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VIVER É UMA TRAVESSIA PERIGOSA 

 

No bravio e extenso sertão da vida 

Somos caminheiros, eternos passageiros  

Travessia 

Travessia existencial 

Travessia do Ser 

A vida não é entendível 

Esse mundo é muito misturado, existível 

Um sertão grande ocultado demais 

Movimentado tempo todo 

Um homem morre mais do que vive 

Aprender a viver é que é mesmo 

O sertão é confissão e sossego 

Eu falando ficava sendo. 

Linguagem em estado nascente 

Tudo era falante no sertão 

Sertão nacional!



   
 

 “A linguagem e a vida são uma coisa só”. Guimarães Rosa (LORENZ, 1973, p. 339). 

“[...] toda linguagem é indireta ou alusiva, e é, se preferir, silêncio”  

Merleau-Ponty (OE, 2013, p. 65). 
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RESUMO 

 

Na presente tese, aborda-se a questão da linguagem no discurso de Riobaldo, narrador-

personagem de Grande Sertão: Veredas (2015), de Guimarães Rosa. O homem humano 

rosiano é o ser encarnado merleau-pontyano que se elabora no ato da travessia existencial, 

tendo por base os conceitos de linguagem trabalhada de Guimarães Rosa e de linguagem viva 

em Merleau-Ponty, a partir do devir da linguagem como movimento criador. Nossa tese é que 

esta linguagem produz a existência do ser. A partir disso, questiona-se: como entender a 

dinâmica do discurso de Riobaldo enquanto travessia do sertão linguístico rosiano em 

narrativa de sua experiência vivida a partir da fenomenologia existencial da linguagem de 

Merleau-Ponty? Busca-se responder a essa problemática propondo como objetivo analisar o 

discurso do narrador-personagem por meio de categorias escolhidas após as primeiras duas 

leituras da obra: Mire e veja, Ser-tão e Travessia. Mire e veja, expressão recorrente na fala de 

Riobaldo enquanto expõe ao interlocutor a sua saga sertaneja e corresponde à percepção em 

Merleau-Ponty (contato originário com as coisas que se mostram enquanto fenômenos e 

retorno ao pré-reflexivo do mundo pela consciência perceptiva); ser-tão diz respeito ao 

mundo vivido (em que a existência humana se realiza como ser no mundo); e travessia, que 

consiste no devir criador da linguagem (acontece na fala falada e na fala falante, numa 

linguagem que se encontra produzindo sentidos, que vão além da palavra dita, e, por sua 

essência, é viva, fomentando a existência do ser humano que se encontra em travessia 

existencial). Utiliza-se como base a Fenomenologia da Percepção (2011) e a Prosa do Mundo 

(2012). Nessa perspectiva, compreende-se o sertão rosiano em três dimensões: física, 

metafísica e linguística. Com base nelas, serão analisados os aspectos do discurso de Riobaldo 

que atravessam o sertão por sua concepção perceptiva do mundo vivido, através da linguagem 

regionalista, universal e trabalhada, característica peculiar de Guimarães Rosa. Narrador-

personagem e autor fundem-se na permanente construção viva da narrativa, o que demonstra 

uma riqueza poética pela elaboração do dizer como devir criador e pela musicalidade que a 

língua propõe. Por metodologia, faz-se uso do método fenomenológico merleau-pontyano, 

contemplado nos seguintes pontos: 1) fazer a descrição do mundo vivido pelo sujeito por sua 

experiência perceptiva; 2) buscar as essências das coisas e repô-las na existência; e 3) 

perceber o modo de ser e de se relacionar com o mundo pela experiência consciente e vivida a 

partir do corpo-sujeito e sua capacidade de ação. Método que foi aplicado na leitura e análise 

da obra rosiana. Como resultados, realizou-se um diálogo entre a literatura de Guimarães 

Rosa e a fenomenologia de Merleau-Ponty, tendo a linguagem como elo dessa interface. 

Assim, conclui-se que há confluências que aproximam os autores estudados na perspectiva de 

uma linguagem viva, promovendo o homem humano no sertão-mundo. A aplicação desta 

pesquisa no ensino e no desenvolvimento de estudos em literatura e filosofia promoverá o 

passo seguinte deste trabalho.   

 

Palavras-chave: Ser-tão. Fenomenologia da linguagem. Filosofia. Guimarães Rosa. Merleau-

Ponty. 

 

 



   
 

ABSTRACT 

 

In this dissertation, the issue of language is addressed in the discourse from Riobaldo, the 

narrator-character from Grande Sertão: Veredas (2015), by Guimarães Rosa. The Rosean 

human being is the Merleau-Pontyan incarnate being elaborated in the act of existential 

crossing, based on the concepts of the worked language from Guimarães Rosa and living 

language in Merleau-Ponty, from the becoming of language as a creative movement. Our 

thesis is that this language produces the existence of being. From this, one questions: how to 

understand the dynamics in the discourse from Riobaldo while crossing the Rosean linguistic 

backlands in narrative of his experience lived from the existential phenomenology from the 

language of Merleau-Ponty? The answer to this problem is sought by proposing to analyze the 

discourse of the narrator-character through categories chosen after the first two readings of the 

book: Look and see, being-so (ser-tão) and Crossing. Look and see, recurrent expression in 

the speech from Riobaldo while exposing the interlocutor to his saga in the backlands and it 

corresponds to the perception in Merleau-Ponty (original contact with the things that appear 

as phenomena and return to the pre-reflexive of the world by the perceptive consciousness); 

being-so concerns the lived world (in which human existence is realized as being in the 

world); and crossing, which consists in the becoming creator of language (it happens in 

spoken speech and in speaking speech, in a language that is producing meaning, that goes 

beyond the word spoken, and, by its essence, it is alive, fomenting the existence of the human 

being that is found in existential crossing). The Phenomenology of Perception (2011) and The 

Prose of the World (2012) are used as a basis. From this perspective, one understands the 

Rosean backlands in three dimensions: physical, metaphysical and linguistic. Based on them, 

the aspects in the discourse from Riobaldo that cross the backlands will be analyzed by his 

perceptive conception of the lived world, through the regionalist, universal and elaborate 

language, a peculiar characteristic from Guimarães Rosa. Narrator-character and author merge 

in the permanent living construction of the narrative, which demonstrates a poetic richness by 

the elaboration of the saying as becoming creator and by the musicality that the language 

proposes. By methodology, the Merleau-Pontyan phenomenological method is used, 

contemplated in the following points: 1) making the description of the world lived by the 

subject by his perceptive experience; 2) seeking the essences of things and restoring them in 

existence; and 3) perceiving the way of being and relating to the world through the conscious 

and lived experience of the subject-body and its capacity for action. Method which was 

applied in the reading and analysis of the Rosean work. As results, a dialogue was carried out 

between the literature from Guimarães Rosa and the phenomenology from Merleau-Ponty, 

with language as the interface link. Thus, it is concluded that there are confluences that bring 

the studied authors closer to the perspective of a living language, promoting the human man 

in the backlands-world. The application of this research in the teaching and development of 

studies in literature and philosophy will promote the next step of this work. 

 

Keywords: Being-so. Phenomenology o language. Philosophy. Guimarães Rosa. Merleau-

Ponty. 

 

 



   
 

RÉSUMÉ 

 

Cette thèse aborde la question du langage dans le discours de Riobaldo, personnage et 

narrateur de Grande Sertão: Veredas (2015), de Guimarães Rosa. L'homme humain de Rosa 

est l’être merleau-pontyen incarné qui est établi dans l'acte de la traversée existentielle, sur la 

base des concepts de langages fabriqués de Guimarães Rosa et de langage vivant de Merleau-

Ponty, à partir du devenir du langage comme le mouvement créateur. Notre thèse est que ce 

langage produit l'existence de l'être. De là, nous demandons: comment comprendre la 

dynamique du discours de Riobaldo en traversant la région linguistique de Rosa dans la 

narration de son expérience vécue selon la phénoménologie existentielle du langage de 

Merleau-Ponty? Nous cherchons à répondre à ce problème en proposant d'analyser le discours 

du personnage et narrateur à travers les catégories choisies après les deux premières lectures 

de l'œuvre: Mire e veja, Ser-tão et Travessia. Mire e veja, l'expression récurrente dans la 

parole de Riobaldo en exposant à l'interlocuteur sa saga dans le sertão et correspondant à la 

perception selon Merleau-Ponty (contact d'origine avec des choses qui se montrent comme 

des phénomènes et retour au monde préréflexif par la conscience perceptive); ser-tão 

concerne le monde vécu (dans lequel l'existence humaine se réalise comme être dans le 

monde); et travessia, qui consiste du devenir créateur du langage (qui se passe dans la parole 

parlée et la parole parlante, dans un langage qui produit des sens, au-delà de la parole dite, et, 

en substance, est vivant, en promouvant l'existence de l'être humain qui traverse l’existence). 

La phénoménologie de la perception (2011) et La Prose du Monde (2012) servent de base. 

Dans cette perspective, on comprend le sertão de Guimarães Rosa en trois dimensions: 

physique, métaphysique et linguistique. En s’appuyant sur ces dimensions, nous analyserons 

les aspects du discours de Riobaldo en traversant le sertão pour sa conception perceptive du 

monde vécu, à travers le langage régionaliste, universel et fabriqué, caractéristique 

particulière de Guimarães Rosa. Le narrateur, le personnage et l’auteur se fondent dans la 

construction vivante permanente de la narration, ce qui démontre une richesse poétique par 

l’élaboration de la parole comme devenir créateur et par la musicalité que le langage propose. 

Nous nous sommes servis de la méthode phénoménologique merleau-pontyenne, envisagée 

dans les points suivants: 1) faire la description du monde vécu par le sujet par son expérience 

perceptive; 2) rechercher les essences des choses et les restaurer dans l’existence; et 3) 

percevoir le mode d’être et de se rapporter au monde à travers l'expérience consciente et 

vécue à partir du corps du sujet et sa capacité d'action; la méthode appliquée à la lecture et à 

l'analyse de l'œuvre de Rosa. Comme résultat, nous avons mené un dialogue entre la 

littérature de Guimarães Rosa et la phénoménologie de Merleau-Ponty, avec le langage 

comme lien d'interface. Ainsi, nous en concluons qu'il existe des confluences qui rapprochent 

les auteurs étudiés de la perspective d'une langue vivante, en promouvant l'homme humain 

dans le sertão-monde. L’application de cette recherche à l’enseignement et au développement 

d’études en littérature et en philosophie soutiendra la prochaine étape de ce travail. 

 

Mots-clés: Ser-tão. Phénoménologie de la langage. Philosophie. Guimarães Rosa. Merleau-

Ponty. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A questão da linguagem consiste no foco central de nosso texto, que tem por base a 

narrativa do personagem principal, Riobaldo em Grande Sertão: Veredas1 de João Guimarães 

Rosa (1908-1967). A análise será a partir da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty 

(1908-1961). Para tanto, vale analisar o contexto em que se situa nosso objeto, mais 

especificamente o período que vai dos anos de 1942 até o início de 1961, em que surgem as 

principais obras dos referidos autores, cuja preocupação tem na linguagem o seu ponto alto.  

Ressalta-se, nesse sentido, que a linguagem é uma temática relevante no debate que 

predominava em boa parte da produção dessa época, apesar de diversas fontes que tratam 

desse tema terem aparecido muito antes, por volta dos anos de 1930, quando estudiosos e 

pesquisadores começaram a questionar os ensinamentos oferecidos por universidades e livros. 

Com isso, o pensamento de Edmundo Husserl (1859-1938) possibilitou o surgimento de 

teorias que abordavam os problemas da época, como a psicanálise, a psicologia, os estudos 

sobre as guerras, os estudos sobre a pintura, a luta de classes e os estudos no campo da 

linguagem. Muitos desses acontecimentos foram vivenciados no velho mundo, mas deixaram 

os seus reflexos para além deste. Nesse contexto, veremos como essas ideias se refletem na 

obra de Guimarães Rosa, e como esta pode ser lida a partir da fenomenologia.  

Destarte, buscaremos apresentar como João Guimarães Rosa na referida obra Grande 

Sertão: Veredas, que por seu narrador Riobaldo e demais personagens, faz suscitar o 

movimento da linguagem presente nas falas destes. Assim, a fenomenologia da linguagem 

defendida por Merleau-Ponty permitirá melhor compreensão dos sentidos da linguagem 

empreendidas pelo autor brasileiro. A análise feita mediante uma fenomenologia possui o 

intuito de aproximar o pensamento de ambos dentro das suas peculiaridades, bem como em 

que pontos convergem numa interface. Com isto, possibilitaremos um debate ou diálogo entre 

eles, por meio de suas obras, destacando a linguagem como provedora de vida, por seu devir 

criador, e como possível de se reinventar, tanto na poesia quanto na prosa, por uma linguagem 

                                                           
1 Grande Sertão: Veredas é uma obra do escritor brasileiro João Guimarães Rosa, publicada no ano de 1956. 

Nela, o autor conta, através do narrador-protagonista, Riobaldo, já velho, em sua fazenda, a um interlocutor, que 

escuta o silêncio, chamado de Senhor e Doutor, sua saga pelos sertões do Brasil. Utilizando uma linguagem rica 

de neologismos e invenções, o autor ainda apresenta outros personagens que surgirão no decorrer da obra, como 

Diadorim, o jagunço que se veste de homem para vingar a morte do pai, Joca Ramiro, objetivo que persegue até 

o fim, quando mata Hermógenes e no mesmo combate também morre. Ainda menino, sob o nome de Reinaldo, 

conhece Riobaldo na travessia do Rio São Francisco. Durante o enredo, Diadorim nutre um amor “impossível” 

por Riobaldo, que é correspondido no desejo e não de fato. Riobaldo até então é chamado de Tatarana. Outro 

personagem é Zé Bebelo, que chefia um bando de jagunços e é substituído no comando por seu antigo amigo e 

professor Riobaldo, rebatizado com o nome de Urutu-Branco. Utilizamos a 21ª edição, de 2015, da obra de 

Guimarães Rosa e quando nos referirmos a ela ao longo do texto usaremos a sigla GSV. 
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viva. Desta forma, é uma leitura de Guimarães Rosa realizada a partir da fenomenologia de 

Merleau-Ponty, também compreendida como existencialista e da linguagem, mas, em alguns 

momentos no decorrer do nosso texto, esta sequência poderá haver uma simetria na 

abordagem, isto é, na análise em que Grande Sertão: Veredas é pensada à luz da 

fenomenologia e vice-versa, sem incorrer em prejuízo à pesquisa. Selecionamos a questão da 

linguagem, qual seja, o seu aspecto vivo de uma linguagem em devir, por isso, elaborada 

enquanto fenomenologia, o seu resgate como originário, a fusão de palavras e seus sentidos, 

por entendermos que é possível estabelecer um diálogo a esse respeito entre Guimarães Rosa 

e Merleau-Ponty, uma vez que ambos se preocupam com ela em suas respectivas produções. 

Vale lembrar que eles nasceram no mesmo ano, em 1908. Os dois autores compreendem a 

linguagem no sentido da existência2. Em entrevista a Lorenz (1973, p. 345), o filósofo francês 

(Merleau-Ponty) indica que as línguas e a linguagem3 possuem essências que estão na mesma 

direção: “[...] não é mais a do conceito ou da essência, mas, da existência” (MERLEAU-

PONTY, 2012, p. 81-82). Ainda dialogam, quando defendem a língua e a linguagem como 

vivas, detentoras de um devir que as torna criadoras, afirmando que a linguagem se concretiza 

a partir do ser e do mundo, como a experiência de sua facticidade. Em se tratando da 

                                                           
2 Usaremos o termo existência no sentido da vida do ser encarnado no mundo vivido de sua experiência. 

Portanto, quando nos referimos a existência do ser, estamos afirmando com os dois autores, Guimarães Rosa e 

Merleau-Ponty, de uma linguagem que fomenta por sua dinamicidade, o acontecimento da vida que está em 

processo e se fazendo a todo momento. Então, existência promovida pela linguagem, demonstra que ela mesma é 

vida que promove a vida do ser, enquanto ser falante. Para compreensão deste sentido de uma linguagem 

criadora da qual Guimarães Rosa nos apresenta em suas obras, resume-se no que ele próprio disse a Günter 

Lorenz, alemão que lhe entrevistou em Berlim em 1962: “A linguagem e a vida são uma coisa só”. (LORENZ, 

1973, p. 339). E completa: “Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade não vive; e como a vida é 

uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente”. (Idem, p. 339-340). Já para Merleau-

Ponty (2012, p. 46), a linguagem é a existência de seres que falam das mesmas coisas que vivenciam e que se 

enunciam em nós. Portanto, para os dois autores, a existência está associada ao fato de sermos seres falantes.  
3 Língua, Linguagem, Ato de fala e Discurso: Aqui trataremos os conceitos com suas aproximações e diferenças. 

A língua enquanto instrumento de comunicação, composto por regras da gramática e permite a determinado 

grupo de falantes sejam capazes de constituir enunciados e possam, portanto, comunicar-se. A linguagem é o 

sistema através do qual os homens comunicam suas ideias e sentimentos que podem ser através da fala, da 

escrita ou mesmo por outros signos. Já a fala, condicionada pelas regras socialmente estabelecidas na língua, 

porém, esta é mais ampla para permitir um exercício criativo da comunicação. Para nossa tese, todos estes 

conceitos e compreensões do exercício de comunicação entre os seres humanos, estão de alguma maneira 

interligados e contidos na narrativa de Riobaldo e demais personagens que tomam voz no enredo, especialmente, 

quando em seu discurso, a linguagem é uma fala coerente com a vivência do sertanejo do interior do Brasil. 

Guimarães Rosa, portanto, apresenta a linguagem do passado quando resgata termos já em desuso, mas com 

grande poder de comunicação, como também, no presente permitindo com que a língua seja algo vivo, uma 

linguagem usada nos rincões mais afastados de uma cultura dita letrada, pondo-a no centro do debate, de 

valorização das falas com sua cultura. Pensamos a partir da linguisticidade do sertão como lugar existencial, 

embora não estamos denominando apenas o espaço geofísico por entendermos que ao falar do sertão estarão 

envolvidos os seres humanos que o fazem ser enquanto espaço, vivência intersubjetiva e metafísica em que a 

linguagem criadora com suas movências será capaz de fazê-lo em existência. É de propósito que Guimarães 

Rosa apresenta um sertão para além do lugar físico, com isso, é fato que no decorrer da narrativa, aparecer 

também, lugares inventados por ele, o que torna o sentido do sertão como representatividade metafísica.    
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linguagem, o homem, sujeito falante, é o sujeito encarnado4. Compreendemos que, tanto para 

Guimarães Rosa quanto para Merleau-Ponty, há uma inversão, quando se aborda a questão da 

linguagem: ela é vida, isto é, a sua existência é a sua essência. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

1). A existência é entendida aqui em sua dimensão factual, ou seja, a partir da realidade 

concreta vivida pelo ser humano no mundo. Os pontos que serão levados em consideração na 

constituição das categorias a serem analisadas ao longo do nosso texto são: mire e veja5, 

termo constante no discurso6 de Riobaldo, corresponderemos à percepção, ponto de partida da 

fenomenologia merleau-pontyana, como experiência vivida pelo narrador-personagem 

Riobaldo no ser-tão7 como o mundo vivido8, e na travessia existencial do ser rosiano 

elaborada no devir da linguagem viva em Merleau-Ponty. Essas convergências presentes nas 

obras de Guimarães Rosa e Merleau-Ponty serão tratadas a partir da fenomenologia 

existencial da linguagem de Merleau-Ponty9, com a finalidade de analisarmos a linguagem 

percebida no discurso do narrador-personagem e de outros personagens da obra Grande 

Sertão: Veredas. Outros pontos que unem os dois autores são a linguagem própria, a poesia, o 

                                                           
4 Conceito de sujeito encarnado inerente aos autores estudados ao se referirem ao ser no mundo em Merleau-

Ponty (2011, p. 2012, p. 50) e o homem humano em Guimarães Rosa (2015, p. 56; 492). 
5 Aparece de forma recorrente durante o discurso de Riobaldo no decorrer da obra GSV. Segundo O Léxico de 

Guimarães Rosa de Nilce S. Martins, Mirar, Mire e veja quer dizer: “Veja, considere. Essa expressão enfática se 

repete muitas vezes, sendo uma das marcas da linguagem de Riobaldo” (MARTINS, 2008, p. 334). 
6 Discurso compreendido aqui como uma exposição de uma saga de vida do narrador que o apresenta numa 

linguagem peculiar sertaneja, porém, entrelaçada de outras falas constituindo uma narrativa em primeira pessoa, 

mas, permitindo diálogos ao longo da rememoração descrita por ele. É discurso por ter uma fala que é exposta a 

um interlocutor “silencioso”, mas que concorda, intervem e anota, segundo deixa claro na própria narrativa de 

Riobaldo. O sentido de discurso como exposição apontada pela Filosofia Contemporânea, “especialmente a 

filosofia da linguagem, a hermenêutica e o existencialismo, como método próprio à filosofia, considerando o 

discurso campo de constituição do significado em que se estabelece a rede de relações semânticas com a visão de 

mundo que pressupõe”. (JAPIASSÚ, MARCONDES, 1996, p. 74). É um discurso literário em que a linguagem 

que faz uso de gêneros em que estão presentes figuras de linguagem, como: metáfora, ironia, personificação, etc. 

Ainda é conotativa a permitir mais de uma interpretação. Na obra Grande Sertão: Veredas, o discurso não se 

apresenta num modelo único, pois, em seu decorrer detectamos o caráter de discurso que contempla desde uma 

exposição solene ao diálogo durante a narrativa. Diria que este é um discurso completo, já que nele podemos 

encontrar a retórica, a oratória, o erudito e regional, a poesia e a prosa, as imagens e a linguagem cheia de 

criações.   
7 Nos referimos ao Ser-tão escrito desta maneira, pois, o sertão é o próprio ser enquanto humano existencial e 

constitutivo do sertão-mundo, o mundo vivido.  
8 Merleau-Ponty irá conceituar o mundo para diferenciá-lo da concepção da ciência, que fala de universo como 

totalidade acabada. Para ele, o mundo vivido, o mundo da vida ou o mundo vivo (Lebenswelt) é o mundo que se 

faz a partir de nossa ação, da participação humana que está imbrincada na existência dele, por isso, o homem é 

Ser no mundo. Essa noção em Merleau-Ponty, que não separa o homem do mundo, considera que os sujeitos se 

realizam enquanto obra inacabada, encontrando-se em elaboração constante. “[...] somos do começo ao fim 

relação ao mundo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 10). Em a Teoria da ação comunicativa, Habermas (1988, p. 

186) retoma a ideia de mundo da vida na linguagem devido à relação intersubjetiva em que “[...] o mundo da 

vida é, por assim dizer, o lugar transcendental em que falante e ouvinte saem ao encontro”. Merleau-Ponty, em 

Carta a Mathial Guéroult, ainda tratando desse mundo da vida, afirma que ele funciona como relação aberta e 

recíproca, não sendo um objeto “[...] sem fissuras e sem lacunas” (GUÉROULT, 1962, p. 403).   
9 A fenomenologia existencial de Merleau-Ponty é inspirada na ideia de fenomenologia de Edmund Husserl, 

porém, aos poucos se distancia desta, aproximando-se de Martin Heidegger e Sartre, mesmo que tome um rumo 

próprio, tendo na percepção o ponto de partida na relação do ser com o mundo. Assim, “[...] a fenomenologia é 

também uma filosofia que repõe as essências na existência” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 1). 
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retorno às origens e a travessia existencial do ser humano. Encontramos, entre os autores, a 

partir da questão da linguagem e de como esta é elaborada por ambos, suas convergências e 

até mesmo divergências, para, ao final, identificarmos os possíveis caminhos de diálogo. 

Assim, como objetivo geral, argumentar aspectos do discurso do narrador-personagem, 

Riobaldo, da obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, categorias de análise: mire e 

veja, o Sertão e a travessia em consonância com a fenomenologia existencialista da 

linguagem em Merleau-Ponty. Como objetivos específicos, buscaremos descrever a fala 

recorrente de Riobaldo: a) mire e veja, presente em toda obra, a partir da percepção, contato 

originário, pré reflexivo da fenomenologia merleau-pontyana; b) Demonstrar, através da 

linguagem de Riobaldo, que o sertão é o mundo, corresponde ao mundo vivido como espaço 

em que se embrincam o onto-fenomenológico merleau-pontyano. Por fim, c) mostraremos 

como a travessia em Grande Sertão, está inserida na dinâmica inovadora da linguagem de 

Guimarães Rosa, a partir do devir da fala falada e da fala falante, de Merleau-Ponty, como 

criadora a perpassar toda obra. 

A linguagem é essa travessia que produz nossas existências. Por meio dela, somos 

pessoas, somos humanos e somos construídos permanentemente, na medida em que vivemos 

como exercício do próprio fazer fenomenológico.   

A nossa pesquisa se coloca numa constante discussão que está em devir, assim como 

faz a fenomenologia. Desse modo, o que se apresentará, de forma concreta, ao final desta tese, 

concerne a literatura e a filosofia, e no interior destas, outros temas se agregam formando um 

corpo capaz de estar em profunda sintonia com as questões que dizem respeito ao ser humano 

em sua existência no mundo. É nessa perspectiva que podemos mencionar que o presente 

estudo tem a possibilidade de abrir-se ao diálogo com uma rede de temas.  

Antes, apresentamos a seguir a obra a ser analisada, Grande Sertão: Veredas, de 

Guimarães Rosa, especialmente, a sua estrutura. 

  

A ESTRUTURA DA OBRA GRANDE SERTÃO: VEREDAS 

 

A obra Grande Sertão: Veredas, publicada 1956, além de densa, foi estruturada de 

forma direta, sem divisões capitulares ou seções. Toda e qualquer tentativa de propor divisões 

poderá incorrer em trair o desejo do autor em construí-la, de propósito, de maneira direta e 

sem separar o enredo. E isto está bem de acordo com o que reflete a narrativa que busca 

entrelaçar as questões pelas quais estão inseridas em Grande Sertão: Veredas. 
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Antes de apresentar uma estrutura que nos permita compreender a obra em seu 

conjunto, vale dizer que os excertos ou citações diretas que extraímos direto dela possui, 

aspectos peculiares quanto a escrita de palavras e, por isso, foram transcritas tal como se 

apresentam na obra.  

Para melhor condução nossa e compreensão do leitor da obra, propomos uma divisão 

alternativa de Grande Sertão: Veredas em cinco partes10, a qual nos guiará nesta tese. 

Apresentaremos logo a seguir como ela se organiza.  

PARTE I: Os principais temas do romance aparecem logo nessa primeira parte da 

obra: o povo, o sertão, o sistema jagunço, Deus e o Diabo e Diadorim. Nessas páginas 

iniciais, o narrador-personagem, Riobaldo, introduz a figura do interlocutor, que não aparece 

diretamente na obra, porém, está sempre ouvindo, anotando e promovendo algum gesto numa 

linguagem silenciosa. Defendemos que esse ouvinte está envolvido num diálogo, já que 

escuta, pergunta, concorda, gesticula, olha. Analisando esse aspecto numa perspectiva da 

fenomenologia de Merleau-Ponty, o outro, representado pelo “Doutor” ou “Senhor”, faz-se 

presente em toda a narrativa, ora como ouvinte, ora deixando evidente seu interesse e 

participação na construção da narrativa. O silêncio do interlocutor é de propósito, pois, 

Guimarães Rosa permite esta ausência de fala dele, com intuito de revelar a ele próprio numa 

linguagem tácita, incluindo aí, também, o leitor.  

PARTE II: Principia em plena narrativa, durante a segunda guerra dos jagunços. 

Riobaldo e Diadorim, chefiados por Medeiro Vaz, tentam vingar a morte de Joca Ramiro.    

PARTE III: Há um retorno à juventude de Riobaldo, quando conhece o “menino 

Reinaldo”, na travessia do Rio São Francisco numa pequena embarcação. Riobaldo não sabe 

nadar. Essa parte retrata alguns dos maiores elementos da obra: o encontro com aquele que 

seria o amor proibido e segredado, Diadorim, aqui ainda conhecido como o menino Reinaldo. 

É descrita a travessia do Rio do Chico, o grande rio que cruza a fazenda de Riobaldo, onde se 

dá o seu discurso ao interlocutor recém-chegado na cidade. A travessia, além de ser uma 

constante em toda a obra, representa o movimento, tanto das águas que se renovam em busca 

do mar quanto de uma linguagem sempre viva, própria do ser humano.  

PARTE IV: Acontece o conflito entre Riobaldo e Zé Bebelo, no qual este último 

perde a chefia e Riobaldo-Tatarana é rebatizado como “Urutú-Branco”. Vale ressaltar que 

Riobaldo e Zé Bebelo se conhecem dos tempos em que o primeiro foi professor do segundo. 

                                                           
10 É uma divisão alternativa proposta pelos professores Charles Casemiro e José Francisco das Chagas Souza 

com o intuito de guiar nossa leitura, já que não há na obra, de maneira evidente, seções. Embora somos 

conscientes da intenção de Guimarães Rosa. É uma separação apenas para fins de estudo, pois não acarreta 

prejuízo para nossa análise.  
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Tatarana é uma alusão ao bicho-que-queima, lagarta-de-fogo, e Urutú é uma referência a uma 

espécie de cobra venenosa da mesma família da jararaca. 

PARTE V: Há uma retomada da narrativa do início, em que Riobaldo conta ao 

interlocutor sobre o seu casamento com Otacília e a forma como herdou a fazenda de seu 

padrinho, Selorico Mendes. Portanto, um final que recomeça, e nisto, está de acordo com a 

filosofia e a fenomenologia em seu movimento de retorno sempre. A narrativa termina com a 

palavra “travessia”, infinito... É intencional, por parte de Guimarães Rosa, essa circularidade, 

esse inacabamento da obra, pois ela é o próprio movimento que se encontra na narrativa.  

Outros estudiosos de Guimarães Rosa elaboraram divisões da referida obra para efeito 

metodológico e de interpretações, uma delas é a divisão sugerida por Bolle (2004, p. 62-63)11. 

O tempo da obra não é cronológico nem linear. O autor faz mudanças de forma livre, 

por isso, a divisão deverá ser estabelecida por conta do leitor, que a fará a partir de fatos 

marcantes. Do mesmo modo funciona a fenomenologia, que em seu devir vai se fazendo na 

medida em que se vive. O espaço é o sertão e o sertão é o mundo e o ser de Riobaldo. É ele 

que procura fazer a travessia desse imenso sertão, labirinto de vida como a travessia de sua 

                                                           
11 1. Esta divisão de GSV proposta por Willi Bolle é feita a partir da edição de 1963. Proêmio. (p. 9-26). São 

apresentados a situação da narrativa e o tempo e lugar da narração. Riobaldo, fazendeiro do norte de Minas 

Gerais, ex-jagunço, narra a história de sua vida a um visitante, um doutor da cidade. São introduzidos os cinco 

temas principais: o sertão, o povo, a jagunçagem, o diabo e Diadorim, além de se definir o perfil do narrador 

como um jagunço letrado.  

2. Recorte in medias res da vida do jagunço Riobaldo. (26-77). Ele faz parte do bando de Medeiro Vaz, cujo 

objetivo é, ‘impor a justiça’. A travessia (frustrada) do Liso do Sussuarão mostra o sertão na sua quintessência; 

além disso, uma ‘viagem por este Norte, meia geral’ fornece um quadro da geografia humana. Sob a chefia de Zé 

Bebelo, a palavra de ordem passa a ser a ‘abolição do jaguncismo’ e a eliminação da pobreza, por meio da 

construção de ‘pontes, fábricas, escolas’. 

3. Interrupção da história narrada. (77-79). O narrador comenta a ‘dificuldade’ do narrar, cujo tema é o sertão, 

enquanto metáfora do que ‘ninguém ainda não sabe’.  

4. Primeira parte da vida de Riobaldo. (79-234). O ‘primeiro fato’ é a travessia iniciática do Rio São Francisco 

com o menino (Diadorim). Breve caracterização da mãe de Riobaldo, uma sertaneja pobre, e do ‘padrinho’ (na 

verdade o pai), o abastado fazendeiro Selorico Mendes, que conta histórias idealizadas de jagunços. Formação 

escolar e paramilitar de Riobaldo, que se torna professor particular do caçador de jagunços e candidato a 

deputado Zé Bebelo. O reencontro com o Menino faz com que Riobaldo se engaje do lado oposto, no bando de 

Joca Ramiro. Vitória sobre Zé Bebelo, seu julgamento e banimento. O assassinato de Joca Ramiro por 

Hermógenes e Ricardão desencadeia ‘a outra guerra’.   

5. Segunda interrupção da história narrada. (234-237). O narrador, que se coloca numa situação de ‘acusado’, 

se põe a falar de sua ‘culpa’ e do que ‘errou’.   

6. Segunda parte da vida de Riobaldo. (238-454). Conflito entre Riobaldo e Zé Bebelo, que voltou e assumiu a 

chefia do bando, visando a uma carreira política. Encontro com os catrumanos, que representam o ‘país de mil-e-

tantas-misérias’, e com o fazendeiro ‘seô’ Habão. Nas Veredas-Mortas, Riobaldo faz o pacto com o Diabo, 

tornando-se em seguida o chefe do bando. Tentações e desmandos do poder. Retomando o projeto de acabar com 

os Hermógenes, Riobaldo realiza a travessia do Liso do Sussuarão. Cavalgada por extensos trechos dos gerais, 

praticando ‘o sistema jagunço’. No fim, Riobaldo consegue a vitória sobre o bando de Ricardão e Hermógenes, 

mas pelo preço da morte de Diadorim, por quem nutriu uma paixão culposa. Só então descobre que Diadorim 

‘era um corpo de uma mulher’. 

7. Epílogo. (454-460). Voltando da estória narrada para o tempo e lugar da narração, Riobaldo conta como 

abandonou a jagunçagem. Depois de ter herdado as fazendas do seu padrinho e se casa com Otacília, filha de 

fazendeiro, instalou-se em sua propriedade, cercado de seus jagunços. A viagem pelo sertão termina, em termos 

de perspectiva, com o signo do infinito. (BOLLE, 2004, p. 62-3). 
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existência. A linguagem é a travessia viva, principal elemento que permite a relação do 

homem humano sertanejo com o mundo vivido do sertão.  

Assim que nos deparamos com a obra Grande Sertão: Veredas, podemos desvendar as 

duas faces da linguagem: um discurso oral, que engloba a fala de Riobaldo e dos demais 

personagens; e a presença sutil e valiosa de um interlocutor que, atento, escreve e anota tudo o 

que ouve. Esse movimento vai da oralidade à escrita e vice-versa, a partir de uma linguagem 

falada e de uma linguagem falante, isto é, daquela que Merleau-Ponty dizia ser sedimentada e 

cultural e de uma linguagem em ato feita desta, porém, capaz de ser criadora em sua 

dinâmica. A relação da oralidade e da escrita se apresenta em Grande Sertão: Veredas a partir 

de uma narrativa de seu personagem Riobaldo que profere um discurso (oral) a um 

interlocutor, chamado de doutor, recém-chegado à sua fazenda situada à beira do Rio São 

Francisco. Este, por sua vez, atento, anota (escrita) tudo o que ouve de Riobaldo. 

Nesse sentido, a presente tese tratará da linguagem desvelada no Ser-tão de Guimarães 

Rosa, a partir do discurso de Riobaldo, narrador-personagem da obra Grande Sertão: 

Veredas. Para a análise, mapeamos e selecionamos três categorias, mire e veja, o próprio 

sertão, e a travessia, presentes nas falas de Riobaldo e recorrentes na citada obra que 

constituirão o corpus do nosso estudo, os quais serão descritos e analisados à luz do 

pensamento do filósofo francês Merleau-Ponty em sua fenomenologia da linguagem, 

especialmente, a partir das obras Fenomenologia da Percepção e A Prosa do Mundo12. O 

critério de tal escolha baseia-se no fato de que a questão da linguagem é uma preocupação no 

pensamento dos autores principais da presente pesquisa. A partir disso, buscaremos responder 

à questão que se propõe: como entender a dinâmica do discurso de Riobaldo enquanto 

travessia do sertão linguístico rosiano a experiência vivida a partir da fenomenologia? Eis o 

problema de nossa pesquisa, que sendo fenomenológica, nos guiará em nosso estudo. E dentro 

dessa questão buscaremos saber como a linguagem produz e fomenta a existência do ser 

humano? Guiados por estas questões que suscitarão outras mais, envolvidos nas leituras 

meditativas e fenomenológicas de Grande Sertão: Veredas, buscaremos ouvir as vozes 

advindas da narrativa riobaldiana, e assim, ter uma compreensão do ser humano e do sertão 

enquanto mundo vivido. Portanto, ao longo do nosso texto nos referiremos ao sertão como 

espaço, mas, este como lugar em que o ser lhe é inerente, e ao falar no sertão estaremos 

                                                           
12 Nas citações das obras de Merleau-Ponty, em algumas ocasiões, poderemos apresentá-las com as seguintes 

siglas: FP (Fenomenologia da Percepção), PM (A Prosa do Mundo), PP (O Primado da Percepção), OE (O 

Olho e o Espírito), S (Signos), VI (O Visível e o Invisível), LMG (Lettre à Martial Guéroult) e CHF (Ciências do 

homem e fenomenologia). Destas obras mencionadas, vale destacar as que serão textos-base da pesquisa: 

Guimarães Rosa (Grande Sertão: Veredas). Merleau-Ponty: (Fenomenologia da Percepção e A Prosa do 

Mundo).   
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falando do homem e tudo aquilo que constrói o seu existir. Nesse processo de travessia, o 

sertão se faz porque o homem é um ser de ação, e ele não está nele e nem só o habita, já que 

se trata de um mundo que está sendo feito, por isso, a fenomenologia de Merleau-Ponty nos 

permite pensar num mundo vivo que se encontra acontecendo a todo instante. E, nesse 

movimento, a linguagem é o elo que o faz ser e realizar como humano. Esta linguagem, por 

sua capacidade criadora e estética, faz com que os seres humanos possam viver e interferir no 

mundo onde são encarnados, e como sujeitos históricos, sociais e munidos de suas 

individualidades, são também chamados a transformá-lo. Cada sujeito carrega em si a 

dimensão de mundo, assim como o mundo tem sua composição feita a partir dos seres que o 

constroem. Então, o estudo vigente é uma inquietante busca em perceber que o homem, por 

sua linguagem procurará sempre está em processo criador de si e do mundo do qual é parte.      

Vejamos, no quadro a seguir, um itinerário síntese por onde nos propusemos caminhar 

com nossa pesquisa.  

 

Quadro 1 – Síntese da Pesquisa 

TEMA 
TRAVESSIA E DESVELAMENTO DO SER-TÃO LINGUÍSTICO DE GRANDE 

SERTÃO: VEREDAS a partir da Fenomenologia da Linguagem de Merleau-Ponty 

JUSTIFICATIVA/ 

OBJETIVOS/ 

- Razões que permitem uma interface entre GR e MP na questão da linguagem; 

- A linguagem está presente no existir humano. Esta é quem produz a existência do 

ser humano. 

CLASSIFICAÇÃO 
- Uso do Método Fenomenológico Existencial de Merleau-Ponty; 

- Utilização de autores de Metodologia e aplicação do Método Fenomenológico. 

PROCEDIMENTOS 

TÉCNICOS 

- Leitura e documentação das obras clássicas nos dois autores e seus críticos e 

comentadores; 

- Criação de quadros delineadores para a compreensão do estudo; 

- Desenvolvimento de um banco de informações de como o tema atravessa toda a 

obra, com localização de páginas. (Cf. Estado da Arte nos anexos). 

CARACTERIZAÇÃO - Descritivo-analítica. Fenomenológica e reflexiva. 

O CORPUS 

- Mapeamento de cenas para as categorias de análise a partir da linguagem que 

perpassa todas elas. 

Guimarães Rosa 

Mire e Veja – Sertão – Travessia 

Merleau-Ponty 

Percepção – Mundo Vivido – Linguagem 

LIMITAÇÕES 

- Muitas das fontes de onde Merleau-Ponty parte, o último Husserl, precisam ser 

traduzidas (no Brasil, é mais difundida a fenomenologia do primeiro Husserl); 

- Há carência de um conhecimento maior sobre a questão da linguagem em 

Merleau-Ponty; 

- Existe muita produção em Guimarães Rosa e Merleau-Ponty sobre o mesmo tema, 

porém de forma isolada. 

CONCLUSÃO 
- Abre-se a um vasto desdobramento da temática nos dois autores; 

- A linguagem é um elemento vivo em ambos; 
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- Possibilidade de continuidade do estudo dessa temática na Universidade (Grupos 

de pesquisas, Fóruns, uso do método no ensino, dentre outros). 

- Aproximação da Literatura e da Filosofia. 

Fonte: SOUZA, 2017. 

 

O itinerário metodológico de nossa tese está dividido em cinco partes: na primeira, 

percorreremos os caminhos da fenomenologia, o sentido de fenômeno na filosofia antiga e o 

resgate do termo, já no final do século XVIII e começo do século XIX, aplicado a uma 

fenomenologia enquanto método e movimento que possui suas raízes com Franz Brentano 

(1838-1917) e teve um aprofundamento do seu real sentido com Edmund Husserl (1859-

1938). Husserl apresenta o caminho da fenomenologia como uma alternativa e reação à crise13 

vivida pelas ciências naturais, pelas ciências do homem e pela filosofia naquele momento. O 

fenômeno como manifestação do mundo e a intencionalidade enquanto retorno às coisas 

mesmas serão apontados por Husserl como início do movimento fenomenológico. Já Martin 

Heidegger (1889-1976), a partir de um viés existencialista, apresenta a fenomenologia como 

Dasein (Ser-aí), isto é, como ontologia, já que pensa o ser como ponto de partida, mas um ser 

no mundo.  

Na segunda parte da tese, trabalharemos a fenomenologia na perspectiva de um dos 

mais importantes seguidores do pensamento husserliano, Maurice Merleau-Ponty. 

Mostraremos que a fenomenologia de Merleau-Ponty tem inspiração no pensamento de 

Husserl, mais especificamente nos seus últimos trabalhos. Outra importante aproximação é 

com o pensamento de Heidegger e com o ser-no-mundo, que representa a presença do 

humano e sua existência. Merleau-Ponty continua a fenomenologia de ambos com outros 

desdobramentos e críticas, além de apontar a percepção como primeira experiência de retorno 

às origens do pré-reflexivo. Sua fenomenologia é considerada mundana, por defender uma 

                                                           
13 A crise das ciências vivida antes e no momento em que a fenomenologia surge com Husserl, especialmente da 

psicologia empírica, do positivismo e das ciências que não têm no ser humano o seu ponto de partida e de 

chegada. A verdade científica como única verdade válida permitiu que as ciências culminassem numa crise sem 

precedentes. Nesse contexto, a fenomenologia aparece, exatamente, em confronto com essas práticas que 

relegam o lugar do homem no mundo. O objetivo da fenomenologia é fazer com que os fenômenos se mostrem 

em sua verdade antes mesmo que qualquer resultado definitivo se apresente como verdade acabada. O caráter de 

autonomia do movimento fenomenológico, que o faz retornar às coisas mesmas como um retorno ao originário 

antes mesmo que a reflexão seja realizada, demonstra o quão desaprovam as ciências de cunho positivista e, a 

priori, idealista. Aproximando-se do pragmatismo e da tendência ao concreto, ao real e ao existencialismo, 

buscam-se fenômenos evidentes isentos de dúvida, caso contrário, suspendem-se juízos que não sejam apodíticos 

através da epoché. Segundo Merleau-Ponty relata em Ciências do homem e fenomenologia, “[...] à crise 

provocada pelo psicologismo ou pelo sociologismo, Husserl não opõe a pura e simples reafirmação do velho 

dogmatismo filosófico das verdades eternas; propõe, como tarefa filosófica, o estabelecimento de uma filosofia 

integral, compatível com o desenvolvimento do conjunto de pesquisas sobre o condicionamento do homem” 

(MERLEAU-PONTY, 1973, p. 25). 
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relação unívoca entre o ser e o mundo (mundo vivido), buscando superar a relação dicotômica 

estabelecida pelas ciências e pela filosofia clássica ao longo da história. 

 Na terceira parte, apresentaremos Merleau-Ponty e a questão da linguagem, na qual 

situaremos o papel que ela ocupa na visão do fenomenólogo francês. Para ele, as duas 

linguagens, a fala falada e a fala falante, são constitutivas de uma linguagem viva, o que 

estabelece relação com as ideias do linguista Ferdinand Saussure (1857-1913). Esse estudo da 

linguagem envolve o ser concreto, ser do mundo, encarnado no mundo real, já que a 

existência humana é fruto e produção da linguagem.  

Na quarta parte, num primeiro momento, descreveremos e analisaremos o corpus, a 

estrutura e o contexto da obra rosiana. Além disso, mapearemos, para o corpus de análise, 

cenas da obra Grande Sertão: Veredas do romancista brasileiro João Guimarães Rosa. 

Buscaremos, ainda, apresentar cenas do discurso do narrador-personagem Riobaldo, na 

perspectiva da fenomenologia da linguagem de Merleau-Ponty. Por fim, a quinta parte, 

pensaremos a Travessia e o desvelamento do Ser-tão linguístico de Guimarães Rosa a partir 

da fenomenologia da linguagem de Merleau-Ponty. O ser-tão é o mundo vivido, representado 

aqui pelo Ser que é sertão, que se confunde com o ser humano, pois produz sua existência 

pela linguagem de Riobaldo e pela rede de falas que surgem entrelaçadas na própria narrativa. 

A fala fenomenológica revelada por suas memórias consiste na percepção tornada presente 

como linguagem criadora e viva, uma linguagem “trabalhada”, como defende Rosa. O devir 

da linguagem como travessia nos permite afirmar que há em ambos um mesmo propósito com 

relação à linguagem como elemento vivo e de movimento, que lhe torna criadora. 

Na análise metodológica do corpus, utilizaremos o método fenomenológico, 

(apresentado de forma detalhada a seguir no capítulo metodológico), que por si só não implica 

em um modelo fechado, único, e, sim, na abordagem merleau-pontyana, tem como ponto de 

partida a consciência perceptiva. Esta une consciência e mundo, percebendo o homem 

enquanto ser existencial, devido ao seu corpo, lugar de onde brota a linguagem que o torna 

um ser de ação, descrição e análise. O método fenomenológico de Merleau-Ponty obedecerá a 

uma descrição do mundo sertanejo, suas essências em vistas da existência do ser humano e 

como este se relaciona com o mundo e busca transformá-lo por sua ação. Este agir se dará de 

forma viva pela linguagem que é a expressão das vivências do ser no mundo.  

