermética. Desse modo, a união simbólica 

dos componentes – masculino/ feminino; sol/lua – não se opõe um ao outro, ou seja, não são superiores, mas sim 

estabelecem uma unidade (DURAND, 1963, pp.312-314). O mito do andrógino em Platão enfatiza o poder capaz 

de impulsionar o homem a rebelar-se contra a autoridade, isto porque, contendo o masculino/feminino, ganha força 

e vigor e por conta disso, insurgiram contra os deuses, no que acaba por se dividir em dois, na tentativa de separá-

los para fins de manutenção da dominação. A androginia foi mais bem investigada a partir da década de 60, mas 

aparece, no contexto literário, fictício, nas discussões filosóficas e ganha força na teatralização e no cinema, como 

exemplo, na ficção de Virgínia Woolf, a obra Orlando, cuja repercussão abarca a libertação do que é instituído, 

numa construção metafórica que se confronta com os valores vigentes.  
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homem, o macho, porque sempre é atriz de uma peça, fortalecida pela pauta da tradição. De 

acordo Maria Rita Kehl, em Deslocamentos do Feminino (2008, p.27), 

 

Manuais de instruções existem, sim, na trama simbólica que constitui a 

cultura, que nos designa lugares, posições, deveres, traços identificatórios. 

“Identidade feminina” e “Identidade masculina” são composições 

significantes que procuram se manter distintas, nas quais se supõe que se 

alistem os sujeitos, de forma mais ou menos rígida, dependendo da maior ou 

menor rigidez da trama simbólica característica de cada sociedade. 

 

          A trama simbólica em G S: V estabelece o lugar sertão como um lugar difícil de 

sobrevivência para a mulher; entretanto, para o homem, reserva a coragem, grandeza e o poder 

reconhecido. As características da mulher, nessa narrativa, não divergem do padrão tradicional 

da mulher delicada, ornamentada e preparada para casar e manter biologicamente a reprodução, 

ainda que Diadorim, forjada no calor do Sertão pelas mãos de João Guimarães Rosa represente 

o começo de uma ruptura com os papeis tradicionais atribuídos à mulher. Diadorim impõe uma 

transgressão à ordem das formas rígidas dessa trama simbólica da tradição e instala-se no 

mundo masculino representando força, poder e ação. Kehl (2008, p.29) afirma que,  

 

Embora homens e mulheres sejam vários diversificados quanto aos modos de 

inclusão nos universos ditos masculino e feminino, o conjunto de homens 

raramente esteve em questão quanto ao que os identifica. Por sua vez, o 

conjunto das mulheres, ao deslocar-se de uma posição construída de modo a 

completar e sustentar a posição masculina, motivou uma produção de 

discursos e saberes extremamente prolixa, na proporção direta da 

perplexidade que este deslocamento produziu (id., 2008, p.29). 

 

   Diadorim não apenas deslocou-se da posição construída para o universo feminino, mas 

rasurou o posto do masculino em sua tentativa do deslocamento na ordem do representado, 

como jagunço Reinaldo. Ocupando o lugar do homem, estabeleceu para si mesma o segredo, o 

silêncio e a prerrogativa de delinear estratégias para manter o imaginário de sua tropa, via de 

regra, seu imaginário do cabra macho. O narrador afirma para o compadre Quelemém que 

“Sertão é o penal, criminal. Sertão é onde homem tem de ter a dura nuca e mão quadrada” 

(ROSA, 2006, p. 110). Com essas palavras, o narrador recorre à ideologia comum, a respeito 

das características dos homens que vivem em lugares como o Sertão, reforçando a crença do 
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homem forte e da mulher frágil. Contudo, Diadorim, de posse das características do homem 

forte e idealizado para sobreviver às agruras do Sertão, representa o que Jodelet (2009, p.683) 

afirma a respeito de “[...] um sujeito que não seria um indivíduo isolado no seu modo de vida, 

mas seria autenticamente social.” Um sujeito capaz de interiorizar valores e de se apropriar das 

representações vigentes, pode, ao mesmo tempo, intervir em sua construção. Em síntese, a 

gênese subjetiva tem uma história, formação e origem, conforme Foucault (2001, p. 590). 

Segundo o narrador: “Ah, eu estou vivido, repassado. Eu me lembro das coisas, antes delas 

acontecerem... Com isso minha fama clareia? Remei vida solta. Sertão: estes seus vazios. O 

Senhor vá. Alguma coisa, ainda encontra” (ROSA, 2006, p.31). 

 Judith Butler (2014, p.7), em seu Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade, inicia o prefácio do seu livro afirmando que “concluí que problemas são inevitáveis 

e nossa incumbência é descobrir a melhor maneira de criá-los, a melhor maneira de tê-los”. A 

filósofa antecipa sua investigação acerca dessa problemática de gênero, com a recordação da 

infância, cuja centralidade era não ser um problema, quando se refere ao fato de ser: obediente, 

submissa e condizente com discurso da “lei dominante”, distanciando-se e evitando “ter 

problemas”. No entanto, Butler entende que a rebeldia e a repressão efetuaram a ação de tornar 

possível e visível as questões referentes ao gênero, o que vem a reforçar sua tese de que criar 

problemas não é algo ruim, mas necessário, para poder questionar e possibilitar conflitos para 

solucioná-los. Nesse sentido, para o “sujeito masculino do desejo”, o problema é algo 

desafiador, que se distancia da normatividade, causando a contestação à autoridade e lugar 

reservados ao masculino. Para Butler (2014) “A dependência radical do sujeito masculino 

diante do Outro feminino expôs repentinamente o caráter ilusório de sua autonomia” e entende 

que “[...] o poder parecia operar na própria produção dessa estrutura binária em que se pensa o 

conceito de gênero”, formulando assim questões acerca da “configuração de poder”, que 

constitui e institui o sujeito, visto na dimensão do Outro em “relação binária”, em que 

significado e manutenção concorrem para a “estabilidade interna”. Nos moldes dessa relação, 

Riobaldo procura em Diadorim, travestida de homem, distanciar-se da relação de afetuosidade 

e interligação, porque está investido na dependência dessa configuração de poder e prescrição 

da dominação masculina. Nas idas e vindas do desassossego referente à Diadorim, o narrador 

confessa: 
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Desarreei, peei o animal, caí e dormi. [...] De Diadorim, aí jaz que descansado 

do meu lado, assim ouvi: ─ “Pois dorme, Riobaldo, tudo há de resultar bem...” 

Antes palavras que picaram em mim uma gastura cansada; mas a voz dele era 

o tanto-tanto para o embalo de meu corpo. Noite essa, astúcia que tive uma 

sonhice: Diadorim passando por debaixo de um arco-íris. Ah, eu pudesse 

mesmo gostar dele – os gostares... (ROSA, 2006, p.50 grifos nossos). 

 

      A passagem pelo arco-íris27, no imaginário popular, diz respeito à possibilidade de troca 

de sexo-gênero. O narrador, ao abordar tal crença coletiva, resolve questões   legitimadas 

por representações sociais intrínsecas, formadas e instituídas no corpo sociocultural, 

geralmente nos moldes da tradição heteronormativa. Para Butler (2014, p.8) “[...] a 

personificação de mulheres sugere implicitamente que o gênero é uma espécie de imitação 

persistente, que passa como real. A performance dela/dele desestabiliza as próprias 

distinções entre natural e artificial, profundidade e superfície, interno e externo”. A 

personagem roseana realiza essa desestabilização, ao se impor a substituição de papeis de 

gênero, com a personificação do homem, em sua realização persistente de teatralização.  

Essa ação performática, por um lado, desestabiliza o narrador, e, por outro, cria um problema 

de gênero, reforçando a representação da personagem investida em atos reiterados alusivos 

a uma categoria distante, ausente, mas que se torna presente, a partir de repetições constantes. 

Em outro lugar da narrativa do Rosa, o narrador sofisma diante da Diadorim, em seus 

pensamentos mais profundos: 

 

A vai, coração meu foi forte. Sofismei: se Diadorim segurasse em mim com 

os olhos, me declarasse todas as palavras? Reajo que repelia. Eu? Asco! 

Diadorim parava normal, estacado, observando tudo sem importância. Nem 

provia segredo. E eu tive decepção de logro, por conta desse sensato silêncio? 

[...] Resumo que nós dois, sob num tempo, demos para trás, discordes. 

Diadorim desconversou, e se sumiu, por lá, por aí, consoante a esquisitice 

dele, de sempre às vezes desaparecer e tornar a aparecer, sem menos. Ah, 

quem faz isso não é por ser e se saber pessoa culpada? (id., 2006, p.62 grifos 

nossos). 

 

                                                           
27 Ruth Rocha em seu livro Faca sem ponta, galinha sem pé (1983) lança um olhar sobre as relações de gênero, 

observando que há uma construção psicossocial pela qual meninos/meninas, homes/mulheres estão sujeitos. Nesse 

livro, a passagem pelo arco-íris possibilita nesse construto imaginário, tornar-se homem ou mulher, deixando de 

pertencer ao sexo/gênero prescrito ou tido como natural. 
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          O narrador, investido na linguagem e também em instituição falocêntrica e na 

heterossexualidade compulsória28, repele Diadorim em seu íntimo, reagindo ao sentimento de 

gostar da personagem, difundindo efeitos dessas instituições do poder que estabilizam o sujeito, 

realocando cada um em categoria binária (homem/mulher). A heterossexualidade compulsória 

e o falocentrismo, segundo Butler (2014), resguardam-se como “regimes de poder/discurso”. 

Nesse aspecto, a filósofa entende que as “fábulas de gênero” movimentam o imaginário, 

fazendo circular “sua denominação errônea de fatos naturais” e, em GS:V, constata-se a 

circulação de representação fictícia de outro construto do ser homem/mulher. Na figura de 

Diadorim, apresentam-se os atos repetidos em teatro encenado, cuja repercussão, no palco do 

gênero, vai de encontro com essa normatividade acerca do sexo/gênero. Para Riobaldo, a 

personagem roseana era “culpada” pelas ações que o desestruturavam, buscando na sua ideia 

de homem imbuído da masculinidade, revestida na heteronormatividade, a explicação eficiente 

de que havia na figura que o desestabilizava, o efeito da culpa. Acreditava, assim, que o silêncio 

da personagem concorria como uma forma de resposta para essa representação, fazendo-o 

retornar ao conforto de sua masculinidade a salvo das investidas contrárias.  Para o narrador: 

 

Meu era um alívio. Mesmo não duvidei de meu menos valer: alguém lá tem a 

feição do rosto igualzinha à minha? Eh, de primeiro meu coração sabia bater 

copiando tudo. Hoje, eu desconheço o arruído rumor das pancadas dele. 

Diadorim veio para perto de mim, falou coisas de admiração, muito de afeto 

leal. Ouvi, ouvi, aquilo, copos a fora, mel de melhor. Eu precisava. Tem horas 

em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie 

de encanto. As pessoas, e as coisas, não são de verdade! E de que é que, a 

miúde, a gente adverte incertas saudades? Será que, nós todos, as nossas almas 

já vendemos? Bobéia, minha. E como é que havia de ser possível? Hem? 

(ROSA, 2006, p.84 grifos nossos). 

 

          O narrador, imbuído do poder de decisão, procura em suas divagações, resolver o 

problema sentimental que invade todo o percurso dessa travessia no sertão roseano. Desse 

modo, entender que “As pessoas, e as coisas, não são de verdade!” por um momento parece 

resolver o conflito de gênero que fundamenta todo o seu pensar sobre Diadorim. Mas, 

flutuações repercutem em torno dessa percepção, por conta daquilo que Butler (2014) identifica 

como “as qualificações do ser sujeito têm que ser atendidas para que a representação possa ser 

                                                           
28 Para Butler (2014, p.9) “Explicar categorias fundacionais de sexo, gênero e desejo como efeitos de uma formação 

específica de poder supõe uma forma de investigação crítica, a qual Foucault, reformulando Nietzsche, chamou de 

“genealogia”. A crítica genealógica recusa-se a buscar as origens do gênero, a verdade íntima do desejo feminino, 

uma identidade sexual genuína ou autêntica que a repressão impede de ver”.  
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expandida”. E, nessa representação, as qualificações de Diadorim, enquanto sujeito, não são 

expandidas, visto que a morte como resolução e o silêncio estabelecido em toda a narrativa, 

dificulta a circulação e investida nessa representação fictícia. Michel Foucault (2013, p.10-11) 

em História da sexualidade: a vontade de saber observa que “Se for mesmo preciso dar lugar 

às sexualidades ilegítimas, que vão incomodar noutro lugar: que incomodem lá onde possam 

ser reinscritas, senão nos circuitos da produção, pelo menos nos do lucro” e enfatiza que 

“Somente aí o sexo selvagem teria direito a algumas das formas do real, mas bem insularizadas, 

e a tipos de discurso clandestinos, circunscritos, codificados. Fora desses lugares, o puritanismo 

moderno teria imposto seu tríplice decreto de interdição, inexistência e mutismo”. Por esse 

prisma, Diadorim é uma espécie de circunscrição do discurso, clandestino em si, nos domínios 

da representação social, daquilo que é codificado, nos meandros do corpo, do desejo; contudo, 

isolando o ato sexual, porque se distancia dos efeitos do desejo, para compor sua representação 

masculina, tornando essa apresentação possível e convincente. Nas palavras do narrador: 

Aí, de repente, vi um menino, encostado numa árvore, pitando cigarro. 

Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. 

Ali estava, com um chapéu-de-couro, de sujigola baixada, e se ria para mim. 

Não se mexeu. Antes fui eu que vim para perto dele. Então ele foi me dizendo, 

com voz muito natural, que aquele comprador era o tio dele, e que moravam 

num lugar chamado Os-Porcos, meio-mundo diverso, onde não tinha nascido. 

Aquilo ia dizendo, e era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos 

aos-grandes, verdes (ROSA, 2006, p.102 grifos nossos). 

 

           Nesse excerto da narrativa, Riobaldo se depara com Reinaldo pela primeira vez. Nessa 

passagem do GS:V denota o que Foucault (2013) entende como “transgressão das leis, uma 

suspensão das interdições, uma irrupção da palavra, uma restituição do prazer ao real, e toda 

uma nova economia dos mecanismos do poder”, respaldando o que observamos a respeito do 

início de uma tomada diferente de reinscrever o gênero no imaginário literário, cujo mecanismo, 

realiza a transgressão na imagem exposta de Diadorim. Para Butler (2014, p.20) “[...] o gênero 

nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, 

e porque o gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais 

e regionais de identidades discursivamente constituídas” e afirma que isso “Resulta que se 

tornou impossível separar a noção de “gênero” das intersecções políticas e culturais em que 

invariavelmente ela é produzida e mantida”. Vê-se em GS:V a representação do gênero como 

uma reconhecimento acerca das categorias (masculino/feminino) investidas pelo patriarcado 

universal, ostentados no passado, percebendo também os traços da opressão na história das 
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mulheres, inscrita na cultura que reincidia na subordinação e hegemonia masculinista. Por esse 

viés, reconhecer a noção binária (masculino/feminino), nessa narrativa, contribui na presente 

investigação para o enfoque de uma espécie de descontextualização das normas instituídas pelo 

poder dominante. A questão indenitária da Diadorim, na retomada do gênero, insinua-se, 

através de sua perfomatividade, com ganho singular de enquadramento dessa representação na 

literatura brasileira. Numa outra passagem, o narrador afirma: 

Mas eu olhava esse menino, com um prazer de companhia, como nunca por 

ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente, gostei 

daquelas finas feições, a voz mesma, muito leve, muito aprazível. Porque ele 

falava sem mudança, nem intenção, sem sobêjo de esforço, fazia de conversar 

uma conversinha adulta e antiga. Fui recebendo em mim um desejo de que ele 

não fosse mais embora, sem parolagem miúda, sem brincadeira – só meu 

companheiro amigo desconhecido. Escondido enrolei minha sacola, aí tanto, 

mesmo em fé de promessa, tive vergonha de estar esmolando. Mas ele 

apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles meu olhar, com um 

jeito de siso. Senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava a já 

comigo (ROSA, 2006, p.103 grifos nossos). 

 

          Na memória do narrador, Diadorim repercute como voz “muito leve” e “muito aprazível”, 

destoando de todas as representações do masculino nas paragens do sertão roseano. Ali, a 

representação do gênero se debate com a representação ampla e irônica, cuja consequência 

constitui reivindicações representacionais. Conforme Butler (2014, p.22) “as estratégias 

sempre têm significados que extrapolam os propósitos a que se destinam”. Obviamente, 

Diadorim excluía-se de atividades específicas para o masculino, mas extrapolava o 

representado ao conferir significado intencional à sua busca pela teatralização investida em 

linguagem e política. Nessa representação de gênero, acontece uma espécie de liberdade 

constituída e edificada na anti-identidade que revisa a identidade já reconhecida e amparada na 

cultura, dentro das normas heteronormativas (BUTLER, 2014). O que o narrador, dentro dessa 

problemática em torno do gênero, desejava era, em suas palavras “Eu queria que ele gostasse 

de mim” (id., 2006, p.104). Outra vivência é compartilhada por Riobaldo no fragmento abaixo: 

 

Saiba o senhor, o de-Janeiro é de águas claras. E é rio cheio de bichos cágados. 

Se olhava a lado, se via um vivente desses ─ em cima de pedra, quentando 

sol, ou nadando descoberto, exato. Foi o menino quem me mostrou. E chamou 

minha atenção para o mato da beira, em pé, paredão, feito à régua regulado. ─ 

“As flores...” ─ ele prezou. No alto, eram muitas flores, subitamente 

vermelhas, de olho-de-boi e de outras trepadeiras, e as roxas, do pucunã, que 

é um feijão bravo; porque se estava no mês de maio, digo ─ tempo de comprar 
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arroz, quem não pôde plantar. Um pássaro cantou. Nhambú? E periquitos, 

bandos, passavam voando por cima de nós. Não me esqueci de nada, o senhor 

vê. Aquele menino, como eu ia poder deslembrar? Um papagaio vermelho: ─ 

“Arara for?” ─ ele me disse. E ─ quê-quê-quê? ─ o araçari perguntava. Ele, o 

menino, era dessemelhante, já disse, não dava minúcia de pessoa outra 

nenhuma. Comparável um suave de ser, mas asseado e forte ─ o senhor 

represente. As roupas mesmas não tinham nódoa nem amarrotado nenhum, 

não fuxicavam. A bem dizer, ele pouco falasse. Se via que estava apreciando 

o ar do tempo, calado e sabido, e tudo nele era segurança em si (ROSA, 2006, 

p.104). 

 

          A retomada do narrador pelo encontro com Diadorim proporciona a presença na 

ausência, reparando nos idos do passado, a repercussão de importância maior para o 

entendimento acerca do que a personagem representa e em que base se sustenta no social. A 

dessemelhança com qualquer outro menino, aliado ao silêncio, ao pouco falar, fortalecia a base 

com a qual Reinaldo/Diadorim, em sua representação, retomasse o eterno feminino, num 

retorno construído e teorizado em artifício flutuante, ou seja, somente, nesse construto, era 

possível transitar pelas categorias de gênero sem prejuízo de se distanciar do feminino. 

Conforme Butler (2014, p.24 grifos nossos), 

Concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é o 

destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o 

sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente 

construído: consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem 

tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. Assim, a unidade do sujeito 

já é potencialmente contestada pela distinção que abre espaço ao gênero 

como interpretação múltipla do sexo. Se o gênero são os significados culturais 

assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que ele decorra, de um sexo 

desta ou daquela maneira. Levada a seu limite lógico, a distinção sexo/gênero 

sugere uma descontinuidade radial entre corpos sexuados e gênero 

culturalmente construídos.  

 

           Desse modo, Butler (2014) entende que o gênero passa a se tornar um artificio flutuante 

em consequência de que ser homem (masculino) pode significar, facilmente, poder ser um 

“corpo feminino como um masculino”, e, por outro lado, mulher (feminino) também, transitar 

pelo seu contrário. Essa questão resulta em uma problemática acerca do gênero, repercutindo 

no “caráter imutável do sexo” (contestável), visto por Butler como uma construção cultural, por 

conta dessa distinção sexo/gênero parecer revelar-se “absolutamente nenhuma” no decorrer do 

tempo, em se tratando da história da sexualidade e do gênero. Butler (2014, p.26 grifos da 

autora) questiona se “Haverá “um” gênero que as pessoas possuem, conforme se diz, ou é o 

gênero um atributo essencial do que se diz que a pessoa é, como implica a pergunta “Qual é o 
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seu gênero? ””. A representação de gênero no GS:V perpassa por essa problemática, de captar 

a flutuação do gênero em Diadorim, em trânsito, mas sempre em retorno ao eterno feminino, 

no campo simbólico e dominação masculina de uma cultura. 

 

2.2 Performatividade: ação, juízo e valor, rumo ao empoderamento 

 

 

[...] quando se fala do homem, se fala dele enquanto resultado de suas 

experiências culturais. O todo forma a unidade (WINNICOTT, 1967, p.99). 

 

           A investigação, a partir de agora, volta-se para a performance, para dar conta da ação, 

juízo e valor, empreendidas pela personagem Diadorim. Nesse aspecto “os estudos de gênero 

foram chamados para superar o foco opressor atribuído anteriormente unicamente ao 

patriarcalismo” (SACRAMENTO, 2014, 44-45). Desse modo, a performatividade, nessa 

investigação, parte da teoria de Judith Butler, filósofa norte-americana, nascida em 1956, que 

desafia, com seu pensamento crítico, os debates acadêmico-intelectuais, os estudos feministas 

e pós-feministas, assumindo deste modo, um potencial crítico sobre as categorias de gênero. 

Butler centra-se nos debates acerca do que é o “gênero”, contudo, observa que esse não é um 

problema do campo da sexualidade, mas sim político e perpassa pelo questionamento à 

concepção ontológica do ser. Desmontar a “mulher”, a partir do conceito assumido acerca do 

gênero, sem abandonar a luta pelos direitos da mulher, é o desafio de sua teoria. Logo, questiona 

a identidade de gênero e a lógica dessas categorias, pondo o gênero acima de questões relativas 

ao ativismo, percebendo nisso a linha de pensamento que produz a “dominação masculina”. A 

teoria de Butler, de caráter provocativo, ao tratar da performatividade, intui que as “palavras” 

são potencialmente provocações que nos levam às ações e atos. Ela compreende então que as 

“palavras” geram as ações; que as diversas teorias se reafirmam nos sujeitos existentes e 

concretos, causando e comprometendo o pensar e o agir. Percebendo essa ação como 

“provocação”, Butler entende que, ao realizar essa escolha, em desafiar o “poder”, este se perde 

e se confunde com a “verdade” sobre a questão da identidade sexual de gênero. A desmontagem 

da identidade de gênero, cujo potencial reside na opressão às singularidades humanas, é a 

discussão empreendida por Butler, visto que tais peculiaridades não se enquadram, 
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previamente, para serem consideradas como “adequadas” ou “corretas” no cenário de 

bipolaridade das relações no contexto sociocultural. 

          Na década de 1960, deu-se o início aos debates sobre as questões de “gênero”. O termo 

gênero foi usado para se referir ao papel social e cultural no que diz respeito ao sexo, com o 

intuito de explicá-lo. A discussão acerca do gênero surgiu para dar conta do caráter produzido 

pela sexualidade e, por conseguinte, o essencialismo a que se atribuía o sexo, foi posto em 

questão por: 1) Simone de Beauvoir, em O segundo sexo, em seu famoso enunciado de que 

“Não nasce mulher, torna-se mulher”; 2) Michel Foucault, em sua História da sexualidade, ao 

perceber o sexo e a sexualidade como algo produzido por um tipo de discurso. Desse modo, a 

discussão abordou a sexualidade/sexo sob o aspecto de que não são dados a priori de verdades 

essenciais, mas sim estratégias de poder.  

           Seguindo a trilha do poder, Butler esforça-se em desnaturalizar e desmistificar o sexo e 

o gênero, tratados até então como destino no contexto histórico, político e sociocultural. Para a 

autora, o discurso habita o corpo e confunde-se com ele, por isso, a diferença entre sexo e gênero 

não é mais o caminho para a luta feminista. Desse modo, respeitar os corpos para quem a 

liberdade requer essa “libertação” do discurso que os constitui, implica, antes do mais, existir 

em um mundo que os nega e realiza essa ação pelo discurso. 

           A performatividade do gênero parte inicialmente, dos aspectos da Teoria da linguagem 

de John Langshaw Austin29, autor da teoria dos atos de fala, cujo pensamento entende que a 

linguagem, através da repetição discursiva, constrói o mundo, não havendo possibilidade de 

nada ocorrer, muito menos o gênero, sem discurso. Pela análise de Butler, há uma reflexão 

acerca do “ser homem e ser mulher”, ser “hétero ou homossexual”, questionando a identidade 

e também o sentido do que é ser em sua acepção gramatical do verbo “ser”. Nesse aspecto, ao 

se identificar ou se deixar hétero-identificar, o sujeito se inscreve em um cenário ontológico 

proposto pelo discurso, cuja materialidade se instala nas ações da vida. Os efeitos ontológicos: 

1) Produzem um contraimaginário ao privilégio ontológico de uns; 2) Por outro lado, surge o 

ser dos outros, na contramão da norma ontológica, que geralmente, para se colocar, ganha a 

                                                           
29 “Austin propôs, portanto, que a linguagem fosse encarada principalmente em termos de elocuções performativas 

(ou “atos de fala”), enunciados destinados a realizar alguma coisa, que são significativos devido a esse fato. Austin 

distinguia três tipos de linguagens performativas – locutória, o enunciado simples (“Está chovendo”), ilocutória, 

a intenção ou implicação do enunciado (“Vamos ficar em casa”), e perlocutória, o que realmente acontece em 

consequência do enunciado (“Não vamos sair”). Segundo Austin, a linguagem cotidiana proporciona um panorama 

preciso da realidade [...]” (ROHMANN, 2000, p.164 grifos do autor).  
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imagem do abjeto, da aberração, da anomalia. Butler vê a filosofia como oportunidade de 

produzir o contraimaginário em negociação com o ontológico estabelecido. 