O narrador-personagem Riobaldo propõe um discurso envolvente e carregado de 

criações, seja de palavras fundidas com outras, seja de uma construção poética, seja da 

utilização de termos regionais corriqueiros no sertão, ao mesmo tempo que universaliza o que 

a língua tem de maior. Assim como o autor, que percorreu o sertão anotando tudo o que 
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ouvia, o interlocutor de Riobaldo escuta e anota tudo em seu caderno. Esse interlocutor pode 

ser também o leitor. Como ex-jagunço, ele conhece as dificuldades vividas pelas brenhas do 

sertão afora. Desde já, percebemos o quanto se confundem: o sertão, Riobaldo e sua 

linguagem. Então, veremos como o sertão se desvelará em sua fala. Nossa defesa está pautada 

em que não há separação entre o sertão e a forma de falar do narrador-personagem Riobaldo, 

sem, contudo, reduzir-se apenas ao regionalismo, já que, ao mencioná-lo, o sertão, que é o 

mundo, se fará presente. A revelação será a de um Ser-tão: humano, vivo, dinâmico, criador, 

constituído a partir da linguagem, como? Podemos pensar o sertão em Grande Sertão: 

Veredas, especificamente os estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás, primeiro, como espaço 

físico, geográfico, lugar concreto de nosso país, segundo, além do Ser-tão metafísico14 e, em 

terceiro, o da linguagem. Na verdade, são três dimensões do sertão que se fundem no mesmo 

ser: o homem. No mundo do sertão do qual este homem é parte, o narrador Riobaldo 

apresenta-o em seu discurso numa linguagem poética e inovadora.   

O cenário e as paisagens descritas pelo narrador, como rios e buritizais, colocam-nos 

dentro de um espaço real, onde as pessoas vivem sua cultura e o jeito peculiar de produzirem 

suas existências.  

Guimarães Rosa expressa na obra, por meio de seus personagens, tudo aquilo que ele 

próprio viveu. Dessa maneira, as expressões apresentadas no texto fazem parte do jeito 

próprio de um povo, localizado num espaço específico do país e que representa uma cultura. 

Inseridos nesse espaço cultural, estão o humano e sua carga de sentimentos, angústias, 

dúvidas, medos e ambiguidades. Tudo isso nos é ilustrado por meio da linguagem, que é 

reveladora e construída pela dinamicidade, caracterizada pelo movimento constante e criador. 

Seja pela narrativa, seja por palavras ditas, seja pelo silêncio traduzido em gestos, o discurso 

de Riobaldo deverá ser pautado dentro do espírito fenomenológico de se apresentar da forma 

como é capaz de ser o que é. 

Nossa tese sobre a linguagem justifica-se por abordá-la em seus aspectos criador e de 

devir, enquanto movimento existencial e fenomenológico. Fizemos a escolha da obra Grande 

Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, por entendermos que ela nos possibilita tratar de 

questões atuais, em especial, a linguagem, que, por sua dimensão existencial, conduz-nos a 

pensar o sujeito falante inserido numa comunidade viva de caráter universal. Grande Sertão: 

                                                           
14 Denominaremos de Ser-tão metafísico em nossa escrita por não se tratar apenas do geofísico quando se fala do 

sertão. Em nossa defesa, tem um sentido que abarca o ser do homem humano em GSV (ROSA, 2015, p. 333 e p. 

492) que aliado ao sertão-mundo constitui, portanto, Ser no mundo na obra Prosa do Mundo, e como sujeito 

encarnado e concreto (Merleau-Ponty, 2012, p. 50). Utilizo nesta tese o ser-tão, assim, com a palavra separada a 

indicar que o sertão além de ser o mundo todo, ele é humano que estar nele, portanto, ao me referir ao sertão, 

também estou falando do ser que lhe é inerente.  
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Veredas é, hoje, uma das obras mais divulgadas e estudadas não somente no Brasil, mas 

também em vários outros países15 do mundo. Devido ao seu alcance, e ainda sob as 

comemorações do sexagenário de sua primeira publicação em 1956, a referida obra permite 

que possamos fazer interpretações sob os mais variados prismas. Um clássico de nossa 

literatura, Grande Sertão: Veredas não se esgota nos estudos já realizados16, suscitando, 

ainda, pesquisas sobre os diversos temas instigantes nele contidos, tornando-se uma das 

principais obras da literatura mundial, feita a partir da vivência do autor no sertão real do 

interior do Brasil, perpassada por toda e qualquer situação local, partindo delas e ganhando 

dimensão universal. O sertão pode ser descrito na realidade vivida, porém, ele ultrapassa o seu 

próprio espaço geográfico e ganha contornos planetários. Lido a partir de temas da existência 

humana, o sertão não é somente um local, “[...] é do tamanho do mundo” (ROSA, 2015, p. 

19). Nesse mundo, encontra-se o homem, ser que se confunde e se mistura na construção de 

sua existência. 

Para estabelecer um diálogo acerca do tema citado, escolhemos as principais obras de 

Merleau-Ponty: Fenomenologia da Percepção e A Prosa do Mundo. A primeira apresenta um 

pensamento inicial e intermediário de sua atividade intelectual, contido em sua tese de 1945, 

por abordar a questão da fenomenologia e da linguagem. Já a segunda, representando seu 

pensamento final17, oferece-nos uma visão de completude e evolução de suas ideias sobre a 

linguagem.  

Vale destacar que vivemos um fértil momento na história da literatura18, com estudos 

cada vez mais inéditos produzidos a partir dos escritos do autor brasileiro. Já as obras de 

Merleau-Ponty vivem difusões e redescobertas, especialmente na década de 1990, quando as 

ideias de Merleau-Ponty19 ressurgem pelos estudos de suas obras, pois é possível entender o 

                                                           
15 GSV já é traduzido em várias línguas, com boa aceitação da crítica, porém, as muitas palavras fundidas e/ou 

criadas ou como, Guimarães Rosa denomina de palavras trabalhadas, são difíceis de encontrar termos que se 

adequem em outra língua. É uma espécie de um vocabulário novo, porém, sem abandonar a língua de onde estas 

partem enriquecendo mais ainda de significados. Guimarães Rosa gostava de encontrar na língua suas 

possibilidades, demonstrando, pois, pela linguagem, o quão ela é móvel viabilizando dizer além do que está 

posto nas palavras pronunciadas, bem como, na escrita das palavras de um texto.  
16 Cf. no ESTADO DA ARTE no anexo ao final do texto em que destacamos os estudos produzidos no autor em 

livros e artigos de Wille Bolle, de Paulo Rónai, Antonio Cândido, para lembrar os principais. Outros resultados 

podem ser vistos em eventos específicos nas obras do autor mineiro, exposições, teatro, músicas, roteiros e 

projetos estudados a partir da obra de Guimarães Rosa. 
17 Talvez não será justo falar em final devido a sua morte tão repentina ter interrompido o que teria ainda a dizer. 
18 História da literatura brasileira e da literatura em termos de mundo. Cada vez mais que se pesquisa e se estuda 

Guimarães Rosa, há descobertas ainda empreendidas nos dias atuais. Pesquisadores buscam e encontram na obra 

rosiana caminhos de abordagens que se abrem se desdobrando em perspectivas múltiplas de estudos suscitados a 

partir de seu pensamento. Há um quê na obra de Guimarães Rosa que necessita de mergulho, contemplação, 

meditação, assim, é preciso deixar-se possuir por ela, não se explica, ela é vivência.  
19 Durante esta pesquisa, detectamos estudiosos e produções realizadas a partir da fenomenologia de Merleau-

Ponty, tais como: Mauro Carbone, Renaud Barbarás, Revista Chiasme International. Publicazione trilíngue 
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que esse filósofo tem a apontar sobre temas que estão em evidência em nossa realidade. A 

morte prematura e repentina20 de Merleau-Ponty interrompeu uma trajetória intelectual no 

ápice. Segundo o filósofo italiano Mauro Carbone (2011, p. 7), “a grande redescoberta do 

pensamento de Merleau-Ponty já eclodiu nos anos noventa do século passado”. A sua obra 

magna, a Fenomenologia da Percepção, foi a primeira a ser explorada no sentido de estudos e 

produções realizadas a partir dos seus temas. Quanto à escolha de uma outra obra, A Prosa do 

Mundo, dá-se como reforço e contraponto das ideias já apresentadas na Fenomenologia da 

Percepção, porém, é, principalmente, nos seus escritos finais que Merleau-Ponty se dedicou 

de maneira enfática ao problema da linguagem. A Prosa do Mundo é uma obra póstuma que 

está sendo redescoberta com mais força nas últimas décadas. A linguagem nesse texto tem 

atenção exclusiva e marca a preocupação do autor em mostrar o quanto ela é central na vida 

do ser humano. Sejam a linguagem escrita, falada e falante, a expressão, os gestos, a 

corporeidade na comunicação, a percepção e o mundo, seja o silêncio que antecipa o ato da 

fala ou compõe o entremeio do diálogo, tudo reflete como sendo uma verdadeira linguagem 

que anima, dando sentido ao dito e ao não dito. Para Merleau-Ponty, a linguagem existe no 

seu todo: “Procurando descrever o fenômeno da fala e o ato expresso de significação, 

poderemos ultrapassar definitivamente a dicotomia clássica entre sujeito e objeto” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 237). Todo o pensamento de Merleau-Ponty se volta a buscar 

superar esse dualismo presente, inclusive, na linguagem defendida pelas ciências, em que fala 

e pensamento são apresentados em lugares separados. Para ele, cada um é uma parte uníssona 

do outro, se pensarmos a linguagem enquanto ato existencial. 

Dessa forma, nossa tese tem razão de ser por entendermos que a linguagem, como 

elemento vivo, dinâmico e criador, está presente nas concepções de Guimarães Rosa e 

Merleau-Ponty, a partir do mesmo espírito que move e dá sentido à existência humana, 

                                                                                                                                                                                     
 

 

intorno al pensiero de Merleau-Ponty. Itália. No Brasil: GT/ANPOF – Filosofia Francesa, Grupos de Pesquisas 

sobre o pensamento de Merleau-Ponty: GEMPO - Grupo de Estudos e Educação em Merleau-Ponty (UFMT), 

Fenomenologia da Percepção: (UFPB). Creusa Capalbo, Iraquitan, Teresinha Petrúcia, Claudinei, Ferraz, 

Wanderley Cardoso... E dois tradicionais eventos itinerantes para estudiosos e pesquisadores: Seminário 

Guimarães Rosa e Merleau-Ponty em Salvador, João Pessoa e Florianópolis.  
20 Merleau-Ponty faleceu em 1961, aos 53 anos de idade. A causa mortis foi um derrame cerebral sofrido quando 

estava em sua escrivaninha, debruçado sobre livros, dentre eles, a Dióptrica, de René Descartes. Para contestar a 

posição apresentada por Descartes à questão da visão, de que não é o olho que vê, mas, o espírito que é quem lê 

e decodifica o que recebe do corpo, Merleau-Ponty escreve em O Olho e o Espírito que a percepção tem no 

corpo seu ponto de partida determinante. Deixou vários escritos não conclusos, mas, graças à esposa do 

fenomenólogo, a Sra. Suzane Merleau-Ponty, e a Claude Léfort, hoje temos acesso a eles, publicados 

postumamente. 
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estando inserida na vida dos homens e sendo capaz de produzir a sua própria existência. Por 

essa razão, encontramos em ambos o forte apelo ao aspecto fenomenológico, isto é, ao ato da 

comunicação que tem no corpo e na percepção sua porta de entrada e seu caminho. Além 

disso, a linguagem é vista como produção cultural, existencial e de ação. O regionalismo das 

falas presentes na obra não deixa de estar inserido na dimensão universal da língua.  

A constituição da linguagem, em nosso entendimento, está presente tanto na visão de 

Guimarães Rosa quanto na de Merleau-Ponty, tratada de forma estanque, isto é, de maneira 

separada em muitos trabalhos, necessitando ser colocada em diálogo, e isto se configura a 

novidade desta tese. Defendemos, por um lado, mais estudos em que figure essa interface 

entre os dois autores, mas, por outro, são evidentes os seus pontos de convergência, 

especialmente no que concerne à linguagem como elemento vivo e criador dos seres. A partir 

dessa necessidade de diálogo, nossa contribuição aos estudos já realizados no âmbito da 

linguagem em Guimarães Rosa e Merleau-Ponty urge até como aprofundamento e abertura a 

outras possibilidades de tratamento de temas que possam envolver a palavra, a relação dos 

sujeitos falantes com o seu meio cultural, o discurso enquanto palavra proferida, a 

corporeidade como abertura ao mundo vivido e outra infinidade de debates a serem 

construídos pelos saberes. Dentro da fenomenologia merleau-pontyana, em meio aos 

caminhos que se estendem como possíveis temas, escolhemos a linguagem por 

compreendermos que ela permite revelar os aspectos de nossa existência humana – nesse 

prisma, faremos a descrição-análise do problema da linguagem de GSV.  

Desde a sua juventude, Merleau-Ponty cultivava uma insatisfação quanto aos rumos 

tomados pelo conhecimento, de modo particular, pela filosofia. Esse fato se tornou evidente 

quando ele entrou em contato com a fenomenologia de Husserl, tendo, inclusive, a 

oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. A fenomenologia husserliana continha o que ele 

procurava para, enfim, dar uma direção ao seu próprio pensamento. O período em que viveu 

encontrava-se repleto de problemas que afligiam de forma direta o ser humano: as guerras e 

suas consequências deixaram o mundo mergulhado em dificuldades materiais e existenciais. 

O mundo requeria um redirecionamento que fosse capaz de dar respostas ao momento vivido. 

Merleau-Ponty percebeu que não era mais possível ficar alheio e propôs olhar as coisas de 

uma maneira diferente das reflexões vigentes em seu tempo. Para tanto, apelou 

principalmente para a filosofia como meio de reaprender a ver o mundo e para os filósofos 

como aqueles que deveriam estar abertos a recomeçar sempre (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

19). Na fenomenologia estava o caminho para as suas análises, colocando-as a serviço do 

homem e de seu agir. A fenomenologia se tornou o canal para que, enfim, o saber 
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correspondesse à altura dos anseios que estavam sendo vivenciados naquele momento. Com 

isso, seu pensamento foi difundido e discutido tanto por jovens estudantes como por 

pesquisadores na França e em outros países da Europa, que se entusiasmaram com a 

fenomenologia e seus desdobramentos.  

A atitude de Merleau-Ponty frente às demandas que o mundo exigia foi rejeitar um 

pensamento de sobrevoo, ocupando-se dos problemas que afligem o ser humano em sua 

existência. Em meio aos estudos realizados, Merleau-Ponty viveu a efervescência de seu país, 

com a ocupação dos alemães e a Segunda Guerra Mundial, o que teve reflexos em seus 

escritos, tendo em vista que, como filósofo de seu tempo, não se deixa passar alheio aos 

problemas vividos. “Toma consciência de quanto o mundo exterior, ou seja, a história, tem 

influência na vida das pessoas e passa, então, a fazer parte da resistência, grupo fortemente 

influenciado pelos comunistas” (CARMO, 2000, p. 14). Dessa época do pós-segunda guerra, 

podemos encontrar uma série de artigos escritos por ele e, posteriormente, reunidos e 

publicados em um livro intitulado Humanismo e Terror. Essa obra marca seu envolvimento 

político e engajamento na vida social da França. Mais tarde, decepcionado com a prática 

comunista, redigiu textos que compõem a obra, As aventuras da dialética, uma crítica à 

ortodoxia marxista que marca uma tomada de posição: a de ser de esquerda, mas não 

comunista. Nos anos de 1950, assumiu a cadeira de Filosofia no Collège de France sucedendo 

Piaget. Logo em sua aula inaugural, com o tema Elogio da Filosofia, publicada sob o mesmo 

título, critica os rumos tomados pela ciência e a filosofia, revelando ser a linguagem o ponto 

alto de seu interesse. Destacamos, ainda, a obra A Natureza, que reúne anotações de cursos 

ministrados por ele entre os anos de 1959 e 1960 e trata da natureza e do corpo na relação 

homem-mundo.  

Apesar da promissora produção intelectual em pouco tempo de vida, Merleau-Ponty 

fez o suficiente para deixar um legado coerente com o seu pensamento de não criar nenhum 

sistema, mas permitir uma continuidade a partir deste. Embora nossa tese esteja focada nas 

obras Fenomenologia da Percepção e A Prosa do Mundo, não deixamos de lado o que nas 

demais obras ele aborda sobre as questões da linguagem, do homem e do mundo. O 

pensamento de Merleau-Ponty trata das mesmas questões, que durante sua vida foram marcas 

bastante presentes. A linguagem, constante nas suas obras, perpassa todas as fases de sua 

vida, sendo atualmente redescoberta com mais ênfase em grupos de estudos voltados para o 

pensamento fenomenológico. A prova disso são os estudos realizados a partir da 

fenomenologia de viés merleau-pontyano publicados em livros, artigos, dissertações e teses, 
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envolvendo temáticas abordadas pelo autor, parte dessa produção recente serve de 

embasamento à discussão desta tese. 

Como relevância desta pesquisa, a ideia não será expor mais uma abordagem sobre a 

linguagem, mas, propor um diálogo entre o autor brasileiro e o pensador francês e seja 

perceber que a linguagem existente em Grande Sertão: Veredas, pode ser analisada à luz da 

fenomenologia. Esta não é uma pesquisa que se prende a resultados numéricos, de exatidão, 

repetições e formas produzidas em gráficos, demonstrando apenas mapeamentos 

predeterminados como resultados fixos. Os resultados a que almejamos não se fecharão em 

acontecimentos estáticos, mas, como frutos de um olhar incoativo, como entende Guimarães 

Rosa e de acordo com o propósito da fenomenologia merleau-pontyana.  

Primeiro, ter ciência da preocupação de Guimarães Rosa com a língua e suas 

possibilidades de criação mediante à palavra, oral ou escrita. O discurso do narrador-

personagem Riobaldo, em GSV, caracteriza-se como uma narrativa oral, porém, materializada 

pelo pesquisador, que escuta e anota o discurso. Fruto de suas vivências pelo sertão, Rosa 

percebeu o quanto a nossa língua portuguesa do Brasil possui uma riqueza imensurável, que 

vai se transformando através dos tempos e tem o potencial de se recriar, pois as palavras 

possuem musicalidade, poesia e plumagem, dando sentido às coisas em nosso mundo. 

Segundo, encontramos em Merleau-Ponty uma preocupação com a linguagem que faz uso de 

palavras, mas também de gestos e silêncio, já que, para ele, a linguagem existe de maneira 

completa com essas formas que a compõem, formando o seu todo. Ambos situam a questão 

da linguagem em sua dimensão humano-existencial, isto é, a fala do indivíduo ou de um povo 

não está dissociada de seu modo de viver, por isso, é capaz de revelar os sentimentos 

advindos de cada sujeito numa comunidade de falantes que se compreendem enquanto 

cultura. No Estado da Arte demonstramos haver estudos que abordam o tema da linguagem 

tanto em Guimarães Rosa quanto em Merleau-Ponty. Percebemos que existem pontos de 

encontro entre ambos na questão da linguagem, como, por exemplo: o devir que faz animar a 

existência humana, a poesia e a prosa, o estilo e os sentidos, havendo uma farta produção que 

se utiliza de tais temáticas em cada um dos autores, no entanto, faltava um estudo que 

pensasse nessa relação. Podemos então afirmar, que o intuito no presente estudo, visa, pois, 

fomentar ainda mais, o diálogo entre a filosofia e a literatura, no caso específico a literatura de 

Grande Sertão: Veredas, tendo a linguagem em Guimarães Rosa como questão a ser 

analisada por meio da fenomenologia merleau-pontyana. Este estudo está vinculado ao Grupo 

de Estudos do Discurso (GRED), pertencente a linha um: Discurso, memória e identidade do 
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Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

(PPGL/UERN).  

Na obra A Prosa do Mundo, Merleau-Ponty apresenta o tema da linguagem como 

resposta ao texto de Sartre “O que é literatura?”21.   

Por que a fenomenologia? Ou será melhor refazermos a pergunta: qual 

fenomenologia? “Da de Husserl, o fundador da fenomenologia em seu idealismo 

transcendental? Da de Heidegger, com sua ontologia do ser-no-mundo? Da de Merleau-Ponty 

com sua fenomenologia mundana de cunho antropológico? ” (MOREIRA, 2004, p. 447). O 

que se pode afirmar é que a fenomenologia de base merleau-pontyana tem suas raízes, 

principalmente, no último Husserl e em Heidegger, por se voltarem para a vida, porém, nossa 

análise tem seu ponto de partida no pensamento do fenomenólogo francês.  

Desde seu surgimento com Husserl, a fenomenologia percorre um longo caminho, 

sendo tantos os desdobramentos que não podemos nos referir a uma fenomenologia, apenas. 

Todos os seus caminhos e possibilidades partem de seu sentido comum, que são os 

fenômenos, do jeito que estes se apresentam no mundo. O que os diferencia são as maneiras 

de perceber os fenômenos, o que tem permitido a existência de diversas abordagens. Em 

nossa pesquisa, escolhemos a fenomenologia merleau-pontyana, que é existencialista e 

mundana. Tem no sujeito sua forma de conhecer as coisas que envolvem o ser no mundo, isto 

é, o ser humano e o mundo se entrelaçam e não é possível pensar em um sem o outro. 

Fizemos essa escolha por dois motivos: 1) Devido à capacidade de reflexão dessa experiência 

vivida pelo ser do homem humano no mundo. Vivência do ato mesmo de existir enquanto ser 

em travessia da vida. A realidade narrada no romance não fica presa a uma imaginação no 

passado, apenas, mas ela se faz presente no cotidiano do sertanejo, atualizada através da 

percepção e do relato do narrador-personagem Riobaldo. 2) Pelo fato de a fenomenologia 

merleau-pontyana existencialista prioriza em mostrar as coisas da maneira como elas se 

apresentam, tendo, portanto, na percepção seu ponto de partida da experiência vivida. Na obra 

de Rosa, toda vivência se torna presença viva na narrativa do personagem Riobaldo. A 

linguagem retrata a realidade do Brasil e da condição humana, uma vez que esse ser humano 

existe em sua corporeidade de sujeito falante, a partir da narrativa e do uso de uma 

                                                           
21 “[...] o ensaio de Sartre, O que é literatura? publicado em 1947, causou-lhe uma profunda impressão e o 

confirmou em seu propósito de tratar dos problemas da expressão” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 15). De fácil 

compreensão, o referido texto aborda temas do existencialismo e sua aplicação prática, o ato de escrever, a 

relação entre autor e leitor e como são produzidas as obras de literatura em nossa sociedade. Com isso, mais 

tarde, no Collège de France, ele escolhe como tema de seus dois primeiros cursos, no ano de 1953-1954, O 

mundo sensível e a expressão e O uso literário da linguagem (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 18), em publicação 

denominada de Résumés des Cours. 
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fenomenologia da linguagem que se revive como ato do presente e enquanto uma abordagem 

da vida. A fenomenologia privilegia o homem na sua condição encarnada em seu mundo, 

como, por exemplo, o homem sertanejo de Grande Sertão: Veredas, com sua coragem e seus 

medos, mas, um ser real. O romance é o retrato fiel de uma experiência vivida, porém, não se 

restringe apenas a um passado como algo que parou. O enredo é o quadro da realidade 

vivenciada por seu autor tornada presente, atualizada através da percepção do mundo. 

A obra Grande Sertão: Veredas tem sido estudada no Brasil e para além dele. Willi 

Bolle, alemão que se radicou no Brasil, segundo ele, por causa do autor mineiro, comprova o 

interesse de pessoas de outros países pelos textos de Guimarães Rosa. Além dele, destacamos 

Paulo Rónai e o crítico de literatura Antonio Cândido, que se refere a Grande Sertão: Veredas 

como um “[...] desses raros momentos em que a nossa realidade particular brasileira se 

transforma em substância universal” (CÂNDIDO, 2002, p. 192). Juntamente com os estudos 

já realizados por estes pensadores citados, que se empenharam sobre as mais diferentes 

temáticas extraídas da obra como a existência, o poder, a crença. Suas traduções em outras 

línguas pelo mundo denotam essa obra como de alcance universal e em evidência no contexto 

da literatura mundial. Contudo, ainda há dificuldades quanto à tradução de GSV. Uma 

evidência disso é que o livro se encontra em processo de uma nova tradução para o inglês22, 

pretendendo-se, dessa vez, encontrar maior proximidade e coerência com os neologismos e as 

palavras trabalhadas no decorrer do texto.  

Grande Sertão: Veredas se caracteriza, portanto, como a principal obra de Guimarães 

Rosa, já que tem suscitado interesse de estudiosos no mundo todo, os quais encontram nela 

uma ficção ao mesmo tempo que descobrem uma nação que nasce dos rincões mais afastados 

e que vem ao alcance de uma universalidade. É um livro que trata da vida do homem 

sertanejo, porém, é a partir desse homem e de seu mundo que o autor apresenta as 

características existenciais que são iguais para os humanos em qualquer lugar do planeta. 

Dentro do ser humano, a linguagem é o outro aspecto de alcance universal, pois ela se faz 

numa cultura, contudo também ganha contornos mais abrangentes, porque nasce de uma 

realidade, uma comunidade viva que cria cultura e universaliza-se, uma vez que a língua tem 

essa capacidade de ir além das fronteiras de uma comunidade de falantes. Enquanto a obra 

possui um caráter regionalista, mas que não se prende ao regionalismo fadado e repetitivo de 

                                                           
22 Para Guimarães Rosa, existem palavras que só tem sentido na língua original onde foi criada. Atualmente, a 

australiana radicada no Brasil, Alison Entrekien, está realizando uma nova tradução de GSV para o inglês. A 

obra já possui outras traduções, mas, segunda ela, seu intuito é aproximar o máximo possível do real e do 

imaginário presentes na obra. Um dos obstáculos em traduzir Guimarães Rosa são as palavras por ele 

trabalhadas e o seu regionalismo. Por isso, os estudiosos da literatura de Rosa afirmam que: Traduzir é muito 

perigoso em alusão ao Viver muito perigoso da fala do narrador-personagem Riobaldo. 
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romances anteriores, Guimarães Rosa utiliza o fator experiência por ele vivenciada através da 

língua e aponta uma nova forma de pensar o local, mas, que tenha a dimensão universal. A 

partir do título, já se tem a noção desse propósito por toda a obra. É grande, pois engloba sua 

universalidade, que se revelará em temas como a vida, a morte, o amor, o ódio, a vingança 

[...], mas, ao mesmo tempo, encontra-se atravessando veredas, ou seja, conhecendo os atalhos 

e os labirintos mais íntimos dessa existência que compõe o mundo.  

Nessa perspectiva, das questões presentes em GSV e no pensamento de Merleau-

Ponty, a linguagem irá revelar os diversos aspectos da existência do ser humano no mundo. 

Ela é completa, como linguagem falada, falante, gestual, silenciosa, presença e alteridade23, 

pois permite a comunicação, partilha sentimentos e expressa palavras que modificam o mundo 

ao seu redor. É a linguagem que promoverá os sentidos das coisas da vida e do mundo de 

forma completa, tendo em vista que, mesmo sem a fala, a simples presença do corpo já 

comunica. Nesse sentido, mesmo no diálogo com os intervalos deixados entre os falantes e até 

bem antes, no silêncio que prepara o ato de falar, há linguagem.  

A obra de Guimarães Rosa é conhecida pela diversidade de abordagens sobre questões 

que partem do sertão brasileiro e que se abrem para além deste. Por ser uma obra de 

abrangência universal, ela entra em sintonia com problemas que a filosofia pode tratar. O 

autor brasileiro era reconhecedor dessas possibilidades de diálogo com a filosofia. Porém, no 

caso específico da linguagem, externava preocupação no sentido de uma filosofia que 

pensasse a linguagem sem eliminar nela o seu devir e a sua poesia. Portanto, GSV pode ser 

analisado à luz de teorias filosóficas, especialmente, aquelas que dizem respeito às temáticas 

humanas, isto é, que pensam o homem e suas dimensões de existência, dentre algumas, 

podemos citar: 1) Descartes: problema da existência de Deus, o Cogito, para se pensar a 

dimensão do sujeito, a questão do corpo. Isto somente para citar pensadores da modernidade à 

contemporaneidade, período vivido pelos dois autores em estudo nesta tese.  2) Husserl: a 

percepção, intencionalidade, a ideia de mundo da vida e a linguagem; 3) Heidegger: o ponto 

de encontro seria seu existencialismo, que pensa o homem como ser-no-mundo, Dasein (Ser-

aí), além de tratar da linguagem; 4) Sartre: por meio do humanismo como existencial, no qual 

o sujeito é responsável por suas atitudes; 5) Kant: a dignidade da pessoa humana e sua 

autonomia; 6) Hegel: aqui se pensar na questão dialética como motor que move a história da 

                                                           
23 Alteridade para Merleau-Ponty tem um significado onde o Outro não se põe apenas como um outro sujeito 

alheio ou fora do eu. O que existe é uma relação entre sujeitos e não entre o sujeito e o objeto. “[...] o corpo de 

outrem e o meu são um único todo, o verso e o reverso de um único fenômeno, [...]” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 474). A questão da alteridade em Merleau-Ponty será tratada no capítulo cinco sobre MERLEAU-

PONTY E A QUESTÃO DA LINGUAGEM. 
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qual o homem faz parte; 7) Karl Marx: a partir da consciência do homem dentro de uma 

sociedade, ou seja, enquanto ser social, que organiza essa mesma sociedade, como, por 

exemplo, o sistema jagunço, o qual pode ser associado nessa perspectiva; 8) Kierkegaard: 

esse filósofo é citado pelo próprio Guimarães Rosa na entrevista que deu a Lorenz Günter, na 

qual afirma que o desespero humano está presente na vida do personagem Riobaldo e de 

outros no decurso da obra. Riobaldo vive um dilema que o acompanha em sua narrativa: o 

amor não consumado pelo Jagunço Diadorim e a tristeza ao descobrir que ele é ela; 9) 

Thomas Hobbes: a linguagem e o homem é o lobo do homem. Estabelece-se a presença do 

mal, uma constante no decorrer da obra GSV, mas, no final, ele mesmo afirma: “Diabo não 

há, o que existe é o homem humano”, ou seja, o mal está no próprio homem, assim como o 

bem; 8) Nietzsche: o problema do homem; 10) Unamuno: existência e a poesia; 11) Gabriel 

Marcel: o ser corpo humano e a incessante busca pelo sentido da vida. 

Esta é, pois, a novidade em interpretar Grande Sertão: Veredas a partir da 

fenomenologia de Merleau-Ponty. Mesmo que tenhamos abordagens de forma separadas, 

nosso papel será utilizar estes livros, artigos ou capítulos que abordem os dois autores juntos 

na mesma perspectiva do homem e sua linguagem. Entretanto, continuamos motivados em 

tornar possível esse diálogo, por entendermos que eles não se encontram em órbitas 

contrárias, já que pensam problemas comuns, tratados de maneira peculiar por cada autor, 

suscitando discussões que enriquecem a pesquisa.  

Este estudo consiste, ainda, em uma continuidade do que foi desenvolvido no 

Mestrado, no qual tratamos do problema metafísico da existência de Deus em René Descartes. 

Para essa abordagem, foi necessário apresentar questões como: o Método cartesiano da dúvida 

hiperbólica, o Cogito, o dualismo corpo-mente e a ontologia do Ser Perfeito como 

fundamento de uma Ciência Nova, conforme pensou Descartes. Diretamente, esses foram 

temas de interesse por parte de Merleau-Ponty, que, mesmo tecendo algumas críticas, 

especificamente quanto ao dualismo, buscou superá-las. A fim de uma compreensão da 

fenomenologia em Merleau-Ponty, torna-se fundamental conhecermos esses problemas na 

modernidade. Dentre estas questões cartesianas, Merleau-Ponty conhece-as e por isso, torna-

se crítico da forma como Descartes as apresenta em seu idealismo. Merleau-Ponty retoma, de 

certa maneira, todos esses temas que Descartes apresenta e perfaz por outra visão os 

fundamentos do seu próprio pensamento, porém, estudá-lo reforça essa continuidade de nossa 

pesquisa: (Percepção, existência, Ser, linguagem, corpo-consciência). A fenomenologia de 

Merleau-Ponty busca superar o dualismo que Descartes estabeleceu ao fomentar uma 

separação do corpo e mente. 
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Eis aqui, portanto, o elo de nossa tese: a linguagem. A linguagem que parte das 

concepções de Merleau-Ponty e Guimarães Rosa na elaboração da existência humana24. A 

partir disso, podemos nos referir a uma travessia, semelhante à que o autor brasileiro já 

defendeu na obra estudada, que não faz de forma estática, nem está no início ou no fim, mas é 

real enquanto a fazemos. No mesmo sentido, Merleau-Ponty trata de quiasma25 e de 

reversibilidade26 na fenomenologia. Dessa maneira, ela é a própria fenomenologia, 

mostrando-se como fenômeno e pronto. É ato criador, pois o exercício fenomenológico 

acontece no instante mesmo em que a atravessamos. Segundo Merleau-Ponty (MERLEAU-

PONTY, 2012, p. 44): “Não se fará ideia do poder da linguagem enquanto não se tiver 

reconhecido essa linguagem operante”.  

A linguagem em GSV é o elemento capaz de desvelar a essência da existência do 

sertanejo. A linguagem é revelada por suas peculiaridades, presente nas falas dos personagens 

no decorrer da obra, como nos apresenta o narrador-personagem Riobaldo, protagonista e 

principal personagem que conduz um discurso próprio. É possível, assim, que outros quadros 

transformem o monólogo em diálogos, criando uma rede de falas27, que dá espaço para que 

outras expressões tenham sua importância na linguagem, a qual se apresenta como algo 

dinâmico. Daí, entender os motivos que levaram Guimarães Rosa a querer apresentar uma 

                                                           
24 A existência humana é uma preocupação em todo o pensamento de Merleau-Ponty, pois sua fenomenologia 

volta-se para o ser do mundo, parte da experiência vivida pelo ser humano de forma concreta. Na FP 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 9), afirma que “[...] é preciso que minha existência nunca se reduza à consciência 

que tenho de existir, que ela envolva também a consciência que dele se possa ter e, portanto, minha encarnação 

em uma natureza e pelo menos a possibilidade de uma situação histórica”. A filosofia de Merleau-Ponty é um 

desdobramento da fenomenologia husserliana, que na França tem cunho existencialista, difundido por ele, e teve 

a companhia de Jean-Paul Sartre, em sintonia com o existencialismo de Martín Heidegger. As definições sobre 

existencialismo estão presentes de forma mais detalhada em obras de Søren Kierkegaard, O desespero humano 

(1949); Gabriel Marcel, O ter e o ser (1935); Martin Heidegger, Ser e tempo (1927); Jean-Paul Sartre, O 

existencialismo é um humanismo (1946) e Merleau-Ponty, em que o existencialismo está presente em toda obra. 

Destaca-se ainda que a busca pelo sentido da vida, desde sempre, foi feita pelo homem consciente de seu papel 

no mundo, contudo a denominação do termo existencialismo foi declarada pela primeira vez por Gabriel Marcel 

(1889-1973). Como corrente filosófica, tem seu início no século XIX, com o filósofo dinamarquês Søren 

Kierkegaard (1813-1855). A fenomenologia merleau-pontyana é existencialista por definir o homem em seu 

estado de permanente elaboração do existir e seus sentidos. 
25 O termo quiasma significa ponto de encontro e é utilizado por Merleau-Ponty no sentido de entrelaçamento e 

cada vez que pensa “a identidade na diferença”, “[...] o signo e o sentido, o interior e o exterior, cada um dos 

quais sendo só é ele mesmo sendo o outro”. (DUPOND, 2010, p. 63). Este conceito representa muito para 

Merleau-Ponty quando este se refere à linguagem em seu todo. 
26 Reversibilidade possui também sentido de superação da dicotomia entre sujeito e objeto. Em Merleau-Ponty 

este princípio da reversibilidade acontece no momento em que o ser que toca é também tocado no mesmo 

instante da ação. Segundo Merleau-Ponty (2011, p. 137), são as “sensações duplas” que o sujeito experimenta 

por seu corpo. Toca-se a mão direita com a esquerda, ambas são ao mesmo tempo sujeito e objeto num 

entrelaçamento que está presente por todo pensamento de merleau-pontyano. Este sentimento se estende à 

linguagem onde não há um “dono” da palavra, pois nessa constituição, o que existe é uma linguagem movente. 
27 Esse termo é dito por Willi Bolle (2002, p. 352) para denominar que há uma “[...] rede de falas sertanejas, 

[...]” em GSV não só através do discurso do narrador-personagem Riobaldo, mas também pelo atravessamento 

de outras falas de catrumanos, capiaus, mulheres, jagunços, o cego Borromeu, os meninos e demais sertanejos 

que se expressam no decorrer da obra. 
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linguagem cheia de neologismos, arcaísmos e a evidenciar formas de falar no sertão. 

Também, os direcionamentos dados com o intuito de apontar para uma linguagem movente, 

que não se contenta apenas em informar, mas também em produzir sentidos do mundo que se 

mostra a cada instante. Nesse sentido, tais argumentos serão apresentados tendo o método 

fenomenológico de Merleau-Ponty como caminho, e que se constitui em observar os 

fenômenos do mundo da maneira como eles se apresentam à nossa percepção. A linguagem, 

ao longo dos tempos, foi pensada como algo distante da realidade da vida dos seres humanos, 

ocupando apenas o terreno da consciência. Mas, nos dois autores a questão da linguagem é 

parte inerente à vida humana, nesse sentido, ambos se completam fazendo-a dar o impulso na 

existência do ser. 

Por serem autores situados no mesmo contexto e conjuntura da história28, que lidaram 

durante toda a vida com a questão da linguagem, sua dinâmica criadora, viva e inovadora, 

será realizado um diálogo em torno do problema como produto cultural de um povo, como 

uma linguagem operante, por estar sendo feita a todo momento da vida dos humanos. Nossa 

análise fenomenológica será realizada a partir do corpus escolhido da fala-discurso29 do 

narrador-personagem Riobaldo na obra Grande Sertão: Veredas, como representante das falas 

do homem do sertão brasileiro, uma fala localizada, porém inserida num contexto universal da 

linguagem. Tanto a fala quanto o Grande Sertão possuem caráter para além do mundo físico, 

o que será destacado no decorrer da pesquisa. O jeito peculiar de uma linguagem regional30 

                                                           
28 Guimarães Rosa e Merleau-Ponty nasceram no mesmo ano, em 1908, portanto, viveram o mesmo contexto em 

termos planetários, embora não se tenha registro de algum encontro entre eles ou de que tiveram conhecimento 

das ideias um do outro. O fato é que o problema da linguagem foi uma constante no pensamento de ambos.  
29 A fala a que nos referimos aqui se trata da linguagem do discurso do personagem Riobaldo, sem isentar as 

demais falas que aparecem no decorrer da obra. É Guimarães Rosa quem prima por fazer surgir essa fala 

narradora, ao mesmo tempo que possibilita, de propósito, outras diversas maneiras de uso da língua e suas 

criações. Em Sagarana, afirma que: “[...] as palavras têm canto e plumagem” (ROSA, 2015a, p. 227).  Merleau-

Ponty defende a superação da divisão imposta pela ciência entre a fala e o pensamento ou entre o sujeito e o 

objeto: “Procurando descrever o fenômeno da fala e o ato expresso de significação, poderemos ultrapassar 

definitivamente a dicotomia clássica entre sujeito e objeto” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 234). Ainda, entende 

a fala como um todo: “O orador não pensa antes de falar, nem mesmo enquanto fala; sua fala é seu pensamento” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 244-5). “O homem fala. Falamos quando acordamos e em sonho”. Nesse sentido, 

a fala está associada ao ser homem: “Enquanto aquele que fala, o homem é: homem”. E mais: “A linguagem 

encontra-se por toda parte” (HEIDEGGER, 2003, p. 7). Enfim, questiona: “O que significa falar? ” 

(HEIDEGGER, 2003, p. 10). 
30 Mais precisamente, Guimarães Rosa buscou uma linguagem peculiar do sertão brasileiro, que ele conheceu tão 

bem, ouvindo e contando estórias. Consequentemente, apreendeu o jeito e a maneira da fala do interior do Brasil. 

Na obra GSV, encontram-se os registros dessas falas, em que, não perdendo a dimensão universal da língua, o 

autor soube muito bem fazer o percurso que vai de uma linguagem falada na comunidade sertaneja de Minas 

Gerais, Bahia e Goiás ao erudito da língua de alcance universal. O discurso do narrador-personagem Riobaldo 

soa como uma “estilização” da “língua falada” (PROENÇA, 1959, p. 219). Além disso: “[...] o discurso escrito 

[é] para ser lido como se estivesse sendo ouvido” (WARD, 1984, p. 80). Segundo Antonio Cândido, a temática 

do regionalismo presente em GSV não tem o mesmo sentido daquela já tão gasta na literatura envolvendo 

jagunços, caipiras, arcaísmos e o pitoresco da linguagem. A inovação de Guimarães Rosa está na ambiguidade 

presente na obra já a partir do título: Grande e Veredas. Sem abandonar tais temas regionais, faz deles uma 
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rompe as barreiras do limite geográfico do sertão para estender-se para além dos gerais31. 

Nesse contexto, apresentaremos a dimensão que a linguagem poderá proporcionar, como “o 

sertão está em toda parte” (ROSA, 2015, p. 19), no dizer de Guimarães Rosa, já que, 

atravessando esse espaço, também é vereda, ou seja, está próxima a uma realidade mais 

concreta. É sair das veredas, apresentadas aqui através da fala de Riobaldo, e atingir o mundo 

do grande sertão. Somente a linguagem tem esse poder de movimento criador. 

Por esse viés, a pesquisa é um movimento que se fecha como ato, mas, se abre como 

retorno ao início e a outros atos que não param num fim porque está sempre a recomeçar. Por 

isso, compreendemos que nossa pesquisa pode proporcionar um diálogo inicial entre os 

autores, bem como incentivar estudos em grupos de pesquisa, no ensino, e a abertura a outras 

demandas que possam ser desenvolvidas a partir da linguagem. Tais desdobramentos nos 

indicarão outros caminhos a serem trilhados a partir do problema da linguagem em ambos.   

Portanto, a linguagem, conforme destacam os dois autores, como aquela que existe no 

ato mesmo em que é exercida, “trabalhada”, por isso, é viva e transformadora, atravessando o 

sertão rosiano, que é o mundo vivido merleau-pontyano. A tese é concluída, no entanto, assim 

como a fenomenologia, há de ser inacabada no sentido de estar aberta à dinâmica de sua 

investigação. A linguagem é uma elaboração, é operante. De acordo com Merleau-Ponty, é 

responsável pelo recomeçar; já para Guimarães Rosa, por uma travessia. Desse modo, 

produzindo nossa existência, fazemos a travessia linguística da vida. 

  

                                                                                                                                                                                     
 

 

ficção de cunho universal, unindo os grandes problemas do homem: “[...] a mim pareceu, que em Guimarães 

Rosa isso era apenas um ingrediente. E que o importante eram os grandes problemas do homem” (CÂNDIDO, 

2016, p. 15). Como resolver tal paradoxo? De um regionalismo que não é regionalismo e de uma universalidade 

que é mais particular possível. Cândido irá chamá-los de transregionalismo ou surregionalismo. Essa citação é 

um recorte da fala de A. Cândido disponível no Youtube, intitulado: GSV: Antonio Cândido sobre Guimarães 

Rosa. A referida citação está no minuto 15’40’’. Acesso em: 10 de julho de 2016. 
31 Na obra GSV, é uma das denominações do sertão. “O gerais corre em volta. Esses gerais são sem tamanho” 

(ROSA, 2015, p. 19). Nilce Santana Martins, em O léxico de Guimarães Rosa, define: “Campos do Planalto 

Central; lugares desertos e intransitáveis, no sertão do Nordeste; campos cobertos de erva ou grama; campos 

extensos e desabitados” (MARTINS, 2008, p. 248). Nessa perspectiva, o gerais significa sem tamanho, uma das 

denominações de sertão e sua imensidão como o mundo. 
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2 O MÉTODO FENOMENOLÓGICO E O CORPUS DA PESQUISA 

 

O presente capítulo metodológico apontará todo o desenvolvimento pelo qual 

caminhará esta pesquisa através do método fenomenológico. O movimento de uma linguagem 

viva32 se faz presente nas concepções de Guimarães Rosa e de Merleau-Ponty, pois nos 

interessa a linguagem que possui o devir que a anima e não aquela incapaz de renovar-se. 

Segundo Paulo Rónai, no editorial da obra Grande Sertão: Veredas (ROSA, 2015, p. 8), uma 

“linguagem viva” é aquela “com que o homem se define diariamente”. Ambos defendem a 

possibilidade de uma linguagem que, mesmo associada a uma língua organizada e 

sedimentada33, não se comporta de maneira acabada. Ao contrário, a língua e seu propósito 

inovador, através da fala e seu todo expressivo, permitem-nos ressaltar que ela está sempre 

anunciando um elemento novo, que se constitui no ato de comunicação de uns com os outros. 

Nessa perspectiva, a metodologia desta tese se fez partindo do discurso do narrador-

personagem Riobaldo, de Grande Sertão: Veredas, obra do escritor brasileiro João Guimarães 

Rosa, numa leitura realizada a partir do pensador, fenomenólogo e filósofo existencialista 

francês Maurice Merleau-Ponty. Com isso, a análise do discurso do referido romance será 

feita na perspectiva da abordagem fenomenológica merleau-pontyana.  

Merleau-Ponty é discípulo de Husserl, mas faz uma leitura crítica desse autor, tendo 

nos seus últimos textos sua maior inspiração. No prefácio de Fenomenologia da Percepção, a 

crítica a Husserl está direcionada ao seu idealismo transcendental34 e à essência de cunho 

idealista, propondo, dessa forma, uma fenomenologia em que a busca dessa essência esteja 

voltada a uma existência factual. Portanto, “[...] a fenomenologia é também uma filosofia que 

repõe as essências na existência, e não pensa em compreender o homem e o mundo de outra 

maneira senão a partir de sua ‘facticidade’” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 1). Podemos, 

                                                           
32 Essa expressão de uma linguagem viva está presente em Guimarães Rosa e Merleau-Ponty quando atribuem a 

uma linguagem encarnada o papel de fomentadora da existência humana. Ela é viva porque possui um devir que 

a faz promover a vida humana, no estilo, na estética e no seu sentido (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 262; 

MERLEAU-PONTY, 2012, p. 68, 156, 196). Numa entrevista concedida por Guimarães Rosa a Lorenz Günter, 

em janeiro de 1965, em Gênova, o autor expõe: “Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só” 

(LORENZ, 1973, p. 339). 
33 Referimo-nos a uma linguagem sedimentada, usando a expressão de Merleau-Ponty, quando há duas 

linguagens: a falada e a falante (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 266; MERLEAU-PONTY, 2012, p. 39), 

afirmando que a sedimentação se encontra na primeira. Mais adiante, no capítulo III, explicaremos essa 

afirmação com maiores detalhes, quando abordarmos a linguagem em Merleau-Ponty. 
34 Ao desenvolvimento da fenomenologia de Husserl, que poderia tanto ter seguido o caminho de um realismo 

quanto de um idealismo. Optando por este último, Husserl via na consciência o ponto de partida rumo às 

essências, em que direcionou seu pensamento. A consciência é independente da sensibilidade de maneira a 

priori, ou seja, não é o fato o objeto de sua fenomenologia, mas aquilo que intui a consciência.  
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então, a partir de Merleau-Ponty, apontar uma fenomenologia existencial e mundana inspirada 

em Husserl e apoiada no existencialismo de seus contemporâneos, Heidegger e Sartre.  

E para falar em fenomenologia como método de análise, Merleau-Ponty afirma que “A 

fenomenologia só é acessível a um método fenomenológico. ” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

2). O método fenomenológico merleau-pontyano possui suas bases no método husserliano, 

mas, se distancia deste na questão do sujeito encarnado no mundo real de Merleau-Ponty. 

Enquanto Husserl, apesar da abertura na relação do sujeito e do objeto, sua análise ainda está 

voltada a um teor idealista na concepção de um sujeito transcendental. Isto já demonstra que a 

fenomenologia não se enquadra em um molde estabelecido pelas ciências que demandem um 

resultado quantitativo. A “‘Fenomenologia’ – designa uma ciência, uma conexão de 

disciplinas científicas; mas, ao mesmo tempo e acima de tudo, ‘fenomenologia’ designa um 

método e uma atitude intelectual: a atitude intelectual especificamente filosófica, o método 

especificamente filosófico”. (HUSSERL, 2000, p. 46).  

 

2.1 Caminhos da Pesquisa: a Metodologia 

 

O eixo temático geral de nossa tese é a linguagem, elemento primordial inerente ao ser 

humano. A linguagem está diretamente ligada à experiência vivida pelos humanos, pois, 

através dela, somos produzidos enquanto existência real e refletimos os nossos sentimentos, 

crenças, dúvidas, aspirações, medos e sonhos. Nela, está incluso o ser, representado aqui na 

figura do narrador Riobaldo e do seu mundo vivido, o sertão. Esse tema está presente e é o 

foco das preocupações do curso de Letras, mas também interessa à Filosofia.  

A linguagem é tão movente que se torna precipitado, numa pesquisa de cunho 

fenomenológico, oferecer ou vislumbrar uma conclusão, mesmo que hipotética. Ao se aplicar 

ao ser humano, não há como prever ou hipotecar um resultado antecipado. No nosso caso, 

como a investigação se dará a partir da análise da obra literária Grande Sertão: Veredas, 

poderíamos levantar, além de questões, algumas hipóteses, sem, contudo, ter a pretensão de 

antecipar respostas, na medida em que a pesquisa fenomenológica deixa que o fenômeno se 

mostre por si. Ela possui uma conclusão que não está nos moldes da tradicional pesquisa 

empírica e positivista. Em se tratando da fenomenologia, Merleau-Ponty ressalta que isso não 

significa o seu fracasso, ao contrário, o inacabamento na fenomenologia é sinal de abertura 

para recomeçar sempre (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 20).  
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O valor potencial dos resultados em prol do conhecimento científico35 não significa 

para a fenomenologia apegar-se a um resultado acabado, pois implicaria uma contradição para 

o seu intuito.  O fato de a fenomenologia se propor a tratar de uma questão como a linguagem 

nos possibilita perceber esta como criadora de nossa existência. Por ser dinâmica, a linguagem 

poderá ainda ser abordada por diversas outras visões, sem, no entanto, deixar de ser autêntica. 

Por esse motivo, nossa pesquisa contemplará a linguagem como elemento vivo, a partir do 

movimento fenomenológico merleau-pontyano, dentro de uma dimensão regional-universal, 

própria do espírito de grande e de veredas.  

Quanto à classificação, nossa pesquisa é uma pesquisa fenomenológica36. Com isso, 

afirmamos que ela segue uma linha qualitativa sem desmerecer a quantitativa nas pesquisas 

que recobram essa dimensão. As duas formas de produzir ciência são válidas, porém, em se 

tratando de uma abordagem fenomenológica existencial, a classificação qualitativa está mais 

condizente com o nosso propósito na presente pesquisa, tendo em vista que o método 

fenomenológico a partir do qual Merleau-Ponty conduz a sua investigação não está moldado 

por um processo estático, como é comum nos estudos que almejam um resultado como fim. 

Durante o processo metodológico mediante a fenomenologia, o pesquisador opta pela maneira 

que pretende desenvolver a sua pesquisa, pois, é necessário decidir por onde pautar a 

investigação. Em nosso caso, a escolha por uma investigação fenomenológica para a 

condução da presente pesquisa deve-se ao fato de entendermos que as questões prementes à 

obra GSV, em nossa visão, apelam aos aspectos da existência humana, como, por exemplo, a 

experiência da vida que vai se fazendo cotidianamente através de uma linguagem, que é uma 

constante na obra, refletindo-se na narrativa de seus personagens.   

Não se constitui nenhum demérito que a pesquisa fenomenológica se apresente por 

meio de uma dinâmica que lhe é própria e está em constante desenvolvimento, isto é, não se 

                                                           
35 O conhecimento científico se refere aos resultados produzidos nas pesquisas acadêmicas de cunho positivista. 

A fenomenologia surge como uma desaprovação da ciência vigente no século XX, mas ela é também uma 

ciência que possui o seu rigor. A diferença está em seu caráter de pensar o mundo da vida e não permitir que o 

homem, enquanto ser humano, fique à margem desse conhecimento.  
36 O que caracteriza uma pesquisa fenomenológica, no entendimento de Merleau-Ponty (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 20), é “[...] o seu andar incoativo [...]”, isto é, que recomeça sempre. “O propósito maior de Husserl com 

a criação da Fenomenologia foi o de apresentar um método que possibilitasse à Filosofia tornar-se uma ciência 

rigorosa” (GIL, 2010, p. 1). Por não se caracterizar como estática, “até mesmo porque a fenomenologia não pode 

ser reduzida a um ‘livro de receitas’; ela é muito mais uma abordagem, uma atitude, uma postura investigativa” 

(GIL, 2010, p. 3). É esse tipo de postura atribuída à fenomenologia que a faz ser rigorosa sem precisar repetir 

fórmulas fixas, já que o método fenomenológico lida com fenômenos, com o humano, com o mundo, com todos 

os elementos que se movimentam o tempo todo: percepção, retorno, recomeçar, redução. Portanto, Merleau-

Ponty “[...] vê o homem como um conjunto de possibilidades que vai se realizando na sua dialética com o 

mundo” (SADALA, 2004, p. 4).  
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propõe um único modelo37, no entanto é possível mencionar outros desdobramentos de matriz 

fenomenológica. Segundo Gil (2010, p. 5-6), “[...] é possível definir as abordagens: 1) 

Fenomenologia Transcendental, identificada com Husserl e intérpretes, como Eugen Fink e 

Van Breda; 2) Fenomenologia Existencial, associada principalmente com Heidegger, Sartre, 

Merleau-Ponty e Gabriel Marcel; e 3) Fenomenologia Hermenêutica, associada a Heidegger, 

Gadamer e Paul Ricouer”. A pesquisa que ora empreendemos assume a perspectiva da 

Fenomenologia Existencial, tendo em Merleau-Ponty a sua base referencial. Portanto, nosso 

estudo é fenomenológico, utilizando-se da técnica descritiva da realidade como esta se 

apresenta, demonstrando os fenômenos existentes a partir de variantes do mundo vivido e da 

experiência vivida. Como não há descrição sem análise interpretativa, ela também possui uma 

abordagem hermenêutica com variante para a análise de textos literários. Por isso, o presente 

estudo tem como base que é próprio da fenomenologia a descrição do mundo vivido, mas, ao 

descrevê-lo já estaremos ao mesmo tempo realizando a interpretação ou hermenêutica 

interpretativa sem prejuízo do ato do fenômeno que se apresenta a nós. Depraz (2007) afirma: 

 

Podemos filosofar sem interpretar o significado dos termos depositados em 

um texto, sem explicitar o sentido da experiência que aí se desempenha? [...]. 

Não só uma tal hermenêutica é compatível com o projeto descritivo da 

fenomenologia, mas ela é mesmo convocada por essa última: o que seria 

uma descrição que não procedesse de um trabalho de análise explicitante do 

sentido da experiência? (DEPRAZ, 2007, p. 33). 

 

Dessa forma, os seguidores de Husserl, dentre eles, Merleau-Ponty, defendem que a 

descrição fenomenológica não está isenta de uma análise interpretativa dos fenômenos depois 

que estes se deixam mostrar-se. 

Segundo Moreira (2004, p. 74-5), descreve cinco tendências da fenomenologia no 

século XX, apresentadas por Lester Embree (1996) demonstrando que a pesquisa 

fenomenológica possui as seguintes variantes: 1) Descritiva, partindo de Husserl, representa o 

começo mas que se desdobra em ramificações a partir desta no princípio dos anos 1900. 2) 

Realista, esta busca as essências universais e tem seu começo na Alemanha na década de 1920 

e se estende até presente. 3) Constitutiva, tem sua origem também em Husserl e suas reflexões 

sobre o método fenomenológico ao tratar da redução fenomenológica e redução eidética. 4) 

                                                           
37 A pesquisa fenomenológica pode variar no seu modo de proceder a depender qual o problema ou até mesmo 

dependendo da área, esta possa se adequar. Atualmente, existem muitas pesquisas de caráter fenomenológico 

com investigação na área da saúde, especificamente em psicologia, psiquiatria e enfermagem. Mas, também há 

em outras áreas onde uma abordagem fenomenológica é adotada: um exemplo é a geografia (paisagem). Vale 

destacar, porém, que uma pesquisa fenomenológica prima por deixar com que os fenômenos falem por si e não 

há determinismos quando da aplicação da mesma.   
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Existencial, originada em Martin Heidegger com o Ser e Tempo, de 1927 a desencadear em 

temáticas como: ação, conflito, opressão, desejo, finitude e morte. Esse movimento teve maior 

repercussão na França, fomentado pelos pensadores: Emmanuel Lèvinas, Gabriel Marcel, 

Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty e Jean-Paul Sartre. 5) Hermenêutica, também 

desenvolvida a partir do Ser e Tempo de Heidegger em que pensa a existência humana como 

sendo interpretativa. A manifestação desta variante é iniciada por Hans Georg Gadamer a 

partir de 1931. Demonstra-se, pois, mais uma vez a que variante o método fenomenológico de 

Merleau-Ponty se encontra. Com isso, a nossa justificativa vale dizer que a leitura de Grande 

Sertão: Veredas está na perspectiva de uma fenomenologia existencial merleau-pontyana. 

Apontada esta posição, não significa que tal variante esteja presa em sua análise somente. 

Esta, prioritariamente possui, em nossa defesa, as maiores condições por estar condizente com 

o propósito de Guimarães Rosa ao destacar uma linguagem constituída por seu movimento e 

arraigado na existência humana.  

É bem claro quando escolhemos este caminho de análise com a abordagem de um 

método fenomenológico, qualquer que seja a tendência não será fácil, isto porque não é 

característica de nossa cultura em se tratando de pesquisa. Por estar associado a toda e 

qualquer experiência vivida, e por isso, não se enquadrar em um determinismo mesmo que 

este seja provisório, a fenomenologia é afim quando analisa seres humanos e suas movências. 

E dentre estas movências, compreendemos ser a linguagem, associada à vida, uma 

permanente construção que não se encerra numa tese. Ela é, pois, uma dialética no sentido 

hegeliano em que a tese não é o fim pesquisa, mas, está sempre aberta a um novo recomeço. 

A pesquisa fenomenológica é qualitativa, e tem como características seu foco na 

subjetividade, na interpretação, na flexibilidade da construção da pesquisa, o que lhe interessa 

é muito mais o processo e não o resultado, preocupa-se com o contexto e comportamento dos 

personagens envolvidos nela e suas experiências de vida. (MOREIRA, 2004, p. 57).  

Segundo Moreira (2004, p. 60), “Sempre que se queira dar destaque à experiência de 

vida das pessoas, o método de pesquisa fenomenológico pode ser adequado”. E completa 

afirmando que “A pesquisa qualitativa foca-se no ser humano enquanto agente, e cuja visão 

de mundo é o que realmente interessa”. (MOREIRA, 2004, p. 60).  

Definido o tema e seu método de análise, apontaremos o caminho que percorremos 

para esta pesquisa: a) escolha do texto de Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, para 

constituição do corpus; b) seleção do percurso metodológico da tese para descrição e análise; 

c) coleta dos textos teóricos basilares de Merleau-Ponty referentes à questão da linguagem; d) 

definição das categorias da referida obra que compõem o corpus a partir de uma 
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fenomenologia da linguagem em Merleau-Ponty. Este é o caminho geral pelo qual se encontra 

delineada nossa pesquisa, obedecendo esta sequência, ou seja, definida primeiramente a obra 

de Grande Sertão: Veredas e a partir dela, compreendemos ser a fenomenologia, o método 

pelo qual nos permitiria analisar a linguagem da obra pelo discurso do narrador-personagem 

Riobaldo, e dos demais personagens. A seguir, apresentaremos as partes em que o texto-tese 

está dividido, seguido de seus respectivos resumos:  

I. Os caminhos da fenomenologia: nessa primeira parte, buscamos situar a questão 

da fenomenologia a partir de Husserl. Para tanto, apresentamos o conceito, o percurso 

histórico, a crise das ciências, os principais autores e o movimento fenomenológico fundado 

por Husserl através de seu método, que tem como pontos centrais a Intencionalidade, a 

Redução fenomenológica (epoché), a Redução transcendental e as essências. Essa parte 

servirá de base para a compreensão das demais, especialmente, de autores como Merleau-

Ponty, do qual utilizaremos sua teoria sobre a fenomenologia da linguagem para descrever e 

analisar as categorias escolhidas de Grande Sertão: Veredas.    

Husserl, quando apresentou o seu método fenomenológico, o fez por sentir-se 

provocado pelas práticas científicas de sua época a buscar caminhos que pudessem tratar da 

investigação dos fenômenos do mundo por meio da produção de um conhecimento real. Ao 

propor a fenomenologia, ele está afirmando que esta não se enquadra como “um modelo”, 

mas se propõe como movimento ou abordagem, uma maneira de investigar o mundo e até 

mesmo de representar uma atitude.  

O método escolhido para nossa análise é a abordagem merleau-pontyana, 

caracterizada como existencialista, mundana/antropológica e, por isso, fenomenológica. Essa 

perspectiva merleau-pontyana tem como meta descrever as coisas mesmas enquanto 

fenômenos, como aquilo que se mostra, a partir de alguns aspectos, como: 1) Percepção – 

Descrição. Contato ingênuo – pré-reflexivo (essência na existência) – e superação do 

dualismo Sujeito-Objeto; 2) Redução fenomenológica, que põe em suspenso as experiências; 

3) Reflexão: Análise/Hermenêutica, definindo um estatuto filosófico. Como a fenomenologia 

de Merleau-Ponty é existencial, adaptamos elementos para esse método, a fim de que possa 

atender a temática da linguagem a que nos propusemos investigar. Por esse caminho, 

analisaremos o discurso do narrador-personagem Riobaldo, que em sua fala procura descrever 

a experiência vivida, presente no momento da narração em suas memórias, estabelecendo uma 

volta às coisas mesmas. Seu ato descritivo é pré-reflexivo. 
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Aqui, trataremos de evidenciar como se dará a abordagem metodológica da 

fenomenologia em que se pautará a leitura de Grande Sertão: Veredas, em especial, do 

corpus escolhido dentro dessa obra. 

A pesquisa de cunho fenomenológico se caracteriza como flexível, já que o próprio 

espírito da fenomenologia procura retornar às coisas mesmas, ou seja, retornar ao contato 

originário com o objeto, que se mostra da maneira como ele é a um sujeito. A fenomenologia 

não se sustenta numa tese estática, posto que o fenômeno que se apresenta não é resultado de 

nenhuma ciência ou reflexão.  A abordagem merleau-pontyana tem como ponto de partida a 

consciência perceptiva. A percepção é para ele o aspecto que une consciência e mundo. Essa 

consciência não é aquela defendida por Freud, mas, sim, uma consciência intencional, sempre 

voltada para algo, para as coisas mesmas. Esse primado na percepção se dá por ser esta a 

experiência concreta e indissociável feita pelo sujeito inserido no mundo antes de qualquer 

outra coisa. A fenomenologia de Merleau-Ponty é uma fenomenologia mundana. Então, ela se 

configura como sendo a experiência exercida antes mesmo de qualquer reflexão ou ciência. É 

o retorno imediato ao originário, para somente depois lhe apresentar um estatuto filosófico. 

Sendo assim, uma análise realizada em face da fenomenologia não se enquadra apenas em um 

modelo preestabelecido que busca encontrar um resultado final como síntese. Qualquer 

modelo que possua um fim em si mesmo, pronto e definitivo, ainda que se apontem outras 

possibilidades, necessita do cuidado, que não se define somente num caminho, na medida em 

que está permeado por um olhar subjetivo, apesar de não estar fechado no individualismo da 

visão pessoal em detrimento do mundo e das coisas percebidas. Nesse contexto, a obra de 

Guimarães Rosa, rica em sua estrutura inovadora, acaba se aproximando da fenomenologia, 

que busca demonstrar as coisas na forma como estas se apresentam. 

A partir do ensejo em que as pesquisas fenomenológicas se delineiam, sem, porém, 

seguir um padrão uniforme e único de modelo estático, nossa proposta encontra-se no 

acontecer do movimento característico no qual a linguagem é sempre viva e movente.    

A fenomenologia, para Husserl (2000, p. 46), “[...] designa uma ciência, uma conexão 

de disciplinas científicas; mas, ao mesmo tempo e acima de tudo, ‘fenomenologia’ designa 

um método e uma atitude intelectual: a atitude intelectual especificamente filosófica, o 

método especificamente filosófico”. Nas palavras do pai da fenomenologia, ela se apresenta 

como ciência, buscando atingir, portanto, as essências das coisas por seu rigor no processo do 

conhecimento, mas, também, por entender que a fenomenologia é acessível através do método 

e pela atitude intelectual de cada sujeito. A busca por um método de investigação sempre 

perseguiu o conhecimento, o que tem sentido por ser a forma rigorosa de elaboração do 
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pensar. O método era e ainda é importante quando se deseja chegar a algum lugar. Husserl 

(2000), apoiado nas críticas que fazia aos métodos empregados pelas ciências, em especial, à 

psicologia experimental, por partir apenas da empiria, defendeu um caminho para a 

organização do pensamento filosófico inspirado na matemática e na lógica, formas de 

condução do pensamento com clareza. Certamente, esta ainda é uma visão muito arraigada na 

modernidade, principalmente mediante Descartes (1973). A fenomenologia, descritiva e não 

explicativa, visa superar a crise das ciências mediante uma investigação que leva à 

compreensão do mundo. Porém, esse fato não implica que a fenomenologia abdique de 

explicar o mundo, ela apenas se reserva a não interferir nele por meio do caminho da verdade, 

que até então estava submetido a todos os saberes. Não se trata dessa ideia, o caminho que se 

abre é o da verdade que até então estava submetido a todos os saberes.  

O método é um dos caminhos que se propõem a investigar o saber, pois, na filosofia 

ou na ciência, seu objetivo é o de bem conduzir a pesquisa ou mesmo os resultados desta. A 

partir de Descartes, tanto a filosofia quanto a ciência tiveram um marco nesse processo. Nesse 

sentido, Santos (2010) fala sobre a importância do método cartesiano conforme este apresenta 

no Discurso do Método de 1637, em que Descartes, 

   

[...] na obra Discurso do Método, realizou um discurso narrativo em que 

expôs o método de pesquisa como um meio para o discernimento dos 

problemas filosóficos, constituindo, desse modo, uma nova postura científica 

e racional. A solução desses problemas filosóficos só poderia ser 

concretizada por um método para desenvolver o conhecimento da 

racionalidade. Assim, ele propôs uma nova reflexão dentro da filosofia e da 

ciência (SANTOS, 2010, p. 46).  

 

Essa preocupação, externada por Santos (2010), aponta-nos para a situação em que se 

encontrava o conhecimento desde a modernidade e que, nos séculos seguintes, como ao 

agravo da crise das ciências, ressurgiu com mais força, permitindo que um movimento 

liderado por Husserl, a fenomenologia, não viesse a ser um simples método. A fenomenologia 

é uma postura que não privilegia somente o subjetivismo ou o objetivismo, buscando superá-

los em detrimento dos fenômenos que nos rodeiam. 

O fato é que as pesquisas envolvendo autores que têm na fenomenologia seu método 

de análise são realizadas de maneira isolada em relação a temas de diversos matizes, o que 

impede o surgimento de importantes estudos, como a junção de autores como Guimarães 

Rosa e Merleau-Ponty. Na nossa pesquisa, isso foi uma limitação, a princípio, porém, 

consistiu também em uma oportunidade de unir, em torno de uma problemática como a 



40 

 

linguagem, os dois expoentes. É também um desafio permitir que a linguagem seja abordada 

nos dois. Primeiro, porque as produções que tratam desse tema estão disponíveis, na sua 

maioria, de modo estanque em cada autor; segundo, porque está acontecendo uma 

redescoberta recente de obras póstumas de Merleau-Ponty, como a Prosa do Mundo, que trata 

da linguagem dos programas radiofônicos, publicados como Resumos de Cursos no final dos 

anos de 1950. A morte repentina também estancou o projeto do autor francês de expor ainda 

mais os resultados de seus estudos. 

II. Merleau-Ponty e a Fenomenologia: A fenomenologia merleau-pontyana se 

propõe como uma continuidade da fenomenologia de Husserl, embora apresente críticas e 

desdobramentos capazes de fazê-lo demonstrar um caminho próprio. A volta às origens do 

pré-reflexivo, a superação do dualismo, a criação de uma fenomenologia existencial mundana, 

a percepção e o corpo, o mundo e sua facticidade fizeram Husserl apontar em direção a uma 

fenomenologia realmente mundana.  

Já para Merleau-Ponty, a fenomenologia é tudo isso que Husserl expõe, porém, ela 

“[...] é também uma filosofia que repõe as essências na existência [...]” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 1). Eis, portanto, o que norteará sua análise sobre a relação do homem e do mundo a 

partir dos fatos concretos existentes. Abbagnano (2007, p. 448) define a fenomenologia como 

sendo a “descrição daquilo que aparece ou ciência que tem como objetivo ou projeto essa 

descrição”.  A etimologia da palavra fenomenologia apresenta-se como estudo ou ciência do 

fenômeno. Tudo o que aparece é fenômeno, assim, afirmamos que é ilimitado seu alcance, 

tornando-se impossível de ser adequada a uma ciência apenas. Nesse sentido, o que significa 

descrição fenomenológica? Segundo o Dicionário Aurélio, é: “Ato ou efeito de descrever; 

narração pormenorizada”38 ou, ainda, “fazer a descrição oral ou escrita de (algo, alguém ou a 

si próprio)”39.  

Desse modo, adotar essa perspectiva é até certo ponto um problema, especialmente em 

se tratando de pesquisa científica, que ainda possui um forte apelo positivista. Num mundo 

onde o dito normal é o resultado pautado de constatações bem medidas e de desenhos gráficos 

que se apresentam como linguagem, não podemos esquecer que estamos lidando em nosso 

estudo com o ser humano, ilimitado, e que não caberia tratá-lo como mero objeto de análise. 

As ações humanas podem até ser postas como resultados que se repetem num determinado 

tempo e espaço, contudo, no instante em que estamos diante do homem e de sua linguagem, 

do fenômeno que se mostra a nós a todo momento, nossa percepção se volta ao movimento 

                                                           
38 Disponível em <https://dicionarioaurelio.com/descrever>. Acesso em: 28 abr. 2017.  
39 Disponível em <www.dicio.com.br>. Acesso em: 03 abr. 2017. 
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dos fenômenos em nossa vida, sendo a fenomenologia responsável por nos impulsionar à 

dinâmica que lhe é inerente e a permitir que essa investigação não caiba na redoma de um 

saber somente. Para nós, que necessitamos dar respostas às nossas investigações, parece 

complicado ter que submeter o estudo fenomenológico aos mesmos métodos investigativos 

dos demais saberes. Defendemos, pois, que qualquer possível resultado advindo da nossa tese 

requer uma abertura a mudanças e, por isso mesmo, não merece sentença de ser descartado, 

sob a égide de que não é ciência. É estudo, é processo e é ciência, sim. Talvez, não uma 

ciência de cunho positivista, mas uma ciência que se renova, porque ela, enquanto 

fenomenologia, será rigorosa e não sectária. Além disso: a linguagem que essa fenomenologia 

aborda corresponde a uma fenomenologia da linguagem, ou seja, tomamos emprestado o 

termo travessia de Guimarães Rosa para se pensar a dinamicidade criadora desse devir, que 

nada mais é do que a linguagem que Merleau-Ponty defendeu como produtora da existência 

humana. A descrição representa a situação vivida no cotidiano – parte de uma posição 

anterior, a do pensamento reflexivo. É o pré-reflexivo: “volta às coisas mesmas”, aquilo que 

está diante dos olhos. Seguindo esse caminho, permite-se a abertura para perceber a 

experiência fenomenológica como atitude vivida por parte do sujeito. O protesto frente aos 

saberes já postos como acabados se dá por meio da Redução Fenomenológica (epoché), em 

que se suspende todo e qualquer pensamento predicativo, concepções e julgamentos que 

interfiram nessa abertura do ser. Além das essências, busca-se a natureza própria daquilo que 

se interroga. Essa é a meta da pesquisa fenomenológica, e não as essências, as quais 

funcionam em Merleau-Ponty como meios, tendo em vista que a fenomenologia é a 

responsável por repor as essências na existência. Para ele, o mundo tende a ser pensado na sua 

facticidade (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 1). Observamos, portanto, que Merleau-Ponty se 

serve de passos do método husserliano, porém, aproxima-se de Heidegger quando trata do 

homem como Dasein (Ser-aí), existente num mundo real que ele denomina de Ser-no-Mundo.  

A delimitação acontece durante o desenvolvimento da pesquisa e, por se tratar de uma 

investigação sobre o ser humano, consiste nas falas do narrador-personagem Riobaldo, no 

ambiente do sertão. Ser humano e sertão se fundem pelo enredo de Grande Sertão: Veredas, 

portanto, não nos omitiremos de mostrar as dimensões presentes num e noutro: as do 

narrador-personagem Riobaldo – humano que traz em si toda uma carga de sentimentos, 

questões psicológicas, dúvidas, medos, crenças, bem como a dimensão da corporeidade e da 

experiência fenomenológica a partir da percepção, duas dimensões no ser humano que 
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envolvem o físico e o metafísico40 e constituem a linguagem viva – e as do sertão – visto 

também em três dimensões: do sertão físico, do metafísico e da linguagem. Assim, em nossa 

concepção, não há como estabelecer o humano do sertão, por isso Ser-tão inerente no mundo.   

 III. Merleau-Ponty e a questão da linguagem: Merleau-Ponty dá continuidade à 

fenomenologia husserliana, mas acrescenta: o homem está no mundo antes de qualquer 

reflexão, ou seja, o pré-reflexivo é o contato original com o mundo do qual somos parte. Isso 

é o que Merleau-Ponty vai chamar de retorno às coisas mesmas, antes de estas serem 

pensadas de forma acurada. O pré-reflexivo é ainda a primeira experiência que fazemos das 

coisas, é “[...] este contato ingênuo com o mundo, [...]” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 1). 

Prerrogativa básica da fenomenologia, esse contato ingênuo é a primeira experiência que 

fazemos quando nos deparamos com o mundo e suas coisas através da percepção, como 

retorno ao antes, mesmo que se possa emitir algum “estatuto filosófico”, argumentará 

Merleau-Ponty na sequência. O ser possui um corpo-próprio41 e, por isso, é o sujeito 

percebedor. Isso significa que ele é o sujeito encarnado, histórico e concreto, habita o mundo 

vivido, irrefletido, real e perceptível. Aliás, Merleau-Ponty não concebe uma divisão no ser 

homem, já que não há um homem interior na visão dele. O homem é completo em seu ser, 

corpo e alma, corpo e consciência, não há como separá-los.  Este homem é o ser da 

fenomenologia existencialista, da linguagem que faz a existência humana acontecer de forma 

viva.  

Como esta pesquisa demonstra uma possibilidade de diálogo entre a fenomenologia e 

a literatura, definimos que se trata de um estudo fenomenológico, em que serão utilizados os 

seguintes instrumentos: referências bibliográficas, livros, artigos, capítulos de livros e 

dicionários, além de obras clássicas dos citados autores, como: Fenomenologia da Percepção 

e Grande Sertão: Veredas.  

Fenomenologia da Percepção é uma obra do começo da vida intelectual de Merleau-

Ponty. Nela, faremos uso do conceito de fenomenologia, corporeidade, expressão e mundo 

vivido a partir da percepção, todos eles fundamentais para a sua fenomenologia da linguagem. 

Na fenomenologia merleau-pontyana, esses temas são tratados de maneira entrelaçada, não 

                                                           
40 Metafísico é tudo aquilo que está para além da física (JAPIASSU, 1996, p. 180) e se traduz em seu sentido 

próprio, que envolve o ser humano por completo na sua forma de existência. Ele é corpo não separado de sua 

dimensão psicológica e, por essa razão, o ser do romance possui um caráter que une aquilo que ele é enquanto 

existente, com suas angústias, medos, esperanças, crenças e sonhos. Em GSV, o narrador-personagem Riobaldo 

é este ser metafísico que representa os demais seres presentes na obra, carregados de todos esses sentimentos que 

os ligam a toda a humanidade. 
41 Em Merleau-Ponty, corpo-próprio significa o corpo real não separado da consciência, corpo carne indiviso, 

por isso, corpo fenomenal: “Considero meu corpo, que é meu ponto de vista sobre o mundo, como um dos 

objetos desse mundo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 108). 
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podendo, desse modo, serem pensados um independente do outro. Já em Prosa do Mundo, 

Resumos de Cursos e outros artigos, que são obras do último Merleau-Ponty, boa parte 

somente publicada postumamente, o problema da linguagem está posto de forma direta. Por 

fim, a escolha de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, foi feita por ela apresentar a 

questão da linguagem de uma maneira bem peculiar, pelo resgate da riqueza da língua, por 

sua capacidade criadora, poética, viva, pelos neologismos e pela abertura que somente uma 

linguagem operante é capaz de propor. Todas essas obras foram escolhidas devido a uma 

questão em comum: a linguagem presente nelas, como elaboração existencial do humano e do 

mundo da vida elaborado pelo diálogo. 

  IV. O Corpus de análise – Parte I: a obra Grande Sertão: Veredas.  Observações à 

obra com sua peculiaridade, a forma e a linguagem trabalhada por Guimarães Rosa e sua 

leitura realizada a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty. A constituição de um corpus de 

cenas do GSV e o discurso do narrador-personagem, Riobaldo.  

 

Quadro 2 – Corpus – Cenas de Grande Sertão: Veredas (I) 

Categorias (GSV e 

MP) 
Páginas em GSV (Nova Fronteira, 2015) 

MIRE E VEJA 

Percepção 

Olhar, fixar num 

ponto, dizer, ouvir, 

memória 

31; 64; 91; 127; 144; 152; 224; 226; 258; 259; 270; 300; 329; 357; 363; 387; 398; 

406; 415; 422; 438; 447; 456; 466; 471; 487; 491.  

SERTÃO 

Mundo Vivido  

Rios, vegetações, 

cenário, espaço: 

Geofísico 

Metafísico 

Linguístico  

19; 28; 33-35; 37-39; 41; 70-71; 83; 92-93; 94-98; 100; 116; 118; 126; 136; 154-155; 

157; 161; 163; 177; 187; 193; 210; 228; 232; 238-239; 249; 253-254; 256; 258-259; 

276-277; 283; 297; 308; 310; 313; 333; 338; 355; 357; 370; 403; 408-411; 420; 423-

424; 432; 440; 454-455; 465-466; 474; 479. 

TRAVESSIA 

Devir da Linguagem 

Rios, sertão, veredas, 

liso = fala 

41; 70-71; 92-93; 239; 241; 253; 254; 256; 297; 408-411; 465; 492. 

Destaque: em negrito são as páginas em que tratam diretamente das categorias. 

Fonte: SOUZA, 2015. 

 

Quadro 3 – Características do Corpus 

Intertextual 

Sócrates, Platão; Heráclito, Thiago de Mello (Madrugada sertaneja); Provérbios 

populares (p. 41, 63, 73); “O diabo na rua no meio do redemunho...” (p. 21, 90, 138, 

206, 345, 404, 433, 451, 481, 482...); 

Contos populares: Mãe da lua, Maria Mutema... 

Dasein (existencial) e transcendental 
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A 3ª margem: está no VI conto da obra Primeiras Estórias (1962), é o próprio rio em seu 

curso movente, profundo, devir, o sozinho... 

Riobaldo 

(Tatarana, Urutú-

Branco) 

Narrador-personagem, ex-jagunço... Guimarães Rosa; 

Professor, Chefe, Julgador, Jagunço (guerreiro, atirador, sertanejo, “Fausto”, fazendeiro 

[...]. Relação com Diadorim, Zé Bebelo, Joca Ramiro, Selorico Mendes, Otacília, 

Nhorinhá, Ana Duzuza. 

Sentimento: Amor, ódio, guerra, solidão, vida, sofrimento, memórias-lembranças, 

sonhos, poder (sistema jagunço), fé, crença, dúvidas, pacto... 

Linguagem: cultura, criação, poesia, narração/diálogo/discurso, descrição = visão dele. 

A vida de Riobaldo jagunço: (p. 183-184). 

Culto-inculto, chefe-jagunço,  

Discursos (fala de Riobaldo): sobre o sertão, na/a guerra, com Diadorim, no julgamento 

de Zé Bebelo, Como chefe, com os Catrumanos, com Quelemém, consigo mesmo.  

Humano/ 

existencial/ 

Transcendente 

(p. 56, 63, 492) – Medo, crença-descrença, Compadre meu Quelemém de Góis: 

“Viver é muito perigoso”: 

Prosa/poesia... 

Fala/discurso 

(p. 23, 84, 113, 165, 310, 492) – Discurso: Narração, descrição, diálogo, introspecção... 

O lógos, epifania da fala, o recriar... 

Dualismo? 

Deus/diabo ou 

Homem humano 

- Durante toda a narrativa, o autor passeia entre: Deus/diabo; crê /não crê... Mas, no 

final, ele conclui: “Existe mesmo é o homem humano”. (ROSA, 2015, p. 492).  

- O que parece oposição apenas, aqui pode ser pensado como equivalente ao Princípio 

da Reversibilidade ou o Quiasma em Merleau-Ponty. O dentro-fora que se 

interdependem. 

Viver é perigoso 

- Aparece durante toda a obra como uma expressão de cunho existencial utilizada pelo 

autor, ora afirmando, ora perguntando. Ex. “Viver é muito perigoso”; “viver nem não é 

muito perigoso?”; “viver é um descuido prosseguido”, ‘O perigo que é viver”, “Viver é 

etecetera”.  

Veredas 

- Tem sentido de minucioso tanto em relação às estradas quanto aos rios do sertão. São 

os caminhos mais estreitos, mais íntimos que nos permitem conhecer o grande sertão. 

- Representa a linguagem regional, localizada no interior do Brasil, em especial no 

sertão. 

Buritizal - Presença no cenário paisagístico em GSV. 

Poesia 
- A linguagem da obra tem esse viés. É prosa e poesia, por isso, é movente, criadora e 

tem musicalidade. 

Léxico rosiano  

- Nonada: Non + Nada = Coisa alguma.  (o som/musicalidade da fala – é importante em 

GR). 

Amormente, nãostante, sempremente, maiormente, deslua, conhecença, melhormente,   

- Um mesmo verbo, tempos diferentes na fala. Ex.: ia, indo, fui ficando. Concertar, 

concertado. 

Compadre meu 

Quelemém de 

Góis 

- Espécie de guru espiritual de Riobaldo. O tempo todo ele repete orientações de 

Quelemém e consulta-o quando pôde, no final. 

Fonte: SOUZA, 2016. 

 

Nessa primeira parte, podemos observar, nos quadros acima, nossa investigação do 

corpus e as características que fazem da linguagem de GSV possuidora de uma conotação 

bem peculiar, em uma língua detentora de riqueza, como o Português. Nos referidos quadros 



45 

 

que apontam as páginas em destaque, revelam o itinerário da nossa leitura de Rosa onde estão 

se encontram referências das categorias do corpus escolhido.   

V. O Corpus de análise – Parte II: Travessia e desvelamento do ser-tão linguístico 

de GR à luz da fenomenologia de Merleau-Ponty.  

A princípio, mostraremos as várias travessias em GSV exemplificadas pelas 

categorias de análise: mire e veja, sertão, travessia (devir) e suas respectivas equivalências 

em Merleau-Ponty. 

 

   Quadro 4 – Corpus – Categorias de Grande Sertão: Veredas (II) 

Categorias 

(GSV) 

Situações-sentidos 

-Discurso de Riobaldo 

Equivalência 

(Merleau-Ponty) 

MIRE E VEJA 

 

- Olhar, fixar num ponto, dizer, 

ouvir, memória 

- Olhar paisagem, 

- Consciência perceptiva, chamar a 

atenção, admirar, contemplar, 

presença, corpo: abertura ao 

mundo, retorno às coisas mesmas, 

fenômeno originário, mirar: ofício 

do jagunço 

A narrativa de Riobaldo aparece as 

vozes de outros personagens, 

assim, em seu discurso estão 

contidas as falas da gente sertaneja. 

 

Sentir: paladar, olfato = gosto, 

visão, mente (pensamento/fala). 

A fenomenologia da linguagem é a 

experiência realizada/vivida por 

Riobaldo e agora narrada. 

Ora narra, ora é protagonista na 

própria fala. 

PERCEPÇÃO 

 

- Primado da percepção; 

- Faculdade de apreender por meio 

dos sentidos ou da mente; 

Ver, memória, imaginação; 

Consciência de alguma coisa, 

impressão ou intuição; 

- Não é simples “inspeção do 

espírito”; 

- Sentido originário; 

- Nossa abertura e inserção no 

mundo; 

- O fenômeno originário, 

irrefletido, ir/retorno às origens; 

- Corpo-próprio. 

SERTÃO 

 

- Rios, vegetações, cenário, espaço: 

Geofísico 

Metafísico 

Linguístico 

- Está em toda parte, espaço da 

vida: grande e vereda. 

- Do forte 

- Do pensamento 

- Está dentro da gente 

- Mundo diferente de Universo: 

vida x ciência 

- Nacional 

Ser-tão: (existir tanto, ser com 

intensidade) no sertão está 

Riobaldo enquanto Ser – homem 

humano. 

Afastado dos grandes centros 

“Pouca civilização” 

Leis próprias (poder) mais fortes 

Linguagem própria resgatada 

MUNDO VIVIDO 

 

- Ser no Mundo = facticidade 

- Mundo da nossa vida = 

experiência/ação 

- obra inacabada 

- Não é objeto do pensamento, mas 

toda percepção possível 

- Não é o ente, mas Ser de todo 

ente 
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TRAVESSIA 

 

- Atravessar 

- Rios, sertão, veredas, liso = fala 

- Movimento. 

- Diálogo 

- Vozinha 

- Porfalando 

- Linguagem garganteada 

- Rabo de palavra 

- Linguagem trabalhada 

- As pessoas não estão sempre 

iguais 

- Nem é saída, nem chegada, e, 

sim, o meio 

- Silêncio, falei dentro de mim 

Neologismos: arcaico, mas 

moderno... 

3ª margem: rio profundo e movente 

Travessia: ida para o futuro, busca, 

devir... 

Existência humana. 

Linguagem viva 

DEVIR DA LINGUAGEM 

 

- Viva: movimento da palavra 

- Quiasma: dentro-fora 

- Fala falada e Fala falante 

- escritor: tecelão (fios=linguagem) 

- Oralidade: a fala 

 

A fenomenologia é travessia 

enquanto descrição das 

essências/existência que transforma 

as coisas pela ação humana. 

Fonte: SOUZA, 2016. 

 

As categorias recorrentes na fala de Riobaldo, como “mire e veja”, estabelecerão uma 

sintonia com esse contato originário: “mire e veja” faz esse retorno originário e 

fenomenológico com as coisas a partir da percepção. Ao tratar do sertão, sentido dado ao 

universo da obra rosiana, revela que esse mundo sertanejo está para além do espaço 

geográfico, ele está entrelaçado ao ser de Riobaldo, que representa a condição humana, assim 

como o próprio sentido de mundo vivido. Faremos, portanto, uma travessia literária da obra, 

percorrendo o devir que a torna presente também em nossos dias, pois é o homem e sua 

linguagem que a fazem existir como permanente criação. Nessa perspectiva, uma amostra de 

falas do próprio narrador-personagem será construída, a qual envolve as categorias de 

descrição e análise da obra à luz dos conceitos merleau-pontyano, relativos à percepção, ao 

mundo e ao movimento.    

Os dados serão coletados a partir do estudo já realizado sobre a obra de Rosa, 

utilizando-se de cenas de falas ou narrações proferidas por Riobaldo que envolvem as 

categorias citadas acima, porém, não se constituindo como a exatidão matemática, na medida 

em que lidaremos com ideias e reflexões. Com certeza, trabalharemos a partir de um corpus 

estabelecido, no entanto não nos interessa fazer contagens de recorrências e descobrir o tempo 

verbal utilizado, o que é importante, mas já realizado de forma exaustiva. Nosso foco, como 

bem já frizamos nos objetivos, é proceder a uma descrição e análise (características da 

fenomenologia) do discurso em GSV, percebendo as dimensões do ser, as quais, pela 

linguagem, caracterizam-se como presença viva na elaboração existencial do humano imerso 

no sertão, que é também, ele próprio, universo inacabado, necessitando de permanente 

criação. Não está de todo pronto, há que ser construído sempre, ao que se propõem os autores 

que nos servirão de base na pesquisa. 
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O corpus escolhido e apresentado acima, extraído da obra de Rosa, é representativo, 

tendo em vista que, a partir dele, teremos a possibilidade de analisar questões do homem e 

suas características existenciais, o mundo onde ele está inserido e sua linguagem, capaz de se 

construir como cultura. 

A respeito do autor brasileiro, existe toda uma vasta produção ainda em aberto sobre o 

que poderá ser tratado. Como diplomata, Rosa teve vivência intensa na Alemanha, mas suas 

críticas com relação à filosofia e aos filósofos, em nosso entendimento, não atingiram 

Merleau-Ponty. Sentimos haver muito mais conexões entre ambos do que divergências. Em se 

tratando especialmente da linguagem, o autor brasileiro refere-se a uma linguagem viva, que 

converge com o sentimento merleau-pontyano no mesmo sentido. Guimarães Rosa 

mencionou conhecer o pensamento de Heidegger, talvez pelo fato de ter vivido na Alemanha. 

Sob o olhar existencialista de Heidegger, podemos vincular à escola francesa, já que Merleau-

Ponty bebeu também do pensamento heideggeriano na construção de sua fenomenologia. Eis, 

portanto, um outro elo que poderá unir os dois.  

Esperamos ter apontado o itinerário pelo qual caminhará a nossa pesquisa. Esse 

caminho é, segundo nosso entendimento, uma das possibilidades de estabelecer um diálogo 

que deverá abrir outros espaços e ampliar o debate que já se faz presente nas academias 

envolvendo os autores trabalhados aqui.  

 

2.2 O Método Fenomenológico 

    

Uma pesquisa de cunho fenomenológico é uma tarefa que requer justificativa na 

Academia ou mesmo entre as instituições de fomento pelas quais é financiada, pois o seu 

modus operandi nem sempre poderá ser realizado da mesma maneira que as pesquisas 

convencionais de viés positivista, que visam chegar a um resultado fixo. A pesquisa 

fenomenológica tem a possibilidade de chegar a resultados imprimindo uma amostragem, 

desde que não se caracterize um fim em si mesmo. Devido à volatilidade do fenômeno, não 

nos cabe fazer acepções entre formas de pesquisa A ou B. Todas são importantes na produção 

dos saberes. É nesse sentido que a pesquisa fenomenológica, visa o homem em sua construção 

do ser, por isso, se enquadra como um estudo qualitativo em sua abordagem, pois, ao analisar 

o discurso de um personagem, bem como de outras falas no decorrer da obra, estaremos 

analisando os sujeitos na sua dimensão existencial. Pela análise fenomenológica, o 

personagem é o próprio autor que toma emprestado a voz do personagem para revelar sua 

vida, seus sentimentos, portanto, ela se encontra na dimensão de uma pesquisa qualitativa e 
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não quantitativa, claramente, pelo fato de a descrição e a análise dos fenômenos selecionados 

não poderem ser moldadas em laboratório, obtendo resultados determinados. Em nosso caso, 

estamos lidando com o ser humano concreto, suas reações e sentimentos e o fenômeno da 

linguagem no discurso dentro da literatura, visto como forma viva que atravessa o ser no 

mundo nessa permanente fusão de reversibilidade.  

Desse modo, defendemos que o método ou o caminho de análise por intermédio da 

fenomenologia nos põe em construção, em movimento permanente, sem a pretensão de se 

esgotar ao final do estudo. O movimento é dialético, uma vez que não está procurando uma 

síntese como resultado último, mas está aberto às demandas que o verdadeiro conhecimento 

exige para que a investigação seja realmente científica, mediante o rigor com o qual a ciência 

fenomenológica se propõe quando visa o fenômeno que se apresenta a nós. Com isso, não 

estamos afirmando que a pesquisa fenomenológica esteja isenta de responsabilidades perante 

o fazer científico, apenas que ela não se encaixa em modelos de pesquisa em que se busca 

responder uma questão pontual que não requer demanda de fluxo e não segue métodos fixos 

capazes de conduzir a resultados também fixos. Nesse ínterim, não há na fenomenologia 

somente um modelo ou caminho, posto que, por lidar com o ser humano e o mundo, a análise 

feita pela fenomenologia respeita esse fluxo, no qual o homem está sendo sempre elaborado 

num constante devir. O homem é um projeto, isto é evidente tanto para Merleau-Ponty quanto 

para Guimarães Rosa. Em nosso caso, uma linguagem é quem produz a existência do ser. Por 

esse motivo, o discurso riobaldiano é composto por uma linguagem sempre viva que o 

produz, na medida em que este exerce sua narrativa na obra num movimento fenomenológico. 