          A preocupação central do pensamento-teórico-prático de Butler refere-se ao corpo 

sexuado, em se tratando do corpo se tornar “abjeto”. A categoria do abjeto refere-se à existência 

corporal daqueles que não se encaixam na estrutura binária (homem/mulher). Desse modo, essa 

teoria está engajada na defesa do sujeito oprimido. Contrapondo-se a Jacques Derrida, teórico 

que a influenciou, Butler entende que o conceito de “sujeito” deve continuar em uso, porque 

percebe que, ao se utilizar dessa categoria humanista, põem-se as “categorias do humanismo” 

em xeque, contra o mesmo. Além de defender as mulheres, privilegia também aqueles (as) que 

não se encaixam nos discursos que invocam/regulam a “natureza” fixa do corpo (BUTLER, 

2014). Comprometida com a desconstrução acerca das categorias de gênero, Butler proporciona 

uma compreensão, em nossa investigação, a respeito das ações empreendidas por 

Reinaldo/Diadorim, nessa travessia pelo gênero (masculino/feminino), rumo ao 

empoderamento de direitos numa sociedade patriarcal e regulada pela heteronormatividade. No 

longo excerto a seguir, Riobaldo narra os primeiros momentos com a personagem: 

 

Mas, com pouco, chegávamos no do-Chico. O senhor surja: é de 

repentemente, aquela terrível água de largura: imensidade. Medo maior que 

se tem, é de vir canoando num ribeirãozinho, e dar, sem espera, no corpo dum 

rio grande. Até pelo mudar. A feiura com que o São Francisco puxa, se 

moendo todo barrento vermelho, recebe para si o de-Janeiro, quase só um rego 

verde só. ─ “Daqui vamos voltar?” ─ eu pedi, ansiado. O menino não me 

olhou ─ porque já tinha estado me olhando, como estava. ─ “Para que?” ─ ele 

simples perguntou, em descanso de paz. O canoeiro, que remava, em pé, foi 

quem se riu, decerto de mim. Aí o menino mesmo se sorriu, sem malícia e sem 

bondade. Não piscava os olhos. O canoeiro, sem seguir resolução, varejava 

ali, na barra, entre duas águas, menos fundas, brincando de rodar mansinho, 

com a canoa passeada. Depois, foi entrando no do-Chico, na beirada, para o 

rumo de acima. Eu me apeguei de olhar o mato da margem. Beiras sem praia, 

tristes, tudo parecendo meio pôdre, a deixa, lameada ainda da cheia derradeira, 

o senhor sabe: quando o do-Chico sobe os seis ou os onze metros. E se deu 

que o remador encostou quase a canoa nas canaranas, e se curvou, queria 

quebrar um galho de maracujá-do-mato. Com o mau jeito, a canoa 

desconversou, o menino também tinha se levantado. Eu disse um grito. ─ 

“Tem nada não...” ─ ele falou, até meigo muito. ─ “Mas, então, vocês fiquem 

sentados...” ─ eu me queixei. Ele se sentou. Mas, sério naquela sua formosa 

simpatia, deu ordem ao canoeiro, com uma palavra só, firme mas sem 

vexame: ─ “Atravessa!” O canoeiro obedeceu (ROSA, 2006, p.104-105 

grifos nossos). 
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           O comportamento de Diadorim, ainda na infância, anuncia a representação do corpo 

como instrumento e conjunto de significados culturais que se relacionam com o externo, e, por 

outro lado, o corpo como construção, cujo princípio revela as marcas de gênero. Conforme 

Butler (2014, p.47) “Se é possível falar de um “homem” com um atributo masculino e 

compreender esse atributo como um traço feliz, mas acidental desse homem, também é possível 

falar de um “homem” com um atributo feminino, qualquer que seja, mas continuar a preservar 

a integridade do gênero”. E, nessa linha de raciocínio, Diadorim, ao se assumir como homem, 

preserva “a integridade de gênero”; algo, que ocorre, em endosso à nossa hipótese acerca do 

retorno ao eterno feminino, nesse locus do GS:V. Na passagem a seguir da narrativa, os 

atributos de gênero ficam claros: 

 

Tive medo. Sabe? Tudo foi isso: tive medo! Enxerguei os confins do rio, do 

outro lado. Longe, longe, com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha. [...] 

Alto rio, fechei os olhos. Mas eu tinha até ali agarrado uma esperança. Tinha 

ouvido dizer que, quando canoa vira, fica boiando, e é bastante a gente se 

apoiar nela, encostar um dedo que seja, para se ter tenência, a constância de 

não afundar, e aí ir seguindo, até sobre se sair no seco. Eu disse isso. E o 

canoeiro me contradisse: ─ “Esta é das que afundam inteiras. É canoa de 

peroba. Canoa de peroba e de pau-d’óleo não sobrenadam...” Me deu uma 

tontura. O ódio que eu quis: ah, tantas canoas no porto, boas canoas boiantes, 

de faveira ou tamboril, de imburana, vinhático ou cedro, e a gente tinha 

escolhido aquela…Até fosse crime, fabricar dessas, de madeira burra! A 

mentira fosse ─ mas eu devo ter arregalado dôidos olhos. Quieto, composto, 

confronte, o menino me via. ─ “Carece de ter coragem...” ─ ele me disse. 

Visse que vinham minhas lágrimas? Doí de responder: ─ “Eu não sei nadar...” 

O menino sorriu bonito. Afiançou: ─ “Eu também não sei.” Sereno,sereno. Eu 

vi o rio. Via os olhos dele, produziam uma luz. ─ “Que é que a gente sente, 

quando se tem medo?” ─ ele indagou, mas não estava remoqueando; não 

pude ter raiva. ─ “Você nunca teve medo?” ─ foi o que me veio, de dizer. Ele 

respondeu: ─ “Costumo não...” ─ e, passado, um tempo do meu suspiro: ─ 

“Meu pai disse que não se deve de ter...” Ao que meio pasmei. Ainda ele 

terminou: ─ “...Meu pai é o homem mais valente deste mundo.” Aí o 

bambalango das águas, a avançação enorme roda-a-roda ─ o que até hoje, 

minha vida avistei, de maior, foi aquele rio. Aquele, daquele dia. As remadas 

que se escutavam, do canoeiro, a gente podia contar, por duvidar se não 

satisfaziam termo. ─ “Ah, tu: tem medo não nenhum?” ─ o canoeirinho 

tresdisse, repontando de seu orgulho. De talo menino gostou, porque com a 

cabeça aprovava. Eu também. O chapéu-de-couro que ele tinha era quase novo 

(ROSA, 2006, p.106 grifos nossos). 

 

          Os atributos de gênero nesse excerto acima da narrativa do Rosa trazem marcas evidentes 

desse efeito de o gênero representar, em ações, atributos do outro. Enquanto Riobaldo 
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(masculino) teme a correnteza e preocupa-se com o temor e envergonha-se de sentir e apresentar 

a reação; Diadorim (feminino) aposta na representação do masculino, contemplando a figura 

do pai como exemplo de valentia, demonstrando a tranquilidade em atravessar o rio e de não 

temer algo que observa ser um ato de coragem, atribuído masculino. De acordo Butler (2014, 

p.48 grifos nossos), 

 

[...] o gênero não é um substantivo, mas tampouco é um conjunto de atributos 

flutuantes, pois vimos que seu efeito substantivo é performativamente 

produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência do gênero. 

Consequentemente, o gênero mostra ser performativo no interior do discurso 

herdado da metafísica da substância – isto é, constituinte da identidade que 

supostamente é. Nesse sentido, o gênero é sempre um efeito, ainda que não 

seja obra de um sujeito tido como preexistente à obra. No desafio de repensar 

as categorias do gênero fora da metafísica da substância, é mister considerar 

a relevância da afirmação de Nietzsche, em A genealogia da moral, de que 

“não há ‘ser’ por trás do fazer, do realizar e do tornar-se; o ‘fazedor’ é uma 

mera ficção acrescentada à obra – a obra é tudo”. Numa aplicação que o 

próprio Nietzsche não teria antecipado ou aprovado, nós afirmaríamos como 

corolário: não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero; 

essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias 

“expressões” tidas como seus resultados. 

 

           Concordando com Butler, verifica-se que a personagem Diadorim enceta expressões do 

gênero em sua ação performática, resultando em representação, cuja figuração toma como 

princípio a repetição, em ação efetiva de atos, como estratégia rumo ao empoderamento de 

direitos. Moscovici (2012) afirma que “Tais ganhos culturais e perdas estão, obviamente, 

relacionados a fragmentos de representações sociais”. Nesse compasso, Diadorim perpassa pela 

cultura, dentro das normas instituídas e determinantes, atuando progressivamente rumo ao 

empoderamento; conquistando confiança e negociando, simbolicamente, acaba por fazer 

sobressair uma perspectiva contraimaginária ao dado posto e reconhecido naquele contexto. As 

representações, nesse patamar, são “como se fossem realidades inquestionáveis que nós temos 

de confrontá-las” de acordo Moscovici (2012, p.40). Com isso, as interações acontecem entre 

os grupos e as pessoas, e, no GS:V, no lugar sertão, Diadorim/Reinaldo se familiariza com o 

bando de jagunços e se faz presente, alocando significados, controlando o sentido de ser naquela 

situação sociocultural. A “natureza da mudança” é o que importa, conforme Moscovici (2012) 

e resulta da capacidade de influenciar os comportamentos da coletividade, na qual determinada 

representação encontra-se inserida. Cito o GS:V, 
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Os olhos, eu sabia e hoje ainda mais sei, pegavam um escurecimento duro. 

Mesmo com a pouca idade que era a minha, percebi que, de me ver tremido 

todo assim, o menino tirava aumento para sua coragem. Mas eu aguentei o 

aque do olhar dele. Aqueles olhos então foram ficando bons, retomando 

brilho. E o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte 

melhor da minha pele, no profundo, désse e a minhas carnes alguma coisa. 

Era uma mão branca, com os dedos dela delicados. ─ “Você também é 

animoso...” ─ me disse. Amanheci minha aurora. Mas a vergonha que eu 

sentia agora era de outra qualidade. Arre vai, o canoeiro cantou, feio, moda de 

copla que gente barranqueira usa: “...Meu Rio de São Francisco, nessa maior 

turvação: vim te dar um gole d’água, mas pedir tua benção...” Aí, o desejado, 

arribamos na outra beira, a de lá (ROSA, 2006, p.107 grifos nossos). 

 

          Diadorim representa o jagunço Reinaldo com primazia, influenciando, de início, o 

narrador, mas, no causo pitoresco delineado nessa narrativa, Riobaldo percorre a esteira da 

familiaridade, naturalizando as expressões da personagem, que desarticulam o gênero, ao 

esboçar sua performance naquele espaço sociocultural. O toque percebido e sentido pelo 

narrador dá lugar ao imaginário da homoafetividade; contudo, trata de ameaçar suas crenças na 

condição expressa pela vergonha estampada em suas palavras. As características do corpo de 

Diadorim e sua dureza de princípios incomodam e intrigam o narrador, procurando justificativa 

para essa ação constante, o que facilita a representação do masculino e a negação do feminino, 

ainda que presente. Para Moscovici (2012),  

 

Representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo isoladamente. 

Uma vez criadas, contudo, elas adquirem vida própria, circulam, se 

encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas 

representações, enquanto velhas representações morrem. [...] Ao criar 

representações, nós somos como o artista, que se inclina diante da estátua que 

ele esculpiu e a adora como se fosse um deus (MOSCOVICI, 2012, p.41). 

 

          A representação de Diadorim, nos moldes da personagem trágica, na inversão dos papeis 

de gênero, além do imaginário da donzela guerreira, circula pela cultura popular, ganhando 

espaço e oportunidade de existência e persistência dentro do que se torna familiar. A partir do 

exposto acima, percebe-se que essa representação preparada e acolhida por aquela coletividade 

sertaneja, criada por Diadorim e o suposto pai (Joca Ramiro), passa a ter um caráter de 

existência e vida própria, circulando como representação aceita e concebida como natural, 

naquele lugar sertão. Butler (2014), ao entender que há uma teoria da ação, cuja influência 
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fenomenológica prescinde da radical visão da linguagem, torna esse sujeito (Diadorim) um 

objeto de seu fazer, ou melhor, se faz, fazendo-se. Por conta disso, fundamenta sua proposição 

em Beauvoir, conforme já dito em outro lugar da investigação, de que “Não se nasce mulher, 

torna-se”; o que reafirma sua convicção acerca da performatividade, nas expressões sociais e 

no tabu instituído, jorrando poderosa possibilidade de contestar as prescrições impostas ao 

sujeito oprimido. Conforme Riobaldo, 

 

Ao ver, o menino mandou encostar; só descemos. ─ “Você não arreda daqui, 

fica tomando conta!” ─ ele falou para o canoeiro, que seguiu de cumprir 

aquela autoridade, desde que amarrou a corrente num pau-pombo. Aonde o 

menino queria ir? Sofismei, mas fui andando, fomos, na vargem, no meio-

averelhado do capim-pubo. Sentamos, por fim, num lugar mais salientado, 

com pedras, rodeado por áspero bamburral. Sendo de permanecer assim, sem 

prazo, isto é, o quase calados, somente. [...] Estava pitando. Acabou de pitar, 

apanhava talos de capim-capivara, e mastigava; tinha gosto de milho-verde, 

é dele que a capivara come. Assim quando me veio vontade de urinar, e eu 

disse, ele determinou: ─ “Há-de, vai ali atrás, longe de mim, isso faz...” Mais 

não conversasse; e eu reparei, me acanhava, comparando como eram pobres 

as minhas roupas, junto das dele (ROSA, 2006, p.107 grifos nossos). 

 

 

           A performatividade de gênero, nessa narrativa, percorre o ato performativo, enquanto 

constituição do gênero, e coloca em tensão o corpo e as normas impostas, comprometendo as 

categorias do masculino e feminino, por intermédio da repetição. Nesse sentido, a repetição 

surge no contexto sociocultural alterando o entorno, e, num deslocamento dos fatos/contextos 

originários, formaliza a constituição do corpo, evidenciando-o como citação dessa ação 

performática. Pela lógica da teoria de Butler, o corpo, na condição de vulnerabilidade no que 

tange à linguagem, instala-se na ação do que é feito e refeito, persistindo numa sustentação que 

é ameaçada pela linguagem, isso porque a linguagem, sendo de caráter performativo, realiza 

operações e as efetua no campo simbólico. Sendo assim, Diadorim, no imaginário ali produzido, 

por ser uma representação fictícia, sustenta a imagem do corpo, através da repetição ritualística 

à maneira dos atos de fala. Contudo, mesmo na reiteração litúrgica do ritual, encontramos a 

falha, a rasura, posto que nos espaços, onde se articula a representação do masculino, a 

descontinuidade desliza e repercute, legitimando-se, através da memória do narrador Riobaldo. 

Cito a narrativa roseana, 
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Mas, o que eu menos esperava, ouvi a bonita voz do menino dizer: ─ “Você, 

meu nego? Está certo, chega aqui...” A fala, o jeito dele, imitavam de mulher. 

Então, era aquilo? E o mulato, satisfeito, caminhou para se sentar juntinho 

dele. [...] O menino abanava a faquinha nua na mão, e nem se ria. Tinha 

embebido ferro na côxa do mulato, a ponta rasgando fundo. A lâmina estava 

escorrida de sangue ruim. Mas o menino não se aluía do lugar. E limpou a faca 

no capim, com todo capricho. ─ “Quicé que corta...” ─ foi só o que disse, a si 

dizendo. Tornou a pôr na bainha (ROSA, 2006, p.108 grifos nossos). 