O método fenomenológico se põe como uma das maneiras de se conduzir uma pesquisa, nem 

é a única, nem a mais correta, apenas deixa o fenômeno falar por si, levando em consideração 

o devir em que estão submetidos o ser humano e sua linguagem. O aspecto da linguagem é o 

que une os dois autores destacados nesta tese.  

Portanto, o método fenomenológico possui critério de descrever os fenômenos da 

forma como eles se mostram, esta é a prova, assim, afirma Merleau-Ponty (2006): 

 

E o critério desse método não será a multiplicidade dos fatos que servem de 

prova para as hipóteses avançadas: o que servirá de prova será a fidelidade 

aos fenômenos, o domínio estrito que obtenhamos sobre os materiais 

empregados e, de algum modo, a “proximidade” da descrição. (MERLEAU-

PONTY, 2006, p. 5). (grifo do autor).    

 

Como bem entendemos que não existe apenas uma forma de pesquisa metodológica ou 

apenas um método fenomenológico, optamos por trabalhar a partir da fenomenologia 
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merleau-pontyana, cujos passos apresentaremos na sequência. Em se tratando de 

fenomenologia, por sua própria característica, ela não pode ser uniforme ou ter um modelo 

fixo de investigação. Por esse caminho, nossa pesquisa se enquadra num sentido do homem 

humano, ser existencial em relação indissociável com o mundo do qual ele mesmo é parte.  

O caminho metodológico pelo qual a pesquisa no seu cômputo geral seguiu, adotou-se 

a sugestão de Amadeo Giorgi (1985), em quatro etapas: 1) leitura geral do material; 2) 

definição de unidades de significados; 3) expressão das unidades na perspectiva escolhida 

pelo pesquisador; e, 4) formulação de uma síntese das unidades. Seguimos estes passos para 

melhor conduzir nosso trabalho como organização mais ampla da pesquisa. Feito isso, para 

análise do corpus escolhemos a própria fenomenologia de Merleau-Ponty. Isto quer dizer que 

todo o processo em análise possui caráter fenomenológico.  

Mas, Husserl é quem primeiro se utiliza de um método fenomenológico como reação á 

ciência e a filosofia praticada e suas conclusões que para ele não correspondiam a realidade. 

Portanto, Husserl estabelece passos a fim de investigar com rigor o conhecimento do mundo. 

São eles: 1) Antes de qualquer coisa é preciso suspender nossos juízos sobre o mundo que, de 

maneira preconceituosa, já trazemos em nós. Este primeiro passo é chamado por ele de 

epoché, ou Redução fenomenológica; 2) A descrição do que se dá de forma manifesta à 

consciência, ou seja, os fenômenos; 3) Explicitação da experiência das essências, a 

intencionalidade. 

Nossa pesquisa é uma descrição-analítica e qualitativa, a partir de passos da 

fenomenologia, seguiremos um caminho sugerido pelo próprio Merleau-Ponty (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 1-20), o método fenomenológico: 1) Descreve o mundo vivido pelo sujeito 

da experiência consciente; 2) Buscas as essências, mas também, repõe as essências na 

existência; 3) Modo de ser e de relacionar-se com o mundo. A experiência consciente que é 

vivida a partir do corpo-sujeito e sua capacidade de ação. Já não se trata apenas de uma 

descrição passiva, mas, para modificar o mundo como ser existencial. Praticamente, ele segue 

os mesmos passos do método fenomenológico de Husserl, a diferença que o faz até superá-lo 

está por conta deste último ponto, sendo, portanto, uma descrição qualitativa, por isso, afirma 

Merleau-Ponty (2006, p. 6), “A novidade desse método consiste no fato de ele estabelecer que 

o saber efetivo não é apenas mensurável, mas também a descrição qualitativa. Esse saber 

qualitativo não é subjetivo, é intersubjetivo: descreve o que é observável para todos. ” Além 

de qualitativo, o método fenomenológico compreendido por Merleau-Ponty, pensa o ser 

humano como aquele que estar no mundo em que é impulsionado a transformá-lo, embora, 



50 

 

não seja apenas uma ação do homem individual, e o que ele apresenta em sua descrição é um 

saber compartilhado por todos, por isso, é intersubjetivo.  

A fenomenologia de Merleau-Ponty se aproxima do último Husserl, Lenvenswelt – o 

mundo da vida, e de forma mais próxima de Heidegger e do existencialismo francês. Ou seja, 

o homem tem papel preponderante por assumir-se como ser no mundo. Com isso, a 

fenomenologia merleau-pontyana se apresenta como uma fenomenologia existencial em que o 

ser humano não pode ser pensado sem o mundo que ele denomina de mundo vivido. É este 

método fenomenológico merleau-pontyano que adotaremos na análise sobre a linguagem que 

está no corpus escolhido. Merleau-Ponty (2006, p. 6), afirma:  

 

É esse o método que adotaremos para estudar a linguagem. Estudar os fatos, 

não para verificar uma hipótese, que os transcende, mas para dar um sentido 

interior a esses fatos mesmos. Só importarão o rigor com que abarcaremos a 

totalidade e os detalhes de certos fatos. (MERLEUAU-PONTY, 2006, p. 6).  

 

Partindo dessa compreensão, Merleau-Ponty defendo o método fenomenológico no 

estudo da linguagem, estudar os fatos detectados e dar um sentido aos mesmos.  

 

2.3 O corpus: aplicabilidade do método fenomenológico 

 

A aplicação do método fenomenológico merleau-pontyano na presente pesquisa pode 

e deve ser feita a partir de dois caminhos: a) Aplicação do método fenomenológico de 

Merleau-Ponty na leitura de Grande Sertão: Veredas, e, b) Aplicação da pesquisa no ensino 

da graduação, no ensino médio, nos grupos de pesquisas e extensão e eventos ao utilizar a 

literatura brasileira a partir da fenomenologia e aspectos próprios da investigação filosófica.  

No primeiro itinerário, o que interessa de imediato esta tese, é a realização de uma 

leitura de cunho fenomenológico, isto é, experimentar como um leitor de Merleau-Ponty 

poderá ler Grande Sertão: Veredas, obedecendo o método fenomenológico. Isto é, a aplicação 

no ato da construção desta tese seguiu os passos do método fenomenológico merleau-

pontyano conforme apresentamos no tópico do capítulo metodológico acima. Assim, o que se 

procura analisar é o discurso do narrador-personagem, Riobaldo, e como ao conduzir seu 

discurso, ele possibilita o entrelaçamento com outras vozes do sertão, permitindo que a 

narrativa não seja somente sua voz solitária. Portanto, o método fenomenológico merleau-

pontyano consiste na descrição da realidade vivida pelo narrador, por sua percepção, ou seja, 

pela visão de sua vivência descreve o sertão e a vida como retrato da experiência. Esta 
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percepção é feita tendo as essências como realidade constituída da existência humana no 

mundo. E na relação com o meio, o faz agir para sua construção e transformação da realidade, 

como modo de ser que se encontra para além da descrição apenas. De fato, o método de 

Merleau-Ponty faz um chamamento para que o ser esteja inserido na realidade e busque 

transformar o mundo do qual é parte. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 1-20). O corpus da 

pesquisa obedece estes passos do método procurando, pois, apresentar a narrativa e nesta as 

várias falas sertanejas e expressado na linguagem viva, criadora, trabalhada, com estética e 

poesia. Uma linguagem desvelada no sertão, a revelar as falas dos sertanejos, resgate de 

termos arcaicos e fusão com palavras de outros idiomas, a criação de termos que só uma 

linguagem que é lapidada, é esculpida para significação.  

Desta forma, o procedimento foi fazer leituras de Grande Sertão: Veredas e perceber o 

apelo linguístico da obra, buscando a compreensão da narrativa descrita por Riobaldo no 

intuito de encontrar as essências de uma experiência que é a própria vida que o narrador 

expõe por uma percepção do sujeito que fala. É sua perspectiva de ver o mundo, como ser 

humano com sua coragem e seus medos. O homem Riobaldo é o sertanejo que luta o tempo 

todo pela existência. E por sua forma de expor e de narrar os acontecimentos fazendo com que 

estes não estejam fixados no passado. A leitura feita através da fenomenologia nos credencia a 

compartilhar com o ex-jagunço que sua narrativa não é uma memória morta, mas, é fenômeno 

como manifestação do que se faz presença quando este narra. E como o papel da 

fenomenologia é tornar os fenômenos presença viva àquele que percebe, a obra de Guimarães 

Rosa é o relato que se atualiza na linguagem viva de seu autor que fala pela boca de seu 

narrador.  

Num segundo momento, enumeramos possibilidades de aplicação de nossa tese, seja 

na academia, seja em ambiente fora desta, como: 

- Extrair das questões inerentes ao ser humano existencial, poder se pensar o ser no 

mundo. Guimarães Rosa deixa claro esta opção de tratar de questões universais inerentes aos 

seres. O homem humano do qual ele fala na obra, tanto pode ser o abastado da cidade ou o 

urbano que detém a linguagem representativa dos donos do poder, como o mais simples 

sertanejo renegado nos confins do interior distante do que se denominava de cultura. O 

homem em sua dimensão universal é o que torna Grande Sertão: Veredas uma obra para além 

de um romance regionalista como era o costume se apresentar. Os problemas e suas faces 

abordadas na obra são os de qualquer ser existencial em qualquer lugar do mundo. Assim, o 

enredo que apresenta o ser humano encarnado no mundo, jamais prescreve quando 

encontramos, mesmo após sessenta anos de sua primeira publicação, no GSV, as questões 
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abordadas lá continuam atuais. Eis pois, mais uma prova de sua atualidade, e por isso, 

somente um método como o fenomenológico, torna possível a leitura de GSV. Pois, como 

vimos na abordagem sobre este método, ele é qualitativo e, portanto, melhor apropriado 

quando envolve a dimensão metafísica e humana do ser.  

- Embasamento a estudos de Merleau-Ponty e Guimarães Rosa. Os autores possuem 

muitos pontos de convergências e isto tornou-se um motivo de propor frentes das quais 

possamos abordar as questões filosóficas, além da linguagem, entre ambos.  

- Fortalecer a pesquisa que se inicia entre os dois autores.  

- Estimular, a partir desse estudo, grupos de pesquisa já em andamento.  

- Fortalecer a aproximação entre a Literatura e a Filosofia. 

- Não há um interesse numa pesquisa que responda a um determinado problema ou a 

um lugar e finde-se nele. A proposta é de continuidade após a tese. Embasamento. Onde?  

- No Grupo de Pesquisa: Filosofia da Percepção – João Pessoa – UFPB; 

- Na graduação e mestrado – UERN/Caicó (sala de aula, TCCs, orientações de 

Dissertações, GP, PIBIC e PIBIC-EM); 

- Filosofia no Ensino Médio (Escolas de Caicó – Seridó); 

- Ao grupo de Filosofia Francesa Contemporânea – ANPOF; 

- Uma aplicação poderá ser subjetiva? Pode sim, não da mesma forma como procedem 

os métodos que visam a resultados acabados objetivando sentido quantitativo. Em nossa 

pesquisa que utiliza o método fenomenológico, este responde melhor ao que procuramos 

desenvolver, pois, não nos interessa saber as quantificações que Grande Sertão: Veredas traz. 

Há variedade de investigações nessa perspectiva em pesquisas já realizadas no Brasil, o que 

não representa nosso objetivo. E o método fenomenológico nos permite investigar questões 

do ser humano: a linguagem, o amor, as dúvidas, os medos e as crenças. É isto que nossa tese 

busca e isto não cabe em espaço físico, mas, físico e metafísico.  

Tendo como parâmetro este caminho de descrição e análise, base do método 

fenomenológico, escolhemos dentro do corpus cenas de falas de Riobaldo, escolhida como 

categorias da linguagem do narrador-personagem: a) Mire e veja; b) o Sertão; c) Travessia. 

Justificaremos, na sequência da tese, o entrelaçamento da sequência das partes do 

método e a importância de expor os conceitos necessários.  

O capítulo seguinte se apresenta como uma porta fenomenológica que se abre em 

preparação à questão da linguagem regional e universal. A compreensão da fenomenologia 

enquanto movimento ou método a partir de seu nascedouro, especificamente, com seu 

fundador Husserl e seu emprego na investigação do mundo, nos permitirá entender o 
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propósito de nosso trabalho que é o embasamento necessário para investigação da linguagem 

em Grande Sertão: Veredas. Nessa perspectiva, será possível sabermos o que é a 

fenomenologia, seus expoentes, a fenomenologia de Merleau-Ponty e a análise da linguagem.  

Com base nos estudos realizados, construímos o Estado da Arte que nos permitiu 

revisitar toda uma literatura que envolve a questão da linguagem presente nos autores desta 

pesquisa: Guimarães Rosa e Merleau-Ponty, conforme apresentamos a seguir.  
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3 OS CAMINHOS DA FENOMENOLOGIA 

 

Neste capítulo, trilharemos o caminho traçado pela fenomenologia, desde Husserl e os 

fenomenólogos existencialistas, Heidegger até Merleau-Ponty e a questão da fenomenologia 

da linguagem, que servirá de análise para nossa leitura de Grande Sertão: Veredas.  

 

3.1 O que é Fenomenologia? 

 

A fenomenologia se constituiu como escola filosófica na Alemanha, no final do século 

XIX e primeira metade do século XX, fundada por Edmund Husserl. Ela se caracteriza como 

um movimento que surgiu como resposta ao momento vivido de crise nas ciências, 

contestando os resultados científicos e os saberes vigentes, por se colocarem como verdades 

prontas. A fenomenologia, mesmo sendo uma herança direta de Husserl, tomou novos rumos 

como existencialista a partir de Martin Heidegger, na Alemanha, e, especialmente, de 

Merleau-Ponty e Sartre, na França. Enquanto para Husserl os aspectos mais importantes são 

as essências e o sentido buscados pela fenomenologia, para os existencialistas o que importa 

são os fatos, a existência.  

O que é um fenômeno? Ainda, o que vem a ser fenomenologia? O que significa uma 

fenomenologia existencialista? Com as duas primeiras questões iniciaremos esta parte de 

nossa tese, a fim de entendermos todo o espírito que move nossa pesquisa. Quanto a uma 

fenomenologia existencialista e uma fenomenologia da linguagem, serão apresentadas no 

decorrer da tese, mas já adiantamos que as duas se confundem em seu modo de ser. A 

fenomenologia existencialista merleau-pontyana percebe o humano como ser do mundo, seu 

sentido de existir, fundamentando-se no homem e no mundo de forma entrelaçada, como 

movimento que se elabora a partir da vida que constitui como existência.  É a partir dessa 

compreensão que descreveremos/analisaremos as partes escolhidas da obra Grande Sertão: 

Veredas, que servirá de corpus de nossa pesquisa. Nossa análise se dará através da 

fenomenologia da linguagem em Merleau-Ponty, compreendendo por fenômeno aquilo que se 

apresenta a nós de imediato, como exercício no qual nos deparamos despidos de qualquer 

definição preestabelecida. O fenômeno é o que observamos em nosso contato imediato como 

aquilo que se mostra à percepção. Já fenomenologia é o movimento surgido para tentar 

responder as questões postas pelo conhecimento, principalmente como reação a este, tido 

como verdade inabalável. Claro, estamos nos referindo a um tempo relativamente próximo de 

nós, o século XIX. Diferentemente do que possa parecer, a fenomenologia buscará superar o 
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falso conhecimento, por estar pautada na verdade do fenômeno e, por isso, rigorosa. A 

fenomenologia é o real, assim como o real da travessia está em fazê-la e não na “saída” em 

uma margem ou no aporte em outra como “chegada”. Esse sentido da fenomenologia aplicado 

à linguagem é movente, vivo, acontece e continuará acontecendo. Há de ser não estático, pois 

a todo instante nos deparamos no mundo com objetos e memórias, coisas reais e imaginárias, 

como fenômenos a nos provocar sempre que nos dirigimos a eles. Ou será que eles estão 

vindo em nossa direção? O olhar busca, depara-se diante do fenômeno, assim, a percepção faz 

o primeiro contato através do corpo, o qual o conduz até a consciência e, juntos, farão uma 

primeira leitura.  

Compreendendo assim, Merleau-Ponty exprime o quão é rigorosa no contato primeiro 

que fazemos do mundo, afirmando que “[...] a ‘fenomenologia’ é o estudo sistemático dessa 

vivência, descrição simples e tão plena quanto possível de experiência direta, do que é e não é 

a coisa. ” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 434). E isto, é o que faz com que a fenomenologia 

se apresente não como sendo mais um método, que ao seguir passos hierarquizados nos 

conduzisse a uma verdade científica. Para nosso propósito de lidar com o ser humano, dessa 

maneira não nos seria útil, porém, o uso da fenomenologia na presente tese é destacada como 

movimento, assim, torna-se muito mais coerente ao nosso estudo. Portanto, para exercer esse 

movimento fenomenológico que tem na percepção como primeira experiência do ser no 

mundo, Merleau-Ponty ilustra esta ideia com um exemplo do jogador de futebol que sua 

atitude deverá ser a de “[...] conseguir perceber os intervalos entre os jogadores, e não os 

jogadores mesmos. A diferença entre a estrutura do campo de futebol para o espectador e para 

o jogador é um exemplo da distinção entre o geográfico e fenomênico. ” (MERLEAU-

PONTY, 2006, p. 435). Ainda mais, para ele o “Fenomênico é o projeto graças ao qual um 

sujeito faz aparecer significações em seu meio. Essa psicologia visa a um contato com o 

mundo, contato criador, e não simples conhecimento. ” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 432).  

Destacando a partir desta compreensão do fenômeno, podemos encontrar em GSV, 

com a narrativa riobaldiana, o movimento fenomenológico que Merleau-Ponty aponta como 

mostramos acima. Comungando com esta mesma concepção, Lyotard (2008), afirma que a 

fenomenologia é o estudo dos fenômenos:  

 

Daquilo que aparece à consciência, daquilo que é dado. Trata-se de explorar 

este dado, a própria coisa que se percebe, em que se pensa, de que se fala, 

evitando forjar hipóteses, tanto sobre o laço que une o fenômeno ao ser de 

que é fenômeno, como sob o laço que une o eu para quem é fenômeno. 

(LYOTARD, 2008, p. 9). 
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Na definição de Lyotard, a fenomenologia é o que aparece à consciência, ou seja, das 

coisas mesmas como são dadas à experiência do fenômeno. 

Portanto, procuraremos tratar da fenomenologia na perspectiva do itinerário a que nos 

propomos seguir nesta tese, situando-a em sua conjuntura nascente, passando por seus 

principais representantes no século XX, definidos aqui: Husserl, Heidegger, Sartre e Merleau-

Ponty. Especificamente nesta parte, apresentaremos Husserl, considerado o primeiro a definir 

a fenomenologia como método do conhecimento, em seguida, Heidegger com uma 

fenomenologia voltada ao ser ontológico. Começaremos por esses pensadores como forma de 

embasamento às partes seguintes da pesquisa, ou seja, suporte ao pensamento merleau-

pontyano e sua fenomenologia da linguagem a partir do corpus extraído da obra literária de 

Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas. Quem fará essa travessia será a linguagem como 

dinâmica inovadora, vista a partir da constituição do discurso da referida obra e iluminada 

pela fenomenologia. Para tanto, trabalharemos o conceito de fenomenologia e os demais 

conceitos inerentes a ela, quais sejam: intencionalidade, essências, variação eidética, redução 

fenomenológica, que são componentes do método em Husserl e que nos permitirão uma 

compreensão do papel da linguagem presente na obra de Rosa. Por fim, introduziremos o 

pensamento de Merleau-Ponty, apresentando-o como continuador/difusor e crítico da 

fenomenologia de Husserl e Heidegger em terras francesas, na perspectiva da linguagem 

apresentada por Merleau-Ponty. 

A fenomenologia situada na conjuntura da história das ideias humanas, como 

movimento, poderá ser apresentada no tempo e no espaço. Para que possamos percebê-la e 

compreendê-la melhor nesse contexto, recorreremos à sua divisão em três fases sugeridas por 

Bibenett (2011): a) 1900 a 1960: fase histórica, composta pelos filósofos fundadores. Esta 

fase inclui Merleau-Ponty; b) 1980 a 1990: fase exegética. Período de interpretação e 

explanação da fenomenologia feita por estudiosos e comentadores; c) 2000 até o momento, 

apontado como sendo o período de novos temas: vida, cuidado, corpo, linguagem. Com base 

nesse entendimento, Perius (2016) afirma: 

 

É possível que o surgimento de novos temas para a fenomenologia também 

seja, em certa medida, o desenvolvimento de aspectos de si mesma, 

prementes desde a origem? Eis a questão. Se a resposta a esta pergunta for 

afirmativa, os avanços da fenomenologia representam, em determinados 

casos, mais do que a absoluta originalidade, o diálogo renovado e/ou o 

retorno às próprias fontes. (PERIUS, 2016, p. 136). 
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A fenomenologia continua presente nas leituras em que podemos vivenciar o mundo 

de forma direta, o que nos permite descrever o real por suas essências. Assim, jamais deixará 

de ser atual. 

Intencionamos, desse modo, situar a fenomenologia em nosso estudo levando em 

consideração todo o seu percurso a partir de Husserl, mesmo que a fenomenologia na qual se 

configura nossa pesquisa perpasse as três fases sugeridas acima, como compreensão, 

iluminada em Merleau-Ponty. Mediante esse chão fenomenológico, teremos o ser-tão 

encarnado e existente por meio da linguagem, envolvendo temáticas de uma fenomenologia 

da vida, da linguagem, do sertão, isto é, uma fenomenologia que recomeça sempre na medida 

em que é o ser humano que a constrói com a existência.  

Husserl (2013), em Conferências de Paris, no ano de 192942, inicia sua fala com um 

alerta: “[...] todo aquele que queira seriamente tornar-se filósofo deve, uma vez na vida, 

recolher-se em si próprio e procurar, dentro de si próprio, destruir todas as ciências já dadas e 

de novo construí-las” (HUSSERL, 2013, p. 1). Nessa afirmação está, portanto, o real espírito 

a que se propunha a sua fenomenologia, como um recomeçar. Nesse contexto, a 

fenomenologia não busca ver o mundo a partir dos resultados já obtidos pelas ciências, tidos 

como sendo verdadeiros e sem possibilidades de questionamentos, insurgindo contra as 

posições filosóficas que reduziram a consciência a uma soma de impressões, promovendo 

uma fissura entre corpo e mente, pensamento e linguagem, separando-as dos sentidos da 

experiência. A fenomenologia aponta para a experiência real que fazemos do mundo através 

de nossa existência. Por isso, o movimento fenomenológico tem suas raízes em resposta à 

crise vivida nas ciências, propondo, assim, caminhos em que se pudesse buscar o 

conhecimento real e verdadeiro. Ela surge como uma reação pela insatisfação promovida 

pelos saberes constituídos, adquirindo de imediato aceitação por parte de estudiosos e 

pesquisadores de várias universidades, sobretudo na Alemanha e na França.  Merleau-Ponty 

(1964, p. 1), em curso ministrado em Paris na década de 1950, em Les sciences de l’homme et 

la phénoménologie, (Ciências do homem e fenomenologia), retrata em suas palavras o 

contexto de crise vivida naquele período, afirma Merleau-Ponty (1973): 

 

A fenomenologia se apresentou desde seu início como uma tentativa para 

resolver um problema, não de uma seita, mas talvez o problema do século: 

Problema que se punha desde 1900 a todo mundo e que ainda hoje é 

colocado. [...] A crise das ciências, das ciências do homem e da filosofia 

                                                           
42 A apresentação se deu no Anfiteatro Descartes, na Sorbonne, em Paris, no ano de 1929, e intitulou-se 

“Introdução à Fenomenologia Transcendental”. Na plateia, dentre os ouvintes, encontrava-se Merleau-Ponty. 

Depois, compiladas no livro sob o título de Meditações cartesianas e Conferências de Paris.  
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tende para o irracionalismo. O próprio racionalismo surge como um 

contingente produto histórico de certas condições exteriores. (MERLEAU-

PONTY, 1973, p. 15-16).  

 

Essa fala de Merleau-Ponty nos permite sentir qual era o sentimento vivenciado no 

período em que surgiu Husserl, a partir do que podemos entender como sendo o chão em que 

nasce a fenomenologia. A chamada crise sempre possibilita que algo de novo possa aparecer, 

o que aconteceu com a fenomenologia, criando um contexto propício para que esta fosse 

acolhida com entusiasmo. A crise ultrapassa os limites da filosofia por atingir, também, as 

ciências, e não somente um aspecto da história. Merleau-Ponty nos assegura, na década de 

1950, que ainda nos encontramos envolvidos nessa crise até hoje. Na verdade, é visível que 

em nossa realidade, dos anos pós-virada do milênio, essa constatação do pensador francês 

poderá ser repetida com as mesmas palavras, claro, reservando as devidas proporções ao que é 

peculiar de cada tempo, cremos não haver findado a crise vivida, agora, pautada dentro das 

demandas de nosso tempo. Somos convidados a responder da maneira a que pleiteavam, tanto 

da filosofia quanto das ciências como um todo, poderíamos responder sim e não. Sim, no 

sentido de que sempre estaremos pautados em outras dimensões de crise como elemento de 

renovação, pois é um processo e como todo processo ele é dinâmico. Com certeza, as 

demandas das ciências eram outras e a fenomenologia despertou a busca permanente de 

adequações, mas ainda estão presentes as visões de que necessitamos de coisas concretas e de 

que as ciências trabalham no intuito de termos resultados testados cientificamente. Não 

convém não questionarmos uma suposta verdade somente por que ela é fruto da ciência. Não 

estamos questionamos a ciência em si, mas o que não podemos permitir é que ocorra uma 

aceitação passiva apenas por se tratar de teses cientificamente comprovadas. Retomada com 

ênfase nas últimas décadas, a fenomenologia tem razão de ser, gerada pela dinâmica que lhe é 

própria, tem tomado dimensões que lhe permitem abordagens sob prismas diferentes com a 

mesma busca pelo rigor e autenticidade no trato científico. O que afirmamos é que a 

fenomenologia não se torna obsoleta, pela capacidade que lhe é inerente e por seu poder 

investigativo de situações vividas. Isto, porém, tem demandado novas posturas da ciência nos 

dias atuais, e com isso, melhor absorção das posturas da fenomenologia que não se comporta 

como uma receita, mas, se constitui a partir das demandas do mundo atual.  

A verdadeira ciência deve estar aberta às novas demandas exigidas pela conjuntura do 

mundo atual. Karl Popper (2008, p. 42) já alertou para o fato de que a verdadeira ciência não 

se fecha no seu desfecho como dogma infalível, mas, autêntica, seria aquela que poderá ser 

submetida à refutação, à falseabilidade. O autor diz: 
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[...] só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for 

passível de comprovação pela experiência. Essas considerações sugerem que 

deve ser tomado como critério de demarcação, não a verificabilidade, mas a 

falseabilidade de um sistema. Em outras palavras, não exigirei que um 

sistema científico seja susceptível de ser dado como válido, de uma vez por 

todas, em sentido positivo, exigirei, porém que a sua forma lógica seja tal 

que se torne possível validá-lo através de recurso a provas empíricas, em 

sentido negativo: deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema 

científico empírico (POPPER, 2008, p. 42). (Grifos do autor). 

 

A teoria da falseabilidade apresentada por Karl Popper faz com que uma tese científica 

aceite ser refutada, pois, esta possibilidade torna com que a ciência seja verdadeira. A visão 

de infalibilidade não é benéfica, nem a faz ser mais pura.  

O conceito de ciência significava um fechamento a qualquer questionamento, motivo 

pelo qual afirmamos que não saímos da crise, mesmo que ela não seja a mesma do século 

passado. Hoje, a crise poderá até ser muito mais complexa, já que o mundo está repleto de 

novos saberes, de outras descobertas, que, por sua vez, demandam ainda mais a necessidade 

de respostas, porém, há de se levar em consideração o efêmero em que estamos envolvidos. 

Nesse sentido, atualmente, a fenomenologia tem o mesmo intuito que a fez desde seu 

nascimento, de recomeço, de ouvir e ver o fenômeno e o que ele mostra, bem como de 

atualizar a maneira como percebe o mundo. Até hoje, a fenomenologia é utilizada por seu 

método de descrever aquilo que o sujeito vive, uma vez que ela possibilita uma hermenêutica 

como análise, o que, por vezes, dificulta a sua compreensão como ciência, para a qual 

importam os resultados que pleiteiam a quantificação. A fenomenologia não pleiteia chegar a 

um resultado quantitativo, e, em se tratando de ser humano, ela leva em consideração o estado 

em que se encontra este ser e sua vida. 

Além de apresentarmos o conceito e o sentido de fenomenologia, não podemos deixar 

de mencionar sobre como ela se desenvolveu e como mudou a visão e as práticas de 

investigação a partir dela. Por essa razão, visamos a iniciar pela fusão de Fenômeno e lógos. 

Phainesthai é o fenômeno (phainomenon) que se mostra do jeito que é sem interferência de 

qualquer outra concepção que não seja a experiência da própria coisa. Manifestação de 

fenômenos através da experiência vivida numa relação conjunta entre sujeito e mundo. O 

termo, da maneira como abordamos não etimológico, é mais recente, como desdobramento, 

porém, o fenômeno enquanto aquilo que se mostra está presente desde a filosofia grega, 

mesmo com a ambiguidade quando trata do “aparecer” ou, simplesmente, “parecer”. O certo é 

que, concebido de maneira genérica, caracteriza-se por tudo o que é percebido ou aparece 
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através dos nossos sentidos ou de nossa consciência. Como estudo ou ciência do fenômeno, é 

importante deixar claro que o termo fenomenologia tem sentido ilimitado e não pode ser 

direcionado a uma ciência particular. Assim se caracteriza o fenômeno, embora tenha sido 

bastante utilizado pelas ciências experimentais e pela filosofia da tradição43 sem possuir 

caráter estático, mas de movimento. O lógos44 possui, por sua vez, conceito amplo, porém, 

aqui será tratado como palavra, verbo, discurso e pensamento, pois o que interessa ao estudo 

em questão é associá-lo a uma fenomenologia da linguagem pautada nas análises dos 

discursos em Grande Sertão: Veredas. Em nosso caso, o lógos terá o mesmo sentido dado 

pelos gregos, ilustrado pelas falas do narrador-personagem Riobaldo, que nos apresenta sua 

percepção como um discurso sobre o que viu/viveu no sertão, ou seja, as palavras de sua 

narrativa se configuram num lógos criador porque seu discurso é feito por uma linguagem 

viva com capacidade de significações sempre atualizadas para o instante presente em que se 

dá a fala. 

 Destarte, a fenomenologia remete ao seu conceito básico de que ela é o estudo de 

todas as essências, porém, partindo da etimologia, o fenômeno é tudo aquilo que é na sua 

forma primordial, de como se apresenta aos nossos olhos, sem ainda nos predispormos a uma 

reflexão sobre aquilo que percebemos. Aliás, o perceber é a primeira atitude que fazemos 

antes de qualquer análise do que vemos. Compreendemos, portanto, que uma análise 

fenomenológica nos leva a evitar conclusões precipitadas e sem abertura ao real sentido das 

coisas. Portanto, a percepção exerce um papel de primazia na relação que temos com os 

objetos e o mundo em que vivemos, perspectiva da fenomenologia merleau-pontyana, 

conforme voltaremos a aprofundar no capítulo seguinte. Embora o termo fenomenologia seja 

mais recente enquanto movimento ou método, o fenômeno remonta, conforme já 

mencionamos, à origem grega, phainomenon, como aquilo que surge aos nossos olhos, até 

mesmo uma luz. Não havendo unanimidade a respeito de um sentido do fenômeno, envolve 

controvérsias e ambiguidade, podendo ser pensado como aparecer ou parecer, dando a ideia 

                                                           
43 Filosofia da tradição entendida aqui como sendo as correntes de pensamento das escolas filosóficas desde a 

sua formação pré-socrática, passando pela filosofia da Idade Média e Moderna. 
44 Do grego, lógos (λόγος) aqui terá sentido de verbo, discurso, palavra, escrita ou falada, voltada para a 

linguagem, especialmente, por tratarmos na presente tese, do discurso em GSV, a partir do narrador-personagem, 

Riobaldo como constitutivo da linguagem criadora do homem. Verbo que encarna, tornando concreta a realidade 

divina. (ABBAGNANO, 2007, p. 630-1. Trataremos com mais detalhes sobre o lógos no Capítulo III, em que 

apresentaremos Merleau-Ponty e a linguagem. Outro sentido antigo, o lógos como verbo e palavra viva, 

encontramos no prólogo do Evangelho de João (Jo: 1, 1; 4-10) quando diz: “No começo a palavra já existia: a 

palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus.” E ainda: “Nela estava a vida, e a vida era a luz dos 

homens. ” E finaliza: “A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, [...]”. (SAGRADA, 1991, p. 

1353). O lógos conforme atribuímos em nossa pesquisa, visa o mesmo sentido de palavra criadora como os 

gregos e demais autores antigos a concebiam. Não é uma atribuição do pensar apenas, mas, uma palavra que 

possui força transformadora que se insere na realidade do mundo. 
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de ilusão. Daí a oposição metafísica: ser e parecer. Num sentido mais amplo, poderá se 

ressaltar que o fenômeno é o que se apresenta nas coisas que percebemos e que afetam tanto 

os nossos sentidos como a consciência. Será por esse caminho que seguiremos em nossa 

investigação e utilização da fenomenologia como instrumento de descrição e análise de nossa 

tese.   

Para Ales Bello (2006, p. 18), a fenomenologia se apresenta “[...] como reflexão sobre 

o fenômeno ou sobre aquilo que se mostra. O nosso problema é: o que é que se mostra e como 

se mostra”. Para Ales Bello (2006, p. 18), a partir desse sentido do fenômeno que se mostra a 

nós, somos chamados a dar o significado daquilo que podemos experimentar, portanto: 

 

[...] quando dizemos que alguma coisa se mostra, dizemos que ela se mostra 

a nós, ao ser humano, à pessoa humana. Isso tem grande importância. Em 

toda história da filosofia sempre se deu muita importância ao ser humano, 

àquele a quem o fenômeno se mostra. As coisas se mostram a nós. Nós é que 

buscamos o significado, o sentido daquilo que se mostra (ALES BELLO, 

2006, p. 18). 

 

Portanto, a partir da análise fenomenológica, entendemos que essa caracterização do 

fenômeno enquanto manifestação das coisas no mundo se dê de maneira concreta ao ser 

humano que vive essa experiência. O fenômeno que se mostra a nós e a busca ao mesmo 

tempo pelo significado das coisas no mundo e o acesso a esse ser se dá por sua relação com o 

mundo, sendo a linguagem o elemento primordial. O ser humano torna-se o elo entre o que 

podemos ver, aquilo que se mostra e a nossa busca pelo significado e o sentido do mundo do 

qual ele é parte. O sujeito não é somente consciência, mas também o é sem o privilégio desta 

sobre o corpo. A relação é, portanto, intersubjetiva.  

A partir de Husserl, a fenomenologia não possui a pretensão de suplantar ou substituir 

qualquer que seja o saber ou a filosofia do passado, porém, o que ela se propõe é a dar um 

passo adiante na investigação do saber. É uma maneira de pensar que tenta evitar as ilusões e 

os saberes fossilizados e desgastados pelas ciências tradicionais e pela filosofia clássica. 

Husserl é contra o naturalismo e o psicologismo que se colocavam como formadores da base 

para todas as demais ciências. Sua fenomenologia contraria a tradição que fomentava a 

separação das coisas do mundo e a consciência, obviamente entre sujeito e objeto. Dessa ideia 

de superação do dualismo no conhecimento, Merleau-Ponty será forte defensor e irá expandir 

mais ainda esse pensamento, que refletirá em sua concepção de linguagem. Para ele, “a 

aquisição mais importante da fenomenologia foi sem dúvida ter unido o extremo subjetivismo 
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ao extremo objetivismo em sua noção do mundo ou da racionalidade” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 18).  

Nesse mesmo sentido, afirma Dartigues (1973): 

 

[...] o sentido da fenomenologia é, de início, fazer aparecer a consciência 

transcendental como existência; com isso ela reconduz o fenômeno psíquico 

à sua fonte, vendo nela não um fato ou um objeto, mas uma maneira de 

existir, isto é, uma maneira de se escolher e de se compreender, logo de 

escolher e de compreender o mundo [...]. (DARTIGUES, 1973, p. 99). 

 

A fenomenologia se apresenta como uma maneira de compreensão do mundo, mas não 

é uma compreensão determinada, fazendo-se na medida da percepção exercida em processo. 

Ou seja, ao contrário do que se poderia pensar, ela se volta para o mundo em que podemos 

fazer experiência. Esta revela uma visão da fenomenologia unânime aos fenomenólogos, uma 

vez que compreende o mundo sem a preocupação imediata de explicá-lo, pois ele já está dado 

e a todo momento somos convidados a decifrá-lo. O modo de existir é o que interessa no 

contexto da fenomenologia, seja do homem, seja do mundo, posto que estes se encontram 

num mesmo plano, produzindo a existência. Essa relação entre o homem e o mundo está tão 

unida que os fenômenos se mostram o tempo todo. No nosso corpus, poderemos observar que 

esse homem está representado no ser do narrador-personagem Riobaldo, assim como nos 

demais personagens de GSV. Riobaldo é um ser que se mistura ao mundo do sertão. Não há 

como dissociar o mundo sertanejo e a figura de seu narrador-personagem, porque ambos se 

produzem durante a travessia que é a linguagem. A fenomenologia está de acordo com esse 

movimento de uma linguagem em evolução.  

Como movimento, a fenomenologia intencionou responder aos anseios, especialmente, 

de pesquisadores e estudantes na Europa que encontraram nela um caminho para se pensar a 

ciência, o homem e o mundo. Por essa razão, foram tantos os que se engajaram na luta por 

apresentarem os fenômenos que nos cercam e nos envolvem como conhecimento de desejo de 

retorno e recomeço. Isso por si só já demonstra o quanto o movimento fenomenológico 

pretende como investigação desnudada dos caminhos por onde se fez ciência até esse 

momento. Essas tentativas de recomeçar não são tão novas no cômputo da história da 

Filosofia45. No âmago da filosofia, até na própria etimologia, já é evidente esse caráter de não 

posse do saber ou da verdade. No máximo somos amigos da sabedoria, que se propõe a ser 

                                                           
45 A história da filosofia compreendida a partir dos pré socráticos, os filósofos da physis (natureza), até a 

contemporaneidade com Edmund Husserl e os filósofos franceses, dentre eles, Merleau-Ponty. Isto para dizer 

que a fenomenologia como movimento nasce na era contemporânea com Husserl, porém, o sentido de fenômeno 

existe desde os antigos. Conferir História do Pensamento Ocidental de Bertand Russell (2001). 
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redescoberta sempre. Então, teria sido um erro sem medida quando as ciências ou mesmo a 

filosofia clássica classificaram seus resultados como sendo definitivos, mesmo que por um 

período. A fenomenologia a partir de Husserl apenas reivindica esse lugar de estar aberta ao 

mundo e a todos os fenômenos que se colocam entre nós constantemente. Por si só, eles o são, 

e isto não dá o direito de manipulá-los para que digam ou se mostrem como desejamos. 

Simplesmente se apresentam como são.  

 

3.2 Um método x Ciência: Franz Brentano a Husserl 

 

O método fenomenológico criado por Husserl tem postura de uma filosofia rigorosa 

por descrever o fenômeno percebido. Husserl propõe um itinerário, a partir do qual, sua 

fenomenologia abrirá caminho para outras alternativas de investigações, baseadas no espírito 

fenomenológico, que se caracteriza pela flexibilização de suas análises. Desde Husserl até 

nossos dias, a fenomenologia tem buscado responder aos anseios que permeiam a vida 

humana a partir de seu propósito, que é deixar que as coisas se manifestem no que elas são, 

principalmente por se tratar de ser humano. Segundo Moreira (2004, p. 62), “Para Husserl, a 

Fenomenologia era uma forma totalmente nova de fazer filosofia, deixando de lado 

especulações metafísicas abstratas e entrando em contato com as ‘próprias coisas’, dando 

destaque à experiência vivida”. E é isto que de maneira bem enfática que Merleau-Ponty 

adota como sua fenomenologia. 

Segundo Giorgi (1985), Husserl apresenta seu método: primeiro, a fenomenologia 

busca descrever a situação vivida no cotidiano, isto é, ela parte de uma posição anterior à do 

pensamento reflexivo, que também pode ser denominado de pré-reflexivo, como “volta às 

coisas mesmas”, através daquilo que está diante dos olhos; segundo, ter uma atitude 

fenomenológica, com abertura para se viver a experiência por parte do sujeito; terceiro, 

suspender (epoché) todo e qualquer pensamento predicativo, concepções já elaboradas, 

julgamentos que interfiram na abertura do ser, também chamada de redução fenomenológica. 

Desse modo, o caminho da fenomenologia tem como meta chegar às essências das coisas 

como natureza daquilo que se interroga. Todo esse caminho fenomenológico é construído a 

partir da intencionalidade da consciência. Esse parece ser o percurso mais coerente e aceito 

por todos os fenomenólogos, com características basilares que dão sentido a uma pesquisa 

realmente fenomenológica. Todo esse processo possui um caráter flexível nos 

direcionamentos, nas adequações e nos acréscimos à forma de entendimento da 

fenomenologia para melhor condução do processo do conhecimento. Para a compreensão 
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desse caminho metodológico inerente à fenomenologia como pensou Husserl é que trataremos 

a seguir da questão da intencionalidade. Desde já, ressaltamos que seus seguidores, dentre 

eles Merleau-Ponty, utilizam esse caminho fenomenológico com adaptações, acréscimos que 

lhes fazem partir de um mesmo espírito, mas com a liberdade de cada um de conduzi-la de 

modo bastante peculiar.  

 

3.3 Intencionalidade: de volta às coisas mesmas  

 

Para compreendermos a fenomenologia em Husserl, necessitamos apresentar o sentido 

de intencionalidade e sua relação com a elaboração do conhecer, bem como todas as nossas 

ações para que ela se efetive. Por esse motivo, torna-se fundamental entender o conceito de 

intencionalidade herdado de Husserl, que toma como base os estudos feitos por Franz 

Brentano (1838-1917), filósofo e psicólogo austríaco que retoma a concepção intencional a 

partir da escolástica e a compreendido como característica da consciência que está voltada 

para o objeto, concebido pelas reações às concepções sobre a consciência percebida como 

sendo sempre intencional. Esse tratado da consciência nos permite compreender a 

fenomenologia da maneira como é posta por Husserl. O sentido é o mesmo, o de que o ser 

humano parte sempre de uma intenção na sua relação com o objeto, ou seja, a intenção é a 

consciência para alguma coisa, assim como o objeto existe para um sujeito. Essa percepção 

ajuda o próprio Merleau-Ponty na elaboração da concepção de que não há uma separação 

entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido, conforme defendiam as correntes 

racionalista e empirista.  

A consciência está direcionada a algo, visando ao objeto, por isso é intencional. A 

intencionalidade possui a função de atribuir significados para os objetos, pois sem 

significados não se pode falar de objetos nem da essência destes. Já a redução 

fenomenológica é o recurso fundamental para garantir a descrição fiel do fenômeno, ou seja, é 

o processo que busca livrar-se das prenoções estabelecidas nas ciências do conhecimento, 

fazendo com que se possa fazer aparecer somente o essencial que está no fenômeno, o que é 

denominado de variação eidética. O que isso quer dizer? Significa que são imaginadas todas 

as variações possíveis do objeto e identificados os invariantes que definem a sua essência. 

Essa percepção da essência do objeto somente acontece devido ao processo feito através do 

princípio da intencionalidade. Para Husserl, a intencionalidade é o que faz com que o método 

fenomenológico tenha em sua fundamentação a justificativa de seu propósito, visto que o 

aparecer do fenômeno se dá para uma consciência, mas não é qualquer consciência, somente a 
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intencional. Com essa compreensão, entendemos as primeiras preocupações que fizeram 

Husserl demonstrar que a fenomenologia que defendia partia dessa busca intencional que cada 

sujeito possuía e que direcionaria todo o restante do processo de conhecer. Necessitamos 

desse entendimento sobre a intencionalidade na fenomenologia husserliana para que 

percebamos sua preocupação, que levaria ao conhecimento verdadeiro.  

Contudo, é necessário voltar um pouco no tempo e lembrar que é, em René Descartes 

(1596-1650), que Husserl tem a inspiração para sua investigação. Descartes já havia 

manifestado sua insatisfação com o sistema criado e determinado as formas de saberes até sua 

época.  

Nesse sentido, de forma semelhante à preocupação de Descartes na modernidade, 

duvidar de tudo para recomeçar de um ponto, no caso dele, era a certeza do cogito, que lhe 

conferia a primeira confiança de certeza encontrada. No dizer de Descartes, (1973, p. 93§2),  

em uma passagem na primeira Meditação46, “[...] o menor motivo de dúvida que eu neles 

encontrar bastará para me levar a rejeitar todas”. Assim, com olhar crítico, ele procura 

(re)construir todo o saber. Nesse contexto, o pensamento dele vai sendo formatado, 

mergulhando na realidade de um mundo das ciências que se encontra imerso na desordem, 

segundo sua concepção. Dessa dúvida hiperbólica, surge a primeira certeza inabalável: a de 

que sou eu que penso e, assim, existo, o que se constitui numa primeira verdade. Toda a teoria 

cartesiana fomenta-se em torno do sujeito – o eu pensante –, que pela intuição chega ao 

conhecimento mais seguro. Por essa razão, Descartes duvida de tudo, exceto de que ele 

próprio existe, porque é um ser de razão, um ser que pensa. Para Descartes, a dúvida funciona 

como um caminho que conduz ao conhecimento científico verdadeiro. Com isso, ele crê estar 

contribuindo para a evolução do saber isento das máculas do que é, de fato, apenas ilusório e 

falso. A dúvida cartesiana funciona como um meio ou método, como atestam seus escritos, 

podemos perguntar: que razões ele aponta para que se tenha a dúvida como método? A dúvida 

é o método ou o método é a dúvida? A dúvida é metódica, ela é apenas provisória com o 

intuito da clareza e evidência das coisas, mas, a dúvida é o meio de o método atingir o 

conhecimento verdadeiro. Descartes (1973), responde que é devido aos juízos que fazemos 

das coisas, que são muito precipitados, emitindo conclusões preconceituosas e de forma 

aparente. Isto pode induzir ao erro, e é o que Descartes pretendeu evitar. Por isso, a dúvida 

funciona como caminho de investigação, portanto, metódica.  O costume leva a inferir que o 

que se vê é toda a realidade, o que na verdade não é, pensa o filósofo.  

                                                           
46 Nas referências de Descartes, utilizamos as siglas: DM (Discurso sobre o Método) e MM (Meditações 

Metafísicas). 
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Descartes (1973) então, inicia a primeira Meditação, afirmando:  

 

Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, 

recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que 

depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão mui 

duvidoso e incerto; de modo que me era necessário tentar seriamente, uma 

vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera 

crédito, e começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisessem 

estabelecer algo de firme de constante nas ciências (DESCARTES, 1973, p. 

93§1). 

 

A interpretação47 bem aceita é a de Alquié (1969), que alega ser o gênio maligno um 

artifício usado por Descartes para chamar a atenção de que a dúvida é provisória e tem por 

meta a verdade, tendo como intuito prolongar a dúvida para colher resultados profícuos para o 

conhecimento. Nesse sentido, outro estudioso do pensamento cartesiano, Cottingham (1995), 

afirma: 

 

O gênio maligno48 representa a dúvida extrema ou “hiperbólica”, levada a 

seu limite último; sua aparição prepara o terreno, portanto, para Descartes 

chegar a seu “ponto arquimediano” – a certeza do meditador quanto a sua 

própria existência, que sobrevive a todos os esforços do gênio para enganar 

de todas as maneiras possíveis. (COTTINGHAM, 1995, p. 72). 

 

Tanto Cottingham quanto Alquié comungam da ideia de que a dúvida levantada por 

Descartes tem apelo metodológico e não se configura como ceticismo. Para se entender mais 

essa ideia de criação cartesiana, Alquié (1969, p. 65) sustenta que a hipótese do gênio maligno 

é puramente filosófica e “[...] puramente metodológica” para que Descartes reforce ainda mais 

o mecanismo de se duvidar e esta ser superada com o mais nítido da certeza, que é o ponto de 

chegada. Trata-se da dúvida levada ao seu extremo, sendo, por isso, chamada de hiperbólica.    

 Husserl considera-se um neocartesiano e pretende nessa empreitada dar fundamentos 

à fenomenologia, tendo por base as ciências lógicas e matemáticas, mas, assim como em 

Descartes, a fenomenologia de Husserl questiona a forma como o conhecimento tem sido 

pautado desde a antiguidade, o que, segundo eles, não responde mais aos anseios do seu 

tempo. Essa é a tentativa de excluir tudo aquilo que é tido como incerteza no campo das 

                                                           
47 Além de Ferdinand Alquié, estudiosos do pensamento de Descartes, John Cottingham, Sorell, Beyssad e 

Marthial Guéroult também entendem que a dúvida é utilizada por Descartes como instrumento para se prolongar 

ao máximo o processo de busca pelo conhecimento claro e evidente. Estudiosos de Descartes, Alquié e Guéroult 

se distanciaram na interpretação do pensamento cartesiano, Alquié estudava-o a partir de um percurso 

existencial, enquanto Guéroult, “segundo a ordem das razões”.  
48 A figura do gênio maligno criada por Descartes tem por objetivo estender ao máximo a dúvida. Segundo 

Alquié (1969, p. 65), “a dúvida é um processo para chegar à afirmação, é uma dúvida metódica”. 
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ciências. O princípio que norteia a ideia cartesiana de colocar todo o conhecimento sob o 

crivo da dúvida tem como meta rejeitar toda e qualquer suspeita de falseamento no processo 

da “nova ciência”. A fenomenologia husserliana surge como um aspecto mais radical do que o 

projeto cartesiano da dúvida metódica, considerando que a fenomenologia de Husserl não tem 

uma primazia do sujeito ou somente do objeto, como tendiam os racionalistas, em prol do 

primeiro, e os empiristas, do segundo. O propósito da fenomenologia tenta atingir a própria 

fundamentação da Filosofia e das ciências a partir da abertura da consciência ao mundo e de 

seu constante inacabamento, posto que o recomeçar sempre elabora uma ressignificação 

criadora que contraria as práticas da Filosofia e das ciências até então.  

Por essa razão, a fenomenologia de Husserl caracteriza-se por esse retorno ao mundo 

da vida através da experiência, de modo que sujeito e objeto possuem o mesmo papel nessa 

elaboração, uma vez que o conhecimento adquirido por meio da descrição fenomenológica se 

constitui no devir, sem esquecer da clareza e da profundidade que o saber merece encontrar. O 

papel da fenomenologia, além da descrição dos fenômenos e do modo como estes aparecem 

na consciência, é descrever o que percebemos, o que pensamos, de acordo com a forma como 

os fenômenos se apresentam à nossa consciência. O fenômeno, para Husserl, busca livrar-se 

de prejulgamentos, de pressupostos, mas pode ser visto diretamente, na medida em que 

interrogamos as coisas mesmas, da forma como elas se mostram. São essas as condições para 

que se tenha o método fenomenológico. Com isso, ele reintegra as duas realidades (objetiva e 

subjetiva)49, que contêm o sujeito e o objeto. O sujeito, por sua vez, vive essa experiência, 

sendo somente dessa maneira que a fenomenologia existe enquanto presença viva no mundo. 

Há um mundo que antecede como união do objeto percebido pelo sujeito percebedor, que une 

o mundo da ciência e o mundo da vida. Ou seja, a percepção integra o fenômeno e o Ser, 

tornando-os indissociáveis em sua existência. Sendo assim, somente poderá haver o fenômeno 

se houver o sujeito que vive a experiência do fenômeno. 

Nessa perspectiva, Carmo (2000) afirma: 

 

Caracteriza-se a fenomenologia como uma corrente da filosofia que não faz 

distinção entre o papel atuante do sujeito que conhece – como ocorre no 

racionalismo – e a influência do objeto conhecido – como ocorre no 

empirismo. A consciência é sempre consciência de alguma coisa e o objeto é 

sempre objeto para uma consciência. Para a fenomenologia não existe o 

objeto em si destacado de uma consciência que o conhece. O objeto é um 

fenômeno. (CARMO, 2000, p. 2). (grifos do autor). 

 

                                                           
49 Uma das características da fenomenologia é unir subjetivismo e objetivismo, superando, pois, o dualismo no 

conhecimento. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 18). 
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Diante disso, entendemos que a fenomenologia vai além de uma dúvida que põe tudo 

em questão, mas que privilegiava o sujeito50 em detrimento do objeto. A consciência não pode 

atuar de maneira estanque, pois está sempre voltada para algo, que é o fenômeno que se 

mostra. Os fenômenos da consciência devem ser estudados em si mesmos. O que podemos 

saber do mundo resume-se a esses fenômenos, objetos e ideias que existem na mente, cada um 

designado por uma palavra que representa a sua essência. Em síntese, trata-se do estudo da 

consciência e dos objetos da consciência, que são chamados de vivências e experiências. São 

características da fenomenologia: coisas, imagens, fantasias, atos, relações, eventos, 

pensamentos, memórias, sentimentos. Por esse motivo, nossa pesquisa sobre a linguagem em 

Grande Sertão: Veredas destaca discursos e falas construídos à luz da fenomenologia de 

Merleau-Ponty, tomando como base as falas que mostram o ser humano em sua existência, 

tendo em vista que seu discurso revela a compreensão de uma fenomenologia no seu âmbito 

global, para que possamos entender essa descrição e análise fenomenológica na obra do autor 

brasileiro.  

O primeiro embate que Husserl trava é contra o psicologismo51, a partir do qual a 

psicologia tem lugar central, propondo-se a ser base para todas as ciências. Para Husserl, isso 

implica que a validade de todo processo de conhecer se localiza na organização psíquica do 

sujeito. O que isso quer dizer? Significa que não haverá verdades independentes dos 

processos psicológicos, bem como que tal adequação entre conceito e objeto fica prejudicada, 

pois, segundo ele, o psicologismo pode levar ao ceticismo. Essa perspectiva não condizia com 

o novo espírito científico que chegava questionando os saberes já petrificados. A Filosofia 

como ciência rigorosa tem importante papel nessa busca. A coisa que se mostra através do 

fenômeno conduz a fenomenologia a encontrar nas essências o real sentido e, a partir destas, o 

conhecimento verdadeiro do mundo. A análise fenomenológica torna-se aquela capaz de 

superar a análise psicológica.  

Franz Brentano (1838-1917) retoma da Idade Média a concepção da intencionalidade, 

denominada de intentio, que é a busca por desejo e inteligência como metas pessoais a serem 

atingidas, com o intuito de alcançar a perfeição de si próprio. Para ele, a intencionalidade é 

um fenômeno psíquico, por isso mesmo está em contraste com o mundo físico. Como 

                                                           
50 Essa concepção de sujeito muda a partir da fenomenologia husserliana, que não privilegia só o sujeito ou só o 

objeto, superando tal dicotomia devido ao próprio fenômeno que se mostra por si só como relação intersubjetiva, 

conforme veremos no decorrer desta tese. Primeiro, pelas concepções fenomenológicas de Husserl e, segundo, 

por seus seguidores, especificamente Merleau-Ponty, autor em estudo nesta pesquisa. 
51 Concepção filosófica que atribui à psicologia um lugar central, colocando-a como base de todas as ciências, já 

que estas se constituem através de processos cognitivos que são, em última análise, explicáveis pela psicologia 

(JAPIASSU, 1996, p. 225). 
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fenômeno psíquico, impulsiona a ação do comportamento humano, ou seja, a intenção nos 

põe em estado de inquietação para agir. É o desejo aliado ao que a consciência busca, 

enquanto movente a tomar alguma atitude. Assim, entendemos que no mundo medieval, 

através da mente, põe o ser em atitude, ou seja, o ser humano é chamado à ação. 

Husserl, discípulo de Brentano, é responsável direto por difundir as ideias dele, depois 

toma rumo próprio, mesmo inspirado na filosofia do mestre. Diferente deste, inicia o que 

ficou conhecido como o verdadeiro desenvolvimento da fenomenologia, com destaque para 

seus últimos escritos, que direcionam os discípulos a tomaram rumo próprio. Inicialmente, a 

consciência é tida como não somente psicológica, mas de possibilidade transcendental das 

vivências intencionais, não defendendo a cisão entre o objeto real e o objeto intencional. O 

fenômeno é aquilo que se mostra da maneira como é. Com isso, Husserl abandona o 

psicologismo da consciência, passando a admitir o seu aspecto transcendental.  

O conceito de intencionalidade retomado e desenvolvido por ele, que consiste na 

redução fenomenológica com sentido de epoché52, refaz, com Husserl, o significado da 

fenomenologia que se fomenta. Portanto, vejamos a diferença entre a dúvida cartesiana e a 

epoché husserliana. Ambas tratam de suspender os juízos sobre as coisas e o conhecimento do 

mundo com o intuito de melhor investigar e não se precipitar em conclusões falsas. A dúvida 

cartesiana questiona todas as certezas das ciências, pondo-as sob suspeita. Já Husserl continua 

com as mesmas críticas em sua radicalidade contra tudo o que inclui preconceitos, 

pressuposições e crenças. Segundo Depraz (2007), a epoché surge a partir de quatro pontos:  

 

1) Da negação à suspensão: enquanto a dúvida rejeita toda verdade atribuída 

aos sentidos e às imagens, e deprecia o valor destas últimas, a epoché não 

faz senão pô-los entre parênteses. Neutralizando sua validade, ela suspende 

sua realidade ingênua. Seu ser, doravante, se atém ao sentido que possuem 

de mim. 2) Da dúvida provisória à epoché definitiva: eu duvido para sair da 

dúvida. Instrumento e meio de acesso à verdadeira certeza, a dúvida não é 

senão um momento destinado a ser ultrapassado. No entanto, a epoché é a 

instalação durável em uma atitude de permanente questionamento. 3) De 

uma motivação (natural) e outra (transcendental): sou levado a duvidar de 

tudo pela descoberta do caráter enganador das coisas sensíveis; ao contrário, 

minha motivação a exercer a epoché é interna: ela se atém apenas à minha 

determinação voluntária.  4) Não integralidade da dúvida e universalidade da 

epoché: eu duvido de tudo a não ser de mim mesmo. O ego permanece isento 

de todo questionamento. Com a epoché, entretanto, mesmo o eu, porquanto 

está absorvido no mundo, encontra-se submetido à suspensão de sua 

realidade substancial ingênua. (DEPRAZ, 2007, p. 11). 

 

                                                           
52 Epoché possui o sentido equivalente à dúvida metódica cartesiana, de suspensão de toda concepção sobre o 

conhecimento, no intuito de apresentá-lo sobre bases seguras. Porém, seu sentido perpassa a dúvida que rejeita a 

verdade, pois a epoché coloca-o entre parênteses.  
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Portanto, percebemos que a epoché proposta por Husserl foi construída com o mesmo 

propósito inicial da dúvida metódica de Descartes, ou seja, ambos se encontram insatisfeitos 

como os resultados das ciências e os saberes que se apresentavam como formas definitivas do 

conhecimento. Procurando ir além, Husserl não permanece apenas na dúvida, conforme vimos 

acima. A epoché é a suspensão ainda mais radical por não permitir nada que esteja imune ao 

seu questionamento, nem mesmo o sujeito que está a duvidar, ou seja, o eu-sujeito é o mundo. 

Assim, posto em suspenso o mundo, encontra-se aí também o eu. 

Diferentemente de Descartes, Husserl não está propondo apenas mais um método que 

tem na dúvida seu ponto de partida. A epoché husserliana vai além da suspensão de juízos, já 

que seu intuito é mesmo o de investigação rumo à verdade das coisas no seu real aparecer. 

Essas tornam-se colunas basilares da fenomenologia de Husserl que Merleau-Ponty se 

responsabilizou em difundir na França, tendo em vista que considerou sua perspectiva 

delineando seu próprio caminho com objetivos próprios ambicionados na propagação de sua 

filosofia. Qual foi o propósito de Merleau-Ponty ao adotar a fenomenologia como método de 

sua filosofia? Tal ponto será explicitado melhor mais adiante no capítulo sobre Merleau-Ponty 

e a fenomenologia. 

Essa corrente fundada por Husserl visava buscar um método de fundamentação da 

ciência e constituir a filosofia como ciência sistemática e rigorosa. Esse projeto 

fenomenológico se define como volta às coisas mesmas, ou seja, aos fenômenos como aquilo 

que aparece na nossa consciência, dado como objeto intencional. Desse modo, “[...] voltar às 

coisas mesmas é recusar as argumentações doutrinárias e os sistemas autocoerentes em 

proveito das interrogações nativas suscitadas pelo mundo a nossa volta e das quais nossa viva 

reflexão se alimenta” (DEPRAZ, 2007, p. 27). Compreendemos que esse retorno vem munido 

da preocupação que Husserl dispensou através de sua fenomenologia como recomeço, estando 

a reflexão isenta dessas posições sectárias.   

O propósito da fenomenologia é o de recomeçar ou se manter fiel à sua busca a partir 

de dois pontos: por meio de uma concepção ingênua do mundo, como retorno às origens do 

conhecimento, e através da reflexão, atribuindo, portanto, um estatuto filosófico. Esse 

caminho percorrido pela fenomenologia contrariava as práticas das ciências da época em que 

surgiu o movimento, as quais já apresentavam um estatuto definitivo sobre a que fim 

chegaram e deixavam o conhecimento fechado em si mesmo, impedindo que este pudesse ser 

realmente verdadeiro. Então, a fenomenologia propõe esse recomeçar, iniciar pela observação 

das coisas e do modo como estas se dão a nós. Essa simplicidade parece não condizer com 

aquilo que se denominava de científico, mas ledo engano está posto por trás deste 
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pensamento. Ao contrário, é ingênuo por se tratar de algo na sua simples presença, como ele 

é, podendo afirmar ser isso mesmo sofisticado. É esta uma atitude verdadeiramente 

fenomenológica: entender que, mesmo que pareça óbvio, devemos principiar a forma do 

conhecer. Eis aqui a crítica husserliana feita às ciências. Para Husserl, as ciências erravam por 

possuírem uma atitude natural como critério geral que servia para todos, sem distinção de suas 

peculiaridades. Por ser uma atitude pouco crítica, deve ser colocada em suspenso.  

Husserl (1975, p. 61) evidencia que, “[...] quando falamos em clareza no contexto da 

crítica do conhecimento, usamos o termo sem rodeios no seu sentido mais restrito, visamos 

uma volta à intuição preenchedora, à ‘origem’ dos conceitos e proposições na intuição das 

próprias coisas”. Nesse sentido, defende que a consciência sempre é consciência de alguma 

coisa, pois ela é sempre intencional, por isso, ele apresenta o conceito de intencionalidade. 

Este, por sua vez, recuperado da escolástica por Franz Brentano, definia o estatuto da 

consciência, por esta estar sempre direcionada a algo, constituída de maior parte de nossos 

estados conscientes. É exatamente esse sentido de intencionalidade que foi, posteriormente, 

apresentado por Husserl como sendo a consciência sempre consciência de algo, sempre 

dirigida a um objeto, real ou imaginário. Então, a intencionalidade é o que permite se ter 

acesso às coisas do mundo, estando posta nela a crítica à forma do conhecimento praticado, o 

que fez Husserl e, depois, Merleau-Ponty optarem pela fenomenologia como método que 

procura ir à raiz da investigação do saber.  

 

3.4 A fenomenologia e o Ser-tão da linguagem  

 

A fenomenologia possui o caráter de ser rigorosa na abordagem do conhecimento que 

se deseja construir, assim, Merleau-Ponty se coloca como crítico do modelo de ciência 

praticado na época de seu engajamento, e sem a pretensão de repetir a ideia de ciência em 

vigor até então, encontra no movimento fenomenológico a abertura que precisava a fim de 

empreender a crítica e propor novos rumos ao saber. “A fenomenologia é antes de tudo um 

caminho, uma via de acesso de Ser para ser.” (LEÃO, 2014, p. 1). Ou seja, a fenomenologia, 

em especial a de viés merleau-pontyano, se realiza quando os seres humanos são capazes de 

agirem em ralações intersubjetivas entre si. Na relação que tem no outro a dimensão de si 

próprio, o homem, segundo o filósofo, já não se coloca como o sujeito que se dirige a outrem, 

mas, percebe que ambos, pela linguagem se elaboram numa relação intersubjetiva. Assim, há 

um eu que se dirige a um outro eu, e não um sujeito que fala com um outro como objeto 

distante, já que na sua visão se encontram na mesma dimensão de igualdade. Cada ser é 
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constituído de sua realidade individual, porém, isto não faz diferente, mas o torna propenso a 

sempre viver uma reciprocidade que os possibilita vivenciarem uma fenomenologia como 

acesso de ser a ser.   

A fenomenologia enquanto movimento a nos proporcionar uma análise de outro 

movimento que é a linguagem de Grande Sertão: Veredas. Portanto, ao descrever o sertão em 

suas memórias, defendemos que Riobaldo faz este retorno num discurso que não permanece 

em lugar fixado no tempo, ele se realiza na atualidade, onde aquele que narra, o interlocutor 

que é parte do monólogo-diálogo, os leitores e o próprio autor formam um e mesmo corpo da 

linguagem de todo sertão como ser-tão-mundo. Já não se trata de uma leitura de um romance 

regionalista como era de praxe, obedecendo todo um cronograma da obra, da forma de falar 

sem a pretensão de um alcance universal que não retratar a imagem do lugar, de sua gente e 

de sua cultura. Nesse sentido, Guimarães Rosa vai além de um perspectivismo regional 

quando se utilizando de uma linguagem trabalhada transcende a mera questão local. Foi 

partindo dessa universalidade que obviamente, é feita a partir da vivência localizada, em que 

o autor consegue mover-se de uma à outra sem precisar se furtar de uma ou outra. Por isso, 

destacamos a importância da fenomenologia para a compreensão do mundo e suas questões 

existenciais postas na obra.  

Vimos como o movimento fenomenológico ganhou espaço entre pesquisadores, 

universidades e estudantes que viram como um caminho para o conhecimento sem estar 

apegado a uma fórmula ou corrente. A fenomenologia representou naquele momento da 

história a possibilidade de investigar as coisas de maneira rigorosa, mas que pudesse 

responder aos novos tempos. E ainda hoje, ela foi atingindo desdobramentos capazes de 

continuar atual e, portanto, permitindo pensar o mundo e o homem em suas respectivas 

peculiaridades e evolução. Por isso, compreendemos ser pertinente pensar na linguagem a 

partir da fenomenologia, seja como método, seja como movimento, como também, o seu 

contrário, a fenomenologia tendo a linguagem seu ponto de análise. Assim, defendemos que 

não é possível se pensar em separá-las por entender que ambas se completam a partir do 

movimento que lhes são próprios. Partindo desta compreensão, foi que durante a leitura 

meditativa de Grande Sertão: Veredas, e mesmo depois nas leituras que se sucederam, 

amadureceu-se que a análise da referida obra, tinha em muito, o movimento e o inacabamento 

próprios da fenomenologia. Foi assim que concebemos que a linguagem se constitui num 

processo em que esta não se fecha para um fim, da mesma forma que ela, a fenomenologia se 

revela na medida em que se faz. E ao pensá-la como uma fenomenologia da linguagem, 

percebemos nas palavras do próprio Guimarães Rosa sua preocupação com uma língua que se 
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renova e por isso, está em evolução, permite que a linguagem também se faça criadora e 

renovadora do mundo. “Somente renovando a língua é que se pode renovar o mundo. ” 

(LORENZ, 1973, p. 345). Aqui se encontra o sentido que equipara a fenomenologia e a 

linguagem na perspectiva do recomeçar e renovar sempre. 

Destarte, no sertão de Guimarães Rosa cabe o próprio mundo enquanto lugar e espaço 

de possibilidades de acontecimentos humanos. E nossa escolha é a de um ser-tão linguístico, 

um ser-tão da linguagem ou melhor, um ser-tão-mundo que acontece pela linguagem. Falar de 

um ser-tão linguístico estamos dizendo de um ser-tão que destaca e inclui o ser humano no 

sertão-lugar, porém, para além deste. O ser que o habita, sendo ele mesmo, também sertão, 

juntos refletem o ser no mundo apresentado por Heidegger e endossado pela fenomenologia 

de Merleau-Ponty. Desta forma, não há apenas um sertão, mas, ao definirmos que o sertão do 

qual refletimos aqui é o ser-tão linguístico em que o ser encarnado no mundo tem sua razão 

de existência e presente nas falas que vão sendo elaboradas a compor essa teia da linguagem. 

Daí, podemos dizer com Rosa (2015, p. 420) que “[...] o sertão está movimentante todo-

tempo”. Mas, o sertão também se concretiza nesse existir quando os homens buscam 

transformá-lo com seu modo de agir. E a linguagem é o veículo fundamental no dinâmico 

processo existencial. É, pois, pela ação humana e de participação efetiva no movimento do 

mundo que os homens se compreendem e o fazem ser. Então, a primeira questão de 

entendermos que o mundo na sua dimensão geofísica, existe enquanto mundo que se 

transforma no mesmo instante em que é transformado pela ação de um ser no mundo. A 

segunda questão, ligada a esta, diz respeito a linguagem é esta ação que perpassa a dimensão 

física de sua existência. Nessa perspectiva, a linguagem lhe permite ultrapassar de um 

regionalismo ao universal. A linguagem regionalista não fica presa num puro regionalismo em 

que as falas possuem caráter local apenas. Toda fusão com outras formas de falar, seja o 

estrangeirismo de outras línguas, seja pelo resgate de palavras em desuso, tem a pretensão a 

esta universalidade que a linguagem é capaz de proporcionar. 

Toda a descrição do narrador-personagem Riobaldo representa além de suas memórias 

vividas do passado, tornando-se existência naquele instante a partir de suas percepções, tão 

presentes nessa altura de sua vida, o exercício da linguagem narrativa que se faz presença 

também das falas do sertão. Por isso, Santos (2008) afirma que “Pelas veredas do sertão tão 

grande, Riobaldo vai aos poucos cobrindo a narrativa com faíscas atiradas do forno de sua 

memória toda sua contação”. (SANTOS, 2008, p. 25).   

Esse aspecto demonstra que na fenomenologia lidamos com uma temporalidade que 

não fica presa apenas num instante do passado, posto que ela se deixa revelar como fenômeno 
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enquanto experiência vivida. Desse modo, Riobaldo é narrador-personagem, quando fala 

narrando, quando dialoga com Diadorim, com Zé Bebelo, com Joca Ramiro e tantos outros 

com quem estabelece uma verdadeira elaboração da comunicação.  

Numa linguagem arraigada e cultural do sertão brasileiro, evidencia-se o resgate de 

palavras antigas usadas no Português arcaico e hoje em desuso, além de adequação e fusão 

com a linguagem falada no presente. O falar erudito e o falar cultural tornam-se conhecidos 

pela travessia do ser humano como ser do sertão, como ser do mundo. Trata-se de uma 

linguagem viva que os torna seres inseridos em um mundo vivido, que é o sertão, mas “o 

sertão é nacional”, assegura Guimarães Rosa. É grande, mas é também vereda, como é o 

alcance universal da língua, sem esquecer do seu chão cultural, regional, local. 

No próximo capítulo, adentraremos no pensamento de Merleau-Ponty e nos elementos 

que o auxiliaram a apresentar uma concepção fenomenológica do homem e do mundo, 

baseando-se no fato de que a sua fenomenologia tem raízes no pensamento de Husserl, mas 

está voltada para uma fenomenologia existencialista e tem na percepção seu ponto de partida.  
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4 MERLEAU-PONTY E A FENOMENOLOGIA 

 

Neste capítulo, serão apresentados a fenomenologia merleau-pontyana e o modo como 

ele a concebe. Segundo o autor, esta representa a volta às origens (o pré-reflexivo), que pela 

percepção busca a superação do dualismo – sujeito/objeto – intersubjetividade por meio de 

uma fenomenologia mundana/existencial (percepção X corpo próprio) e do ser-tão, que é o 

mundo vivido. (ser no mundo). Alteridade. Estes temas da fenomenologia merleau-pontyana 

servirão de luz para nossa leitura de Grande Sertão: Veredas.  

A fenomenologia, da maneira como Merleau-Ponty a concebeu, revela a riqueza que 

esta proporcionou à sua filosofia, delineando a partir dela todo o seu pensamento. Foi através 

da fenomenologia como plataforma sobre a qual pôde tratar dos temas sobre o homem e o 

mundo. Entusiasmado com o surgimento do movimento fenomenológico na Alemanha, 

depois levado à França pelo próprio, resolveu estudá-la sem, contudo, estar preocupado em 

criar um sistema totalmente novo. Como este movimento vivia o auge de sua aceitação que 

logo serviu de inspiração para fortalecer-se entre os pesquisadores e nas universidades, junto 

com Merleau-Ponty vêm o fértil momento de reação às ciências vigentes. Assim, o que 

preocupa naquele momento a Merleau-Ponty é fazer com que o conhecimento esteja voltado 

ao verdadeiro ser, o homem. E que nenhum saber se encontre fora do movimento desse ser no 

mundo, pois, a fenomenologia é de suma importância em sua visão em se tratando de pensar o 

homem situado no mundo do qual não se pode pensá-los de forma separadas.  

Portanto, na fenomenologia de Merleau-Ponty estão presentes os temas já apontados 

acima e que não é possível pensá-los de forma individualizada já que um depende e dá 

continuidade ou imbricam-se entre si.  

 

4.1 Merleau-Ponty e as influências da fenomenologia de Husserl e Heidegger 

 

Merleau-Ponty teve influência e contato direto com a fenomenologia de Husserl e 

consonância com o pensamento de Martin Heidegger. O filósofo alemão trata do ser-no-

mundo e os caminhos da linguagem. Eram esses elementos que interessavam para Merleau-

Ponty. Mesmo partindo deles, ao mesmo tempo que se torna crítico, apresenta sua marca 

mediante a percepção. Ao longo de nossa tese, veremos com detalhes esse processo. 

A fenomenologia funciona como o contato imediato com o mundo, ou melhor, ela é a 

própria experiência vivenciada e, por isso, encontrou estudiosos que viram nela a porta que 
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faltava para suas análises e buscas de bases, de modo que o conhecimento pudesse ir sendo 

feito de maneira real.  

Quando se declara que a fenomenologia é uma ciência rigorosa não significa que ela 

seja exata, como pleiteavam as chamadas verdadeiras ciências da modernidade até a 

contemporaneidade. Hoje, a prática de uma verdadeira ciência como a fenomenologia tende a 

ser diferente, porque esta abandona a possibilidade de permanecer estática e se baseia na 

mobilidade. Seu rigor advém da descrição de que se ocupa, não a tornando real, porém, em 

seu nascedouro, ou seja, com Husserl, a fenomenologia está associada ao exercício da 

consciência. Por não ser palpável, como queriam os empiristas positivistas, a consciência deve 

ser vista não como lugar onde podemos encontrá-la, pois lida com a intenção a princípio. Por 

esse motivo, tende a ser posta mais como um idealismo, o que de fato talvez fosse o caminho 

do qual Husserl mais se aproximou, mas, ainda em vida, ele direcionou a uma fenomenologia 

que tivesse o mundo e a vida como partes de suas análises. Assim, Husserl, mesmo tendo na 

consciência o seu ponto inicial, a qual se volta ao que ele denomina de algo, entende que 

somente existe objeto porque há sujeito em sentido igual. Ainda com Husserl, a consciência 

tem papel primordial, colocando o ser humano como impulso à atividade. Para Husserl, as 

essências como exercício fenomenológico não têm existência própria fora do ato de 

consciência daquilo que visa, ou seja, são intencionais, o que torna a consciência como sendo 

consciência direcionada a algo, apontando contra a separação entre sujeito e seu objeto em 

correlação de noesis53 e noema54. 

O movimento fenomenológico encontra, porém, o espaço que permite sua difusão 

entre pesquisadores e estudiosos preocupados com os rumos que o conhecimento poderia 

tomar. Parece propício o fato de buscar uma base na qual se pudesse fundar o conhecimento 

real, capaz de estar inserido no mundo, e não fora dele, podendo repetir a prática de uma 

ciência distante da vida. Como bem observa Matthews (2011, p. 14), “Husserl via como 

função da fenomenologia esclarecer a essência dos conceitos usados nas várias formas de 

consciência que temos do mundo ao nosso redor, incluindo as ciências naturais”. 

Compreendemos com essa ideia de que a fenomenologia, a princípio, descreve a ciência, 

como também o próprio senso comum, visto como pré-científico. Ela está na base como 

                                                           
53 Husserl utiliza os termos em sua fenomenologia para analisar o vivido da consciência. Noesis é o ato mesmo 

de pensar. Na fenomenologia é a consciência que dá sentido ao objeto. 
54 Noema é o objeto desse pensar. Os dois termos interdependem, pois não tem como pensar a noesis sem noema. 

Portanto, tanto Husserl como Merleau-Ponty definem que a fenomenologia tem o papel de juntar o subjetivismo 

e objetivismo por entenderem a incoerência de um dualismo vigente, e, assim, buscam superá-lo. Para Merleau-

Ponty, “A aquisição mais importante da fenomenologia foi sem dúvida ter unido o extremo subjetivismo ao 

extremo objetivismo em sua noção de mundo ou de racionalidade. ” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 18). 
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princípio de todo conhecimento e, com isso, supera as confusões deixadas pela tradição, que 

elaborou uma ciência sem levar em consideração o mundo na sua existência real.  

A fenomenologia surge a partir de pontos bem evidentes sobre a consciência e o modo 

como esta pode ter acesso às coisas, bem como a respeito da relação entre sujeito e objeto, 

proposta agora numa unidade na produção do conhecimento. 

Já em plena modernidade, encontramos em Kant sua preocupação em apresentar uma 

fenomenologia crítica, como aquela que busca investigar de forma rigorosa. Em Hegel, na 

Fenomenologia do Espírito (2008), obra publicada pela primeira vez em 1807, o termo é 

utilizado com cunho definitivo, entrando para a tradição filosófica e permitindo seu uso nesse 

sentido por um bom tempo. Para Hegel (2008), a fenomenologia é a filosofia do Espírito ou 

do Absoluto.  

 

Já que esta exposição tem por objetivo exclusivamente o saber fenomenal, 

não se mostra ainda como ciência livre, movendo-se em sua forma peculiar. 

É possível porém tomá-la, desse ponto de vista, como o caminho da 

consciência natural que abre passagem rumo ao saber verdadeiro. Ou o 

caminho da alma, que percorre a série de suas figuras como estações que lhe 

são preestabelecidas por sua natureza, para que se possa purificar rumo ao 

espírito, e através dessa experiência completa de si mesmo alcançar o 

conhecimento do que ela é em si mesma. (HEGEL, 2008, p. 74, § 77).     

 

 A concepção hegeliana se move dentro desse espírito dialético da história. Percebe-se, 

pois, esse devir do espírito que acontece na dinâmica da história humana. Porém, esse 

movimento não se perpetua no século XX. Edmundo Husserl é quem desenvolve uma 

fenomenologia como movimento, no intuito de ser uma reação à crise vivida nas ciências e na 

filosofia tradicional. Aproveita o nome já usado para dar novo sentido, superando a visão 

kantiana de fenômeno, bem como a fenomenologia hegeliana do absoluto, por uma ciência do 

ser. Husserl levanta-se contra as ciências da tradição e a filosofia clássica. Estas, em sua 

visão, trariam prejuízos para o desenvolvimento do verdadeiro pensamento, exatamente por 

estarem situadas em uma dimensão dogmatizada, o que não faria fluir de forma real o 

conhecimento do mundo. O movimento fenomenológico surge com força e ganha espaço 

nesse contexto de crise que assola o conhecimento, exigindo da fenomenologia respostas. 

Então, a fenomenologia era o retorno às coisas mesmas, da maneira como estas se apresentam 

a nós, o que já era um anúncio de que era preciso zerar tudo e recomeçar.  

Para o entendimento da fenomenologia, faz-se necessário apresentar um conceito 

central de intencionalidade, em que a consciência é sempre consciência de algo. A esse 

respeito, Husserl (1966, p. 28) expressa que “a palavra intencionalidade não significa outra 
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coisa senão essa característica geral da consciência de ser consciência de alguma coisa, de 

implicar, na sua qualidade de cogito, o seu cogitatum em si mesmo”55.  

Ela é sempre intencional e isso afeta toda a nossa elaboração do conhecimento que 

possui na fenomenologia espaço primordial na superação de saberes já elaborados pelas 

ciências até então. Brentano definia o estatuto da consciência por estar sempre direcionada a 

algo, sendo constituída na maior parte de nossos estados conscientes, já para Husserl a 

intencionalidade passa a ter papel relevante nessa relação que se estabelece entre sujeito e 

objeto visado. Nossa percepção original visa sempre o objeto tal como ele é, já que este 

constitui o conhecimento fundamental. Foi exatamente esse sentido de intencionalidade que, 

mais tarde, Husserl apresentou como sendo a consciência sempre consciência de algo, sempre 

dirigida a um objeto, real ou imaginário. Por essa razão, a fenomenologia tem na 

intencionalidade todo o movimento na construção do conhecimento. Ter consciência de algo 

já demonstra uma relação que vai se estabelecendo numa ação dessa consciência e o que se 

produz nela. Assim sendo, a consciência tem como característica essencial o conteúdo, o que 

lhe permite ser doadora de sentido ao mundo, apresentando-se como a fonte de todo 

significado. Podemos entender que os objetos que estão no mundo são apenas uma parte nessa 

relação do conhecer, sendo preciso saber que há também um universo povoado de sentido 

para essa consciência. Qualquer outra maneira de pensar que se direcione à dicotomia nesse 

processo de construção do conhecer, como a realidade que se apresenta, encontra-se sempre 

voltada para a consciência. O que antes era natural, o objeto separado da consciência, nessa 

perspectiva fenomenológica somente pode ser de forma correlativa. A fenomenologia tem o 

papel de proporcionar essa correlação, capaz de superar a fissura elaborada pelas ciências 

clássicas, revelando o real e sua essência pela intencionalidade. 

Com base nesses dois autores, Merleau-Ponty busca desenvolver sua fenomenologia e 

elaborar sua crítica, tendo como ponto de partida especialmente a fenomenologia de Husserl, 

segundo a qual tudo parte de uma intenção, de uma vontade, de um desejo representado por 

um objeto real. A investigação busca a essência inerente da aparência, a qual pode ser o ato de 

ocultar a realidade, como também de manifestar ou revelar da mesma realidade como verdade 

e revelação. Quando se tem aparência se chega à consciência, provida do que se denomina 

essência daquilo que é a aparência. Logo, a fenomenologia nasceu como questionamento do 

modo científico de pensar. Ela nos permite reformular o entendimento das coisas mais 

                                                           
55 “Le mot intentionnalité ne signifie pas autre chose que cette caractéristique générale de la conscience d’être au 

courant de quelque chose, de faire participer, em leur qualité de cogito, son cogitatum lui même” (HUSSERL, 

1966, p. 28). (Tradução nossa). 
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elementares da vida. Na fenomenologia, há clareza acerca do que se manifesta e da 

experiência vivida, descrevendo com fidelidade os fenômenos observados, sem ainda explicar 

nada. Essas primeiras atitudes fazem com que o conhecimento das coisas no mundo não tenha 

qualquer manipulação. Podemos afirmar que a fenomenologia resgata a melhor compreensão 

do mundo e do homem. Portanto, aborda as coisas que nos envolvem, a partir de uma 

intencionalidade vivida na experiência, visando, assim, sua utilidade e praticidade.  

Na obra Investigações Lógicas, Husserl (1975), obra lançada pela primeira vez em 

1901, Husserl tece críticas ao psicologismo, que naquele momento gozava de enorme 

prestígio, especialmente quando as ciências tendiam a pensar numa universalidade da 

verdade. Para ele, é impossível essa via apodítica para sustentar certa unidade de toda ciência. 

Merleau-Ponty (1964, p. 1) afirma que “o esforço filosófico de Husserl é, com efeito, 

destinado em seu espírito a resolver simultaneamente uma crise da filosofia, uma crise das 

ciências do homem e uma crise das ciências pura e simplesmente, da qual ainda não 

saímos”56. Desse ponto, surge o momento vivido, que encontra na fenomenologia a busca de 

outros horizontes, os quais sentem ressurgir em meio à crise do conhecimento a possibilidade 

de novos caminhos. Especificamente no caso da crise que atinge a filosofia, Dartigues (1973, 

p. 16) assegura: “É a ciência que doravante preenche o espaço deixado vazio pela filosofia 

especulativa e, sobre seu fundamento, o positivismo, para o qual o conhecimento objetivo 

parece estar definitivamente ao abrigo das construções subjetivas da metafísica”. 

Evidentemente, trata-se de uma filosofia embasada no positivismo, que isola todo e qualquer 

conhecimento que não vem da experiência. Husserl, ao criticar o psicologismo, a partir do 

qual a filosofia de Brentano parece ter estagnado na operação mental somente, dá um passo a 

mais quando apresenta a fenomenologia como método de especulação do conhecimento que 

leva em consideração o sujeito e o objeto nessa relação, o primeiro conhecedor e o segundo 

fenômeno, que se faz presença na construção do saber.  

A intencionalidade permite que a fenomenologia possa unir o que a tradição 

apresentava de forma separada, como saberes que se davam como empíricos ou racionais. Por 

esse motivo, a intenção perpassa essa dificuldade dicotômica, que junta em um único processo 

de conhecer o sujeito conhecedor e o objeto conhecido. Mais do que isso, o fenômeno que 

envolve é o mundo onde o indivíduo é parte intrínseca dessa construção. Assim, acrescenta 

Perius (2016) que a “[...] a fenomenologia é menos uma doutrina de saberes do que a 

                                                           
56 “L’effort philosophique Husserl est, em effet, dans son esprit pour résoudre simultanément une crise de la 

philosophie, une crise des sciences humaines et une crise des sciences pures et simples, qui n’a pas encore 

quitté” (1964, p. 1, tradução nossa). 
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descrição da experiência, isto é, a elucidação infinita dos modos do aparecer. (PERIUS, 2016, 

p. 136).  

Trata-se do mundo não somente enquanto espaço físico, mas também do mundo onde 

se vive todas as experiências. Daí “a evidência primeira, o terreno absoluto para o qual 

cumpre voltar não será mais o sujeito, mas o próprio mundo tal como a consciência o vive 

antes de toda elaboração conceptual. Tal será, notadamente, a interpretação de Merleau-

Ponty” (DARTIGUES, 1973, p. 32). Esse mundo vivido, o qual Merleau-Ponty define como 

recomeço fenomenológico para compreensão das coisas, tem marco fundamental na sua 

concepção filosófica. 

Husserl busca retomar um conceito não por acaso tão recente, sendo seu propósito 

assegurar à fenomenologia, a qual estava disposto a criar, novos sentidos, com a intenção de 

permitir ao homem entender o mundo que o cerca. 

Nesse sentido, Dartigues (1973), aponta:  

 

É aqui que Husserl vai recorrer à noção fundamental de intencionalidade da 

qual já se servia Brentano, que a tomara ele próprio à filosofia medieval. O 

princípio da intencionalidade é que a consciência é sempre “consciência de 

alguma coisa”, que ela só é consciência estando dirigida-para um objeto 

(sentido de intentio). Por sua vez, o objeto só pode ser definido em sua 

relação com a consciência, ele é sempre objeto-para-um-sujeito. 

(DARTIGUES, 1973, p. 24). (grifos do autor). 

 

A fenomenologia de Husserl se propôs a formar uma base autêntica da ciência, uma 

vez que, segundo a intencionalidade, “é preciso voltar ao fenômeno mesmo, e a análise que 

deste se deve fazer é uma análise intencional. A intencionalidade designa a capacidade de a 

consciência referir-se a um objeto” (SILVA, 1994, p. 38). O fenômeno é concebido como 

aquilo que se mostra ao mundo da minha experiência, como um todo e não decomposto em 

partes, como apresentado na análise natural.  

Esse recomeço para reelaboração de uma nova ciência conta muito com o sentido da 

fenomenologia, a qual, por sua vez, olha a partir do fenômeno, sem, porém, constituir um 

conhecimento pronto e acabado, já que por essa forma sempre haverá “algo mais”, 

possibilidades ainda não manifestas. Por essa razão, o movimento fenomenológico teve 

grande aceitação por parte de estudiosos e pesquisadores, os quais passaram a vê-lo como um 

dos caminhos na construção do conhecimento, que se abre e está sendo feito como fenômeno, 

no qual o sentido das coisas e do mundo é mais amplo. A partir da análise intencional que 

conduz a redução fenomenológica (epoché) do método husserliano, colocando entre 



81 

 

parênteses nosso conhecimento do mundo e fazendo surgir a fenomenologia, a redução faz a 

passagem das várias regiões eidéticas57 do mundo para a região da consciência. Por meio do 

entre parênteses, a existência do mundo exterior suspende a tese natural do mundo para 

investigar através da consciência. Pensar que as coisas exteriores existem tais como as vemos, 

de forma “natural”, também pode ser problemático, já que cada indivíduo, por sua percepção, 

tem sua tese própria. Husserl critica a tese natural do mundo por representar uma postura 

implícita, na qual o sujeito apenas aceita esse mundo como existente sem questionar, 

concepção típica do senso comum. 

A fenomenologia põe essa tese em suspensão, busca indagar sobre o funcionamento da 

consciência em toda sua estrutura e, a partir daí, justifica que essa tese natural do mundo 

existe enquanto atitude ingênua, irrefletida, carecendo, portanto, de fundamentação filosófica, 

pois se pauta nesse momento numa forma de viver cotidiano. Nesse sentido, a redução 

fenomenológica se apresenta em dois níveis: a) redução eidética: busca as essências, o 

significado ideal, não o empírico, “[...] é a resolução de fazer o mundo aparecer tal como ele é 

antes de qualquer retorno sobre nós mesmos [...]” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 13); b) 

redução transcendental: visa a essência da própria consciência, constituidora das essências 

ideais. Noesis e noema se apresentam aqui como sendo a priori. A redução não nega o 

mundo, mas coloca-o em suspenso, o que é muito parecido com a ideia cartesiana da dúvida 

metódica, não no mesmo sentido, apenas se aproximando, em virtude de Husserl se dizer 

neocartesiano.  

Em Descartes (1973), a dúvida hiperbólica é criada por ele com o intuito de estender 

ao máximo a investigação realizada com o propósito de chegar à verdade. Os opositores a 

Descartes o acusaram de ceticismo, mas a diferença dos céticos está no fato de ele buscar 

apresentar um conhecimento isento dos falseamentos da tradição. Por esse motivo, ele a 

chama de metódica, pois se trata de ser um caminho. Embora a certeza inabalável para 

Descartes seja a de que ele enquanto sujeito pensante não pode ser posto em dúvida, o cogito, 

enquanto o eu penso, inaugura na modernidade a noção de sujeito, em que a consciência, ou 

seja, a razão, sobrepõe-se ao objeto pensado. Os dois filósofos concordam que o eu penso é a 

primeira certeza, da qual virão as demais. Husserl não concorda com a separação cartesiana 

Descartes, destaca-se a segunda, a razão. Porém, é por meio da intencionalidade demonstrada 

                                                           
57 Do grego: eidétikós. Relativo ao conhecimento. Na fenomenologia de Husserl, ele se refere às essências, ideia 

paradoxal “às coisas mesmas”. No mundo, a eidética se constitui como a ciência das formas das coisas no 

espírito. Este sentido está presente nas Investigações lógicas (Husserl) e no dicionário de termos filosóficos: 

(www.filosofia.com.br), acesso em 22 de abril de 2017. 

http://www.filosofia.com.br/
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em Husserl que os frutos da redução fenomenológica são diferentes da dúvida metódica, pois 

a redução não separa o eu penso do objeto pensado. 

Tal unidade permite que seja superada também a atitude ingênua do início, sem haver 

dissociação entre ambos. O sentido dos fenômenos produzidos pela vivência da consciência 

culmina na tarefa da fenomenologia. A redução se faz pela suspensão da crença do mundo 

exterior, tendo em vista que a consciência passa a ser transcendental. O que significa isso? 

Refere-se à maneira como aparece esse mundo, já que, diferentemente da atitude natural que 

deixa de lado sua ação que doa sentido, a consciência transcendental faz esse mundo aparecer, 

colocando-se como doadora de sentido. “A consciência não é mais, consequentemente, uma 

parte do mundo, mas o lugar de seu desdobramento no campo original da intencionalidade” 

(DARTIGUES, 1973, p. 28).   

O mundo é, ele mesmo, fenômeno de existência. Essa nova ação é chamada de atitude 

fenomenológica. Por atitude fenomenológica, tem-se o desejo de revelar a consciência de si 

mesmo, procurando modificar a atitude natural em suspensão, denominada epoché. Essa 

suspensão ou epoché é uma rejeição à existência do mundo? Não! Apenas recusa as certezas 

propostas por uma fé ingênua até aqui. Isso faz com que se liberte a consciência das ilusões 

difundidas pelos saberes como sendo evidências sem qualquer questionamento. O sujeito se 

percebe num mundo que é para-si, ou seja, o sentido está no outro como subjetividade. É um 

desdobramento do eu que agora se descobre centrado em si mesmo e que observa, deixando a 

subjetividade psicológica para assumir uma subjetividade transcendental, de observador 

desinteressado que se preocupa apenas em ver e descrever os fenômenos. Esse aspecto é o que 

mais se diferencia da dúvida cartesiana, o eu penso parece isolar o sujeito do mundo.  