 

 

          No excerto acima, Riobaldo depara-se com a abordagem de um homem, quando 

encontrou com Diadorim e realizaram o passeio de canoa. Para o “mulato”, Reinaldo/Diadorim 

não era somente um menino, mas uma presa fácil para o sexo, com a voz, percebida pelo 

narrador que “imitava de mulher”. Nesse fragmento da memória do narrador, sustenta-se a 

problemática da performance, assegurada na rede sentido obtida de modo visual acerca do 

corpo e do sujeito, como produtos discursivos, vinculados a uma historicidade. Tais investidas 

delineiam a violência produzida nesse campo simbólico e a teoria da performatividade de 

gênero abre campo para a desnaturalização do gênero e a sua ressignificação. Vale destacar 

que o gênero, por essa perspectiva, constitui-se através do conjunto de normas pelos quais o 

corpo adquire a legibilidade binária do sexo. Longe de estar condicionado ao destino, o gênero 

para Butler, assume a condição e caráter do que é feito e refeito a todo o tempo; ou seja, o 

gênero é produzido através de corpos, que são lidos em atenção somente a repetições e rituais 

de norma, com os quais o sujeito social está comprometido. Vejamos a passagem abaixo: 

 

─ “Você é valente, sempre?” ─ em hora eu perguntei. O menino estava 

molhando as mãos na água vermelha, esteve tempo pensando. Dando fim, sem 

me encarar, declarou assim: ─ “Sou diferente de todo o mundo. Meu pai disse 

que eu careço de ser diferente, muito diferente...” E eu não tinha medo mais. 

Eu? O sério pontual é isto, o senhor escute, me escute mais do que eu estou 

dizendo; e escute desarmado. O sério é isto, da estória toda ─ por isto foi que 

a estória eu lhe contei ─: eu não sentia nada. Só uma transformação, pesável. 

Muita coisa importante falta nome (id., 2006, p.109 grifos nossos). 

 

           Diadorim repetia, em atos performáticos ritualizados, o ser homem, mas levava o 

narrador a perceber, ao mesmo tempo, transformações nas expressões corporais, em 

insinuações pouco evidentes em seu empreendimento narrativo. Nesta ordem de ideias, a 



 
 

90 
 

sociedade é formada por sujeitos sociais pensantes, que, ao assumirem símbolos e valores, 

empreendem análises reflexivas. É o que se confirma na citação abaixo:  

a) afirmar que nossas mentes são pequenas caixas-pretas [...] que recebem 

informação, palavras e pensamento que são condicionados de fora, a fim de 

transformá-los em gestos, juízos, opiniões, etc.[...] b) assegurar que grupos e 

pessoas estão sempre e completamente sob controle de uma ideologia 

dominante, que é produzida e imposta por sua classe social, pelo estado, igreja 

ou escola e que o que eles pensam e dizem apenas reflete tal ideologia 

(MOSCOVICI, 2012, p.44). 

 

          Os sujeitos sociais, a despeito dos acontecimentos, ciências e ideologias, elaboram 

simbolicamente respostas a demandas a partir de suas vivências. Por esse viés, analisar o GS:V 

e as relações socioculturais, presentes nessa narrativa, requer refletir acerca do imaginário com 

o qual Guimarães Rosa buscou como base para tornar presente em sua prosa, essas 

representações locais, do humano. A constatação do pensamento é algo presente nas dúvidas 

postergadas pelo narrador, dialogando com a cultura local, com a coletividade sertaneja, o 

bando que lhe é, por pertencimento, familiar. Pensar Diadorim e procurar entendê-la foi ação 

posta em execução por Riobaldo todo tempo. Localiza-se, nesse plano, o que Moscovici (2012, 

p.56-57) assinala como “A presença real de algo ausente”, ou a “exatidão relativa de um objeto, 

que caracteriza a não familiaridade”; e, o não familiar naquele contexto, para o narrador, era 

Diadorim. Moscovici (2012) confirma a assertiva quando defende: “O ato da re-apresentação é 

um meio de transferir o que nos perturba, o que ameaça nosso universo, do exterior para o 

interior, do longínquo para o próximo”. O narrador de GS:V encerra o que foi dito acima, ao 

tematizar o sentimento experimentado, no primeiro encontro, após a despedida de Diadorim:  

 

Minha mãe estava no porto, por mim. Tive de ir com ela, nem pude me 

despedir direito do Menino. De longe, virei, ele acenou com a mão, eu 

respondi. Nem sabia o nome dele. Mas não carecia. Dele nunca me esqueci, 

depois, tantos anos todos. Agora, que o senhor ouviu, perguntas faço. Por que 

foi que eu precisei de encontrar aquele Menino? Toleima, eu sei. Dou, de. O 

senhor não me responda. Mais, que coragem inteirada em peça era aquela, a 

dele? De Deus, do demo? Por duas, por uma, isto que eu vivo pergunta de 

saber, nem o compadre meu Quelemém não me ensina. E o que era que o pai 

dele tencionava? Na ocasião, idade minha sendo aquela, não dei de mim esse 

indagado. Mire veja: um rapazinho, no Nazaré, foi desfeiteado, e matou um 

homem. Matou, correu em casa. Sabe o que o pai dele temperou? ─ “Filho, 

isso é a tua maioridade. Na velhice, já tenho defesa, de quem me vingue...” 

Bolas, ora. Senhor vê, o senhor sabe. Sertão é o penal, criminal. Sertão é onde 

homem tem de ter a dura nuca e mão quadrada (ROSA, 2006, p.109-110 grifos 

nossos). 
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           Riobaldo não compreende sua atração pelo menino Reinaldo e, o fato de não saber o 

nome não resulta em menor importância em sua estória. Diadorim era importante, apenas isso 

que o narrador percebia, mas pensar sobre o porquê de tê-lo encontrado, dialoga com a noção 

da crença em predestinação ou destino. Fugindo ao ato de nomear Diadorim, prefere registrar 

a presença na ausência, com a certeza de que não esqueceria a personagem. Para Moscovici 

(2012, p.58) “Antes de ver e ouvir a pessoa, nós a julgamos; nós já a classificamos e criamos 

uma imagem dela” e isso é algo das relações sociais, geralmente realizados a partir da percepção 

acerca das expressões percebidas e encontradas nessas representações. Contudo, o narrador da 

prosa roseana, não nomeia aquilo que acredita não ter nomeação, porque crê que “muita coisa 

importante não tem nome”. Conforme Butler (2014, p.37 grifs da autora),  

O gênero é uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada, 

jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura considerada. Uma 

coalizão aberta, portanto, afirmaria identidades alternativamente instituídas e 

abandonadas, segundo as propostas em curso; tratar-se-á de uma assembleia 

que permita múltiplas convergências e divergências, sem obediência a um 

telos normativo e definidor. 

 

           No sertão do Rosa, a complexidade do gênero constitui essa coalizão, campo aberto que 

compõe, sob diversos âmbitos, a performance na imagem representativa de Diadorim, mas 

também, a representação social do bando de jagunços, os quais convergem para a estrutura não 

familiar da personagem e, ao longo da narrativa, tornando-a familiar àquele contexto. Nesse 

âmbito, não há abandono ou descaso, mas solução de conflitos entre narrador e personagem, 

engendrada na categoria de gênero, proporcionando pensar constantemente sobre a íntima 

questão que atravessa Diadorim, sejam a sexualidade, o sexo, o gênero. Desse modo, o 

masculino em Reinaldo/Diadorim é a ressignificação das normas de gênero, possibilitando 

transformação e reconhecimento na esfera social, cuja representação sofre o questionamento 

constante do narrador. Não ocorre a discriminação em sua totalidade, nem a segregação e 

exclusão, diante do estatuto normativo do poder; pois, pela morte da personagem, resolve-se o 

contrato não autorizado com o social. Nesse aspecto, não havendo mudança completa, há 

enclausuramento, porque Diadorim silenciada da voz, que permite o diálogo com o campo 

simbólico, utiliza-se da linguagem no âmbito da imagem do corpo representado no masculino.  

No GS:V, o narrador questiona: 
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Por que foi que eu conheci aquele menino? O senhor não conheceu, compadre 

meu Quelemém não conheceu, milhões de milhares de pessoas não 

conheceram. O senhor pense outra vez, repense o bem pensado: para que foi 

que eu tive de atravessar o rio, defronte com o Menino? O São Francisco cabe 

sempre aí, capaz, passa. [...] Os gerais desentendem de tempo. Sonhação ─ 

acho que eu tinha de aprender a estar alegre e triste juntamente, depois, nas 

vezes em que no Menino pensava, eu acho que. Mas, para que? Por que? Eu 

estava no porto do de-Janeiro, com minha capanguinha na mão, ajuntando 

esmolas para o Senhor Bom-Jesus, no dever de pagar promessa feita por 

minha mãe, para me sarar de uma doença grave. Deveras se vê que o viver 

da gente não é tão cerzidinho assim? Artes que foi, que fico pensando: por aí, 

Zé Bebelo um tanto sabia disso, mas saiba sem saber, e saber não queria [...]. 

Ao que? Não me dê, dês. Mais hoje, mais amanhã, quer ver que o senhor põe 

uma resposta. Assim o senhor já me compraz. Agora, pelo jeito de ficar calado 

alto, eu vejo que o senhor me divulga (ROSA, 2006, p.110 grifos nossos). 

 

          Conforme Moscovici (2012), as representações devem ser estudadas e observadas no 

momento em que “emergem na esfera social”. No trecho acima, Riobaldo questiona o que 

motivou seu encontro e sustentou essa familiaridade no que tange à Diadorim; ao mesmo tempo, 

instiga se havia por certo um destino para que se encontrassem, nessa travessia do rio. Nesse 

aspecto, a ancoragem é o processo pelo qual o narrador procura nomear as ações e 

acontecimentos em torno da personagem, buscando em sua memória algo que impulsione uma 

resposta para os fatos, cujo valor atribui sentido para a estória narrada. Para Riobaldo, Diadorim 

finca-se em processos do passado, perturbadores e estranhos, vistos, na dimensão do social, 

entre nosso sistema particular de categorias, e o instiga a procurar resolver a problemática de 

gênero nessa representação do jagunço Reinaldo, a partir da verificação da ação performática 

empreendida pela personagem. Um dos pontos da ancoragem se dá na descrição para algum 

interlocutor, na quebra de resistência que há nesse processo de aceitação do que é representado, 

por conseguinte, a utilização do rótulo daquilo que foi nomeado e superado, no caso de 

Diadorim, o papel assumido do jagunço. Diadorim, ao nomear-se um jagunço, com identidade 

reconhecida de Reinaldo, cria a imagem e passa a habitar o imaginário, nessa representação. 

Desse modo, a representação do masculino, nas tramas do campo simbólico, é fortalecida e 

aceita no panorama sociocultural do sertão roseano, nessa classificação do ser jagunço, 

abrangendo um conjunto de comportamentos e regras, sempre interligados e relacionados com 

a classe e cultura com a qual se relaciona e empreende ações rumo ao empoderamento de 

direitos. Para o narrador, 
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Tudo me comprazia por diante, eu não necessitava de prolongares. ─ 

“Riobaldo...Reinaldo...” ─ de repente ele deixou isto em dizer: ─ “...Dão par, 

os nome de nós dois...” ─ A de dar, palavras essas que se repartiram: para 

mim, pincho no em que já estava, de alegria; para ele, um vice-versa de 

tristeza. Que por que? Assim eu ainda não sabia. O Reinaldo pitava muito; 

não acerto como podia conservar os dentes tão asseados, tão brancos (ROSA, 

2006, p.144 grifos nossos). 

 

           Diadorim, categorizada na memória do narrador, no masculino, mas também, investida 

na repercussão do retorno ao eterno feminino, passa a habitar uma relação positiva e negativa 

na categoria de gênero para Riobaldo, isso porque há uma procura por coincidências e 

aproximações com o que há de parecido com essa representação. Nas memórias do narrador, 

Diadorim emerge como uma incógnita que precisa ser resolvida, ainda que aceito por aquela 

classe. A associação dos nomes de Diadorim e Riobaldo era automaticamente invisibilizada 

pela personagem, para dar seguimento a sua representação do masculino, como estratégia, 

conforme o trecho anterior. Diadorim fazia-se reconhecer no masculino, ao pitar cigarro, 

fortalecendo aquele molde do papel tradicional masculino, precipitando sempre a imagem do 

jagunço; como resultado, impunha o arbitrário para o narrador. Distinta de todos os outros 

personagens, Diadorim torna-se objeto de uma convenção, partilhando, no sertão roseano, da 

mesma convenção na qual está situada. A ação performática da personagem, apesar de não 

resolver os conflitos com o narrador, também não incomodava, por conta de estar nomeada no 

masculino e, por isso, dentro do que é, em sua medida, classificável. Nesse construto fictício, 

uma identidade social é dada à Diadorim, que passa a ser reconhecido como Reinaldo, um 

homem corajoso e destemido, cujas características representam comunhão com os indivíduos 

do Sertão, assumindo sintomas e pertencimento, ou seja, familiarizando-se e tornando-se 

familiar para aquela comunidade sertaneja. De acordo Moscovici (2012, p.68) “[...] dar nome 

não é uma operação puramente intelectual, com o objetivo de conseguir uma clareza ou 

coerência lógica. É uma operação relacionada com uma atitude social”. Essa atitude social, que 

delineia no GS:V uma ação performática empreendida por Diadorim, dá conta de assumir 

padrão que é condicionado pelo psicológico e socialmente preenchedores do vazio de sentido, 

ou seja, a personagem preenche a categoria do masculino antes não vivenciada, contribuindo 

para o que Butler (2014, p.48) afirma que “[...] o gênero mostra ser performativo [...]. Nesse 

sentido, o gênero é sempre um feito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como 

preexistente à obra”. Ainda para Butler (2014, p.59), 
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O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no 

interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no 

tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de 

ser. A genealogia política das ontologias do gênero, em sendo bem-sucedida, 

desconstruiria a aparência substantiva do gênero, desmembrando-a em seus 

atos constitutivos, e explicaria e localizaria esses atos no interior das estruturas 

compulsórias criadas pelas várias forças que policiam a aparência social do 

gênero. Expor os atos contingentes que criam a aparência de uma necessidade 

natural, tentativa que feito parte da crítica cultural pelo menos desde Marx, é 

tarefa que assume agora a responsabilidade acrescida de mostrar como a 

própria noção de sujeito, só inteligível por meio de sua aparência de gênero, 

admite possibilidades excluídas à força pelas várias retificações do gênero 

constitutivas de suas ontologias contingentes (BUTLER, 2014, p.59). 

 

           Nesse sentido, Butler coloca o gênero no lugar de performance repetida, cuja estilização, 

nos atos repetidos, na categoria do representável, corrobora, em nossa investigação, para o 

entendimento da performance de Diadorim em se tornar bem-sucedida nos atos: ação juízo e 

valor no que tange ao empoderamento. Compreende-se, a partir do exposto, que o gênero 

masculino, assumido por Diadorim, nas agruras do sertão do Rosa, abarca os atos repetidos no 

interior dessa sociedade rígida e comprometida com o padrão tradicional, mas também perpassa 

pela ordem do que é cristalizado e aceito; tomando a aparência de um gênero que pode 

representar tanto o masculino, quanto o feminino. A performance do jagunço Reinaldo 

atravessava a personificação, o poder, o sentimento e a cultura, a partir da apropriação da 

linguagem, em atos repetidos. Em outra passagem do GS:V, o narrador conta: 

 

Mas eu gostava dele, dia mais dia, mais gostava. Diga o senhor: como um 

feitiço? Isso. Feito coisa-feita. Era ele estar perto de mim, e nada me faltava. 

Era ele fechar a cara e estar tristonho, e eu perdia meu sossego. Era ele estar 

por longe, e eu só nele pensava. E eu mesmo não entendia então o que aquilo 

era? Sei que sim. Mas não. E eu mesmo entender não queria. Acho que. 

Aquela meiguice, desigual que ele sabia esconder o mais de sempre. E em 

mim a vontade de chegar todo próximo, quase uma ânsia de sentir o cheiro do 

corpo dele, dos braços, que às vezes adivinhei insensatamente ─ tentação 

dessa eu espairecia, aí rijo comigo renegava. Muitos momentos. Conforme, 

por exemplo, quando eu me lembrava daquelas mãos, do jeito como se 

encostavam em meu rosto, quando ele cortou meu cabelo. Sempre. Do Demo: 

Digo? Com que entendimento eu entendia, com que olhos era que eu olhava? 

Eu conto. O senhor vá ouvindo. Outras artes vieram depois (ROSA, 2006, 

p.146-147). 
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          O narrador do GS:V em sua performance, repetia a resistência ao corpo, principalmente, 

assumia escapar do que entendia ser um feitiço, sobre a ideia de pensar em Diadorim, desejá-la 

e perder-se em pensamentos que conforme tresvariava, estava sempre em volta com as dúvidas 

acerca dos sentimentos, da imagem produzida em sua memória do representado pela 

personagem trágica. Performaticamente, o narrador que não duvidava de sua categoria de 

gênero, assumido e visto sempre no masculino, a partir do que é natural, mas despertava anseios 

para a Diadorim ali presente, sempre por perto, parecendo colocar em negociação seus 

sentimentos e seu gênero, pondo dúvida acerca de sua natureza masculina. Desse modo, era o 

asco que Riobaldo sentia ao pensar nessa personagem, não pelo fato de nutrir essa atitude/ação, 

mas por si mesmo, não deixando dúvida de que era e representava o homem/macho no sertão 

roseano. Para Moscovici (2012, p.73) “Todas as imagens podem conter realidade e eficiência 

em seus inícios e terminar sendo adoradas” e conforme o narrador pensava em Diadorim, a 

representação imagética da personagem se transformava em algo verdadeiro, justificando o 

gostar que tanto o incomodava. Outra característica dessa representação do masculino em 

Diadorim, é o silêncio, parte de sua estratégia para fortalecer suas ações e conseguir delinear 

cada passo em sua investida para a vingança, que, para a personagem, só poderia efetivar-se no 

campo simbólico do masculino, visto por ela na condição do mais forte. Conforme Moscovici 

(2012, p.77) “[...] seu silêncio é precisamente o que garante sua importante função 

representativa: expressar primeiro a imagem e depois o conceito, como realidade”. A partir da 

performance de Diadorim, nos atos repetidos do masculino, o narrador se vê diante de algo que 

requer uma explicação, porque ocorre a impossibilidade de reconhecimento total, acerca das 

categorias de gênero, o que faz repercutir em uma rasura no simbólico, incapaz de afirmar se 

ali estava presente a não identidade reconhecida nos moldes da representação prévia, acerca do 

masculino ou do feminino. De acordo Butler (2014, p.195), 

 

Se a verdade interna do gênero é uma fabricação, e se o gênero verdadeiro é 

uma fantasia instituída e inscrita sobre a superfície dos corpos, então parece 

que os gêneros não podem ser nem verdadeiros nem falsos, mas somente 

produzidos como efeitos da verdade de um discurso sobre a identidade 

primária e estável. 

 

           Logo, a performance de gênero não pode ser inscrita nas categorias que emergem sobre 

falso/verdadeiro, mas fortalecem-se como efeitos da verdade de um discurso, e, Diadorim, 



 
 

96 
 

perpassa pelas categorias de gênero, mas sempre retomando ao que denominamos de retorno 

ao eterno feminino, o que Butler entende como “identidade primária e estável”. Para esse fim, 

a personagem ampara-se na performatividade, cuja ação percorre atos repetidos e 

extravasamentos no campo simbólico; o juízo, cuja delimitação põe a categoria de gênero em 

dúvida e busca resposta para as questões que provêm da cultura e do imaginário; e o valor, 

distribuído não somente nas crenças e demarcações do poder, mas também da linguagem, do 

sentido e daquilo que percorre os sistemas do que se instala no campo sociocultural, 

psicossocial dessa representação. Para compor a teatralização rumo ao empoderamento, a 

narrativa roseana investe na personagem Diadorim, na imagem do menino e do jagunço 

Reinaldo, sobressaindo na justificativa da vingança, um ato deliberadamente masculino para 

aquela situação, fortalecendo essa atuação fictícia da categoria de gênero, numa tomada de 

decisão que põe em evidência a mulher e compreende o homem; ambos amparados na esteira 

social de características e símbolos, que evidenciam a ancoragem. Desse modo, a performance 

de Diadorim contribui para o entendimento acerca dos atos repetidos, em se tratando do gênero, 

enquanto fabricação, nesse construto fictício do sertão roseano. 

 

2.3 Diadorim: o retorno ao eterno feminino como performatividade 

 

A ciência nunca nos dará todas as respostas.  

(LÉVI-STRAUSS, 1987, p.23). 

Nunca tive, e ainda não tenho, a percepção do sentimento de minha identidade 

pessoal. Apareço perante mim mesmo como o lugar onde há coisas que 

acontecem, mas não há o ‹‹Eu››, não há o ‹‹mim››. Cada um de nós é uma 

espécie de encruzilhada onde acontecem coisas. As encruzilhadas são 

puramente passivas; há algo que acontece nesse lugar. Outras coisas 

igualmente válidas acontecem noutros pontos. Não há opção: é uma questão 

de probabilidades.  

(id., 1987, p.10). 

             

          Como mencionamos anteriormente, para que se estabeleça o sentido para a compreensão 

acerca dos estudos de gênero no Grande Sertão: Veredas, na presente pesquisa, procurou-se 

delinear a representação social nessa narrativa ficcional. Logo depois, para expor o ponto de 

vista que defendemos acerca da presença na ausência do retorno ao eterno feminino, na 
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personagem Diadorim, entendemos que “O mito se desenvolverá como em espiral” (LÉVI-

STRAUSS, 2008, p.265). Os estudos acerca da diferença ontológica entre os sexos no contexto 

da representação da mulher na literatura são importantes para compreender como o sistema 

simbólico, em relação de força, movimentou o pensamento no que tange à construção do perfil 

feminino na sociedade. Para esta pesquisa, serviram de base os estudos que se voltam para a 

representação do gênero, resguardando o mito do eterno feminino, aplicado à personagem 

feminina. O mito presente nessa pesquisa aborda a perspectiva essencialista com a qual o eterno 

feminino se instala como estereótipo, onde os dualismos (macho-fêmea, homem-mulher, 

masculino-feminino) clivaram-se no decorrer da tradição ocidental (SPIVAK, 2006). 

           Diadorim, personagem complexa e enigmática, apresenta características reveladoras de 

que a situação da mulher no contexto socioeconômico e cultural perpassa por questões cruciais 

do poder, sustentados pela diferenciação dos sexos. Partiu-se inicialmente da hipótese de que o 

mito do eterno feminino se faz presente na personagem Diadorim, e, desse modo, propomo-nos 

a evidenciá-lo, no interior da narrativa, como uma das articulações adotadas pela personagem 

para negociar, com a ordem do domínio masculino já aceito pela tradição. Desse modo, a partir 

da perspectiva dos estudos feministas, analisamos nessa investigação, como o essencialismo 

estratégico30 de gênero contribui para a discussão e o entendimento do modo como as mulheres 

são/estão submetidas a normas sociais opressivas (SPIVAK, 1994) e endossadas, mas, ao 

mesmo tempo, negociadas por Diadorim na obra, em apreço. 

           A pesquisa em torno da representação do gênero e sua evidência confirma-se que há um 

mito do eterno feminino nesse contexto, que busca genealogicamente a construção impositiva 

do belo sexo, desde Rousseau de Emílio ou da Educação, publicado em 1762, como explicação 

plausível para negar o acesso da mulher ao espaço público, à cidadania e, consequentemente, 

ao domínio da razão comprometida com o universal. Em relação à personagem Diadorim, essa 

percebe, desde cedo, a predominância masculina no contexto socioeconômico do Sertão 

brasileiro e intui que o gênero, enquanto construção discursiva mantém-se pela repetição, e 

passa a se valer da performance atribuída ao homem, como forma de sobrevivência. A partir 

daí, empreende ações esperadas e favoráveis ao homem e, para tanto, busca soluções como o 

uso da força, do vigor físico e determinação; entretanto, não se desvencilha de todo dos papeis 

                                                           
30 Destaca-se que a definição teórica sobre o “essencialismo estratégico” foi cunhada e aprofundada por Gayatri 

Spivak em seu artigo Pode o subalterno falar? (1994) em que a autora enfatiza a relevância deste posicionamento 

conjuntural por parte de novos movimentos sociais, permitindo um tipo de essencialismo identitário momentâneo 

e solidário, como meio a partir do qual algumas conquistas poderiam ser alcançadas. 
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delineados pela tradição ao segundo sexo e acaba por negociar com as representações de gênero 

em proveito próprio; desta sorte, delineia uma estratégia rumo ao empoderamento31 feminino 

(BUTLER, 2014). Defende-se aqui, portanto, que qualquer forma de representação mantém-se 

em um processo de presença na ausência (DERRIDA, 2014) e cabe à negociação e resistência 

a possibilidade de intervenção sociopolítica, ensejando às mulheres visibilidade e legitimidade, 

para que venham a ocupar um locus enunciativo diferenciado no que diz respeito ao poder de 

decisão.  

          A crítica feminista entende que não há uma natureza feminina essencial, biológica ou 

culturalmente definitiva e definida, principalmente no que tange às questões e problemáticas de 

gênero, condenando assim o pensamento acerca do destino como imposição e verdade suprema. 

Desse modo, eternizar, seria de acordo Pierre Bourdieu (2014, p.15) “[...] uma representação 

conservadora da relação entre os sexos, a mesma que se condensa no mito do “eterno 

feminino””. Por esse viés, pensar a luta feminista na instância da unidade doméstica, perpassa, 

para além dessa unidade, em lugares cujo princípio de dominação estende-se por toda a esteira 

sociocultural, diversificando a elaboração de imposições e domínios (BORDIEU, 2014). O 

pensamento da dominação masculina, já é em si um construto produzido por essa dominação e 

no GS:V, Diadorim atinge as marcas do domínio masculino pela performance que imbrica nesse 

pensamento de dominação tradicionalmente prescritivo e permanente no campo simbólico da 

cultura. Com isso, estabelece nesse campo, 

 

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 

justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem 

necessidade de se enunciar em discurso que visem a legitimá-la. A ordem 

social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a 

dominação masculina sobre a qual se alicerça (id., 2014, p. 22-24).  

 

          Rumo ao empoderamento de direitos, Diadorim utiliza-se deliberadamente do campo 

simbólico masculino em sua estratégica performance repetida do gênero masculino. Com isso, 

                                                           
31 “O termo empoderamento se refere a uma gama de atividades, de assertividades individuais até à resistência, 

protesto e mobilização coletiva, que questionam as bases das relações de poder. No caso de indivíduos e grupos, 

cujos acessos aos recursos de poder são determinados por classe, casta, etnicidade e gênero, o empoderamento 

começa quando eles não apenas reconhecem as forças sistêmicas que os oprimem, como também atuam no sentido 

de mudar as relações de poder existentes. Portanto, o empoderamento é um processo dirigido para a transformação 

da natureza e direção das forças sistêmicas que marginalizam as mulheres e outros setores excluídos em 

determinados contextos” (BATLIWALA, 1994, p. 130).  
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o corpo é imprescindível para a visão mítica do mundo cuja matriz incorpora e guarda as raízes 

da “relação arbitrária de dominação de homens sobre as mulheres”; completando, nessa 

narrativa, a configuração da divisão do trabalho, que no sertão roseano, reserva aos homens 

jagunços um estilo de vida próprio e independente, excluindo a mulher de aproximação e poder; 

na ordem social dessa ficção, o sertão é reservado somente aos homens de coragem e força 

bruta. Compreendendo e dispensando, conforme assinalado por Bourdieu (2014), trata-se de 

uma força de ordem que “dispensa justificação”, isso porque à mulher reserva-se o silêncio, a 

subalternidade, cuja acústica é não ter voz, não participar, porque, à mulher designa-se outro 

posto, o da unidade doméstica. O narrador, na impossibilidade de explicar a presença de uma 

mulher no contexto do S/sertão e toda a geografia inóspita para o feminino, reforça a imagem 

do menino, do jagunço investido de poder e coragem. A procura da diferença biológica nesse 

limiar não é motivada, porque preserva o homem investido em Reinaldo, construído e 

fundamentado na objetividade do masculino. Para o narrador,  

 

Reinaldo tão sereno, tão alegre. E foi ele mesmo, no cabo de três dias, quem 

me perguntou: ─ “Riobaldo, nós somos amigos, de destino fiel, amigos?” ─ 

“Reinaldo, pois eu morro e vivo sendo amigo seu!” ─ eu respondi. Os afetos. 