A redução em Husserl, ao contrário, não fez com que o mundo se tornasse duvidoso, 

mas com que se pudesse conhecer o mundo como fenômeno que revela um sentido. Trata-se 

de uma consciência muito mais engajada e aberta para o objeto percebido. A redução 

fenomenológica husserliana é um procedimento de investigação que permite a realização do 

mundo da experiência vivida. A utilização de sucessivas “reduções” faz surgir a 

intencionalidade. A redução era, no início, mais idealista, depois Husserl nos seus últimos 

escritos, provocado por Heidegger, atenta para uma consciência-mundo correspondente ao 

ser-no-mundo, com base na qual os existencialistas, dentre eles Merleau-Ponty, interpretam 

como sendo o ser e o mundo elementos de sua fenomenologia. Portanto, “a tarefa efetiva da 

fenomenologia será, pois, analisar as vivências intencionais da consciência para perceber 

como aí se produz o sentido dos fenômenos, o sentido desse fenômeno global que se chama 
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mundo” (DARTIGUES, 1973, p. 29). O mundo é a matéria-prima enquanto fenômeno, 

contendo em si os demais fenômenos que indicam ser nele que a fenomenologia se faz.  

 

Em seus últimos escritos e, como já foi dito, sob a influência de Heidegger, 

Husserl acentua ao contrário a própria correlação consciência-mundo, que 

será bastante fácil de traduzir por ser-no-mundo. Se o verdadeiro resíduo da 

redução fenomenológica é essa correlação, e não o Sujeito transcendental ou 

“sujeito puro” que aproximava Husserl dos neokantianos, a fenomenologia 

poderá então se tornar o estímulo das novas filosofias da existência 

(DARTIGUES, 1973, p. 32). (grifos do autor). 

 

Essa inovação dentro da própria fenomenologia em relação aos últimos trabalhos, 

também denominada de último Husserl, está direcionada ao irrefletido e é a que mais se 

aproxima da fenomenologia merleau-pontyana. Nessa fase, mais distanciado do idealismo, 

que possuía fortes influências da filosofia psíquica brentaniana, seu pensamento já se 

direciona a temas do existencialismo. Em vez de ser somente uma fenomenologia que tem seu 

foco nas essências, estas são postas na direção da existência. Essa mudança é muito 

importante para o prosseguimento da fenomenologia, especialmente na França. A 

intencionalidade nessa perspectiva não é mais espaço da consciência, como fora até então, 

tornando-se uma característica do sujeito no mundo. Temas como facticidade, já bem 

discutidos em Heidegger, passam a fazer parte dos estudos de Husserl dentro do viés do 

existencial fenomenal humano. Trata-se da percepção como ponto inaugural dessa relação 

com o mundo, onde a subjetividade, que antes era somente a consciência, passa a ser o 

caminho de abertura a esse mundo. Nessa direção e aprofundamento, Merleau-Ponty 

direciona sua fenomenologia. 

O movimento fenomenológico foi acolhido com bastante entusiasmo devido à 

possibilidade de abertura real às buscas empreendidas na filosofia, portanto, “a fenomenologia 

é uma filosofia da intuição criadora” (DARTIGUES, 1973, p. 30). Essa intuição criadora 

aparecia nas ciências como espaço onde era possível se debruçar sobre investigações que 

dessem reais resultados. O que a faz ser um movimento de intuição constante é que “[...] a 

fenomenologia abarca tudo que abarcam as metafísicas tradicionais, mas sem jamais 

abandonar o solo da experiência, já que a referência à intuição é permanente” (DARTIGUES, 

1973, p. 30).  

O projeto fenomenológico de Husserl se inscreve na busca de superar as concepções 

científicas como o psicologismo e o naturalismo, embora sua fenomenologia esteja 

direcionada também à realidade vivida no mundo, ou como ele mesmo trata de um 
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Lebenswelt, isto é, um Mundo-da-vida onde o ser seja parte intrínseca. Por isso, afirma 

Husserl (1939):  

 

O retorno ao mundo da experiência é o retorno ao ‘mundo-da-vida’, i.e., ao 

mundo no qual já sempre vivemos e que constitui o solo para toda operação 

de conhecimento e para toda determinação científica. (HUSSERL, 1939, p. 

38).58 (Tradução nossa). 

 

Husserl, especificamente nos seus escritos finais, compreende, pois, o retorno às 

coisas mesmas como retorno ao mundo da vida, e é neste sentido que a fenomenologia 

difundida por seguidores como Heidegger e Merleau-Ponty se apoiaram para apresentar uma 

fenomenologia existencial que estivesse voltada para o ser no mundo.   

A fenomenologia já é capaz de empolgar exatamente por buscar em sua dinâmica 

responder aos problemas exigidos no momento em que estes acontecem. Assim, somente 

podemos compreender o sentido que Husserl dá a sua fenomenologia a partir da estrutura da 

consciência enquanto intencionalidade – consciência entendida não como substância, mas 

como atividade: atividade de perceber, de pensar, de imaginar [...]. Tais atos da consciência 

são denominados por ele de noesis, que é o ato mesmo exercido por parte do sujeito. Porém, 

esses são atos intencionais, visam sempre alguma coisa, sendo aquilo que é visado 

denominado de noemas. Então, os noemas são os objetos do pensamento.  

Na fenomenologia de Husserl, analisamos o vivido da consciência, o algo de que a 

consciência é ciente. Não é concebível pensar um sem o outro, portanto, nessa operação do 

pensamento não tem como tratar de noesis sem noema. Ciente dessa interdependência, 

Husserl elabora uma noção de ciência que vai além de uma psicologia descritiva e de um 

naturalismo vigente. Estabelece que na relação do conhecer e do objeto percebido há um 

envolvimento que une consciência, que é afetada pelo objeto. Nessa unidade entre o ato de 

conhecer e o objeto, Husserl vê a possibilidade de instalar uma ciência rigorosa, a filosofia. 

No seu entendimento, somente ela seria portadora do rigor para análises que até mesmo ela 

passaria por seu próprio crivo. No encarte da coleção Os Pensadores, que acompanha a obra, 

Investigações Lógicas, Husserl (1975, p. 810), evidenciamos, “assim, a descrição do vivido, 

dos atos intencionais da consciência e das essências que eles visam, isto é, dos correlatos 

intencionais, – enfim, a disciplina que poderá orientar a lógica –, é a fenomenologia”. 

Percebemos que a fenomenologia é o caminho para essa ciência, pois através do ato 

                                                           
58 Die rückkehr in des welt des Erfahrung ist in des welt des Lebens zurückkhren, i. zur welf, haben, in denen wir 

immer gelebt und das ist des grund für alle kenntniss über den betried und für alle wissenschaftliche 

bestimmung. (HUSSERL, 1939, p. 38). Tradução: Ana Karina.  
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intencional é possível pensar a unidade que envolve a estrutura da consciência, a 

intencionalidade e aquilo que se mostra à nossa percepção. O papel primordial da 

fenomenologia é distinguir, revelar o que há de essencial na percepção, na recordação, na 

imaginação. Nesse sentido, a fala do narrador-personagem Riobaldo consiste numa narrativa 

fenomenológica.  

 

4.2 Aproximações com a fenomenologia de Heidegger 

  

A fenomenologia de Merleau-Ponty aproxima-se da concepção fenomenológica na 

ontologia do Ser e Mundo de Martin Heidegger (1889-1976), bem como da fenomenologia 

existencialista de Gabriel Marcel. Nossa ideia busca explorar essa via, exatamente porque 

aponta para uma ontologia do ser concreto, além de entendermos que Merleau-Ponty e 

Guimarães Rosa também se afinam: por esse elo do “homem humano” (ROSA, 2015, p. 492), 

pensar o ser humano existencial em seu corpo próprio (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 252).  

Heidegger denomina o ser-no-mundo como existencial, esse é um tema caro a 

Merleau-Ponty, que dirige seu pensamento a partir do homem, ser de ação que existe 

imbrincado no mundo. Esse mesmo aspecto pode ser percebido em Guimarães Rosa, pois o 

humano é central em suas obras, especialmente, em Grande Sertão Veredas, na qual se 

evidencia o Dasein (ser-aí) heideggeriano, isto é, o homem está jogado e junto a esse mundo. 

O que nos interessa aqui se refere à linguagem, intrínseca ao existencialismo humano, uma 

vez que “[...] o discurso é um existencial originário da abertura, constituído primordialmente 

pelo ser-no-mundo, ele também deve possuir, em sua essência, um modo de ser 

especificamente mundano” (HEIDEGGER, 2005, p. 219). Na relação dialogal, há um 

elemento fundamental que envolve toda comunicação; saber ouvir é tão importante quanto o 

ato mesmo do falar. Diante disso, Heidegger afirma: “A escuta é constituída do discurso. 

Assim como a fala está fundada no discurso, a percepção acústica também se funda na escuta. 

Escutar é o estar aberto existencial da pre-sença enquanto ser-com os outros” (HEIDEGGER, 

2005, p. 222).  

Martin Heidegger se fundamenta da fenomenologia de Husserl. Segundo Casanova 

(2015, p. 40), “[...] três são os elementos do projeto fenomenológico husserliano que 

interessam de início efetivamente a Heidegger: em primeiro lugar, a noção de 

intencionalidade; em segundo lugar, a noção de redução ou de έπoχή59 fenomenológica e, em 

                                                           
59 Do grego, έπoχή significa redução. Tradução do dicionário de termos gregos: www.https: //dicionário-

portugues-grego.com.pt.  
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terceiro lugar, o lema husserliano ‘rumo às coisas mesmas’”. Dos três elementos que 

compõem o projeto fenomenológico de Husserl que interessa a Heidegger: intencionalidade, 

redução fenomenológica e rumo às coisas mesmas. Esses três elementos, conforme já vimos 

acima, definem a concepção fenomenológica de Heidegger, que parte destas noções para, 

enfim, demonstrar o sentido para o qual ele as modifica de intencionalidade, de redução e 

“volta às coisas mesmas”, rumo ao ser-no-mundo, o ser da existência. Sua crítica ao que 

entendeu como sendo erro de Husserl o faz direcionar a noção de intencionalidade a um 

sentido mais originário, diferente de Husserl (CASANOVA, 2015, p. 45). Para Heidegger, a 

intencionalidade deve passar por uma “filosofia da situação”, determinando os entes 

envolvidos no mundo que os cerca e que a este se mostram. Destarte, Heidegger tende a 

direcionar a fenomenologia para um lugar onde esteja mais próximo da realidade da pessoa 

humana na elaboração de sua existência. 

Partindo das concepções fenomenológicas de Husserl através dos elementos descritos 

acima, Heidegger introduz o ser como sendo o Dasein (ser-aí), aquele que se encontra 

envolvido no meio de sua existência onde o ser se elabora: o mundo.  

De acordo com Heidegger (2005),  

 

[...] a palavra “fenomenologia” exprime uma máxima que se pode formular 

na expressão: “às coisas em si mesmas!” – por oposição às construções 

soltas no ar, às descobertas acidentais, à admissão de conceitos só 

aparentemente verificados, por oposição às pseudoquestões que se 

apresentam, muitas vezes como “problemas”, ao longo de muitas gerações. 

Contudo, poder-se-ia objetar, que se trata de uma máxima evidente por si 

mesma e que, ademais, exprime o princípio de todo conhecimento científico 

(HEIDEGGER, 2005, p. 57).   

 

Heidegger parte da mesma raiz husserliana da fenomenologia, porém, vai mais além, 

colocando-a na condição de princípio de todo conhecimento científico. O que equivale a 

afirmar que a fenomenologia não é uma simples forma de os fenômenos se mostrarem, mas, a 

partir desse princípio, ela se despoja de qualquer possibilidade de o conhecimento refletir a 

mera opinião. “Fenomenologia seria, portanto, a ciência dos fenômenos” (HEIDEGGER, 

2005, p. 57). (grifo do autor). Isso representa que a fenomenologia ocupa mesmo um espaço 

de estudos e que esta não se coloca como um conhecimento sem segurança, ao contrário, seu 

papel não se apega a modelos fixos, o que a leva a desempenhar papel fundamental quando se 

trata de elaboração de conhecimentos verdadeiros.  

Em Ser e Tempo (2005), Heidegger define o sentido dos fenômenos desde a 

antiguidade, além de destacar sua importância como aquilo que se apresenta de forma total, 
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por isso, segundo ele, os fenômenos para os gregos correspondiam “[...] a totalidade do que 

está à luz do dia ou se pode pôr à luz, o que os gregos identificavam, algumas vezes, 

simplesmente com τά φαινόμενα (os entes), a totalidade de tudo que é” (HEIDEGGER, 2005, 

p. 58).  

A fenomenologia de Heidegger, a princípio, segue a mesma perspectiva husserliana, 

qual seja: deixar que se possa ver por si mesmo o fenômeno que se apresenta a nós como 

essência. Apreendida essa essência das coisas, abre-se o acesso ao ser. O ente e o ser se 

mostram, então, estes são fenômenos. Assim, Heidegger pauta sua fenomenologia como uma 

ontologia que trabalha na perspectiva da existência humana. O Ser-no-mundo tem esse 

sentido, no qual a fenomenologia de Heidegger está voltada para o que acontece como ser e 

com o mundo. 

Para Heidegger, “o termo ‘fenomenologia’ nem evoca o objeto de suas pesquisas nem 

caracteriza o seu conteúdo quididativo (virtude essencial). A palavra se refere exclusivamente 

ao modo como se de-monstra e se trata o que nesta ciência deve ser tratado” (HEIDEGGER, 

2005, p. 65). Portanto, o que para ele se concretiza como atitude, a coisa essencial como o real 

que se apresenta, vem desde os antigos, defende Heidegger.   

Ainda em Ser e Tempo (2005), Heidegger, tratando da fenomenologia, apresenta o 

conceito de lógos que está direcionado para o sentido de discurso, embora o autor ressalve 

que tal escolha somente terá sentido na medida em que definirmos o que seja discurso. A 

partir dessa compreensão, podemos determinar como aplicá-lo ao nosso propósito neste 

trabalho, no caso, ao discurso de Riobaldo em Grande Sertão: Veredas. Então, o discurso, 

aqui enquanto λόγος, tem caráter de fala, do proferido como articulação verbal. Trata-se de 

“deixar ver”, portanto, Heidegger (2005), menciona que, “em seu exercício concreto, o 

discurso (deixar ver) tem o caráter de fala, de articulação em palavras” (HEIDEGGER, 2005, 

p. 63). Então, o discurso fenomenológico nos possibilita o conhecimento: 

 

O λόγος deixa e faz ver aquilo sobre o que se discorre e o faz para quem 

discorre (medium) e para todos aqueles que discursam uns com os outros. O 

discurso “deixa e faz ver”. [...] a partir daquilo sobre o que discorre. Em seu 

exercício concreto, o discurso (deixa ver) tem caráter de fala, de articulação 

em palavras. O λόγος e φɷνή e, na verdade φɷνή μετἁ φαντασίας – 

articulação verbal em que, sempre algo é visualizado (HEIDEGGER, 2005, 

p. 62-63). 
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Heidegger, resgatando de Aristóteles o que denomina de Discurso Apofântico60 (que 

faz ver, conhecer), pois, a partir da definição do filósofo peripatético, qualquer enunciado 

verbal é passível de ser considerado verdadeiro/falso. Daí “uma proposição apofântica 

pretende descrever uma realidade ou revelar sua natureza” (JAPIASSÚ, 1996, p. 14), estando 

dentro daquilo que a fenomenologia se propõe. Com a capacidade de iluminar, esclarecer 

dúvidas, o discurso apofântico é a primeira função do lógos (HEIDEGGER, 2005, p. 65). 

Nesse sentido, a fenomenologia encontra-se em direção à palavra como criação viva da 

existência humana e, por isso mesmo, coloca-nos no caminho de uma fenomenologia da 

linguagem. A linguagem é a que procura revelar, iluminar com seu esclarecimento e fazer a 

compreensão do mundo como parte de seu exercício. No entendimento de Heidegger, “a 

fenomenologia é a via de acesso e o modo de verificação para se determinar o que deve 

constituir tema da ontologia. A ontologia só é possível como fenomenologia” (HEIDEGGER, 

2005, p. 66). Confirmando que a fenomenologia é ontologia, Heidegger (2005), expõe que, 

 

[...] a fenomenologia é a ciência do ser dos entes – é ontologia. Só a 

ontologia pode colocar o problema central que é “[...] da questão sobre o 

sentido do ser em geral. Da própria investigação resulta que o sentido 

metódico da descrição fenomenológica é interpretação”. “[...] 

Fenomenologia da pre-sença é hermenêutica no sentido originário da palavra 

em que se designa o ofício de interpretar” (HEIDEGGER, 2005, p. 68). 

 

A partir desse pensamento, compreendemos que é o ser presente na fenomenologia 

como descrição que implica, ao mesmo tempo, em interpretar o que ela descreve. Para 

Heidegger, não é possível simplesmente descrever aquilo que percebemos sem uma 

hermenêutica. Nessa perspectiva, a fenomenologia nos coloca em ação no mundo, cientes de 

que devemos viver essa experiência existencial enquanto pre-sença, sendo conclamados pela 

existência a agir conscientes e conhecedores de que tendemos a um fim. Com base nesse 

entendimento, Heidegger demonstra que a fenomenologia é ontologia e vice-versa e que o ser 

é pre-sença no mundo, ser da linguagem que o faz aberto como ser existente. “O fundamento 

ontológico-existencial da linguagem é o discurso” (HEIDEGGER, 2005, p. 219). Nesse 

sentido, o discurso torna-se a compreensibilidade entre os seres que adquirem ciência da sua 

existencialidade. Heidegger (2005), afirma: 

 

                                                           
60 Discurso apofântico é o discurso “[...] declarativo ou revelativo. Aristóteles o chamou apofântico o enunciado 

que pode ser considerado verdadeiro ou falso e considerou que esse tipo de enunciado é o único objeto da lógica 

[...]”. (ABBAGNANO, 2007, P. 84).  
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Por isso é que o discurso se acha à base de toda interpretação e, por 

conseguinte, mais originariamente ainda, já no discurso. Chamamos de 

totalidade significativa aquilo que, como tal, se estrutura na articulação do 

discurso. Esta pode desmembrar-se em significações (HEIDEGGER, 2005, 

p. 219). 

 

O discurso está na base para se compreender o que se enuncia, com isso, o discurso já 

é, ele mesmo, um fazer interpretativo. Assim, a linguagem proporciona a abertura do ser para 

o mundo do qual ele é parte, permitindo que a existência humana seja produto do discurso que 

é a linguagem, permitindo a compreensão das significações desse mundo. Desse modo, 

“existencialmente, o discurso é linguagem porque aquele ente, cuja abertura se articula em 

significações, possui o modo de ser-lançado-no-mundo, dependente de um ‘mundo’” 

(HEIDEGGER, 2005, p. 220). O homem está lançado no mundo, ser para a morte, consciente 

de sua finitude, também o torna um ser de ação, de maneira que esse agir tem suas raízes no 

fenômeno dinâmico da linguagem. 

Portanto, o Dasein é o ser-aí, o humano existencial de Heidegger, estando este mesmo 

humano no mundo vivido apontado por Merleau-Ponty. O homem e o mundo estão presentes 

no narrador-personagem Riobaldo nesse mundo vivido que é o sertão rosiano. Essa relação 

entre o homem existencial e o mundo está sendo feita pela fenomenologia enquanto essência 

constitutiva da linguagem criadora.  

No contexto da Filosofia nas suas diferentes etapas, vemos outros pensadores que nos 

ajudam a entender a linguagem e sua contribuição na constituição do ser.  

Hegel (1770-1831) é um dos autores que nos auxiliam a pensar o mundo e suas 

mudanças. Na sua obra Fenomenologia do Espírito (1807), a filosofia hegeliana se funda no 

movimento da consciência e concepção da realidade, certamente num movimento dialético da 

história como ele apresentou, dialética negativa da tese, antítese e síntese que se repete de 

forma dinâmica.   

Com Jean-Paul Sartre (1905-1980), Merleau-Ponty teve longa convivência e dividiu 

ideias e trabalhos por muitos anos. Porém, em o Ser e o Nada (1943), Sartre aponta para uma 

fenomenologia do ser, enquanto em O existencialismo é um humanismo, obra de 1946, reforça 

em linguagem esclarecedora as temáticas sobre o homem e suas ações. 

Gabriel Marcel (1889-1973), filósofo, dramaturgo pertencente à tradição 

fenomenológica-existencial, embora rejeite o termo existencialista61, assim como Heidegger, 

                                                           
61 Existencialista é o indivíduo que pertence a uma corrente filosófica denominada de existencialismo. Essa 

corrente filosófica busca pensar o homem e o mundo referentes às suas escolhas. Abbagnano (2007, p, 411), 

refere-se a três características próprias do existencialismo: “1) Modo de ser próprio do homem; b) Homem 
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mantém uma linha de pensamento voltada para o homem e suas ações, influenciando com sua 

teoria o próprio Merleau-Ponty. Termos como corpo, ambiguidade, liberdade, o ser e a 

intersubjetividade estão presentes em suas obras. O autor assume uma posição 

hiperfenomenológica na obra Ser e Ter (1935) e, em Da recusa à invocação (1945), trata de 

uma “filosofia concreta”, que em 1999 é publicada com o título Ensaio de filosofia concreta. 

Esses pensadores mais contemporâneos de Merleau-Ponty exerceram muitas influências sobre 

ele, o que fez delinear uma fenomenologia que evoluísse para se pensar o ser e seu mundo. 

Tais autores são responsáveis por uma fenomenologia existencialista, corrente que a 

aproximava do humano e que tem na linguagem um dos mais importantes caminhos a 

produzir o existir do homem no mundo. Todos eles e mais qualquer outro que tenha na 

fenomenologia seu ponto de partida buscaram na fenomenologia de Husserl aquela que 

sempre nos remete ao seu conceito básico de que ela é o estudo de todas as essências, porém, 

partindo da etimologia, o fenômeno é tudo aquilo que é na sua forma primordial de como se 

apresenta aos nossos olhos, sem ainda nos predispormos a uma reflexão sobre aquilo que 

percebemos. Aliás, o perceber é a primeira coisa que fazemos antes de qualquer análise do 

que vemos. Portanto, a percepção exerce um papel de primazia na relação que temos com as 

coisas e o mundo em que vivemos. Merleau-Ponty, que elege a percepção como o ponto de 

partida da fenomenologia, emprega nesta a marca de uma fenomenologia concreta.  

Portanto, a fenomenologia é a essência de todo existir humano no mundo. Ela é aquilo 

que se mostra, que aparece a nós da forma que é, primeiro, pelos sentidos, sendo também a 

capacidade de refletir num segundo momento, como discurso esclarecedor. Então, ela é uma 

atitude de reflexão do fenômeno que se mostra a nós, na relação que estabelecemos com os 

outros, no mundo. Da mesma maneira, os filósofos gregos, conhecidos como filósofos da 

physis62, isto é, da natureza e do conhecimento, a partir dessa relação homem-natureza, com 

os fenômenos manifestados no mundo, eles iniciam uma contemplação direta desses 

                                                                                                                                                                                     
 

 

consigo mesmo e com o outro (Mundo e Deus); c) Relacionamento que se resolve em termos de possibilidades. 

Heidegger tratará o ser-aí (Dasein) e o conceito de pre-sença na obra Ser e tempo que utilizamos em nossa tese. 

A ideia de ser-no-mundo como o ser existencial atribuído ao homem no mundo será apresentada por Merleau-

Ponty ao longo de suas obras Fenomenologia da Percepção e a Prosa do Mundo, como ser do mundo, corpo 

próprio ou sujeito encarnado. 
62 Os filósofos da phýsis, eram assim denominados aqueles pensadores do início do séc. VII a.C., como Tales de 

Mileto, Anaxágoras e Anaxímenes que tinham como princípio fundamental os elementos da natureza, porém, a 

compreensão de phýsis vai além da concepção que hoje temos da física ou da natureza. O conceito que reserva 

aos pensadores pré-socráticos, não se restringe a um objeto da natureza, mas, ao saber na sua totalidade, 

destacando-se como força motriz, devir e primária.  
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fenômenos e constituem o saber através do pensamento, iluminados pela percepção deles. Em 

Merleau-Ponty e em Guimarães Rosa, entendemos que o ponto de partida da fenomenologia é 

o homem que faz a experiência com o mundo. No ponto de vista do primeiro, o homem existe 

como sendo o próprio mundo vivido; no segundo, afirmamos que Riobaldo é o homem que 

relata sua existência no sertão, que é o mundo. 

 

4.3 A fenomenologia merleau-pontyana  

 

Procuraremos apresentar a fenomenologia de Merleau-Ponty e o modo como ele a 

concebe, encontrando nela o caminho para nortear sua filosofia, como herança advinda de 

Husserl, a difusão na França, os acréscimos e críticas dirigidas aos antecessores e rumos 

deixados. Assim, além de apresentarmos o que Merleau-Ponty entende por fenomenologia, 

iremos perceber como ele retoma a fenomenologia husserliana como base fundamental do seu 

pensamento, especialmente no que se refere aos últimos textos de Husserl63. Para ele, a 

fenomenologia é o retorno às origens, por sua capacidade de investigação direta com o 

fenômeno e com o mundo. Para tanto, sujeito e objeto não podem se sobrepor um ao outro 

nessa investigação fenomenológica. Segundo Merleau-Ponty, deve haver a superação de um 

dualismo nessa elaboração. Para ele, a fenomenologia resolveu uma questão crucial ao seu 

entendimento: não permitindo uma primazia do sujeito sobre o objeto ou vice-versa, mas, 

uniu um ao outro na forma de conceber o mundo e suas relações, designando à percepção esse 

ato originário de como o sujeito tem acesso ao mundo dos objetos. Aqui se encontra a 

nascente da fenomenologia que Husserl busca resolver partindo da intencionalidade em que 

mesmo estando a consciência em seu exercício, esta não visa somente uma subjetividade já 

que está direcionada a algo, ao objeto. Assim, a percepção é percepção de um percebido. 

Partindo desta concepção, Merleau-Ponty vai mais além quando refuta a noção de sujeito 

como herdada da modernidade. O sujeito cartesiano é separado do objeto e o primeiro tem a 

primazia sobre o segundo, bem como o seu contrário, para empiristas como Hume, o objeto é 

que vem em primeiro plano no conhecimento. A fenomenologia desfaz esta dicotomia quando 

une nesta relação o sujeito que conhece e o objeto conhecido. E que Merleau-Ponty defende 

ser a percepção esse ato originário do ser humano no instante em que esta consegue unir o 

sujeito percebente e o objeto percebido.  “Fenomênico é o projeto graças ao qual um sujeito 

                                                           
63 Meditações Cartesianas e Conferências de Paris (1929). 
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faz aparecer significações em seu meio. Essa psicologia visa a um contato com o mundo, 

contato criador, e não simples conhecimento. ” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 432). 

Percebemos que a fenomenologia escolhida por Merleau-Ponty é uma fenomenologia 

mundana e existencialista que está voltada para o ser humano e sua relação com o mundo 

vivido. A partir da fenomenologia merleau-pontyana, podemos compreender o lógos enquanto 

palavra viva feita no ato próprio da linguagem como via criadora e dinâmica que perpassa o 

Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa. Para tanto, Merleau-Ponty principia suas 

análises a partir de uma fenomenologia, ou seja, pela percepção que nos envolve com a 

própria coisa percebida, que através de nosso corpo nos entrelaçamos nesse mundo vivido. 

Mas, afinal, o que é fenomenologia para Merleau-Ponty? É com essa pergunta que o filósofo 

abre o prefácio de sua obra Fenomenologia da Percepção, sua tese de 1945. A fenomenologia 

nos possibilita superar concepções já prontas e acabadas oferecidas pela ciência da tradição e 

pela filosofia clássica. Assim, ela nos convida ao retorno às origens do conhecimento, ao pré-

reflexivo, destituindo qualquer posição sectária sobre o mundo e as coisas que percebemos. 

Com base nisso, o filósofo procura superar qualquer visão dualista que punha, de um lado, o 

sujeito e, do outro, o objeto, como se fossem constituídos de modo estanque, isto é, de um 

lado a primazia a partir do sujeito, e, do outro, a primazia é do objeto. Portanto, as correntes 

dominantes no saber estavam, ora pelo racionalismo, ora somente pelo empirismo. Era essa 

separação que gerava determinadas posições fechadas, ditas pela ciência como verdade 

inquestionável, assim como pela reflexão filosófica. O que Merleau-Ponty faz é não desprezar 

ou apontar uma sobrepondo a outra, numa dimensão hierarquizada. Para ele, há um primado 

da percepção como elemento primeiro em nossa elaboração do conhecimento, o que nos 

possibilita realizar análise das coisas antes mesmo de qualquer posição.  

Se a percepção é a porta de entrada dos objetos que me permite vê-los porque 

simplesmente se dão, essa visão é parte intrínseca de meu corpo vivido. Desse modo, a 

fenomenologia como experiência que se faz desse mundo é vivenciada por um ser que vê 

através de um corpo. Essa é a marca característica da fenomenologia de Merleau-Ponty que 

estará presente em sua concepção de linguagem. É através do corpo vivido perceptivo que 

fazemos a experiência na elaboração da expressão comunicativa.   

Na primeira linha que abre o prefácio da Fenomenologia da Percepção, Merleau-

Ponty (2011) inicia com a pergunta básica: “O que é fenomenologia? ”. Em seguida responde: 

 

A fenomenologia é o estudo das essências, e de todos os problemas, segundo 

ela, resumem-se em definir essências: essência da percepção, a essência da 
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consciência, por exemplo. Mas a fenomenologia é também uma filosofia que 

repõe as essências na existência, e não pensa que se possa compreender o 

homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua “facticidade”. É 

uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para compreendê-las, 

as afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia para a qual o 

mundo já está sempre “ali”, antes da reflexão, como uma presença 

inalienável, e cujo esforço todo consiste em reencontrar este contato ingênuo 

com o mundo, para dar-lhes enfim um estatuto filosófico (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 1). 

  

A partir desta definição dada pelo próprio Merleau-Ponty, fica evidente que ele não 

descarta a compreensão vigente sobre a fenomenologia como estudo em que se definem 

essências das coisas, mas, a novidade é também de uma filosofia que repõe estas essências na 

existência. Entendemos assim, que Merleau-Ponty busca pensar o homem na sua relação com 

o mundo e conceber esta relação como um processo que vai acontecendo a partir deste contato 

do ser no mundo e, que encontrou na fenomenologia o caminho dessa elaboração existencial. 

Com isso, ele acrescenta que estas essências não podem estar distanciadas da realidade 

concreta da existência. 

É bem claro qual é a perspectiva da fenomenologia de Merleau-Ponty, que, sem 

abdicar do propósito inicial como estudo das essências, acrescenta-lhe que estas têm que ser 

direcionadas numa reposição na existência. As essências, são “o que querem dizer as coisas”, 

(DUPOND, 2010, p. 24). Portanto, elas se referem à própria experiência que as conduzem ao 

seu verdadeiro sentido. Esta experiência da qual a fenomenologia, em especial, defende, 

busca no fenômeno originário, no contato ingênuo com o mundo fortalecer uma abertura do 

mundo que a fenomenologia procura despertar que é a verdade. Daí, entender porque a 

experiência tem papel relevante na análise fenomenológica e está na origem desse processo de 

abertura do mundo, através da percepção, em que ambas se encontram de forma solidária. 

Lembremos que Merleau-Ponty, como existencialista, coloca a fenomenologia como esse 

contato originário com o mundo e suas coisas sempre a partir do humano e sua facticidade, ao 

qual o mundo e o homem se encontram de maneira indissociável na elaboração do projeto de 

suas existências. Nesta perspectiva, Merleau-Ponty durante a sua trajetória defendeu que estas 

essências, deverão estar subordinadas à experiência. A fenomenologia proporciona esse 

projeto que não se limita a uma forma única, mas o existir que, por si só, nos remete a um 

fazer-se na medida em que se vive. Para Merleau-Ponty (2011), o homem é um projeto, isto é, 

não está findado, por seu inacabamento ele se encontra ainda em construção. O homem 

fenomenológico merleau-pontyano se faz nesse processo existencial que não se encerra com 

seu nascimento, ao contrário, sendo consciente de seu inacabamento, ele se põe na construção 
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permanente de seu existir, de modo que este existir o faz ser a partir de sua linguagem, já que 

a essência dita pertence ao ser, e por isso, está envolvida na operação da fala desse ser. 

De antemão, cientes de que Merleau-Ponty é continuador e difusor da fenomenologia 

em terras francesas, não se exime de tecer críticas ao primeiro Husserl, por ser mais idealista, 

enquanto se aproxima do último Husserl e da filosofia de Heidegger, Sartre e Gabriel Marcel 

por entender que a fenomenologia deve estar presente nas ações empreendidas pelos homens. 

A inovação de seu pensamento se dá, pois, nesta perspectiva: existencial, por essa razão é que 

a fenomenologia de Merleau-Ponty é considerada mundana, na direção de uma percepção que 

a partir da corporeidade produz uma fenomenologia existencialista.  

Destarte, Merleau-Ponty (2011, p. 2) afirma que “[...] a fenomenologia se deixa 

praticar e reconhecer como maneira ou estilo; ela existe como movimento antes de ter 

chegado a uma inteira consciência filosófica”. Ela acontece como encontro com o mundo e já 

se faz presente antes mesmo de qualquer reflexão. Portanto, segundo Merleau-Ponty (2011, p. 

3), “trata-se de descrever, não de explicar nem de analisar”. Assim, a fenomenologia tem 

papel primordial no pensamento do filósofo, por propor que a filosofia se inicie pela não 

filosofia, isto é, que mesmo antes da reflexão sistemática a que se apega, há um pré-reflexivo 

que objetiva retornar às origens para somente depois adentrar na segunda parte, que é a 

reflexão propriamente dita.  

Percebemos então, que Merleau-Ponty não foge a uma análise apurada da reflexão, 

tampouco do princípio que coloca a filosofia numa instância de ciência rigorosa. Nesse 

sentido, ele não abdica da reflexão filosófica, porém, a volta às coisas mesmas, quebra uma 

visão dicotômica que teria mergulhado a investigação do conhecimento até bem pouco tempo. 

Por esse motivo, Merleau-Ponty (2011, p. 5), pela fenomenologia, busca superar essa visão 

dualista que separa a experiência da razão e aponta o fenômeno como aquele que se apresenta 

em um mundo anterior ao conhecimento como investigativo e, ao mesmo tempo, além de 

retorno ao pré-reflexivo, um retorno ao mundo que se encontra ali antes mesmo que eu faça 

qualquer análise dele. Nessa perspectiva, a fenomenologia surge como uma possibilidade de 

conhecimento que não está sectário apenas numa forma de ver o mundo como era a prática 

das ciências que se dividiam em racionalista de um lado, e empiristas de outro. Na visão de 

Merleau-Ponty, a fenomenologia é capaz de unir o sujeito e o objeto do conhecimento tendo a 

percepção o seu princípio.  

Sua percepção é a junção fenomenológica que Merleau-Ponty fala: sensível e a 

consciência. A fala é uma junção do real (corpo) e da sensação (espírito).  
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A significação do percebido é apenas uma constelação de imagens que 

começam a reaparecer sem razão. As imagens ou as sensações mais simples 

são, em última análise, tudo o que existe para se compreender nas palavras, 

os conceitos são uma maneira complicada de designá-las, e, como elas 

mesmas são impressões indizíveis, compreender é uma impostura ou uma 

ilusão, o conhecimento nunca tem domínio sobre seus objetos, que se 

ocasionam um ao outro, e o espírito funciona como uma máquina de calcular 

que não sabe por que seus resultados são verdadeiros. (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 38). 

 

Portanto, a atitude humana, o seu querer ou mesmo, sua abertura para ver as coisas 

como estas são, é fundamental para a inteira apreensão do mundo. Essa tomada de posição por 

parte do homem permite com que a fenomenologia aconteça, pois, este só conhece o mundo e 

a si mesmo na medida em que observa as coisas e o mundo.  

A fenomenologia, na verdade, é descrição do real, na forma como se apresenta à 

experiência perceptiva que temos do mundo. A percepção que o filósofo lhe confere como a 

experiência que se faz fenômeno é também a forma que se despe de qualquer prenoção que 

possamos ter no contato com o mundo vivido. Perceber, agora, torna-se primazia que se 

antecipa a uma ou outra corrente de pensamento que prevalecia desde a chamada tradição 

moderna iniciada com Descartes. Ela é tão evidente, por si, que Merleau-Ponty (2011, p. 6) 

salienta: “A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada 

de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta 

por eles”. Numa exposição de Merleau-Ponty em 194664 sobre o primado da percepção, ele 

evidencia a percepção como modalidade original da consciência, de modo que o mundo 

percebido não é somente uma reunião de objetos que vemos, mas, conforme Merleau-Ponty 

(1990, p. 45), até mesmo estes têm um lado que não vemos e que este “[...] lado oculto está 

presente a seu modo. Está em minha vizinhança”. Reforça o que assegurara na 

Fenomenologia da Percepção, de maneira que Merleau-Ponty (2011, p. 104) aponta: “Olhar o 

objeto é entranhar-se nele, e porque os objetos formam um sistema em que um não pode se 

mostrar sem esconder outros”.  

                                                           
64 Em 1945, Merleau-Ponty defendeu a tese sobre a Fenomenologia da Percepção, cujo próprio título já 

evidencia sua intenção em basear toda sua filosofia, ou seja, ter por método a fenomenologia herdada de Husserl, 

tendo a percepção como sendo aquela de onde partem nossas concepções do mundo, mesmo antes de qualquer 

análise que possamos fazer das coisas, nós as vemos como elas são e pronto. Já em 23/11/1946, numa sessão 

apresentada à Sociedade Francesa de Filosofia, e depois, reunidos na obra O primado da percepção e suas 

consequências filosóficas, cuja primeira publicação foi (Bulletin de La Société Française de Philosophie, tomo 

XLI, n. 4, octobre-décembre 1947, p. 119-135 e 135-153), contendo pequenos textos datados anos antes (1933 e 

1934), em que trata da natureza da percepção, Merleau-Ponty apresenta suas pesquisas sobre a percepção numa 

pequena exposição e, na sequência, permite que seja indagado acerca do tema, espaço no qual ele procura 

esclarecer os vários aspectos referentes à temática da percepção e suas consequências filosóficas. Participaram 

da discussão os senhores Bréhier, Bauer, Beaufret, César, Hyppolite, Lenoir, Lupasco, Merleau-Ponty, Parodi, as 

senhoras Prenant e Roire e o Sr. Salzi. (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 7). 
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Nessa perspectiva, para o filósofo, não podemos conceber qualquer coisa em que não 

haja a possibilidade do perceptível, portanto, cada indivíduo possui seu jeito próprio e 

individual de percepção das coisas. Esse primeiro instante para Merleau-Ponty não pode 

haver, senão a essência daquilo que vemos, pois apenas vemos e pronto. Porém, no momento 

em que faço a experiência perceptiva, é importante saber que também sou percebido. Por esse 

viés, não há, de um lado, o sujeito que percebe e, de outro, o objeto percebido, e sim uma 

simetria que vê e é vista nessa relação.  

A fenomenologia eleita por Merleau-Ponty é vista como sendo a porta que se abre 

permitindo que sua filosofia partisse de um ponto, que nem fosse somente a razão, nem 

apenas a experiência realizada, mas que se constitui na dinamicidade presente no mundo a 

partir da percepção que as une. Embora se aproxime mais da fenomenologia husserliana, o 

que o faz diferenciar-se de todos os fenomenólogos, ele tem na percepção o terreno primeiro a 

nos conduzir ao verdadeiro conhecimento, de modo que Muniz, ao fazer a apresentação da 

obra Resumo de Cursos – Filosofia e Linguagem, de Merleau-Ponty, declara: 

 

A originalidade de Merleau-Ponty aparece, antes de tudo, na opção que fez 

pela fenomenologia e na sua maneira de concebê-la. Não é a fenomenologia 

de Kant, mas a fenomenologia da percepção, que reconhece o papel desta 

última na constituição do universo do conhecimento: “quando os cientistas 

chegam, o mundo já está constituído”. Neste sentido, a ciência é segunda em 

relação à percepção. (MERLEAU-PONTY, 1990a, p. 12). 

 

É pela experiência da percepção que podemos ter acesso às coisas mesmas, assim 

como ao mundo real. Ela é o primeiro ato antes de qualquer outra ação, por isso se trata de 

uma consciência existencial. O que o diferencia da visão kantiana é que este fez uma distinção 

entre a coisa-em-si e a coisa-para-nós. Portanto, preocupado com o homem como ser que está 

no mundo, o pensamento de Merleau-Ponty, especialmente através da fenomenologia, refere-

se a uma filosofia existencial, por estar voltado ao ser encarnado, resultando daí sua 

aproximação com a fenomenologia heideggeriana, em relação ao homem e seu existir no 

mundo. A fenomenologia se constitui, pois, da essência e da experiência da vida, 

representando as coisas do mundo vivido, através da linguagem da fala falada, fala falante e 

silenciosa, associadas a um corpo do ser no mundo, sujeito existencial, buscando uma 

fenomenologia de uma linguagem existencial, conforme veremos no próximo capítulo. 

Merleau-Ponty encontrou na fenomenologia a maneira de fazer com que a filosofia 

fosse realmente capaz de relacionar o homem e o mundo, por isso ele se aproxima mais da 

fenomenologia do último Husserl, bem como da do ser-no-mundo heideggeriano, por estar 
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inserida numa realidade em que o humano e o mundo sejam indissociáveis, diferentemente da 

fenomenologia transcendental. Nesse contexto, Silva (1994) diz que: 

 

A fenomenologia de Merleau-Ponty tem uma característica diferente da de 

uma filosofia transcendental, que suprime o mundo natural para encontrar as 

essências. Husserl percebeu, em suas últimas obras, a necessidade de contar 

com o mundo que está-aí anterior à reflexão, um mundo-da-vida 

(Lebenswelt). É desta “última” abordagem husserliana que parte Merleau-

Ponty, vendo a fenomenologia não como uma filosofia que define as 

essências, mas coloca as essências na existência, em contato com o mundo, 

tendo presente que o homem só pode compreender-se a partir de sua 

“facticidade” (SILVA, 1994, p. 39). 

 

O importante, então, é perceber que se trata de uma fenomenologia preocupada com a 

construção do conhecimento que não precisa de análise que a faça ser verdadeira ciência. Ela 

se torna mais concreta por envolver sujeito e objeto no mundo vivido, ou seja, é uma 

fenomenologia da ação enquanto não trabalha com elaborações estáticas que nada dizem do 

ser que vai se produzindo, que se apresenta como projeto, no exato instante de seu 

inacabamento, encontrando-se aberto a desvelar o mundo e suas coisas como se apresentam e 

são percebidos por um sujeito concreto. A fenomenologia merleau-pontyana é engajada no 

mundo, reflete a experiência de vida e de ação do ser humano, ou seja, ela é profundamente 

indissociável de seu compromisso do homem e do mundo que se fundem nessa relação. 

A esse respeito, Dartigues (1973), destaca: 

 

A evidência primeira, o terreno absoluto para o qual cumpre voltar não será 

mais o sujeito, mas o próprio mundo tal como a consciência o vive antes de 

toda elaboração conceptual. Tal será, notadamente, a interpretação de 

Merleau-Ponty: “Voltar às coisas mesmas é voltar a esse mundo antes do 

conhecimento, do qual o conhecimento fala sempre e com relação ao qual 

toda determinação científica é abstrata, significativa e dependente, como a 

geografia com relação à paisagem onde aprendemos pela primeira vez o que 

é uma floresta, uma campina ou um rio”. (DARTIGUES, 1973, p. 32). (grifo 

do autor). 

 

Merleau-Ponty deixa de lado uma interpretação cujo sujeito, de maneira centrada 

apenas nesse eu como cogito, aglutina tudo em função de si, para pensar de forma 

intersubjetiva. Essa intersubjetividade não permite olhar o mundo de fora. Com essa visão, a 

fenomenologia se encontra na dimensão do mundo, de modo que o retorno deixa de ser para 

um único sujeito e se constitui em ser-no-mundo, por isso é uma fenomenologia que se 

encontra no mundo.   
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A fenomenologia ontológica de Heidegger influencia a fenomenologia de Merleau-

Ponty, exatamente por tratar do ser encarnado em um mundo do qual ele próprio, o homem, é 

o centro de toda investigação. O ser-aí é o ser humano que se funde com o mundo, não aquele 

do racionalismo ou do empirismo que o via apenas a partir do seu ponto, mas, o sujeito que 

percebe. 

Merleau-Ponty é um filósofo existencialista, inspirado na fenomenologia do último 

Husserl, assim como se aproxima de Heidegger e Sartre, para citar os mais próximos, tendo 

na redução fenomenológica que por esta se permite acesso à existência. A existência é o que 

faz do ser o sujeito em relação direta com o mundo, por isso, Dartigues (1973), afirma que: 

 

Inspirado em Heidegger, Merleau-Ponty nos diz que o que a redução põe em 

evidência e que traduziremos por existência, na impossibilidade de poder 

exprimi-lo de outro modo, é esse ser no mundo ou ser em situação, em 

função do qual o sujeito não é jamais puro sujeito nem o mundo puro objeto 

(DARTIGUES, 1973, p. 92). (grifo do autor). 

 

A redução para Merleau-Ponty tem papel fundamental por não fazer do homem em 

relação ao mundo duas coisas estanques. A existência de ambos ocorre no mesmo plano, um 

está arraigado no outro, o que lhes permite uma dialética que produz o existir. Redução é 

poder ir suspendendo o conhecimento na medida em que se retoma a cada instante, 

traduzindo-se na existência.  

 

4.4 De volta às origens: o pré-reflexivo 

 

A fenomenologia de Merleau-Ponty é o retornar às coisas mesmas, prometendo ser o 

processo de conhecimento como aquele que está voltando às origens – máxima que Merleau-

Ponty chama de pré-reflexivo. Esse contato originário com o mundo permite ao sujeito não se 

colocar como o cogito por excelência, fazer um sobrevoo que o põe acima do fenômeno, 

comprometendo, segundo afirma Merleau-Ponty, a verdadeira concepção do mundo e suas 

relações com o sujeito. Portanto, ir às origens do fenômeno é conhecer de maneira direta, 

isenta dos prejuízos e prejulgamentos peculiares às conclusões dos saberes das ciências e da 

filosofia clássica.  