Doçura do olhar dele me transformou para os olhos de velhice da minha mãe. 

Então, eu vi as cores do mundo. Como no tempo em que tudo era falante, aí, 

sei. De manhã, o rio alto branco, de neblim; e o ouricurí retorce as palmas. Só 

um bom tocado de viola é que podia remir a viver de tudo aquilo (ROSA, 

2006, p.148). 

 

          A memória do narrador alcança as características de Diadorim sempre arbitrárias, 

reconduzindo a análise e questionamento acerca do sentimento próprio, aproximando-se dos 

acontecimentos, afastando a identificação constante, interessando-se pelo registro e ratificação 

da figura do jagunço, em detrimento da mulher ali presente, invisibilizada. Eternizar Diadorim 

é manter a lembrança do nomeável, das referências do eterno feminino, que possibilitavam a 

comparação e permanência do imaginário nessa construção social e fictícia. Conforme pensava 

em Diadorim e a descrevia para o Compadre Quelemém, familiarizava-se com aquela 

representação e compreendia as ações empreendidas pela personagem, reunindo argumentos 

para explicar para si mesmo, a impossibilidade de sentir algo pela personagem.  Para Bourdieu 

(2014, p.27 grifos do autor),  
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Quando os dominados aplicam àquilo que os domina esquemas que são 

produtos da dominação, ou, em outros termos, quando seus pensamentos e 

suas percepções estão estruturados de conformidade com as estruturas 

mesmas da relação da dominação que lhe é imposta, seus atos de 

conhecimento são, inevitavelmente, atos de reconhecimento, de submissão 
(BOURDIEU, 2014, p.27 grifos do autor). 

 

           Concordando com Bourdieu, entendemos que a personagem do GS:V empreende ação, 

de juízo e valor, que corroboram o pensamento, cujo princípio tende a reconhecer no poder 

dominante, nesse caso, na dominação masculina, a prescrição imposta em atos de submissão a 

essa estrutura dominante. Ao investir no masculino, Diadorim evidencia que essa ação 

teatralizada reforça sua submissão ao poder e que, ao mesmo tempo, a veicula a normas. 

Formaliza, assim, em sua performance repetida do gênero masculino, a possibilidade de 

participar, na esteira social, desse conhecimento, reconhecendo-se neste palco, cuja cena 

encontra-se em desdobramento. Em outra passagem da narrativa, o narrador observa, 

 

E ele, o Reinaldo, era tão galhardo garboso, tão governador, assim no sistema 

pelintra, que preenchia em mim uma vaidade, de ter me escolhido para seu 

amigo todo leal. Talvez também seja. Anta entra n’água, se rupêia. Mas, não. 

Era não. Era, era que eu gostava dele. Gostava dele quando eu fechava os 

olhos. Um bem-querer que vinha do ar de meu nariz e do sonho de minhas 

noites. O senhor entenderá, agora ainda não me entende. E o mais, que eu 

estava criticando, era me a mim contando logro ─ jigajogas (ROSA, 2006, 

p.149). 

 

          De acordo Moscovici (2012, p.100) “[...] representações sociais determinam tanto o 

caráter do estímulo como a resposta que ele incita, assim como, em uma situação particular, 

eles determinam quem é quem”. Nesse jogo da ação performática delineado por Diadorim, a 

relação estabelecida com o narrador não apenas determinava a representação do masculino 

empreendida pela personagem, mas também estimulava a interdependência de um coadjuvante 

nessa ação, com a finalidade de determinar os papeis da categoria de gênero. Nesse sentido, 

Rosiska Darcy de Oliveira (2012, p.11) em “Elogio da diferença: o feminino emergente” 

observa que “[...] aproximar dos territórios do feminino exige a travessia dos territórios do 

masculino. E essa travessia foi e é para as mulheres uma espécie de exílio, em suas dimensões 

múltiplas de estranheza, de solidão, mas também de aventura, de enriquecimento e de lucidez”. 

Com o propósito de atravessar tal território e demarcar sua propriedade na categoria de gênero, 
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Diadorim aproxima-se de Riobaldo na condição do amigo e companheiro de lutas nas agruras 

do sertão roseano. Nessa investida, a personagem ocupa uma espécie de exílio, na medida em 

que teatraliza o masculino a fim de atingir sua meta: vingar a morte do pai. Nesse propósito, 

Diadorim aventura-se no território masculino, vivenciando a ambígua condição do andrógino. 

Enquanto, o eterno feminino resguardado surge nas palavras do narrador... 

 

Eu dizendo que a Mulher ia lavar o corpo dele. Ela rezava rezas da Bahia. 

Mandou todo o mundo sair. Eu fiquei. E a Mulher abanou brandamente a 

cabeça, consoante deu um suspiro simples. Ela me mal-entendia. Não me 

mostrou de propósito o corpo. E disse... 

Diadorim – nu de tudo. E ela disse: 

- “A Deus dada. Pobrezinha...” 

E disse. Eu conheci! Como em todo o tempo antes eu não contei ao senhor – 

e mercê peço: - mas para o senhor divulgar comigo, a par, justo o travo de 

tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu também só soube... Que 

Diadorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita...Estarreci. A dôr não 

pode mais do que a surpresa. A coice d’arma, de coronha... 

Ela era. Tal que assim se desencantava, num encanto tão terrível; e levantei 

mão para me benzer – mas com ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as 

lágrimas maiores. Uivei. Diadorim! Diadorim era uma mulher. Diadorim era 

mulher como o sol não acende a água do rio Urucúia, como eu solucei me 

desespero (ROSA, 2006, pp.598-599). 

 

          Nessa passagem do GS: V, Diadorim inscrita no feminino e investida da representação 

no masculino, exposta à morte, com desfecho para seu enigma existencial, retoma com força 

ao eterno feminino, fomentando os desígnios da pauta da tradição no que diz respeito à 

prescrição normativa acerca do corpo. Impossibilitada de reagir diante dos fatos, intacta, morre 

para dar prosseguimento ao causo narrado por Riobaldo. Desmontar a categoria de gênero, na 

morte, já não é importante, frente aos fatos e campo simbólico ali instituídos, expostos e 

resolvidos diante da impossibilidade de dar seguimento à proposta do empoderamento, por via 

da ação estratégica e performática até então praticada e representada. Morta, já não teatraliza, 

abalizando, no tecido do corpo exposto, o retorno à categoria do feminino presentificado, mas 

não consolidado no percurso da estória. Para Bourdieu (2014, p.32 grifos do autor), 

 

O CORPO TEM SUA FRENTE, lugar da diferença sexual, e suas costas, 

sexualmente indiferenciadas e potencialmente femininas, ou seja, algo 
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passivo, submisso, como nos fazem lembrar, pelo gesto ou pela palavra, os 

insultos mediterrâneos contra a homossexualidade [...]; tem suas partes 

públicas, face, fronte, olhos, bigode, boca, órgãos nobres da apresentação, 

nos quais se condensa a identidade social, o ponto de honra, o nif, que obriga 

a enfrentar ou olhar os outros de frente, e suas partes privadas, escondidas ou 

vergonhosas, que a honra manda dissimular (BOURDIEU, 2014, p.32 grifos 

do autor). 

 

           Diadorim, revestida no campo simbólico do masculino, enfrentou a ordem vigente, o 

poder instituído no patriarcado, o domínio masculino prescritivo e forte, comprometendo no 

campo sociocultural as estruturas naturalizadas ao longo tradição da sociedade. Mas, nesse 

ínterim, compromete-se com a representação do gênero em trânsito, ora assumindo o 

masculino, ora deixando o feminino ressurgir em sua ação performática. O fim trágico da 

personagem é o ato regulador imbuído de resolver, no sertão roseano, as dúvidas metafísicas de 

Riobaldo, passando a habitar, nesse construto ficcional, o comprometimento com o ideal para 

essa realidade. De acordo Butler (2014, p.213 grifo da autora) “A tarefa não consiste em repetir 

ou não, mas em como repetir ou, a rigor, repetir e por meio de uma proliferação radical do 

gênero, afastar as normas do gênero que facultam a própria repetição” isso porque entende que 

“A desconstrução da identidade não é a desconstrução política; ao invés disso, ela estabelece 

como políticos os próprios termos pelos quais a identidade é articulada”. Por esse viés, a 

personagem de Guimarães Rosa perpassa pelo campo simbólico masculino, contudo, ao repetir 

radicalmente o gênero, não consegue se afastar das normas impositivas ao feminino, porque, 

não somente atua performaticamente, mas sim adentra na categoria masculina com atributos e 

características dos valores do feminino, justamente no lugar em que a construção política 

estende sua bandeira, na construção e manutenção de uma identidade fixa, estável e 

comprometida com a naturalização dos efeitos de gênero sobre os corpos. Ao rememorar o 

corpo de Diadorim, o narrador conta, 

 

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

para trás, incendiável: abaixei meus olhos. E a Mulher estendeu a toalha, 

recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, a boca. 

Adivinhava os cabelos. Cabelos que cortou com tesoura de prata... Cabelos 

que, no só ser, haviam de dar para baixo da cintura... E eu não sabia por que 

nome chamar; eu exclamei me doendo: 

- “Meu amor!...” (ROSA, 2006, p.599). 
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          Para o narrador da saga roseana, Diadorim era ali morta, a representação do mito do 

eterno retorno, do retorno a um feminino guardado e impossível de negociar com o corpo 

abstraído da vida; levado. Seu corpo desfalecido, em última instância, sem possibilidade para 

um embate, opera, no campo da discussão de gênero, uma imbricada celeuma, que se espraia 

para a ordem moral, física e sentimental, no sertão roseano. Para Mircea Eliade (1992, p.140) 

em O mito do eterno retorno, “o desenvolvimento da história é governado e orientado por um 

fato único, um fato que se mantém absolutamente sozinho” o que corrobora, no limiar da nossa 

investigação, com o sertão do Rosa, onde a morte, como reguladora de um fato, propicia o 

retorno ao eterno feminino, na perspectiva do essencialismo estratégico, cujo código simbólico 

enceta a decifração, isto é, somente Diadorim morta pôde ser decodificada. Ainda na linha de 

pensamento de Eliade, ao afirmar que “Como consequência, o destino de toda a humanidade, 

junto com o destino individual de cada um de nós, é desenvolvido apenas uma vez, de uma vez 

por todas, em um tempo concreto e insubstituível, que é o da “história e da vida””, o que 

sustenta a nossa hipótese do retorno ao eterno feminino, num jogo deliberado de ação, juízo e 

valor – voltando-se para o campo simbólico estabelecido, que traz a ideia de destino, também 

de uma essência à que a personagem se volta, comprometida com a tradição normativa que 

impõe ao segundo sexo uma adequação e justificativa para seus atos. Desse modo, o destino 

dos jagunços e o destino de Diadorim regulou-se ao descer a cortina do teatro, despindo o corpo 

morto, morrendo o homem representado no jagunço Reinaldo, devolvendo a mulher à 

eternização do feminino escondido. Para Bourdieu (2014, p.33 grifo do autor),  

 

[...] usos públicos e ativos da parte alta, masculina, do corpo – fazer frente a, 

enfrentar, frente a frente (qabel), olhar no rosto, nos olhos, tomar a palavra 

publicamente – são monopólio dos homens; a mulher [...] mantém-se afastada 

dos lugares públicos, deve de algum modo renunciar a fazer uso público do 

próprio rosto e de sua palavra. 

 

          Diadorim, em sua performance, mantém-se na esteira do trânsito das categorias 

masculino/feminino, mesmo ao renunciar ao feminino, compreendia o pouco falar uma 

estratégia; encarando, silenciosamente, as ações performáticas no sentido de negociar com o 

campo simbólico, já que assumir o masculino não apagavam de todo as características existentes 

em sua natureza. Para Eliade (1992, p.32) “O mito é "tardio" apenas em sua formulação; mas 

seu conteúdo é arcaico, e refere-se aos sacramentos — isto é, aos atos que pressupõem uma 
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realidade absoluta, uma realidade que é extra humana” significando um amparo, para o mito do 

eterno feminino, em outras personagens da história, heroínas e donzelas guerreiras, que 

sobressaem, enquanto arquétipos do ideal de mulher para esse tipo de narrativa, resguardada 

em fortalecimento da coragem da mulher, mas também, da importância de se inscrever no 

campo simbólico do homem/masculino, encontrando motivações e caminhos já trilhados e, no 

sertão roseano, o jaguncismo  mantém-se como estratégia, tendo a guerra como limiar  do 

enfrentamento, nos embates pela terra, nas forçadas invasões e imposições políticas. Conforme 

Bourdieu (2014, p.40), 

 

O trabalho de construção simbólica não se reduza uma operação estritamente 

performativa de nominação que oriente e estruture as representações, a 

começar pelas representações do corpo (o que ainda não é nada); ele se 

completa e se realiza em uma transformação profunda e duradoura dos corpos 

(e dos cérebros), isto é, em um trabalho e por um trabalho de construção 

prática, que impõe uma definição diferencial a excluir do universo do pensável 

e do factível tudo que caracteriza pertencer ao outro gênero [...] (BOURDIEU, 

2014, p.40). 

 

          Diadorim, nesse trabalho de construção simbólica, não só representou o jagunço 

Reinaldo, mas também investiu na transformação do corpo, permanente e duradouro, enquanto 

fluía a vida, em energia vital; mas, a partir da morte, consolida-se a definição diferencial do 

priori estabelecido. Irrompe-se o fatídico acontecimento, excluindo do universo pensável sua 

imagem reconhecida de jagunço, passando a habitar o feminino, em seu retorno ao eterno 

feminino. Gayatri Spivak (1994, p.187 grifos da autora) em Quem reivindica alteridade? 

Questiona e responde que, 

Como as narrativas históricas são construídas? Para se conseguir algo parecido 

com uma resposta a essa pergunta, farei uso das noções de escritura e de leitura 

em seu sentido mais geral. Produzimos narrativas e explicações históricas 

transformando o socius, onde nossa produção é escrita, em bits – mais ou 

menos contínuos e controlados – que são legíveis. Como essas leituras 

emergem e qual delas será legitimada são questões que tem implicações 

políticas em todos os níveis possíveis. 