Merleau-Ponty encontra na fenomenologia aquilo que muitos buscavam na tentativa 

de responder aos anseios dos que, inquietos, estavam à procura de uma ciência que pudesse 

transmitir a confiança necessária para o fazer científico. O movimento fenomenológico abre 

espaço para se produzir o verdadeiro conhecimento, tanto que, em se tratando do pensamento 
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de Merleau-Ponty, ele propõe que devemos privilegiar o retorno ao pré-reflexivo como 

medida primordial para se elaborar a verdadeira filosofia. Para ele, esse retorno é um 

recomeçar, descendo ao princípio que se encontra antes mesmo da reflexão. Deve ser pela não 

filosofia que devemos começar. Para ser real, o conhecimento precisa ir até o saber que ainda 

não passou pelo crivo das análises e suas conclusões estáticas tidas como verdades.  

Acerca desse ponto, Merleau-Ponty (2011), ressalta: 

 

Retornar às coisas mesmas é retornar a esse mundo anterior ao conhecimento 

do qual o conhecimento sempre fala, e em relação ao qual toda determinação 

científica é abstrata, significativa e dependente, como a geografia com 

relação à paisagem – primeiramente nós aprendemos o que é uma floresta, 

um prado ou um riacho (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 4). (grifo do autor). 

 

O comum era absolver conclusões como verdades intocáveis. Nesse ponto, Merleau-

Ponty explicita que retornar a esse mundo anterior ao que o conhecimento já o tinha como 

inquestionável é desmontar toda uma estrutura construída ao longo de muito tempo para 

descer ao porão na perspectiva de recomeçar sem os vícios já impregnados nas ciências.  

Percebemos, pois, que não se trata mais de uma consciência que absolve tudo em torno 

de si como se ela fosse o centro. “O mundo não entra na consciência, mas é a consciência que 

se define, ao contrário, como fuga incessante em direção ao mundo, presença ao mundo e 

ausência dessa falsa intimidade consigo [...]” (DARTIGUES, 1973, p. 95). Sem excluí-la, esta 

também é direcionada para o mundo real.  

Nessa perspectiva, Guimarães Rosa aponta para uma linguagem que esteja purificada 

por sua busca em seu sentido original. O retorno no qual o autor brasileiro conduz a 

linguagem, assim como para Merleau-Ponty, tem por objetivo a busca pela verdade sem que 

esta esteja maculada por alguma compreensão prévia e estabelecida. Para ele, a linguagem 

possui o desejo de devolver à palavra seu sentido original. (LORENZ, 1973, p. 340). Daí, é 

preciso ir às origens dela como torná-la livre das impurezas do dia dia, sem as mudanças 

provocadas pela linguagem da maneira como recebemos. E isto implica nesse retorno para, 

enfim, compreendê-la na sua nascente. As coisas mesmas definidas por esta linguagem 

original nos permitem maior aproximação da verdade e poder, então, ter melhor 

conhecimento do poder criador da qual é capaz. Portanto, o que permite à linguagem vir 

associada à vida é, também, evoluir a todo instante. E este exercício não se encontra num 

lugar fora da realidade vivida pelos humanos, mas, se concretiza aliado ao existir dos seres 

humanos e nas suas ações no mundo. É notável esta aproximação da palavra que busca o 

originário de seu significado para evoluir num movimento vivo, conforme Rosa indica, com o 
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retorno às coisas mesmas atribuídas à fenomenologia da linguagem em Merleau-Ponty. 

Ambas se encontram na mesma dimensão de uma linguagem sempre movente e atual como 

compreensão consciente da experiência vivida, fomentando uma linguagem em ação.  

 

 4.5 Superação do dualismo: Sujeito x Objeto 

 

Para melhor compreensão do sentido da percepção empregada como ponto de partida 

da fenomenologia merleau-pontyana, uma das questões mais combatidas por Merleau-Ponty 

refere-se ao dualismo que punha, de um lado, a predominância do sujeito sobre o objeto e, de 

outro, do objeto sobre o sujeito. Tal fato fez predominar uma dicotomia na ciência que gerou 

duas formas de conhecimentos denominadas de empirismo e racionalismo. Certamente, tal 

dualismo refletiu também na linguagem e na maneira como cada corrente a via, conforme será 

possível constatar. 

Para o empirismo65, a linguagem é feita a partir da exterioridade, significando, pois, 

que a palavra parte do interior, enquanto pensamento, mas se constitui e se materializa na 

manifestação exterior. O sujeito é reduzido aqui a uma objetividade, enquanto, no 

intelectualismo, ocorre uma valorização do sujeito pensante. Para a corrente empirista, a 

palavra encontra-se desprovida de significação própria, já para a corrente intelectualista66 a 

palavra possui primazia da consciência que pensa. Observa-se que essa forma de conceber a 

linguagem como mecânica, estática, ou somente uma dimensão racional, inquietará alguns 

pensadores, dentre eles, Merleau-Ponty, que entende que as duas maneiras deixam a palavra 

sem significado. É nesse ponto que entra o sentido da fenomenologia. Merleau-Ponty (2011, 

p. 18) destaca que a fenomenologia teve a mais importante aquisição ao unir “o extremo 

subjetivismo ao extremo objetivismo em sua noção do mundo e ou da racionalidade”, 

tornando proporcional a racionalidade e as experiências da maneira como aparecem, o que o 

faz apontar a existência de um “mundo fenomenológico”. Esse mundo “[...] é não o ser puro, 

mas o sentido que transparece na intersecção de minhas experiências, e na intersecção de 

                                                           
65 O empirismo se constitui como uma corrente dentro da teoria do conhecimento em que (JAPIASSU, 1996, p. 

80) “todo conhecimento humano deriva direta ou indiretamente, da experiência sensível externa ou interna”. 

Segundo adeptos dessa doutrina, não existe outra fonte para se obter o conhecimento que não seja através da 

experiência e das sensações, enquanto a outra corrente, o racionalismo, parte da razão e da consciência como 

sendo esta base para o verdadeiro conhecimento. Os principais representantes do empirismo são: David Hume, 

John Locke e Thomas Hobbes. Merleau-Ponty busca superar esse dualismo, propondo o papel das duas, mas põe 

o primado na percepção como ponto de partida para se obter o real conhecimento.  
66 Corrente também denominada de Racionalismo ou que prioriza a Razão como sendo a mais importante no 

processo de aquisição do conhecimento. O maior expoente racionalista moderno foi René Descartes. 
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minhas experiências com aquelas do outro [...]”. De acordo com Merleau-Ponty (2011, p. 19), 

“o filósofo tenta pensar o mundo, o outro e a si mesmo, e conceber suas relações”.  

Com isso, é possível entender que o mundo fenomenológico compreende a dimensão 

base para a elaboração do conhecimento e o estabelecimento da própria construção da 

linguagem entre os seres. Não que este exista como uma parte da própria filosofia, o que de 

fato está posto, sem qualquer preocupação nesse sentido. Merleau-Ponty (2011, p. 19) 

defende: “O mundo fenomenológico não é a explicação de um ser prévio, mas a fundação do 

ser; [...]”. Isto é, o mundo do ser fenomenológico é o homem humano que se encontra 

presente na narrativa de Grande Sertão: Veredas, carregado com seus questionamentos e 

imbuído da travessia existencial. O mundo do sertão que se funde com o homem, este ser que 

se encontra produzindo sua própria fundação enquanto ser, exatamente pelo fato do mesmo ir 

se elaborando na medida em que faz sua travessia da vida através da experiência vivida. 

Nesse sentido, Merleau-Ponty (2011, p. 19) afirma que “[...] o único Lógos que 

preexiste é o próprio mundo [...]”. Portanto, conclui Merleau-Ponty (2011, p. 19): “A 

verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, [...]”, isto é, reaprender a ver o mundo é estar 

nele, aberto na cooperação do seu existir. O filósofo deve estar imbuído dessa possibilidade 

de construção permanente do conhecimento em que a linguagem, para Merleau-Ponty, é parte 

intrínseca de uma de suas maiores preocupações, juntamente com a fenomenologia, uma vez 

que, “[...] para Merleau-Ponty, a fala e a linguagem aparecem, portanto, englobadas em um 

campo mais amplo que é o da expressão” (COELHO JUNIOR; CARMO, 1991, p. 85). 

Esse foi o caminho que procuramos perfazer para o desenvolvimento do movimento 

fenomenológico que deu sentido à filosofia merleau-pontyana. Destarte, a intencionalidade 

adquiriu significativo conceito, de modo que “a consciência é sempre consciência de algo”, 

tornando-a consciência real. “Para a fenomenologia não existe o objeto em si destacado de 

uma consciência que o conhece. O objeto é um fenômeno” (CARMO, 2000, p. 21). 

Essa relação fenomenológica que une sujeito e objeto, a partir da percepção do mundo 

vivido, contato originário desse mundo em suas origens, permitiu que a linguagem se tornasse 

dinâmica, movente, viva em sua forma de ser. Há um quiasma, uma reversibilidade no ato 

próprio da linguagem quando falo, quando escuto a mim a ao outro, misturados na produção 

do saber.  

Foi nessa perspectiva que tentamos pensar a questão da fenomenologia e da linguagem 

em Merleau-Ponty. Elas estão juntas no momento em que se propõe a elaborar a filosofia 

como saber co-partilhado, real, produzido no instante em que somos chamados ao retorno 

pré-reflexivo da elaboração do conhecimento, que vai se fazendo quando estamos abertos ao 



102 

 

mundo pelo diálogo, pela linguagem. Sobre o pré-reflexivo, “Merleau-Ponty se defronta, 

então, com uma exigência original do ponto de vista filosófico: encontrar um fundamento 

anterior ao mundo pensado que possibilite evitar a divisão sujeito-objeto” (CARMO, 2000, p. 

38). 

 

4.6 Por uma fenomenologia mundana/existencial 

 

A fenomenologia eleita por Merleau-Ponty é concebida como a porta que se abre, 

permitindo que sua filosofia partisse de um ponto, que nem fosse somente a razão, nem 

apenas a experiência realizada, constituindo-se na dinamicidade presente no mundo a partir da 

percepção que as une. Embora se aproxime mais da fenomenologia husserliana, o que o faz 

diferenciar de todos os fenomenólogos é que a sua fenomenologia tem na percepção o terreno 

primeiro a nos conduzir ao verdadeiro conhecimento.  

A Percepção conforme aparece em Grande Sertão: Veredas, ela é memória, 

lembranças presentes na fala narrativa de Riobaldo. É imaginação que produz uma fala 

operante, está em nossa consciência, tem sua importância a partir do corpo vivido de nosso 

ser. A percepção encontra na dimensão corporal e mental suas possibilidades de experiência 

fenomenológica como contato originário com as coisas do mundo. Para Merleau-Ponty, a 

percepção é a primeira experiência que se faz do mundo e das coisas contidas nele. Permite a 

fusão do sujeito e do objeto, superando o dualismo que trata de interior e exterior. Aliás, para 

Merleau-Ponty, não há a existência de “homem interior”, o que basta para que ele comece a 

negar qualquer idealismo da fenomenologia. O que a fenomenologia revela é o próprio 

homem humano como ser que está em um mundo real. Com essa ideia, define que homem e 

mundo já não são duas instâncias separadas, estes são partes de um mesmo ser. Assim, 

perceber é deparar-se com as coisas da forma como estas se apresentam a nós. Por meio da 

percepção, fazemos a experiência de retorno às origens de maneira irrefletida, pois este nos 

possibilita ver as coisas como realmente são, isentas de qualquer preconcepção ou 

preconceito. Essa é a fenomenologia merleau-pontyana, ou seja, uma descrição-análise dos 

fenômenos da forma como estes são. Entendemos, pois, que a fenomenologia não apoia o 

caráter fechado em que se encontra o conhecimento.  

O fenômeno se apresenta como parte do mundo que percebemos, com isso, eu não 

penso ou eu não faço filosofia em seu sentido rigoroso reflexivo quando me deparo com 

objetos e todas as coisas que o mundo oferece à minha percepção a todo momento. Minha 

primeira experiência é ver, perceber tudo isso que me afeta e se mostra. A percepção é esse 
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primeiro contato com as coisas que se mostram do modo como estas são. A fenomenologia 

consiste nessa experiência cujo contato com o mundo é puro, ingênuo, sem que tenhamos 

elaborado reflexão alguma sobre o que vemos, pois simplesmente vemos, o que Merleau-

Ponty denomina de pré-reflexivo. Antes, ela descreve, traça um relato do mundo vivido, 

espaço e tempo. Digo, para refletir, antes me deparo com tudo que compõe o mundo.  

Portanto, Merleau-Ponty (2011, p. 2) coloca que “[...] a fenomenologia se deixa 

praticar e reconhecer como maneira ou estilo; ela existe como movimento antes de ter 

chegado a uma inteira consciência filosófica”. Compreende o autor que a fenomenologia não 

se fixa num determinado lugar já que ela se encontra em evolução constante. “Trata-se de 

descrever, não de explicar nem de analisar” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 3). 

Essa descrição é a própria experiência do mundo vivido que o ser humano faz como 

uma atitude que nasce da percepção que se encontra em nós. Trata-se de uma temática que 

perpassa todo o pensamento de Merleau-Ponty, de modo que a percepção sempre estará 

presente em toda sua fenomenologia, entrelaçando outros temas que compõem seu 

pensamento.  

A fenomenologia de Merleau-Ponty abre-se à experiência do mundo através do ser 

humano, mas é a percepção por onde ela principia, por ser o sujeito existente com sua forma 

de ver as coisas, ou seja, é o ato que se colocar antes da reflexão. Não é uma experiência do 

puro eu, mas tem caráter intersubjetivo. Notemos que não há mais a relação de uma 

consciência isolada a determinar que o sujeito, enquanto cogito, tenha em si a primazia 

subjetiva. Portanto, a consciência está atrelada ao corpo.  

Segundo Carmo (2000), Merleau-Ponty considera que “[...] não se trata de considerar 

a consciência como algo puro, distanciada do mundo. O mundo é o meio de realização da 

consciência. Se o homem é um ser-no-mundo, a consciência tem de coexistir com esse mundo 

que desde sempre nos envolve” (CARMO, 2000, p. 23). Essa sempre foi uma preocupação 

constante de Merleau-Ponty, desde os primeiros trabalhos na Estrutura do Comportamento e 

na Fenomenologia da Percepção, cuja consciência e mundo não poderiam ser pensados 

separados. Esse foi o embate que sempre travou com a ciência vigente que trabalhava com 

esse distanciamento entre ambos.  “A fenomenologia, enquanto revelação do mundo, repousa 

sobre si mesma, ou, ainda, funda-se a si mesma” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 20). Ela se 

coloca de dentro para fora e de fora para dentro, num movimento de reversibilidade que a faz 

viva. Não significa que a fenomenologia, por seu caráter dinâmico, aparente estar incompleta, 

pois “o inacabamento da fenomenologia e o seu andar incoativo não são o signo de um 

fracasso, eles eram inevitáveis porque a fenomenologia tem como tarefa revelar o mistério do 
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mundo e mistério da razão” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 20). É seu papel revelar o 

fenômeno e, neste, realizar uma redução no sentido de suspensão dos preconceitos inerentes 

ao mundo, para, enfim, fazer acontecer a abertura do mundo como caminho para o 

conhecimento verdadeiro. Diferentemente de Husserl, a redução exercida em Merleau-Ponty 

tem característica de constante retorno, sem que se configure em etapas que se sobrepõem. 

Ela é um retorno permanente que lhe permite estar viva. 

 

4.7 O ser-tão é o mundo vivido – homem ser linguístico  

 

O ser-tão é o mundo, e o mundo é o próprio ser do humano. É nesse contexto que 

pensamos o humano em Grande Sertão: Veredas visto sob o olhar pleno da fenomenologia. 

Todo o esforço de Merleau-Ponty é, pois, no intuito de fazer com que a fenomenologia 

seja aquela a permitir nossa relação mais íntima e real com o mundo do qual somos parte. 

Nada mais é do que o acontecimento no momento mesmo em que este ocorre, isto é, a 

fenomenologia instiga porque é a própria realidade.  

Mesmo não dissociando o mundo e o homem, esta seção apenas destaca o papel de 

cada um a formar o todo constituído pela linguagem. E ainda, perceber que as questões da 

obra como o medo, a dúvida e a morte, denotam questões relativas à existência e refletem na e 

pela ação humana. Mesmo evidenciando uma questão recorrente entre à existência de Deus ou 

do diabo, o autor nos chama a atenção para o papel preponderante do homem que luta todos 

os dias por sua existência feita em travessia. O que há é o homem humano, Guimarães Rosa 

evidencia ao final da saga. E a linguagem como especificidade humana nos indica que 

somente ele, o homem feito de suas limitações será capaz de dá sentido à sua existência. Por 

isso, nos permite compreender que o ser carregado de inquietações e de fragilidades como 

aquele que se encontra jogado no mundo, nos possibilita assegurar estes aspectos humanos 

não significa fracasso. Isto faz com que o homem não se limite a esperar de forma acomodada 

os ditames impostos pelo mundo como se este fosse algo externo à existência deste. Mas, o 

sentimento muito próximo da derrota o faz ser responsável em construir-se enquanto ser. 

Partindo desse propósito, o autor de Grande Sertão fortalece o papel principal do existir 

humano que não se encontra fora de si ou em outrem. Na verdade, o autor definirá que tudo 

que diga respeito à vida e até mesmo as concepções que este homem venha a possuir, é ele a 

síntese de toda existência.  

O humano descrito em Grande Sertão: Veredas, é o ser que está inerente ao mundo, 

ou melhor, o humano e o mundo estão em situação de união, já que ao tratar do homem, o 
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mundo se encontra neste. Daí nossa defesa reside em que este ser apresentado por Guimarães 

Rosa, seja por seu narrador, bem como por todos os demais personagens da obra, nada mais 

são do que o próprio ser humano com suas lutas cotidianas da existência. O homem do sertão, 

protagonista de seu modo de viver cada instante da vida. O que o torna humano é, justamente 

a prática de uma linguagem que exerce o papel de promotora dessa existência. Sua linguagem 

rebuscada em sua cultura, mas também, inédita na construção dialogal, possibilita seu ser 

elaborar-se como sujeito, que no exercício da linguagem, enquanto deixa-se envolver pela 

presença do outro nessa construção da vida. A linguagem, portanto, existe como a mediadora 

que os tornam únicos quando estabelecem a compreensão de si e do outro que não se encontra 

na dimensão de outro como objeto distante ou fora, pois, nessa relação intersubjetiva, o que 

há são sujeitos de recíproca relação que se elaboram como seres. Merleau-Ponty chamará esta 

relação de sujeito a sujeito de um outro eu mesmo. E a linguagem criada a partir da 

compreensão de ambos no diálogo tem, portanto, caráter criador, por isso, inédita, pois, ao 

abrir um diálogo não se pode prever a que conclusão se poderá chegar. A linguagem tem o 

poder de movências que os conduzem a caminhos antes não planejados. Isto, só mesmo o ato 

da palavra exercido pelos seres humanos é capaz de conduzir.  

Assim, ao definir o sertão, Guimarães Rosa não tem apenas como um lugar fixado no 

coração do Brasil. Ele evidencia que o sertão perpassa suas dimensões geofísicas para um 

sentido metafísico, no qual o homem encontra-se fundido neste. Sertão para Rosa, mundo 

vivido para Merleau-Ponty, em nossa tese, correspondem a um mesmo sentido, pois, juntam-

se o espaço onde se vivem as experiências humanas, por isso, a do ser no mundo. O mundo 

vivido do sertão é o espaço do ser, mas é também, o ser que existe e porque se faz enquanto 

ser que fala, portanto, um ser linguístico. Compreendemos que o humano é produzido em sua 

existência por esta linguagem que não se encontra inerte, por ser viva seu resultado é também 

criador de um ser no mundo que é o sertão linguístico.  

Portanto, a fenomenologia da linguagem é a perspectiva posta para a descrição e 

análise do discurso em Grande Sertão: Veredas.  

No próximo capítulo, conheceremos como Merleau-Ponty apresenta sua concepção de 

linguagem. O pensamento de Merleau-Ponty sempre foi abordado a partir de questões 

referentes do ser e seus aspectos cognitivos, da questão da percepção, da alteridade ou 

subjetividade, da arte da pintura, do cinema e da linguagem. Sendo que esta última está muito 

mais focada nas obras do início da vida intelectual do autor. O que ocorre nas últimas duas 

décadas, com maior ênfase em nossos dias, uma atenção apurada para obras compiladas pós 

morte do autor em que há riqueza sobre a preocupação com a linguagem, e que podemos 
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assegurar ser ela, portanto, presente durante toda a vida de Merleau-Ponty. Veremos, pois, 

como ele compreende a perspectiva de uma linguagem como algo vivo e presente na 

existência dos seres humanos.  
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5 MERLEAU-PONTY E A QUESTÃO DA LINGUAGEM  

  

Neste capítulo, veremos como Merleau-Ponty apresenta sua concepção de linguagem, 

uma das principais preocupações filosóficas do fenomenólogo atestadas em seus escritos 

durante toda a sua trajetória intelectual. Isso está presente já em sua tese de 1945, a 

Fenomenologia da Percepção, uma linguagem na qual está presente uma perspectiva do 

corpo próprio e sua expressão e, com isso, a alteridade, já que, no final dos anos de 1940 e 

início dos anos de 1950, Merleau-Ponty busca apresentar uma linguagem mais sistematizada. 

Ele faz uma análise da linguagem como uma teoria da verdade e da intersubjetividade, ou 

seja, o papel do diálogo passa a ser presença marcante nos textos dessa época. Em nossa 

análise sobre a questão da linguagem de Merleau-Ponty, utilizaremos os textos das referidas 

épocas, sem prejuízo para aplicação no corpus em Grande Sertão: Veredas.  

 

5.1 Percepção e linguagem  

 

Para a fenomenologia da linguagem, já não há uma separação entre pensamento e 

palavra em grau de importância, de modo que ambas se entrecruzam permitindo ao sujeito 

falante estar unido ao mundo percebido. Por esse motivo, a percepção desempenha seu 

primado frente às demais relações do homem com o mundo, possuindo este caráter de 

abertura do ser que se propõe ao conhecimento. Nesse sentido, o corpo exerce papel crucial 

no ato de perceber, pois, com ele, as expressões tomam formas de comunicação, atribuindo-se 

à linguagem a vivência da experiência por parte do humano. Essa sempre foi uma 

preocupação de Merleau-Ponty ao rebater a visão da ciência que via o pensamento numa 

instância e separado da palavra. Com isso, Merleau-Ponty apresenta duas formas da 

linguagem: fala falada e fala falante, conforme a Fenomenologia da Percepção, embora esse 

mesmo sentido seja proferido por ele em suas últimas obras, em destaque para O Visível e o 

Invisível, de linguagem falada e linguagem falante. São duas formas de linguagens, mas não 

são estanques, já que ambas se completam.   

Exercendo uma fenomenologia da linguagem, Merleau-Ponty aponta para o sujeito 

falante que toma sua língua como produção de si e de uma comunidade viva. A língua não é 

algo isolado, pois é parte viva dentro de uma comunidade de falantes, visto que ela se 

reinventa e é capaz de produzir o ser. Em Signos, Merleau-Ponty (1991) afirma:  
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Do ponto de vista fenomenológico, ou seja, para o sujeito falante que utiliza 

sua língua como um meio de comunicação com uma comunidade viva, a 

língua reencontra a sua unidade: já não é o resultado de um passado caótico 

de fatos linguísticos independentes, existe um sistema cujos elementos 

concorrem todos para um esforço de expressão único voltado para o presente 

ou para o futuro, e assim governado por uma lógica atual (MERLEAU-

PONTY, 1991, p. 91). 

 

 A linguagem se apropria da riqueza dos signos da língua e suas potencialidades 

no intuito de fazê-la dinamizadora e viva. O esforço de ser indissociável faz com que a 

linguagem não se prenda ao passado caótico, tendo em vista que o que o cientista considera 

como fato consumado a faz não ser clara e perde sua capacidade fecunda na expressão. Ao 

contrário, Merleau-Ponty trabalha para que essa linguagem se realize no presente. Sendo 

assim, projeta no futuro, a partir do seu movimento do presente, o devir que a constitui como 

linguagem que é governada por uma lógica que é atual. Ela não se encontra isolada ou parada 

em algum momento do tempo como algo estático que passou. Enquanto ela se faz no ato 

criador da fala, encontra-se, pois, a produzir nossa existência no cotidiano. Isso a faz se 

alimentar dos elementos culturais da comunidade de falantes, sem deixar de vislumbrar o 

futuro com suas mudanças, estando sempre aberta como linguagem viva. Assim, denominar 

de passado caótico faz parte de seu constante esforço de Merleau-Ponty em libertar a 

linguagem de uma concepção meramente de comunicar. Com isso, deixa de ser apenas 

privilégio a viver na consciência, uma vez que esta era tida como lugar superior separada do 

corpo vivo. Ao contrário, a utilização dos signos serve como início para uma linguagem que 

possa ir além destes. 

Pensando nesta união corpo e consciência na criação da linguagem, Bakhtin (2014), 

diz que “[...] a consciência não poderia se desenvolver se não dispusesse de um material 

flexível, veiculável pelo corpo. E a palavra constitui exatamente esse tipo de material. ” 

(BAKHTIN, 2014, p. 37). Desta forma, é pelo corpo juntamente com uma consciência são 

capazes da construção da comunicação completadas e unidas com a linguagem viva.    

O real produzido pela comunicação entre os seres humanos no mundo é a elaboração 

de suas existências num mundo concreto, sem estar preso ao passado e, ainda, na perspectiva 

do futuro, ou seja, mesmo sem abandonar nossa experiência vivida no presente, pois é no 

meio dessa travessia que constituímos o real da vida através da linguagem que se projeta 

rumo ao futuro. Ou seja, a fenomenologia é a ação produzida enquanto agimos, assim, a 

linguagem humana é esse momento da ação. Essa ação é feita no momento mesmo da fala. 

Aqui, constatamos mais um ponto de encontro entre Guimarães Rosa e Merleau-Ponty: a 
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linguagem viva que está o tempo todo criando e elaborando o ser – linguagem que produz a 

existência humana, que faz significar, que dá sentido à vida por ser essa extensão do corpo.  

De acordo com essa ideia, afirma Silva (1994): 

 

[...] a linguagem torna-se unidade indissociável dos outros aspectos da 

existência humana. A linguagem, do papel de simbolizar e significar, recebe 

uma nova atribuição, pois a palavra, enquanto prolongamento do corpo no 

mundo, tem a tarefa de expressar e de realizar seu comportamento 

intencional (SILVA, 1994, p. 11). 

 

De acordo com a ideia de corporeidade na constituição da linguagem, entendemos o 

sentido dela como indissociável da existência humana, uma vez que já não é mais algo de 

estranho que apenas habita a consciência. Pelo corpo de onde emanam nossas ações, “a 

percepção não é um objeto tardio para a consciência. Ela é a forma originária e primeira do 

conhecimento” (CARMO, 2000, p. 41). Entrelaça-se no corpo, e já não há mais uma 

linguagem que habite fora dele. O comportamento intencional que nos move em direção a 

algo vem junto com uma atitude, de sair de nossa introspecção de cunho idealista e realizar o 

movimento de ir. “Mas esse poder de ultrapassar-me pela leitura, devo-o ao fato de ser sujeito 

falante, gesticulação linguística, assim como minha percepção só é possível por meu corpo” 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 44).  

Para se perceber, defendia Descartes, não era necessário o corpo, bastava a mente 

(cérebro) para exercê-la. Como ele define, a percepção é “uma inspeção do espírito”, portanto, 

“Ver não é uma propriedade do corpo, mas uma propriedade do pensamento. Esta posição 

idealista é criticada por Merleau-Ponty, assim como, uma outra concepção de percepção 

apresentada pelo empirismo em “que a sensação e a percepção são causadas pelos estímulos 

dos objetos externos atuantes sobre o sistema nervoso cerebral. (SILVA, 2009, p. 51). 

A noção de percepção da fenomenologia é, segundo, Silva (2009, p. 54), “[...] mais 

elástica cuja lógica não é causalista, mas paradoxal. ” Ou seja, é uma percepção que se 

denomina paradoxal a partir de um movimento próprio a cada perspectiva que surge, isto lhe 

possibilita uma relação precisa do mundo real em que se vive. Desse modo, é que a 

fenomenologia deixa que o outro e eu possam vivenciar uma subjetividade que leva em conta 

o outro colocando-se num sentido de igualdade enquanto ser da percepção.   

Segundo Silva (2009, p. 96), destaca que Merleau-Ponty aponta o ponto nevrálgico 

sobre a linguagem que recai sobre os intelectualistas e aos empiristas, causando um prejuízo 

por não haver para ambos a figura do sujeito falante (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 204). 

“Empiristas e intelectualistas acabam por se tornar cúmplices ao esvaziar o fenômeno 
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linguístico de seu conteúdo significativo, pois, ‘para os primeiros, não há um sujeito falante, 

só há imagens verbais; para os segundos, também não há um sujeito falante, mas 

simplesmente um sujeito pensante. ’ (SILVA, 2009, p. 96). 

A linguagem real e criadora acontece de maneira viva na medida em que une aquele 

que fala, por palavras ou gestos, através do corpo que percebe e produz o devir da linguagem. 

Denotamos, assim, que Merleau-Ponty não imagina uma linguagem desvinculada da 

corporeidade que caracteriza os sujeitos de carne e osso. Com esse argumento, ele retira da 

linguagem uma dimensão fixa ou que esteja localizada apenas no nível de uma consciência, 

situando-a como sendo superior.   

O gesto que se torna visível através do corpo possibilita que a linguagem esteja 

inserida no contexto da expressão carnal. A linguagem encontra-se rodeada de elementos que 

a constroem, na pronúncia, no que está além dela, do que se encontra entre as palavras, o que 

está em volta: a fala, os gestos, o olhar, o tom de discurso, a encenação e até o silêncio. São a 

percepção e o gesto que acompanham a compreensão do que está sendo dito como movimento 

da fenomenologia.  

Por isso, Merleau-Ponty (2012), ao falar dos dois elementos que comunicam e são 

partes da linguagem, afirma: 

 

Tudo se passou no mundo humano da percepção e do gesto, e é o artifício do 

registro em câmera lenta que nos dá uma versão fascinante do 

acontecimento, fazendo-nos crer que a mão de Matisse passou 

milagrosamente do mundo físico, em que uma infinidade de soluções são 

possíveis, ao mundo da percepção e do gesto, em que somente algumas o são 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 89). 

 

Merleau-Ponty (2012) justifica em sua exposição porque aponta a percepção como a 

ação que se encontra nas origens de nossa relação com o mundo. Ela nos torna aproximados 

do fenômeno da verdade. Na obra, O primado da percepção e suas consequências filosóficas, 

(1990), argumenta: 

 

Falando de um primado da percepção, não quisemos nunca dizer, bem 

entendido (o que seria às teses do empirismo), que a ciência, a reflexão, a 

filosofia fossem sensações transformadas ou os valores dos prazeres 

diferidos e calculados. Exprimíamos nestes termos que a experiência da 

percepção nos põe em presença do momento em que se constituem para nós 

as coisas, as verdades, os bens; que a percepção nos dá um logos em estado 

nascente, que ela nos ensina, fora de todo dogmatismo, as verdadeiras 

condições da própria objetividade; que ela nos recorda as tarefas do 

conhecimento e da ação (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 63). 
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Essa fala de Merleau-Ponty, em debate67 sobre a percepção, expõe o que ele pensa 

desta como primazia, ponto de partida de sua fenomenologia no exato momento em que estão 

predispostas as coisas e verdades do mundo como presença. Para ele, o caminho que permite 

o acesso direto e sem máculas de qualquer conceito já dado é a percepção. Proporciona um 

lógos em estado nascente enquanto experiência vivida, palavra que se faz a partir da 

percepção, deixando de lado as ilusões e os preconceitos e nos colocando em sintonia com o 

mundo verdadeiro.  

Um dos participantes dessa discussão, Salzi, discorda da primazia da percepção 

defendida por Merleau-Ponty e aponta três observações: a) a primazia psicológica; b) a 

percepção tem a exclusividade da verdade como intuição ou base de contato com o real; e, c) 

que todas as hipóteses devem ser respaldadas pelo contato com a experiência perceptiva. A 

respeito desse ponto, Merleau-Ponty (1990), responde: 

 

Eu nunca disse que a percepção, por exemplo a visão das cores ou das 

formas, enquanto dá acesso às propriedades mais imediatas dos objetos, 

tenha o monopólio da verdade. Quis dizer que achamos nela um modo de 

acesso ao objeto que se reencontra em todos os níveis e, falando de uma 

percepção do outro, justamente observei que se trata, sob o nome de 

percepção, de toda experiência que nos dá a própria coisa (MERLEAU-

PONTY, 1990, p. 79). 

 

Essa experiência que adquirimos das coisas nos livra de todo e qualquer preconceito 

estabelecido no conhecimento nosso. Explica a percepção e seu acesso ao objeto como uma 

vivência de toda experiência, que, por sua vez, se faz compreender que não aponta o 

monopólio da verdade nesse processo. 

Merleau-Ponty (1990), defende que:  

 

Perceber é tornar algo presente a si com a ajuda do corpo, tendo a coisa 

sempre seu lugar num horizonte de mundo e consistindo a decifração em 

colocar cada detalhe nos horizontes perceptivos que lhe convenha. Mas tais 

fórmulas são enigmas e menos que as aproximemos dos desenvolvimentos 

concretos que elas resumem (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 93). 

 

Perceber é uma ação que nos põe frente à realidade vivida no mundo que já não mais 

delimita o que percebe e o que é percebido. Na percepção, o ser não se divide em relação a 

um objeto que avista no além, os dois formam agora um só, em que o sujeito percebente é 

também o percebido.  

                                                           
67 Nos referimos a esse debate sobre o primado da percepção, conferir nota de rodapé na página 94 de nossa tese.   
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A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma 

tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se 

destacam e ela é pressuposta por eles. O mundo não é um objeto do qual 

possuo comigo a lei de constituição; ele é o meio natural e o campo de todos 

os meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas. A verdade 

não “habita” o homem apenas o “homem interior”, ou antes, não existe 

homem interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 6). 

  

Homem e mundo se fundem e se conhecem, tendo em vista que já não há homem 

interior, como acreditava a ciência. O homem está no mundo, que é este meio natural vivendo 

a experiência dos pensamentos e suas percepções. Não há homem interior, defende Merleau-

Ponty. O que existe é o homem humano constituído no seu todo existencial, habitante desse 

mundo onde, de fato, se realiza e se conhece. A consciência já não exerce o papel em 

excelência e grau de importância a superar os demais componentes do corpo. Por essa razão, 

afirmamos que a filosofia de Merleau-Ponty é uma filosofia mundana e também uma 

fenomenologia mundana.  

Esta fenomenologia que tem no homem e no mundo sua razão de ser está presente em 

Grande Sertão, o que significa esse humano que perpassa toda a obra. No fim, o que existe é 

o homem humano, homem do sertão, homem desse mundo vivido. Essa reafirmação do 

humano é o que persegue toda a obra de GSV. A dúvida que se encontra em todo o enredo 

sobre a existência ou não de Deus e do Diabo finda-se com essa conclusão de que o que existe 

mesmo é o homem humano. É nele que está o ponto de partida e de chegada, porém é com sua 

existência enquanto ser vivente e ainda em caminho que encontramos o sentido da vida, uma 

existência em travessia. 

Uma das expressões mais presentes em GSV, Mire e veja, aparece em forma de 

arguição, chamamento de atenção do interlocutor, como força de expressão usada pelo 

jagunço e como ato mesmo de perceber. “Eu viso e percebo um mundo” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 13). “[...] o mundo é aquilo que nós percebemos” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 13-14). E continua: “A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, e nesse 

sentido uma história narrada pode significar o mundo com tanta ‘profundidade’ quanto um 

tratado de filosofia” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 19).  

Com essa posição em recolocar a filosofia como recomeço ou como retomada sempre, 

Merleau-Ponty direciona sua crítica à maneira como se praticava o saber. Reaprender a ver o 

mundo põe a filosofia, o mundo, o homem no contexto de uma fenomenologia que, por si só, 

nos coloca perante esse recomeço a todo instante. Esse movimento da fenomenologia 

converge para estar aberto na construção do conhecimento devido ao seu inacabamento, pois 
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“o inacabamento da fenomenologia e o seu andar incoativo não são o signo de um fracasso, 

eles eram inevitáveis porque a fenomenologia tem como tarefa revelar o mistério do mundo e 

o mistério da razão” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 20). Aliás, o seu inacabamento 

demonstra seu lado criador como abertura em que o homem, através da linguagem, dinamiza 

o conhecimento real e autêntico do mundo.     

A linguagem pode vir e se fazer como coisa viva e movente capaz de produzir, no ato 

próprio da fala, o discurso sempre acompanhado do discurso do outro, mesmo que este por 

um momento seja apenas ouvinte. Porém, o outro sempre constituirá objeto da linguagem que 

se comunica sem barreiras e vai se fazendo no diálogo. É sempre importante entender que a 

linguagem para Merleau-Ponty (2011) é algo vivo. Para ele, 

 

[...] existe um objeto cultural que vai desempenhar um papel essencial na 

percepção de outrem: é a linguagem. Na experiência do diálogo, constitui-se 

um terreno comum entre outrem e mim, meu pensamento e o seu formam 

um só tecido, meus ditos e aqueles do interlocutor são reclamados pelo 

estado de discussão, eles se inserem em uma operação comum da qual 

nenhum de nós é o criador (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 474-475). 

   

Merleau-Ponty compreende que nossa percepção se encontra na dimensão da 

alteridade também sujeito falante, constituindo-se pela linguagem que une esse sujeito com o 

outro através da fala, ao proporcionar o diálogo. A linguagem, por seu tecido próprio, une no 

mesmo ato um sujeito que fala e seu interlocutor, fazendo-a linguagem criadora por não se 

demorar num modelo preestabelecido. Nenhum dos sujeitos envolvidos na comunicação se 

considera a origem ou mesmo o criador da linguagem, pois ela se faz na liberdade própria do 

ato criador. A questão da alteridade em Merleau-Ponty possui caráter de intersubjetividade em 

se tratando da linguagem que se estabelece entre os seres humanos. Há, portanto um 

movimento que se faz a partir de uma relação igual, não existe o dono da palavra, pois o 

sujeito que verbaliza o faz num processo em que sua fala recebe do outro, elementos comuns 

que o constituem na elaboração do discurso. Assim, afirma Merleau-Ponty (2012): 

 

É que o falar e o compreender são os momentos de um único sistema eu-

outrem, e o portador desse sistema não é um “eu” puro (que veria dentro dele 

apenas um de seus objetos de pensamento e se colocaria diante de), é o “eu” 

dotado de um corpo e continuamente ultrapassado por esse corpo, que às 

vezes lhe rouba seus pensamentos para atribuí-los a si ou para imputá-los a 

um outro. (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 50). 
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Em sua reflexão sobre a linguagem, Merleau-Ponty se questionou como acontece a 

comunicação entre os humanos e percebeu que não se tratava apenas de juntar signos 

linguísticos. A linguagem é encarnada a partir do ser que, através de seu corpo, é capaz de 

torná-la presente por sua capacidade de movimento. Por essa razão, ele afirma existir nesse 

movimento duas linguagens que não representam duas instâncias antagônicas, mas se 

completam no momento mesmo de sua prática. Ele denominou essas duas linguagens de Fala 

falada (parole parlée) e Fala falante (parole parlante) – termos usados por Merleau-Ponty na 

obra de 1945, Fenomenologia da Percepção, que, em seus trabalhos finais, como em A Prosa 

do Mundo, ele passa a denominar de linguagem falada e linguagem falante. A primeira é a 

fala “conquistadora”, que busca a intenção significativa das coisas em seu princípio original, 

construída com palavras, porém envolvida e precedida de um certo silêncio. Ou seja, a 

significação dá vida à fala, tornando-a viva a partir de um devir que a faz ser inovadora e 

criativa. Daí acontece o que chamamos de comunicação. Já a segunda trata de uma linguagem 

sedimentada, aquela que domina o terreno comum de uma comunidade de falantes. Por si só, 

a sutil mudança de termo não propõe um significado novo, mas sim a mesma ideia de uma 

linguagem falada efetiva e fixa em sua maneira vocabular de conhecimento geral de todos, 

ficando a linguagem falante como sendo criadora e inédita que vai sendo produzida no ato 

mesmo da fala. As duas são importantes no momento da elaboração do discurso que está 

sendo feito. Na narrativa de Riobaldo, é possível percebermos que as duas estão presentes, 

mas há de se notar um vocabulário peculiar no decorrer de toda a obra. São termos e 

expressões que tornam sua maneira de falar a partir da cultura sertaneja, bem regionalista, 

sem deixar de ser universal. Narrar, para Riobaldo, é quase uma religião em seu sentido 

mesmo originário. “Eu cá não perco ocasião de religião. ” (ROSA, 2015, p. 25-6). Ou seja, 

possui a dimensão de religamento ao mundo donde pode vir a resposta para seu ser, mesmo 

tendo ciência de que “viver é muito perigoso” (ROSA, 2015, p. 52).  

A nova narrativa que Guimarães Rosa adota não é nenhuma invenção por querer criar 

uma nova língua. Há quem o denomine de inventor de uma linguagem, porém, ele mesmo não 

se considerava assim, apenas dizia que trabalhava as palavras. Na verdade, Rosa acreditava 

que através da língua era possível dinamizar e renovar o mundo já que neste se encontra 

também o ser humano. É uma questão de vida, assim: 

 

A narrativa se era considerada revolucionária porque criticava o status quo, 

mas ao usar a linguagem do sistema para alcançar seu objetivo, incorria em 

um erro de perspectiva e acabava sendo uma manifestação mais do sistema 

contra o qual se revelava. A ‘nova narrativa’ concebia, como disse 
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Guimarães Rosa, que ‘somente renovando o idioma se pode renovar o 

mundo’.  (COUTINHO, S/D, p. 79)68.  (Tradução nossa). 

 

Por isso, Rosa entende ser a linguagem como instrumento criador de um novo mundo, 

pois, a partir da riqueza já presente na língua portuguesa do Brasil, pensava ele em utilizá-la 

em favor da própria vida humana. Coutinho (s/d, p. 80), fala em “revitalização” da linguagem 

quando Rosa usa termos que eram falados, e agora, esquecidos além de resgatar de uma forma 

muito criativa sem ser propriamente um novo idioma. Ou ainda, observa Proença (1958, p. 

86), vai “neologizando vocábulos comuns”. Em se tratando de neologismos e no trato com a 

língua e a linguagem, Guimarães Rosa não reivindica a si o papel extraordinário de inventor, 

mas, utilizou de termos de vários idiomas com o intuito enriquecer mais ainda o processo de 

uma linguagem sempre viva. Daí, Coutinho, afirmar que: 

 

É importante observar, sem embargo esses neologismos, tanto os formados 

por afixação como os compostos por aglutinação, não constituem criações 

arbitrária. O escritor não inventa ‘significantes’ inteiramente novos, 

dissociados das formas existentes em sua língua: ele não cria um idioma 

próprio, independente do seu.  (COUTINHO, s/d, p. 82)69. (Tradução nossa). 

 

Nesse sentido, o autor acima afirma que Guimarães Rosa não tinha tal pretensão de 

uma inédita criação de uma nova língua, como aos que não compreenderam seu propósito 

chegaram a pensar. Ao contrário, toda riqueza da língua em questão, possibilita trabalhá-la e 

descobrir que dentro dela mesma existem todos os elementos que a fizeram e fazem ter 

dimensões infinitas no uso corrente em nossa cultura. Ou seja, acrescenta Coutinho (s/d, p. 

82), que há na língua a existência de algo concreto já existia em estado potencial.  

Ainda, falando do narrador na obra GSV, afirma Meneses (s/d): 

 

Esses textos, entre muitos outros que poderiam ser divididos ao longo de 

Grande Sertão: Veredas equiparam o sertão com ‘o pensamento de um’. O 

grande sertão de alma de um homem: aquilo que ele não conhece, mas ao 

qual tentará se aproximar, ‘organizando’ sua experiência naquele encontro 

de duas pessoas, naquela relação em que um ser humano escuta o outro e, ao 

ouvir, no acolhimento seu discurso, propõe um receptáculo a essa corrente 

                                                           
68 “La narrativa se creía revolucionaria porque criticaba el status quo, pero al usar el linguaje del sistema para 

alcanzar su objetivo, incurría em um error de perspectiva y acabada siendo uma manifestación más del sistema 

contra el qual se revelaba. La ‘nueva narrativa’ concebía, como lo disse Guimarães Rosa, que ‘solamente 

renovando el idioma se puede renovar el mundo’. (COUTINHO, s/d, p. 79).   
69 Es importante observar, sin embargo esos neologismos, tanto los formados por afijación como los compuestos 

por aglutinación, no constituyen creaciones arbitraria. El escritor no inventa ‘significantes’ enteramente nuevos, 

dissociados de las formas existentes en su lengua; él no crea um idioma proprio, independiente del suyo. 

(COUTINHO, s/d, p. 82). 

 



116 

 

verbal que caracteriza o protagonista e o ajuda a organizar-se. É como se o 

interlocutor ouvisse fornecer um continente àquela ‘matéria fluida’ que 

corre, infinita e desorganizada, e dá um curso: margens, limites, um leito 

onde correr. Além disso, é extremamente comum aludir aos protagonistas 

comparando-os com os rios. Mas a ‘matéria vertical’ é sempre a narrativa da 

vida. (MENESES, s/d, p. 91)70.   

 

Aquele que escuta compreende, anota, concorda, é o Senhor, principal interlocutor do 

narrador-personagem Riobaldo, porém somente há a comunicação devido ao terreno comum 

existente entre ambos: a linguagem constituída os une e os faz partes uníssonas da invenção 

comum de significados que compõem a comunicação. Nela, aparecem certas lacunas do 

discurso, que compreendo porque esses vazios preenchem minha vida. O silêncio é parte da 

linguagem, o não dito compõe-se com o proferido. Com Merleau-Ponty, não há um 

pensamento que preexiste à fala, mas coexistem. Essas zonas de vazios promovem a fala em 

nós. Enquanto a fala falada (parole parlée) é sedimentada, faz parte do universo cultural 

existente disponível aos falantes. Portanto, o que já está dito completa-se com uma fala 

operante que está sendo elaborada no ato do diálogo. Merleau-Ponty (2011), então, afirma 

que: 

 

[...] poderíamos distinguir entre uma fala falante e uma fala falada. A 

primeira é aquela em que a intenção significativa se encontra em estado 

nascente. [...]. Daí a fala falada que desfruta as significações disponíveis 

como a uma fortuna obtida (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 266-267, grifo do 

autor). 