 

          O eterno feminino, nesse patamar do discurso, trata-se de uma metanarrativa histórica 

construída e consolidada e legitima-se, na ordem do representado e também nas representações 

sociais externas ao texto, em análise, corroborando a imersão da cultura em crenças, mitos e 
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narrativas, que atravessam a história, passando a ser familiar em sua conjuntura. Logo, com 

aparatos fortalecidos pela tradição, produzindo imagens, representações, as quais imprimem 

valor, ação e juízo ao que não existia antes, e passam a tomar direção e sentido, no socius. Isso 

porque “Somos obrigados a trabalhar dentro de narrativas da história, e inclusive a acreditar 

nelas” (id., 1994, p.190). Para o narrador do GS:V, 

 

Ela tinha amor em mim. 

E aquela era a hora do mais tarde. O céu vem abaixando. Narrei ao senhor. No 

que narrei, o senhor talvez até ache mais do que eu, a minha verdade. Fim que 

foi. 

Aqui a estória se acabou. 

Aqui, a estória acabada. 

Aqui a estória acaba (ROSA, 2006, p.600). 

 

           Conforme Álvaro de Campos por Fernando Pessoa em Lisbon Revisited (1923)32 “Não 

me venham com conclusões! A única conclusão é morrer”, repercutindo, em nossa análise, que 

a narrativa roseana abarca esse existencialismo, mas também a ideia de que somente a morte 

poderá concluir.  A Diadorim morta, somando toda a estória, encerra o acabamento, o narrado 

concluído. O amor aparece, ao final da narrativa, como o sonho flutuante que distante do 

possível de ser vivido, prima pela trágica condição do justificável, repercutindo para o homem 

na heteronormatividade compulsória, o alheamento e o abandono da angústia do incerto em 

toda a saga roseana. A morte, nessa trama simbólica, faz Riobaldo buscar explicação para os 

sentimentos nutridos por Diadorim e entregar-se ao sentir, porque aquele corpo exposto, de 

frente, nu, era o corpo desejado da personagem, que representou o homem, mas não 

proporcionou, ao fim da estória, na condição da categoria masculina, ao fim e ao cabo, a 

efetivação do desejo contido. Tal espetáculo fê-lo sentir, por um instante, a sensação de 

completude, agora reafirmado da presença na ausência. Para Sören A. Kierkegaard (2010, 

p.94) em O conceito de Angústia, 

 

                                                           
32 “A única realidade social é o indivíduo”. Textos Filosóficos. Vol. I. Fernando Pessoa. Lisboa: Ática, 1968 

(imp. 1993). – 198. 
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 O eterno, pelo contrário, é o presente. Pensado, o eterno é o presente como 

sucessão abolida (o tempo era a sucessão que passa). Para a representação, ele 

é uma progressão, porém progressão que não sai do lugar, porque o eterno 

para a imaginação é o presente infinitamente pleno de conteúdo. No eterno, 

por sua vez, não se encontra separação do passado e do futuro, porque o 

presente é posto como a sucessão abolida (KIERKEGAARD, 2010, p.94). 

 

          Para essa representação da personagem de Guimarães Rosa, o eterno feminino torna-se 

presente, algo de que faz parte, progressivamente, em toda a narrativa, o presentificável em 

progressão constante. Isso porque “[...] negocia um espaço que pode, não apenas 

historicamente, mas filosoficamente, ser acessível a ela” (SPIVAK, 1994, p.191). Diadorim se 

investe na ação performática porque sabe que, naquele lugar sertão, constitui o recurso de que 

dispõe para consolidar seus objetivos, na vingança pela suposta morte do pai. Eterniza o 

feminino ao revelar para o narrador a respeito de sua origem, seu nome próprio, sua identidade 

prévia, fortalecendo, nas agruras do sertão, aquilo de que procura se afastar, do campo simbólico 

do feminino. Conforme pensava em Diadorim, Riobaldo pensava e repensava, contando o causo 

ao compadre Quelemém, 

 

Desapoderei. 

Aonde ia, eu retinha bem, mesmo na doidagem. A um lugar só: às Veredas-

Mortas... De volta, de volta. Como se, tudo revendo, refazendo, eu pudesse 

receber outra vez o que não tinho tido, repor Diadorim em vida? O que eu 

pensei, o pobre de mim. Eu queria me abraçar com uma serrania? Mas, nessa 

parte, de muito mal me lembro, pelo revés em minha saúde. Ao que eu ia, de 

repente, me vinha um assombramento de espírito, muita vez tonteei, de ter de 

me segurar, de cair; e, depois, durante muitos espaços, eu restava esquecido 

de tudo, de quem eu era, de meu nome (ROSA, 2006, p.600 - 601). 

 

          Conforme Moscovici (2012, p.122) “[...] a resistência à mudança é um ingrediente 

necessário a toda mudança, não é um fator abstrato ou causal e deve ser considerado como uma 

consequência da situação social”. Diante dos acontecimentos em torno do desfecho da morte 

da personagem, o narrador realiza sua travessia pelas “Veredas – Mortas... De volta, de volta” 

e, nessas veredas, traz a imagem de Diadorim cada vez mais intensa, porque na ausência desta, 

invocava a lembrança para não deixar perder a memória e, assim, mantê-la viva, de algum 

modo. Resistindo à mudança, o narrador invade novamente a dúvida metafísica, os 

questionamentos acerca da vida e da personagem, buscando esquecer a identidade própria, para 
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também se esquecer de pronto, da morte de sua Diadorim. Mais adiante, o narrador prossegue 

seu lamento, em torno da personagem sertaneja, 

 

Meu coração rebateu, estava dizendo que o velho era sempre novo. (...) Mas 

eu disse tudo. Declarei muito verdadeiro e grande o amor que eu tinha a ela; 

mas que, por destino anterior, outro amor, necessário também, fazia pouco eu 

tinha perdido. O que confessei. E eu, para nojo e emenda, carecia de uns 

tempos (ROSA, 2006, p.601). 

 

          A lembrança do narrador, após a partida da personagem, remoía tudo o que fora capaz de 

perceber e declarar à sua amada; no entanto, identifica aí, nesse contexto, que suas confissões 

não foram suficientes para trazer de volta, num retorno possível, Diadorim. O culto à memória 

é uma das funções do mito, que abarca a ideia de operação contínua, para sobreviver ao tempo. 

Nessa operação constante, Riobaldo entregou-se ao confessionário com seu interlocutor 

compadre Quelemém, justificando para este, a dor maior de perder o amor proibido e intocável, 

para aquelas paragens e naquele contexto sócio-histórico. Nisso, compreende que não havendo 

mais o que fazer para dar vida à Diadorim, reaviva na memória aquilo que surge como 

recordação constante, cuja manutenção dos registros efetiva-se na ordem do narrado, em sua 

estória contada ao compadre Quelemém. Nas palavras do narrador do GS:V, 

 

Mas ninguém não pode me impedir de rezar; pode algum? O existir da alma é 

a reza... Quando estou rezando, estou fora de sujidade, à parte de toda loucura. 

Ou o acordar da alma é que é? 

E, o pobre de mim, minha tristeza me atrasava, consumido. Eu não tinha 

competência de querer viver, tão acabadiço, até o cumprimento de respirar me 

sacava. E, Diadorim, às vezes conheci que a saudade dele não me desse 

repouso; nem o nele imaginar. Porque eu, em tanto viver de tempo, tinha 

negado em mim aquele amor, e a amizade desde agora estava amarga falseada; 

e o amor, e a pessoa dela, mesma, ela tinha me negado. Para quê eu ia 

conseguir viver? (id., 2006, p.605). 

 

           Nesta coordenada narrativa, ao se findarem os acontecimentos, acerca da relação entre 

Diadorim e Riobaldo, impõe-se a clareza impactante a respeito do que se passou e o narrador 

compreende que, para remediar o não efetivado no campo da presença, somente pode ser 

percebido na ausência.  Com Diadorim morta, procura considerar a possibilidade da descoberta 
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do enigma, que não aconteceu em vida, e efetivar, de forma compensatória, o amor em 

plenitude.  

          Então, a partir dos estudos de Judith Butler, faz-se imprescindível, nessa análise literária, 

o uso dos estudos de gênero, advindos da discussão feminista e pós-estruturalista, porque a 

filósofa estadunidense oferece e propicia o enfoque da literatura, partindo do lugar cultural das 

categorias de gênero. Desse modo, a formação do sujeito e a autoconstrução perpassam pela 

análise, porque, ao invés de criar empecilho para probabilidades e parâmetros diversos dentro 

da investigação acerca desse sujeito, traz a importância de questionar estruturas fixas, 

naturalizadas dentro do contexto das narrativas históricas. Desse modo, Butler critica a 

natureza excludente de identidade e a análise literária desses construtos fictícios, retoma as 

questões sobre exclusão e identidade com afinco. Nessa conjuntura, vemos o aparente fracasso 

performativo de Diadorim como potencialidade insidiosa para a mudança e a literatura de João 

Guimarães Rosa, como escrita de subversão, na linha de raciocínio de Butler. A morte, 

reconhecida, nesse contexto, surge como oportuna afirmação rumo ao empoderamento de 

direitos, pois, mesmo não atingindo os objetivos, lê-se em Diadorim o reconhecimento do 

sujeito social, em busca de algo, que deseja e se utiliza do já posto no campo simbólico, para 

urdir sua representação. Butler entende que ninguém nasce sujeito e sim se torna um sujeito, 

parodiando a famosa frase de Simone de Beauvoir. E, nas veredas tortas, veredas mortas, o 

narrador, ao final do causo narrado, observa, 

 

Compadre meu Quelemém me hospedou, deixou meu contar minha história 

inteira. Como vi que ele me olhava com aquela enorme paciência – calma de 

que minha dôr passasse; e que podia esperar muito longo tempo. O que vendo, 

tive vergonha, assaz. [...] Certo. 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 ideia 

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 (ROSA, 2006, pp.607- 608 grifo 

nosso). 

 

          No sertão do Rosa, a travessia requer atenção, a partir do causo pitoresco contado e 

recontado ao compadre Quelemém, as veredas vão formando longos espaços, ora estreitas 

paisagens, ora curtas paragens, nonada. Tudo isso, de tão próximo que pareça com o externo ao 

texto, são apenas representações no campo da palavra; então, o senhor “tolere”, porque aqui é 
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o “sertão”. No sertão roseano, a categoria do gênero é condensada em relação múltipla do teatro 

encenado por Diadorim, da repercussão do narrado por Riobaldo, dentro dos parâmetros do 

campo simbólico já consolidado, em discussão da metafísica, no jogo constante com a filosofia 

e a geografia, porque o sertão está “em toda parte”. Diadorim, na perspectiva butleriana, 

engendra-se pelos efeitos do poder, numa estratégia de imersão nas estruturas da política, em 

oscilação rumo ao empoderamento. Driblando e movimentando a norma da tradição patriarcal, 

Diadorim emerge na imagem do jagunço Reinaldo, tornando-se sujeito no masculino, 

renunciando o feminino, mas utilizando-se da performance para concretizar objetivos 

delineados desde menino, quando tornava familiar o que não era familiar para a sociedade com 

a qual travava forte batalha em busca de uma vingança, vencida nos domínios do poder, mas 

vencedora quando pensada em emponderamento feminino no interior do que já está consolidado 

e fortalecido em outras narrativas prévias, no limiar da ficção literária. Diadorim, transgressora 

ou conhecedora de que há uma vereda a ser transposta? As veredas, pelas quais a personagem 

transita, no sertão roseano, repercutem para além da narrativa, ultrapassa a noção de tempo e 

espaço e consegue deslocar desse locus reservado à literatura, valorizando a discussão dos 

estudos de gênero, compreendendo a função mais elevada de resgatar, do modelo opressor e do 

estigma, a representação da mulher, em outra dimensão, na luta pela igualdade, na diferença. 

           Ainda Riobaldo adverte que “Agora, eu, eu sei como tudo é: as coisas que acontecem, é 

porque já estavam ficadas prontas, noutro ar, no sabugo da unha; e com efeito tudo é grátis 

quando sucede, no reles do momento” (ROSA, 2012, pp.437-438). E, de fato, Diadorim ficou 

pronta para representar no masculino o jagunço Reinaldo, porque nessa representação social e 

fictícia, a performance da personagem abarca o gênero como atuação, ação performática, na 

possibilidade de transitar e se tornar, distanciando-se do ser, para atuar no estar, no sentido 

estrito do verbo estar. Conforme Spivak (1994, p.191), 

 

Separada do centro do feminismo, essa figura, a figura da mulher da classe 

subalterna, é singular e solitária. [...] essa figura é considerada incapaz de 

desenvolver estratégias em relação a nós; finalmente, a figura da mulher de 

classe subalterna é um sujeito/objeto imaginado no campo da literatura. [...] A 

partir disso, reivindica-se a subjetividade de uma história alternativa como se 

ela ainda não estivesse legível, história essa que só é escrita no sentido mais 

amplo que mencionei acima. 
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          A figura da mulher, na representação fictícia e literária de Diadorim, invoca a classe 

solitária, mas, certamente, nessa narrativa, é possível encontrar a classe subalterna representada 

pela personagem, que reivindica domínio e força, procura agir no campo do poder e, travando 

batalha com a política ali presentificada na figura dos coronéis, do bando de jagunços, do campo 

simbólico, permeabilizado pela couraça própria do sertão, em sua geografia, que dificulta o 

empoderamento feminino, delineado e valorizado por Diadorim na obra, em apreço. Ainda 

Spivak (1994, p.198-199) quem afirma,  

 

[...] somente a educação institucionalizada nas ciências humanas que pode 

fazer com que, a longo prazo e coletivamente, as pessoas queiram escutar. Até 

onde sei, a única chance de se refazer (a disciplina da) história está nesse nada 

glamoroso, e muitas vezes tedioso, registro. Refazer a história envolve uma 

negociação com as estruturas que produziram o indivíduo como agente da 

história (SPIVAK, 1994, p.198-199). 

 

          Por certo, refazer a história das mulheres é um trabalho contínuo, difícil e necessário. Ao 

dar voz ao subalternizado, ao longo da história, já estamos de fato, construindo uma nova 

história, aquela história sem glamour, mas evidentemente, (re) lendo as narrativas que 

construíram o perfil da mulher na sociedade; compreendendo no texto e em seu externo as 

possibilidades de tornar possível políticas, que reconheçam a igualdade na diferença e que, 

para além da narrativa investigada, dê voz àquelas que se veem silenciadas por inúmeros 

estigmas, violências e reveses na sociedade, cultura, política e nas instituições do poder. 

Diadorim é o nome das mulheres distintas, que invadida pela narrativa masculina, descreve-se 

sem voz, mas pensada pela mágica imaginação do criador João Guimarães Rosa, empreende o 

empoderamento de direitos e joga com maestria no campo sociopolítico e cultural. Munida da 

tríade ação, juízo e valor, Diadorim, do sertão roseano, das páginas de Grande Sertão: Veredas 

emerge em negociação, rumo ao empoderamento com o local, o nacional e o universal, porque 

o S/sertão se encontra em toda parte. 

          O retorno ao eterno feminino constitui o uso do essencialismo estratégico, como a 

colocação em funcionamento da tecnologia de gênero. Retornar é agir em performance 

repetida, compreendendo que conhecer a si mesmo (a) é saber, e saber é poder, e podendo, 

concretiza-se o empoderamento de direitos. Contudo, a nossa personagem seguiu em direção 

ao empoderamento de direitos, mas não se desvencilhou das normas opressivas, porque 

guardava o segredo do corpo, concordando, de algum modo, que havia no masculino o ethos 
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guerreiro mais bem consolidado, enquanto, ela, Diadorim, ocupava o segundo sexo. Para Pierre 

Bourdieu (2014, p.91) “É característico dos dominantes estarem prontos a fazer reconhecer sua 

maneira de ser particular como universal”. E Diadorim, ao representar o jagunço Reinaldo, 

tornou-se, no social, universal, no masculino. Para não finalizar, nonada, as últimas palavras, 

não de fato, últimas, primeiramente,  

 

Refazer a história é uma persistente crítica, sem glamour nenhum, eliminando 

oposições binárias e continuidades que emergem continuamente no suposto 

relato do real. A política cultural da repetição está sendo encenada com o 

gestual da política da ruptura estratégica, necessária, tendo em vista a 

independência política que é o requisito mínimo para a “descolonização” 

(SPIVAK, 1994, p.205). 

 

          E, depois..., nas palavras do narrador do Grande Sertão: Veredas “O sertão não tem 

janelas nem portas. E a regra é assim: ou o senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito 

vos governa... Aquilo eu repeli?” (ROSA, 2006, p.495). O narrador contava a respeito do desejo 

sentido e repelido aparentemente por Diadorim, mas esse desejo, segundo Riobaldo, não 

poderia sentir entre dois homens, mesmo assim, questionava-se a respeito do sentir, do agir, das 

regras do sertão, que governavam também o corpo, naquelas veredas tortas, veredas mortas. 

Em suas palavras: “Mas repeli aquilo. [...] De que jeito eu podia amar um homem, meu de 

natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações?! Me 

franzi. Ele tinha culpa? Eu tinha a culpa? Eu era o chefe” (id., 2006, p.495 grifos nossos). O 

questionamento do narrador é propício à guisa de conclusão, porque corrobora, nessa dialética 

envolvente que acontece dentro da narrativa de Guimarães Rosa, a instigação constante da 

categoria de gênero, amplamente utilizado nessa investigação acerca da personagem 

supracitada. Reforça a imagem do campo simbólico masculino investido em Reinaldo/Diadorim 

e mais que isso, delineia uma prosa envolvente, interminável, no sentido de não findarem os 

questionamentos, de finalizar na concretude o que pode ser dito/escrito no campo da palavra.  

          Judith Butler (2014, p.7)) em seu “Problemas de gênero: Feminismo e subversão da 

identidade” abre a discussão afirmando que criar problema é algo de que ela aprendeu que 

“problemas são inevitáveis e nossa incumbência é descobrir a melhor maneira de criá-los, a 

melhor maneira de tê-los”. Ao ler Butler, a primeira impressão é a de que, ao contrário de 

responder às nossas perguntas a respeito da categoria de gênero, os questionamentos crescem 

em proporção considerável e, da leitura dos seus escritos, temos a única certeza de que a 
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tendência é adentrar esse processo de um devir, cujo fim e início não se sabe ao certo... Nesse 

sentido, não há frustração nessa leitura, mas sim uma forte influência crítica no reconhecimento 

de que há uma relação dialética com seus predecessores, a exemplo de Michel Foucault, Jacques 

Derrida, Simone de Beauvoir, entre outros, amplamente instigados pela filósofa. Logo, nossa 

pesquisa, nos estudos de gênero, vê a representação da personagem Diadorim, do Grande 

Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, como uma narrativa que abarca o mito do eterno 

feminino, resguardado em sua protagonista, na perspectiva butleriana, como aquela que se 

investe em ação performática, rumo ao empoderamento de direitos, desestabilizando a norma, 

o poder e a ficção literária. 

 

CONCLUSÃO 

 

Se as identidades deixassem de ser fixas como premissas de um silogismo 

político, e se a política não fosse mais compreendida como um conjunto de 

práticas derivadas dos supostos interesses de sujeitos prontos, uma nova 

configuração política surgiria certamente das ruínas da antiga (BUTLER, 

2014, p. 213). 

 

          A linha diretriz norteadora da minha dissertação é, indubitavelmente, a personagem 

feminina Diadorim, do Grande Sertão: Veredas publicado em 1954 de João Guimarães Rosa, 

de Minas Gerais para o mundo, porque o “Sertão está em toda parte”. Para análise da 

supramencionada narrativa e personagem, o ponto de partida foi a investigação sobre a 

representação de gênero nessa prosa, em seu construto favorável à discussão em torno das 

normas opressivas que ao longo do tempo inscreveram a mulher dentro de leis que regularam 

o modo como estas devem se comportar e atuar no cenário sociocultural e político. Assim, 

Diadorim, em nossa análise, negocia a representação tanto do homem, investido no poder e na 

política do sertão, quanto do retorno ao eterno feminino.  Ao se voltar, estrategicamente, para 

o campo de origem simbólica, que divide a representatividade, acaba por engendrar questões 

aqui discutidas e expostas.  

          Começamos tratando a respeito da representação na literatura do Grande Sertão: 

Veredas. Nesse sertão roseano, encontramos terreno fértil para a discussão acerca das categorias 

de gênero, consolidadas e formatadas pela tradição ocidental, contudo, desestabilizadas nessa 
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prosa. Elementos da ficção literária funcionaram para conduzir nossa pesquisa, por se tratar de 

uma narrativa susceptível aos estudos de gênero e possibilitou-nos um enfoque amplo em 

aspecto de diversidade, como estereótipos consolidados e, ao mesmo tempo, a desmontagem 

do que é ser homem e mulher na sociedade. Nesse intuito, avançamos pelos terrenos das 

representações, percebendo, a partir dos estudos literários e sociológicos, elementos 

seguramente importantes para delinear o percurso pretendido, ou seja, dar visibilidade, nos 

recônditos do texto, pela análise de conteúdo (BARDIN, 2009), daquilo que Butler (2014) 

denomina de performance.  

           Após um estudo nos domínios do narrado, verificando o sertão roseano formador de lei 

reguladora propícia ao entendimento da estratégica ação performática utilizada por Diadorim, 

evidenciou-se a mesma ancorada no essencialismo estratégico ou eterno feminino como forma 

segura encontrada para atuar no sertão, representando o masculino, rumo ao empoderamento 

de direitos. Utilizamos a forma do literário, mas entendemos também que o texto acena para o 

contexto, cujo enunciado responde pela ação de sujeitos sociais envolvidos em representações, 

entre outras, a de gênero, que explicitam relações hierarquizadas e mediadas pela linguagem, 

que se impõem pela tradição e perpetuam-se pelo poder simbólico. Desse modo, o campo 

simbólico (BOURDIEU, 2014), nesse construto do Rosa, é visivelmente impactante, promove 

a representação do jaguncismo, da mulher Diadorim investida no andrógino. A psicologia 

social, em sua investigação acerca das representações sociais, a partir da teoria de Serge 

Moscovici (2012), serviu-nos de base, não somente para desmontar a maneira como a 

manutenção dos mecanismos, em torno da categoria de gênero funcionam e se mantêm, no 

decorrer do tempo, mas também, enseja a possibilidade de mudança, através de algo novo à 

sociedade, se tornar aceito e assimilado.  

          Seguindo a trilha da performatividade, nos estudos de gênero, adotamos a teoria de Judith 

Butler (2014) como suporte e base para essa análise e o tratamento dado à personagem roseana 

entrou no terreno da motivação para empreender ação, juízo e valor no socius.  Por fim, 

retornamos, após longo percurso pela representação do gênero em Diadorim, ao eterno 

feminino, compreendendo que a personagem atua como em um palco a encenar a teatralização 

do gênero masculino, atravessando as questões do imaginário cultural, desmontando a 

identidade, porque o gênero é, nessa imagem de mulher sertaneja, performance, atuação. 

Valendo-se do campo simbólico, Diadorim ancora-se nos preceitos da vingança para justificar 

sua ação performática, contudo, afirma que “─ “Mulher é gente tão infeliz...” me disse 
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Diadorim, uma vez, depois que tinha ouvido as estórias” (ROSA, 2006, P. 172), 

compreendendo, nas estórias do narrador, que a mulher era objeto para o homem, entendendo 

a mulher a partir da narrativa masculina como infeliz, sempre efeito do desejo de alguém, 

submissa e fácil de ser enganada.  

          O corpo exposto de Diadorim, em toda a narrativa roseana, já delineia o discurso da 

sexualidade, nomeando a personagem, naquilo que afirmamos diversas vezes, da presença na 

ausência. Isso porque, a mulher, nesse contexto, encarna a narrativa do masculino e, a partir 

deste, o feminino se reconhece como fazendo parte de um campo simbólico, que a precede, com 

destaque somente nas características atribuídas ao ser fêmea, que, desde o nascimento, coloca-

se destituída de voz, mas hábil no trato dos afazeres domésticos e na facilidade de realizar 

atividades destinadas a ela. Por outro lado, Diadorim, na condição do masculino, também 

reforçada pela descrição de Riobaldo ao compadre Quelemém, surge, no amparo da condição 

do masculino, em sua investida ao já posto e legitimado, através da violência, e empreende 

mudanças no conhecido e familiar, com o uso da ação, juízo e valor. Diadorim simbolizada 

pelo externo, na imagem do menino, logo depois do jagunço, cabelos curtos e pitando cigarro, 

distancia-se da materna imagem da mulher e de sua ligação com a reprodução, porque o corte 

de cabelo encerra o distanciamento do mundo feminino (BOURDIEU, 2014). A narrativa 

trabalha, em cada passagem, na construção simbólica do masculino e na inscrição do feminino 

presentificado, ou seja, na dualidade do gênero, enquanto performance.  

          Em GS:V, o sexo-gênero é instigante para a discussão do desencadeamento dos 

problemas de gênero, ao desmontar o indenitário, na personagem em questão. Para essa análise, 

os estudos feministas da primeira e segunda ondas por certo não dariam conta do enfoque 

discursivo, mas, amparada na pesquisa dos estudos de gênero e pós-feministas, com o auxílio 

da psicologia social de Moscovici, foi possível compreender e pensar – sexo, sexualidade, 

gênero e linguagem – dimensionados em campos teóricos distintos, cuja multidimensionalidade 

conceitual alcança e empreende a descaracterização de contextos teóricos, político e filosófico.  

          Narrada pelo homem, a exemplo da primeira mulher, Eva, Diadorim é vista em sua 

performance, mas engendrada nos recônditos do domínio masculino, como mulher no papel 

em questão. Das teorias de gênero utilizadas nessa análise, verificou-se que, ainda que a mulher 

esteja investida nas características do imaginário simbólico masculino, não se desvencilha do 

retorno ao eterno feminino, porque a falta de empoderamento de direitos observada nessa prosa 
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repercute nos limites da cultura, do poder, da regulação e manutenção de parâmetros definidores 

do sentido, no campo da presença.  

            Desse modo, o par sexo/gênero, ponto primordial da política feminista, é não somente 

desmontado por Butler, mas também questionado, enquanto categoria no funcionamento da 

metafísica. Jacques Derrida (2004), por seu turno, investiu no campo da desestabilização e 

desconstrução da estrutura binária (significante/significado) e na questão da unidade do signo, 

repensando a metafísica e filosofias acerca do sujeito. Butler (2014), em diálogo com o argelino, 

empreendeu a desmontagem da díade (sexo/gênero) e colocou em xeque o feminismo e fez 

reflexões acerca da identidade definida para as mulheres. Para nossa discussão, Diadorim 

negocia com a representação de gênero, ao assumir a identidade masculina e a teatralização da 

guerra; entretanto, retorna ao mito do eterno feminino, na medida em que exercia os afazeres 

domésticos de acordo com o esperado para a mulher; neste sentido, percebe que a categoria de 

gênero não é fixa, mas se mantém pela pragmática da repetição.  

           Repensar as teorias feministas é o que faz Butler (2014), a fim de que possa pensar para 

além da política, que determina o sujeito estável. Desse modo, desmontar categorias de gênero, 

concretiza ação rumo ao empoderamento de direitos, já desestabilizando o que foi escrito e 

inscrito acerca dos problemas ontológicos e normas que constituem a inscrição do corpo – 

sexo/sexualidade, desejo – como alocações do destino e identidade definidoras. A emancipação 

das mulheres, nesse contexto, passa pela revisão da história, das narrativas condensadas na 

imagem romântica das mulheres, tecidas no endosso da violência do campo simbólico do 

masculino; posto, nessa dissertação, em outra dimensão, na luta pelos direitos.  

          Portanto, Diadorim, personagem do sertão roseano, inscrita nessa narrativa pelo 

masculino, negocia com a representação de gênero de forma teatralizada e investe-se no poder 

de decisão no campo sociocultural daquele contexto. Desestabiliza com sua força o campo 

literário, porque empreende ação distinta, se comparada a muitas outras personagens, inscritas 

na subalternidade.  
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