 

Eis aqui, portanto, o propósito das duas linguagens apresentadas na Fenomenologia da 

Percepção, embora possuam uma interdependência com o intuito de fazer dela uma 

linguagem viva. Nas obras finais, Merleau-Ponty sustenta as duas formas de linguagem, o 

mesmo sentido, embora não trate de fala, mas de linguagem. 

Para Merleau-Ponty (2010), a linguagem não se situa apenas numa dessas formas. 

Aliás, são duas maneiras de lidar com a linguagem, sendo uma existente a partir dos signos 

utilizados numa determinada língua, que serve de base como vocabulário conhecido pelos 

                                                           
70 Esos textos, entre muchos otros que podrían desgajar-se a lo largo de Gran Sertón: Veredas equiparan el 

sertón com ‘el pensamiento de uno’. El gran sertón de alma de um hombre: aquello que él no sabe pero a lo que 

intentará acercarse, ‘organizando’ su experiência en ese encuentro a dos, em esa relación en que un ser humano 

escucha al outro y, al escucharlo, al acoger su discurso, propone un receptáculo a esse chorro verbal que 

caracteriza al protagonista y lo ayuda a organizar-se, lo estrutura. Es como si la escucha del interlocutor 

proporcionarse un continente a esa ‘materia vertiente’ que chorrea, infinita y desorganizada, y le da un curso: 

márgenes, delimitaciones, un lecho, em el cual correr. Además, es extremamente frecuente aludir a los 

protagonistas cotejándolos com los ríos. Pero la ‘materia vertente’ es siempre la narración de la vida. 

(MENESES, s/d, p. 91). Tradução nossa. 
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envolvidos no diálogo ou no discurso, criando os significados que tornem compreensível por 

esse movimento da fala, que unida à primeira forma por esse devir falante enquanto se 

constitui o diálogo, o discurso ou a narrativa das palavras pronunciadas ou comunicadas por 

outra via da linguagem. Assim,   

 

Alguém me fala e eu compreendo. Quando tenho a impressão de me ocupar 

apenas com palavras, é que a expressão falhou; ao contrário, se ela é bem-

sucedida, parece-me que penso ali, em voz alta, naquelas palavras que eu 

não disse (MERLEAU-PONTY, 2010, p. 196). 

 

Palavra falante, linguagem operante, eis as formas como se apresenta a linguagem para 

a filosofia de Merleau-Ponty. Esse é o sentido que o filósofo direciona sua compreensão da 

linguagem. Em O Visível e o Invisível, Merleau-Ponty (2014) diz:  

 

[...] mas se, ao contrário, considerarmos a palavra falante, se aceitarmos 

como natural a assunção das convenções da língua por aquele que nela vive, 

o envolvimento, nele, do visível e do vivido com a linguagem, da linguagem 

como o visível e o vivido, as trocas entre as articulações de sua paisagem 

muda e as de sua fala, enfim esta linguagem operante que não precisa ser 

traduzida em significações e pensamentos, esta linguagem-coisa que vale 

como arma, ação, como ofensa e sedução, porque faz com que aflorem todas 

as relações profundas da vivência em que se formou, a vivência da vida e da 

ação mas também a da literatura e da poesia, então este logos é um tema 

absolutamente universal, é o tema da filosofia. A filosofia é, ela própria 

linguagem, repousa sobre a linguagem; isto, porém, não a desqualifica nem 

para falar nem para falar da linguagem, nem para falar da pré-linguagem e 

do mundo mudo que as duplica (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 124). 

 

A linguagem operante é para Merleau-Ponty aquela presente a mover a vida, como 

linguagem da ação, da literatura, aquela a promover nossas relações e toda a existência 

humana. “[...] fora da filosofia o escritor não pode ter o sentimento de atingir as próprias 

coisas senão pelo uso da linguagem e não para além da linguagem” (MERLEAU-PONTY, 

1991, p. 87). A linguagem se encontra na medida em que esta é colocada em prática, não há 

mistério ou enigma a ser desvendado, pois ela é uma das maiores preocupações do século XX 

e Merleau-Ponty a tem como uma de suas principais prioridades, não como a visão da 

linguagem da tradição que é tida como uma “tradução do pensamento”.  

Para Merleau-Ponty, a linguagem revela o sujeito no ato da fala. “O orador não pensa 

antes de falar, nem mesmo enquanto fala; sua fala é seu pensamento” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p. 244-245). Segundo Carmo (2000, p. 97), “o sujeito falante carrega consigo uma força 

pré-pessoal, involuntária, e só revela o seu segredo quando fala”. Ela vai sendo feita na 
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medida em que se está no ato próprio da fala, por isso ela pode ser criadora devido ao 

movimento que a faz presença constante. A fala expressa pelos signos perpassa para além 

destes em busca de significar e de comunicar.   

Ao descrever o fenômeno da fala, Merleau-Ponty aponta uma superação da dicotomia 

entre sujeito e objeto. A concepção clássica fomentou sempre a dicotomia em que se pôs a 

linguagem como forma mecânica em que pensamento e linguagem se encontrariam em órbitas 

estanques. Nesse sentido, Merleau-Ponty (2011), afirma: 

 

A posse da linguagem é compreendida em primeiro lugar como a simples 

existência efetiva de “imagens verbais”, quer dizer, de traços deixados em 

nós pelas palavras pronunciadas e ouvidas. Quer esses traços sejam 

corporais, quer eles se depositem em um “psiquismo inconsciente”, isso não 

importa muito e, nos dois casos, a concepção da linguagem coincide em que 

não há “sujeito falante” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 237).   
 

Eis o que Merleau-Ponty declara a respeito da concepção da linguagem vista pela 

tradição e como ele demonstra o caminho que supera essa separação que não condiz com o 

real sentido da elaboração e construção da linguagem. Merleau-Ponty, portanto, trata a 

linguagem como algo que se faz no ato próprio da comunicação: “O orador não pensa antes 

de falar, nem mesmo enquanto fala; sua fala é seu pensamento” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p. 244-245), sendo necessário que “[...] a palavra e a fala deixem de ser uma maneira de 

designar o objeto ou o pensamento para se tornarem a presença desse pensamento no mundo 

sensível e, não sua vestimenta, mas seu emblema ou seu corpo” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p. 247).  

Em Merleau-Ponty, o pensamento não funciona como um invólucro que apenas serve 

de capa para a palavra dada. Tal crítica de Merleau-Ponty tinha razão de ser porque era dessa 

maneira que o pensamento na linguagem era tido. Prestava-se como uma coisa anexa ou fora 

do movimento do corpo, qualquer separação do pensar em relação aos demais membros 

físicos, que, para ele, compõem a linguagem real. Então, pensamento, palavra e fala devem 

ocupar o mesmo terreno, havendo cumplicidade que as torna realizáveis, pois se reinventam a 

todo instante. Quando falo, essa fala não está separada do pensamento, embora não haja 

rigidez ou uma à frente da outra. O que existe é uma ação conjunta que as faz produzir a 

comunicação. Exatamente por não obedecer a um fluxograma que desencadeie em algum 

algoritmo é que a linguagem pode ser analisada a partir de uma fenomenologia.  

Por esse motivo, o discurso, a fala – a comunicação – o outro –, acontece sob um 

vocabulário já conhecido de ambos, o que garante o fluir da linguagem. Esse terreno comum 
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da sintaxe estabelecido na linguagem, a fala e seus gestos, permite a compreensão entre os 

seres. Portanto, Merleau-Ponty (2011), diz que: 

 

A fala é um verdadeiro gesto e contém seu sentido, assim como o gesto 

contém o seu. É isso que torna possível a comunicação. Para que eu 

compreenda as falas do outro, evidentemente é preciso que seu vocabulário e 

sua sintaxe “já sejam conhecidos” por mim (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

249). 

 

A linguagem se faz a partir do sujeito encarnado71, uma vez que ela é uma construção 

dinâmica e viva que acontece com os seres animados, congregando suas diversas dimensões, 

tornando-a importante elemento de vida dos seres. A esse respeito, Merleau-Ponty (2011), 

evidencia: 

 

A linguagem tem um interior, mas esse interior não é um pensamento 

fechado sobre si e consciente de si. O que então exprime a linguagem, se ela 

não exprime pensamentos? Ela apresenta, ou antes ela é tomada de posição 

do sujeito no mundo de suas significações. O termo “mundo” não é aqui uma 

maneira de falar: ele significa que a vida “mental” ou cultural toma de 

empréstimo à vida natural as suas estruturas, e que o sujeito pensante deve 

ser fundado no sujeito encarnado (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 262). (grifo 

do autor). 

 

Ao tratar de linguagem interior, Merleau-Ponty não está afirmando que o pensamento 

deve se fechar numa consciência. Ele busca contrariar a corrente que considerava o pensar 

como sendo mais importante e em lugar de destaque nessa relação. Isso seria uma concepção 

dos idealistas que tinham na razão a primazia por excelência. Ao contrário, o que ele quer 

dizer é que a linguagem tem um interior, mas não um interior que se fecha sobre si mesmo, 

antes, ela é a própria ação do sujeito encarnado no mundo com suas significações, criando, 

assim, uma indissociabilidade que lhes permite estarem sempre unidas. Essa 

interdependência, a partir das estruturas naturais, demonstra que o sujeito pensante tem sua 

base no sujeito encarnado.  

Ao estudarmos o pensamento de Merleau-Ponty vimos que ele tem priorizado a 

questão da linguagem. Desde o princípio, isto é, já na Estrutura do Comportamento e na 

Fenomenologia da Percepção, nos anos 1940, elabora suas primeiras concepções sobre 

                                                           
71 Sujeito encarnado é dito aqui no sentido de ser do mundo, ser com o outro. “[...] como sujeito encarnado, estou 

exposto ao outro, assim como o outro está exposto a mim mesmo, e me identifico a ele que fala diante de mim”. 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 50). O que difere das posições sobre o sujeito separado do objeto tão fomentado 

na modernidade, especialmente pelo dualismo cartesiano que através do cogito faz o deslocamento o ser a 

consciência.  
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linguagem. Nessa segunda obra, defende a existência de duas linguagens e faz uma distinção 

das duas formas da fala humana, embora elas se complementem em sua elaboração. Resulta 

daí a existência da fala falada e da fala falante: Merleau-Ponty (2011), afirma que: 

 

[...] poderíamos distinguir entre uma fala falante e uma fala falada. A 

primeira é aquela em que a intenção significativa se encontra em estado 

nascente. Aqui, a existência polariza-se em um certo “sentido” que não pode 

ser definido por nenhum objeto natural; é para além do ser que ela procura 

alcançar-se e é por isso que ela cria a fala como apoio empírico de seu 

próprio não-ser. A fala é o excesso de nossa existência por sobre o ser 

natural. Mas o ato de expressão constitui um mundo linguístico e um mundo 

cultural, ele faz voltar a cair no ser aquilo que tendia para o além. Daí a fala 

falada que desfruta as significações disponíveis como a uma fortuna obtida 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 266-267, grifo do autor).  

 

Podemos observar que Merleau-Ponty trata das duas formas de linguagens na obra do 

início, Fenomenologia da Percepção, assim como na Prosa do Mundo, que já é uma obra do 

fim da sua vida. O que podemos, o que o mantém igual, mesmo sendo em obras que estão em 

diferentes contextos, é o fato de pensar duas linguagens, que se complementem no seu 

objetivo, e que entendemos como linguagem no seu todo. E diz Merleau-Ponty (2012): 

 

Digamos que haja duas linguagens: a linguagem de depois, a que é adquirida 

e que desaparece diante do sentido do qual se tornou portadora, e a que se 

faz no momento da expressão, que vai justamente fazer-me passar dos signos 

ao sentido – a linguagem falada e a linguagem falante (MERLEAU-PONTY, 

2012, p. 39). 

 

As duas formas, que findam se entrelaçando, constituem o sentido real da linguagem. 

Elas percorrem desse signo ao sentido num movimento estético e criador como escrita. Essa 

escrita é feita do vocabulário comum, conhecido de todos que constituem a linguagem falada, 

que se junta a uma linguagem em devir, que é a falante, atingindo seu objetivo, que é o 

sentido. “Portanto, ultrapassa-se tanto o intelectualismo quanto o empirismo pela simples 

observação de que a palavra tem um sentido” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 241). 

Em Merleau-Ponty, a linguagem preenche o todo da comunicação e nada escapa para 

sua efetivação, pois “[...] toda linguagem é indireta ou alusiva, e é, se se preferir, silêncio” 

(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 44) e (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 65). Ou seja, a 

linguagem preenche todo o sentido da existência humana e funciona como uma 

fenomenologia da palavra, por isso, Merleau-Ponty (1991), afirma: 
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Quando falo ou quando compreendo, experimento a presença do outro em 

mim ou de mim no outro que é o obstáculo da teoria da intersubjetividade, a 

presença do representado que é o obstáculo da teoria do tempo, e 

compreendo afinal o que quer dizer a enigmática proposição de Husserl: “A 

subjetividade transcendental é intersubjetividade” (MERLEAU-PONTY, 

1991, p. 103). 

 

Na linguagem, há o sentido de existir, pois o exercício da fala requer a compreensão 

do outro que se elabora como intersubjetividade. O meu discurso se concretiza no instante em 

que o outro torna-se também sujeito e interlocutor marcado como presença viva no diálogo 

que se estabelece.  

Tal fato permite que a filosofia encontre sentido na fala de si e do outro através de 

uma linguagem como “[...] uma filosofia operante, espontânea, não cristalizada em teses. Ela 

se faz em um meio original e silencioso que é a percepção do olhar e é, portanto, mais 

próxima do sentido espontâneo do ser-no-mundo do que costuma ser a filosofia e a literatura” 

(CARMO, 2000, p. 38).   

 

5.2 O corpo e a fala: a sonoridade das palavras 

 

A ideia de que o corpo está separado da mente não se justifica aqui. Para Merleau-

Ponty, não há uma primazia da mente (psíquico), tampouco do corpo (físico), mas uma única 

e mesma ação que se constitui na percepção, que é o princípio de onde demanda todo nosso 

exercício da linguagem capaz de fazer existir a união psicofísica. Desta forma, “A visão não 

pode fazer-se dentro dos olhos, os traços do mundo exterior sobre a retina ainda não são uma 

coisa vista. É o que Descartes exprimia ao dizer que ‘ver não é uma propriedade do corpo, 

mas uma propriedade do pensamento. ’ ” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 432). Contrariando 

esta visão cartesiana, Merleau-Ponty destaca a percepção que temos do mundo como sendo o 

contato imediato antes de qualquer posição que tomemos em relação às coisas que estão à 

disposição de nossa visão. Esta sim, a visão, defende ele, surge para unir sujeito e objeto. 

Nesse movimento, a linguagem possui papel dinâmico e criador para estabelecer a relação do 

homem no mundo, e que juntos formando um só corpo pela ação buscam transformar-se 

enquanto transformam o mundo e a si próprio. Com isso, não existe um corpo e uma mente 

agindo de maneira separada, o que há é a percepção capaz de fundi-las onde já não é possível 

divisão. 

Em Merleau-Ponty, o corpo se lança ao mesmo tempo que está inserido no mundo 

vivido, o que lhe permitiu afirmar (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 207-208): “Mas eu não 
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estou diante de meu corpo, estou em meu corpo, ou antes sou meu corpo”. É aqui, pois, que se 

encontram corpo e mundo numa única relação, sendo nesse espaço que se estabelecem a 

elaboração da linguagem e suas formas de ser na codificação, decodificação e no dizer 

enquanto fala e pensamento. Com efeito, existe uma relação que se dá ao mesmo tempo, já 

que a linguagem não é tratada pelo filósofo como sendo exterior ao pensamento. Merleau-

Ponty, no prefácio de sua obra Signos (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 18), explicita: “Não há 

o pensamento e a linguagem; cada uma das suas ordens, ao ser examinada, se desdobra e 

envia uma ramificação uma a outra”. Nesse sentido, pensamento e fala acontecem ao mesmo 

tempo sem que uma delas se sobreponha à outra, sendo a fala constituída na sonoridade das 

palavras, conforme argumenta Carmo (2000, p. 97), segundo o qual “[...] a linguagem é uma 

faculdade do mundo sensível, familiar a nós”.  

Como parte do contexto comunicativo, a linguagem percebe o outro e se deixa 

perceber onde o mesmo espaço constitui a construção dialógica como o ato criador exercido 

por meio dela.  

Observamos em Merleau-Ponty que a linguagem tem papel essencial na expressão de 

si e percepção do outro. O ato próprio do diálogo, edificado através da linguagem, possibilita 

que se estabeleça a relação entre eu e o outro. Essa relação respeita o eu enquanto eu, assim 

como o outro não deixa de ser outro, mas o diálogo que permite uma inter-relação não 

alimenta a concepção de dicotômica que põe, de um lado, o eu como sujeito que percebe o 

outro como objeto, comportando-se apenas como outro. Algumas das falas de Merleau-Ponty 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 474) nos levam a perceber que tanto o eu como o outro no 

diálogo não podem se colocar como corpo objetivo: “[...] o corpo de outrem e o meu são um 

único todo, o verso e o reverso de um único fenômeno [...]”. Daí entendermos porque a minha 

linguagem assim como meu corpo acomodam-se ao outro que cria comigo o diálogo. Em 

outros termos, para a compreensão da linguagem, é preciso estar nela instalado para, então, 

exercê-la. 

De acordo com Merleau-Ponty (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 242), “[...] é preciso 

admitir que aquele que escuta recebe o pensamento da própria fala”. Ainda na mesma obra, 

ele afirma: 

 

Na compreensão do outro, o problema é sempre determinado, porque só a 

solução do problema fará aparecer retrospectivamente os dados como 

convergentes, só o motivo central de uma filosofia, uma vez compreendido, 

dá aos textos dos filósofos o valor de signos adequados. Portanto, existe uma 

retomada do pensamento do outro através da fala, uma reflexão no outro, um 

poder de pensar segundo o outro que enriquece nossos pensamentos 
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próprios. Aqui, é preciso que o sentido das palavras finalmente seja induzido 

pelas próprias palavras ou, mais exatamente, que sua significação conceitual 

se forme por antecipação a partir de uma significação gestual que, ela, é 

imanente à fala (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 243-244). (grifo do autor). 

 

No diálogo, há, pois, uma retomada do pensamento do outro através da fala, que cria 

novos pensamentos e enriquece o já sabido, permitindo, por parte do ouvinte, a reelaboração 

sempre criadora no ato próprio da fala. Isso ocorre porque o que se percebe é a própria 

dinâmica no contexto dialogal, oportunizando aos atores das falas agirem conforme o 

desenvolvimento da linguagem construída naquele momento. Nessa perspectiva, Merleau-

Ponty (2011, p. 246) afirma: “[...] não preciso representar-me a palavra para sabê-la e para 

pronunciá-la. Basta que eu possua sua essência articular e sonora como uma das modulações, 

um dos usos possíveis de meu corpo”. Nesse sentido, Merleau-Ponty (2011), defende: 

 

Só se compreende o papel do corpo na memória se a memória é não a 

consciência constituinte do passado, mas um esforço para reabrir o tempo a 

partir das implicações do presente, e se o corpo, sendo nosso meio 

permanente de “tomar atitudes” e de fabricar-nos assim pseudopresentes, é o 

meio de nossa comunicação com o tempo, assim como com o espaço. A 

função do corpo na memória é aquela mesma função de projeção que já 

encontramos na iniciação cinética: o corpo converte uma certa essência 

motora em vociferação, desdobra o estilo articular de uma palavra em 

fenômenos sonoros, desdobra em panorama do passado a atitude antiga que 

ele retoma, projeta uma intenção de movimento em movimento efetivo, 

porque ele é um poder de expressão natural (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

246-247).   
 

Eis o que Merleau-Ponty nos aponta com relação ao papel do corpo como aquele que 

está num movimento permanente de construção, especialmente por ser ele, o corpo, o nosso 

meio de tomar atitudes no ato criador da linguagem. Então, o corpo não é uma memória do 

passado, mas, a partir de implicações do presente, projeta-se como expressão natural da fala 

com o tempo e com o espaço. Nesse contexto, fala e pensamento não são duas coisas 

estanques a fazer parte de mundos diferentes e irreais. Há, portanto, um envolvimento com o 

mundo vivido, tempo e espaço onde acontece a existência humana. Segundo Merleau-Ponty, 

“a fala e o pensamento só admitiriam essa relação exterior se um e outro fossem 

tematicamente dados; na realidade, eles estão envolvidos um no outro, o sentido está 

enraizado na fala, e a fala é a existência exterior do sentido” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

247).  

Nessa relação exterior da fala e do pensamento, de um e outro, a fala funciona como o 

sentido exterior, dando sentido ao mundo e as coisas deste. Numa compreensão do sentido do 
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pensamento e da fala que as tornam presença concreta no mundo vivido, Merleau-Ponty 

(2011) afirma que: 

 

As palavras só podem ser as “fortalezas do pensamento” e o pensamento só 

pode procurar a expressão se as falas não são por si mesmas um texto 

compreensível e se a fala possui uma potência de significação que lhe seja 

própria. É preciso que, de uma maneira ou de outra, a palavra e a fala 

deixem de ser uma maneira de designar o objeto ou o pensamento para se 

tornarem a presença desse pensamento no mundo sensível e, não sua 

vestimenta, mas seu emblema ou seu corpo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

247). 

 

Desse modo, o pensamento e a fala, antes postos como instâncias estanques, como se 

um não tivesse nada com o outro, aqui são colocados como sendo interdependentes. 

Conforme Merleau-Ponty (2011, p. 249), “o pensamento não é nada de ‘interior’, ele não 

existe fora do mundo e fora das palavras”. A esse respeito, continua: 

 

A fala é um verdadeiro gesto e contém seu sentido, assim como o gesto 

contém o seu. É isso que torna possível a comunicação. Para que eu 

compreenda as falas do outro, evidentemente é preciso que seu vocabulário e 

sua sintaxe “já sejam conhecidos” por mim (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

249). 

 

Há, portanto, cumplicidade na fala, como gesto no ato comunicativo, o que faz com 

que o diálogo tenha sentido. A fala do outro deve ser constituída com um vocabulário 

conhecido por mim, a fim de que seja possível compreendê-la. 

O corpo que se expressa através da fala, dos gestos, da presença, materializa a 

comunicação pela sonoridade constituída pelas palavras, tornando-as elemento sensível. 

Mesmo quando existe o espaço sem palavras, deixando o silêncio acontecer, esse intervalo é 

parte da linguagem, para que em seguida possa vir a ser rompida pelas palavras do diálogo. A 

esse respeito, Merleau-Ponty (2011), ressalta: 

 

O mundo linguístico e intersubjetivo não nos espanta mais, nós não 

distinguimos mais do próprio mundo, e é no interior de um mundo já falado 

e falante que refletimos. Perdemos a consciência do que há de contingente na 

expressão e na comunicação, seja junto à criança que aprende a falar, seja 

junto ao escritor que diz e pensa pela primeira vez alguma coisa, seja enfim 

junto a todos os que transformam um certo silêncio em fala. Todavia, está 

muito claro que a fala constituída, tal como opera na vida cotidiana, supõe 

realizado o passo decisivo da expressão. Nossa visão sobre o homem 

continuará a ser superficial enquanto não remontarmos a essa origem, 

enquanto não reencontrarmos, sob o ruído das falas, o silêncio primordial, 
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enquanto não descrevermos o gesto que rompe esse silêncio. A fala é um 

gesto, e sua significação um mundo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 250).  

 

 

A fala complementa através do corpo toda nossa intenção de comunicar. Pelo corpo, 

existimos de forma sensível no mundo, sentimos a presença do outro e das coisas como uma 

inserção real, um acontecimento. Por esse motivo, Merleau-Ponty (2011, p. 253) aponta que 

“é por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu corpo que percebo 

‘coisas’”.  

Tanto o sujeito quanto o outro, partes uníssonas que fazem acontecer a linguagem e a 

comunicação, existem a partir do sujeito encarnado. A linguagem não pode estar fora da 

realidade do mundo em que vivemos. Sendo assim, Merleau-Ponty demonstra mais uma vez 

que a linguagem tem um papel criador e transformador do mundo onde estamos, a partir de 

uma intersubjetividade vivida através dela. Ele não é somente o sujeito que pensa, também 

está envolvido na fala do outro, na elaboração da linguagem que o torna ser de um mundo 

vivido.  

 

5.3 O corpo que cala: a linguagem tácita e suas vozes  

 

Em nenhum momento, Merleau-Ponty imagina a linguagem como elemento 

dissociado de tudo o que pode ser dito do mundo e da pessoa que o habita. Um e outro se 

complementam, ou seja, há uma inerência cúmplice na constituição de ambos, sob a égide do 

existir. Assim, o corpo que fala, que se expressa através dos sons, é também o mesmo corpo 

que poderá me dizer muito sem falar ou sonorizar sequer uma palavra. A expressão do 

silêncio através do corpo se faz a partir da presença existencial deste, capaz de comunicar 

com a fala e para além das palavras ditas, quando estas calam e se interpõe um silêncio que 

não é sepulcral, mas um calar-se que comunica com ecos e gestos. Não é uma linguagem 

silenciosa introspectiva e alienada. Ela encontra-se dentro do mundo vivido, na pessoa 

existente à nossa frente, ou seja, no próprio sujeito que expressa a linguagem.  

A fenomenologia de Merleau-Ponty tem no seu princípio a percepção como aquele 

olhar que se lança aos objetos, ao mesmo tempo que sofre a ação dos objetos do mundo, como 

simetria a envolver-se no ato mesmo da percepção. Ver é ver-se, portanto, também a 

percepção promove um ver a si mesmo enquanto “percepção do mundo que a envolve”. 
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No ato da linguagem, e mesmo antes do uso dialogal da fala pronunciada pelo sujeito e 

até na ação da palavra sendo dita, há o “entre as palavras”, como defende Merleau-Ponty 

(2011, p. 122): “[...] no conjunto de meu corpo se delimitam regiões de silêncio”.  

Entendemos, pois, que a linguagem comporta as diversas formas que podem ser usadas na 

comunicação: a fala, o gesto, a escrita, o silêncio da arte através da pintura, a música, em 

suma, todas as expressões que partem do corpo e se fazem presença viva na existência dos 

seres. Percebemos assim o quanto a linguagem se preenche num todo que se oferece como 

caminhos para o mesmo objetivo, que é comunicar-se. Mesmo diante do silêncio que parece 

não dizer nada, algo é dito, existe a linguagem.  

Merleau-Ponty (2013, p. 66) afirma: “A linguagem diz peremptoriamente quando 

renuncia a dizer a própria coisa”. Mesmo nesse sentido, há uma comunicação presente, como, 

por exemplo, no caso do pintor, que com sua arte “nos atinge com o mundo tácito das cores e 

das linhas” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 67). Nesse caso, o silêncio encontra-se 

entrelaçado nas palavras ditas e não ditas da demonstração visual do quadro à nossa frente, 

que nos impressiona numa contemplação a partir do visível experimentado. Contudo, como 

podemos entender esse sentido da linguagem, indaga o próprio Merleau-Ponty (2013, p. 67), 

“se a linguagem se exprime tanto pelo que está entre as palavras quanto pelas palavras? Tanto 

pelo que ‘diz’ quanto pelo que ‘não diz’”? Há, portanto, o eco de um silêncio que nos atinge 

por sair de nós próprios e retornar provocando reações aos nossos sentidos. Desse modo, “[...] 

temos de considerar a palavra antes de ser pronunciada, o fundo de silêncio que não cessa de 

rodeá-la, sem o qual ela nada diria, ou ainda pôr a nu os fios do silêncio que nela se 

entremeiam” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 47). Isso é notável no percurso de toda a obra de 

Guimarães Rosa, em que há as grandes lacunas que ajudam a construir sua linguagem, os 

entremeios na hora do discurso e o maior silêncio de toda a obra: a linguagem tácita do 

interlocutor de Riobaldo. 

Mesmo que seja um silêncio que prepara uma fala posterior, este calar-se é capaz de se 

afirmar como uma linguagem tácita presente, especialmente quando a pintura se deixa falar ao 

seu modo. A arte da pintura ilustra de maneira concreta essa experiência vivida de uma 

linguagem expressa através do silêncio que fala. Este é um aspecto. Outro seria o fato da 

simples presença de alguém em nosso meio. Mesmo que essa pessoa não pronuncie nada, suas 

atitudes, mesmo silenciosas, mostram o quanto existe uma linguagem a comunicar a todos, 

por meio das expressões do corpo. A linguagem comunicada aqui está envolvida com o outro. 

 Nessa perspectiva, Merleau-Ponty (2012, p. 50) ressalta: “Por minha linguagem e por 

meu corpo, sou acomodado ao outro”. Compreendemos que, para o autor, há um 
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comprometimento que une o eu e o outro, respeitando as individualidades. Pela fala, pela 

escrita, por gestos ou, simplesmente, sem dizer nada, nosso corpo presente no meio de outros 

é capaz de encontrar-se na perspectiva desse outro. “O ‘eu’ que fala está instalado em seu 

corpo e em sua linguagem não como numa prisão, mas, ao contrário, como um aparelho que o 

transporta magicamente à perspectiva do outro”, expõe Merleau-Ponty (2012, p. 51).  

A linguagem é o próprio núcleo do existir humano, e sua conexão com os outros e os 

objetos, as cores, os sons ou o silêncio a faz ser possuidora de uma riqueza infinda, a partir da 

participação das composições que a constituem no mundo. Em Filosofía y Lenguage, 

Merleau-Ponty (1969), argumenta: 

 

Assim como o pintor e o músico necessitam de objetos, cores, sons para 

expressar as relações entre elementos do mundo dentro da unidade de uma 

vida – por exemplo, as correspondências metafóricas de uma paisagem 

marinha, – o escritor toma a linguagem de todos e utiliza para traduzir a 

participação pré-lógica das paisagens, habitações, lugares, gestos dos 

homens entre eles e com os outros72 (MERLEAU-PONTY, 1969, p. 33-34). 

(Tradução nossa). 

 

Nesse sentido, podemos observar que a linguagem em Merleau-Ponty assume seu 

sentido fenomenológico quando busca o equilíbrio entre o horizonte exterior e o interior, a 

partir da essência própria das coisas que o mundo apresenta. Estas estão postas à nossa frente, 

de forma perceptiva, como primeira experiência que fazemos. Por isso, a linguagem, segundo 

Merleau-Ponty, existe a partir da junção da percepção, da fala, dos gestos e do silêncio que 

entremeiam todo o ato. 

O emudecer da fala é capaz de dizer com vozes ou ecos do silêncio o quanto estamos 

envolvidos pela linguagem, que a cada instante se faz presente nas ações humanas do 

cotidiano. O silêncio, nesse sentido, é provocador, e o ato próprio da fala vem preenchê-la, 

mesmo se entrelaçando no intervalo das palavras ditas, mas ainda tem sua razão e sentido de 

ser. O que se percebe é um quiasma que a todo instante está se cruzando na produção 

significativa dos saberes, fazendo com que a linguagem esteja para além da comunicação 

simplesmente.  

Esses argumentos sobre a linguagem foram e são até hoje fruto das descobertas 

realizadas nas últimas décadas, sendo uma constante dentre as preocupações filosóficas de 

                                                           
72 “Así como el pintor y el músico se valen de objetos, colores y sonidos para manifestar las relaciones de los 

elementos del mundo dentro de la unidad de uma vida – por ejemplo, las correspondencias metafóricas de un 

paisaje marino -, el escritor toma el linguaje de todos y se vale de él para traducir la participación pré-lógica de 

los paisajes, de las moradas, de los lugares, de los gestos, de los hombes entre ellos y nosotros” (MERLEAU-

PONTY, 1969, p. 33-4).  
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Merleau-Ponty e demais pensadores já lembrados aqui. Essa retomada do interesse pelos 

estudos acerca da linguagem no século XX tem permitido muitas pesquisas que visam um 

melhor conhecimento sobre o ser humano e sua presença no mundo, tendo por base a 

linguagem.  

Para uma linguagem autêntica, devem-se levar em conta todos os aspectos que a 

envolvem e a fazem ser realmente verdadeira, isto é, ela existe no seu todo, seja pela fala 

pronunciada, seja por seus entremeios com o silêncio. Merleau-Ponty não a concebe como 

algo separado, portanto, todos os aspectos, como a linguagem oral, a escrita, a silenciosa, a 

gestual, a que se dá através da pintura, constituem o todo que a faz ser a linguagem. Ela nos 

conduz e nos clareia para a significação, importante dentro da relação de comunicação; ainda, 

os signos não se prestam somente a significar algo, vão além, quando, a partir do que já 

existe, produzem uma significação nova. Afirma Merleau-Ponty (2012): 

 

A língua dispõe de um certo número de signos fundamentais, arbitrariamente 

ligados a significações-chave; ela é capaz de compor qualquer significação 

nova a partir daquelas, portanto de dizê-las na mesma linguagem, e 

finalmente a expressão exprime porque reconduz todas as nossas 

experiências ao sistema de correspondências entre tal signo e tal 

significação, de que tomamos posse ao aprender a língua, e que, por sua vez, 

é absolutamente claro, porque nenhum pensamento permanece nas palavras, 

nenhuma palavra no puro pensamento de alguma coisa (MERLEAU-

PONTY, 2012, p. 30). 

 

É dessa base sedimentada nos signos da língua que criamos sempre um novo 

significado das coisas, de forma dinâmica. Desse modo, a língua deixa de ser estática para, a 

partir de algo firme como os signos, ir construindo significações novas de acordo com seu 

desenvolvimento. “A linguagem nos conduz às coisas mesmas na exata medida em que, antes 

de ter uma significação, ela é a significação” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 31). Ela não fica 

de fora como mera expectadora, pois é a própria significação dentro desse devir. 

Diante de uma linguagem que consegue perpassar o signo73 para comunicar o que está 

além do que é visível, através da escrita, da percepção e do corpo, a experiência da linguagem 

feita pela leitura nos põe num diálogo, mesmo silencioso, com o autor. Nessa perspectiva, a 

linguagem ultrapassa o que se encontra posto pela escrita, por significar, ao se compreender o 

que lê, se percebe outras possibilidades inerentes ao texto. Ampliando-se naquilo que se 

encontra para além deste. Merleau-Ponty (2012), diz que: 

                                                           
73 Signo para a linguagem em Merleau-Ponty não se constituem num “invólucro inanimado, ou de uma 

manifestação exterior ao pensamento” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 68). Mas, junto com a fala, tornam a 

linguagem viva e capaz de dá sentido às coisas para além do que está escrito ou dito. 
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A leitura é um confronto entre os corpos gloriosos e impalpáveis de minha 

fala e da fala do autor. É bem verdade, como dizíamos há pouco, que ela nos 

lança à intenção significante de outrem para além de nossos pensamentos 

próprios, assim como a percepção nos lança às coisas mesmas para além de 

uma perspectiva da qual só me dou conta depois. Mas esse poder de 

ultrapassar-me pela leitura, devo-o ao fato de ser sujeito falante, gesticulação 

linguística, assim como minha percepção só é possível por meu corpo 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 44). 

 

Como é possível essa comunicação que não se restringe às decifrações que são postas 

pelos signos? Para Merleau-Ponty, trata-se de demonstrar uma dinâmica da linguagem e sua 

capacidade de ultrapassar o que está em mim, pelo fato de eu ser sujeito falante viabilizado 

por meu corpo. Segundo ele, isso acontece mesmo através de uma leitura que à primeira vista 

parece se apegar apenas às fórmulas preestabelecidas pelos signos da linguagem, pois estes 

servem de princípio pelo qual se ergue todo o desenvolvimento da comunicação e de 

entendimento do que está sendo posto.  

A fala faz com que tudo possa tornar-se claro na linguagem, que se toca e se 

compreende. Para Merleau-Ponty (2012), o fato de falar, de externar pela linguagem que 

existe um movimento que vai construindo-a: 

 

Há um “eu falo” que resolve a dúvida em relação à linguagem, assim como 

“eu penso” resolvia a dúvida universal. Tudo que digo da linguagem a 

supõe, mas isso não invalida o que digo, isso revela apenas que a linguagem 

se toca e se compreende ela mesma, isso mostra apenas que ela não é objeto, 

que ela é suscetível de uma retomada, que ela é acessível do interior 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 58). 

 

Portanto, a linguagem não é um objeto como se fosse algo distanciado, já determinado. 

Ela possui o movimento que lhe é peculiar e faz com que, nesse devir, possa ser retomada, 

tornando-se, por essa dinâmica, criadora. Não se materializa dessa forma, mas está sempre 

aberta a retomar de maneira flexível a elaboração da linguagem. A esse respeito, Merleau-

Ponty (2012), expõe: 

 

A clareza da linguagem não está por trás dela, numa gramática universal que 

traríamos conosco, está diante dela, naquilo que os gestos infinitesimais de 

cada garatuja no papel, de cada inflexão vocal, mostram no horizonte como 

sentido deles. Para a fala assim compreendida, a ideia mesma de uma 

expressão consumada é quimérica: o que assim chamamos é a comunicação 

bem-sucedida. Mas ela somente o será se quem escuta, em vez de seguir a 

cadeia verbal elo por elo, retomar por sua conta e ultrapassa, consumando-a, 
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a gesticulação linguística do outro74 (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 65, grifo 

do autor). 

 

É na própria linguagem, enquanto se processa, que ela se torna evidente por si, não 

devendo, como era defendido por Merleau-Ponty, se constituir numa gramática universal em 

que contivesse todo o percurso da língua. Para Merleau-Ponty (2012), isto a tornaria fechada e 

sem a dimensão criadora, contrariando a vocação de uma linguagem viva.  

 

[...] o fato é que há, no exercício da linguagem, a consciência de se dizer 

alguma coisa, e presunção de uma consumação da linguagem, de uma fala 

que conclua tudo. Simplesmente, a existência distinta dos sistemas de fala e 

a das significações que eles visam é de ordem do percebido, ou do presente, 

não da ordem da ideia do eterno (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 82). 

 

De acordo com Merleau-Ponty, a linguagem parte de um princípio em que se encontra 

sedimentada, sendo denominada por esse autor como a linguagem falada, o seu contexto 

cultural e o vocabulário já conhecido por todos, embora isso sozinho não revele o todo da 

linguagem que dá sentido. Essa linguagem falada se apresenta como sendo apenas um dos 

aspectos da linguagem, porém, na visão do autor, ela utiliza-se dela para ultrapassá-la em 

direção a uma fala falante, que já não está sedimentada na escrita ou somente arraigada numa 

determinada cultura, mas é capaz de ir para além desta. Contudo, percebe-se que ambas não 

se excluem e que até se complementam. Nessa perspectiva, Merleau-Ponty (2012), diz que: 

 

[...] os signos, os morfemas, as palavras isoladas nada significam, que eles só 

passam a ter significação por sua combinatória, e que enfim a comunicação 

vai do todo da linguagem falada ao todo da linguagem ouvida. Falar é a cada 

momento detalhar uma comunicação cujo princípio já está estabelecido 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 84). 

 

Há uma junção na elaboração da linguagem que não pode ser realizada apenas por um 

ou alguns aspectos da fala. Para acontecer, ela deve envolver o todo da linguagem falada e o 

todo da linguagem ouvida, ainda com os gestos, o silêncio, o tom de voz etc. Ou seja, a 

linguagem não existe de forma isolada, mas se faz nesse todo, pelo que diz e pelo que não diz. 

Assim, Merleau-Ponty (2012), afirma que: 

 

[...] a linguagem exprime tanto pelo que está entre as palavras quanto pelas 

próprias palavras, tanto pelo que não diz quanto pelo que diz, assim como o 

                                                           
74 A “clareza” da linguagem é de ordem perceptiva, sendo a partir dela que Merleau-Ponty dimensiona seu 

pensamento fenomenológico. 
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pintor pinta tanto pelo que traça quanto pelos espaços em branco que dispõe 

ou pelos traços de pincel que não efetuou (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 87, 

grifo do autor).  

 

A linguagem se faz pelo dito e pelo não dito, na medida em que o que precede a fala, o 

silêncio e o entre palavras terá que ser levado em conta no exercício da linguagem. Em 

Merleau-Ponty, a linguagem se concretiza como um todo, assim, tanto a expressão das 

palavras, os intervalos de um diálogo ou mesmo um discurso quanto a pausa na qual não há 

fala alguma fazem parte da constituição da linguagem, e esta possibilita, pois, que a mesma 

aconteça de forma intrínseca e sem fissuras. Nesse contexto, entendemos que a linguagem não 

se resume a um ato apenas, uma vez que o silêncio aqui representa uma composição dela sem 

a qual não haveria a linguagem completa. Merleau-Ponty (2012), afirma: 

 

Em suma, precisamos considerar a fala antes de ser pronunciada, sobre o 

fundo do silêncio que a precede, que não cessa de acompanhá-la, e sem o 

qual ela nada diria; mais ainda, precisamos ser sensíveis aos fios de silêncio 

com que é tramado o tecido da fala75 (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 90). 

 

O silêncio na linguagem, que a precede e que está entrelaçado como fios constituindo 

o seu todo da linguagem que envolve a fala e o silêncio antes da pronúncia e os intervalos no 

diálogo que estão nele, não é omissão da palavra, antes é necessidade de elaboração da 

linguagem, sendo importante nessa elaboração tanto quanto a fala pronunciada. O silêncio 

ajuda a preparar o que deverá acontecer em seguida, permitindo alimentar o movimento por 

meio do qual a linguagem torna-se viva.  

Percebemos que a linguagem, para Merleau-Ponty, apresenta-se como sendo algo vivo 

e que sua existência se deve ao fato de se buscar o sentido das coisas que estão em nosso 

mundo; por essa razão, defende que ela é responsável por criar a existência dos humanos. 

Desse modo, para se compreender o verdadeiro sentido da linguagem, é preciso entender o 

nosso envolvimento com o outro que não reside fora de nós somente. Trata-se do movimento 

de reversibilidade dessa relação em que o eu e o outro experimentamos a invasão que se 

estabelece de um sobre o outro. Diz Merleau-Ponty (2012): 

 

Só compreenderemos inteiramente esse salto sobre as coisas em direção a 

seu sentido, essa descontinuidade do saber que está em seu mais alto ponto 

na fala, se o compreendemos como invasão de mim sobre o outro e do outro 

sobre mim [...] (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 218). 

                                                           
75 Não se sabe o que se diz, sabe-se após ter dito, embora haja compreensão entre os sujeitos do diálogo que está 

sendo proposto devido ao terreno comum, o vocabulário, pelas palavras da língua conhecida por ambos. 
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Nessa relação, o corpo funciona como porta de entrada em que o sujeito é ele mesmo, 

carne que nos faz viver a intersubjetividade compreendida por essa invasão do outro sobre o 

eu através da fala. A fala perpassa de sujeito a sujeito, já que o outro não está fora nem pode 

ser considerado um outro como objeto distante. Daí, pela linguagem, iguala essa alteridade, 

pondo cada um no seu lugar, porém entrelaçados por essa intersubjetividade. Mesmo estando 

diante do eu, sujeito falante, atrás ou junto ao meu lado, está à margem sem significar 

separado, pois ora faço o discurso, ora sou ouvinte nesse processo em que somos construídos, 

que somente pode ser compreendido enquanto relação intersubjetiva. Nesse sentido, Merleau-

Ponty (2012), afirma: 

 

O corpo do outro está diante de mim – mas, quanto a ele, leva uma singular 

existência: entre mim que penso e esse corpo, ou melhor, junto a mim, a meu 

lado, ele é como uma réplica de mim mesmo, um duplo errante, ele antes 

frequenta meus arredores do que neles aparece, ele é a resposta inopinada 

que recebo de alguma parte como se, por milagre, as coisas se pusessem a 

dizer meus pensamentos, é sempre para mim que elas seriam pensantes e 

falantes, uma vez que são coisas e eu sou eu. O outro, a meus olhos, está 

portanto sempre à margem do que vejo e ouço, está a meu lado, está a meu 

lado ou atrás de mim, não está nesse lugar que meu olhar esmaga e esvazia 

de todo “interior”. Todo outro é um outro eu mesmo (MERLEAU-PONTY, 

2012, p. 219, grifo do autor). 

 

Sem, portanto, o eu tomar o lugar do outro, fica evidente que o outro é outro eu 

mesmo, assevera Merleau-Ponty; contudo, preserva sua individualidade. “É no mais íntimo de 

mim que se produz a estranha articulação com o outro; o mistério de um outro não é senão o 

mistério de mim mesmo” (PM, 2012, p. 221). “Exatamente por me colocar [...] é porque sou 

totalidade que sou capaz de colocar o outro no mundo e de me ver limitado por ele” 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 221-222). Ainda, afirma: 

 

[...] a percepção de um outro nós mesmos, se não no absoluto de sua 

existência efetiva, pelo menos no desenho geral que dele nos é acessível. Do 

mesmo modo, no que concerne a esse gesto particular que é a fala, a solução 

consistirá em reconhecer que, na experiência do diálogo, a fala do outro vem 

tocar em nós nossas significações, e nossa fala vai, como o atestam as 

respostas, tocar nele suas significações, invadimo-nos um ao outro na 

medida em que pertencemos ao mesmo mundo cultural, e em primeiro lugar 

à mesma língua, e na medida em que meus atos de expressão e os do outro 

pertencem a mesma instituição (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 227-228). 

 

A fala do outro e a minha fala no processo dialogal vão e vêm num movimento que as 

faz ir tocar as significações pela fala do outro e por minha fala, que, além de nos criar e nos 
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permitir a compreensão, colocam-nos no mesmo processo de existência. Nossa fala é 

constituída porque temos uma corporeidade que nos possibilita acesso ao mundo e às coisas. 

Pensando dessa forma, Caminha (2010, p. 156) salienta: “Nosso corpo é o centro e o eixo de 

nossas percepções no mundo, pois é sempre através dele que podemos ter acesso as diferentes 

faces das coisas, enquanto manifestação do aparecer contínuo do mundo percebido”. 

O corpo, em Merleau-Ponty, é o centro para onde convergem nossas percepções, 

desenvolvidas em face do mundo percebido que se manifesta a nós, por isso, é a partir dele 

que entramos em contato com as diferentes coisas, inclusive com a linguagem.  

Para a tradição, a linguagem sempre esteve dissociada da consciência e apenas lhe 

servia de roupagem ou revestimento do pensamento. Era, portanto, estática e não tinha o 

poder da comunicação, da construção efetiva do diálogo. Discordando dessa ideia, Merleau-

Ponty afirma que a linguagem é movente e capaz da criação no ato próprio em que ela está se 

fazendo. Considera-se, pois, a importância do Outro nessa construção.  

As mudanças e críticas entre Merleau-Ponty de 1945 e as do último Merleau-Ponty, 

últimos onze anos de sua vida, nas obras (PM e VI), apontadas por ele próprio sobre a 

linguagem, são aqui destacadas por pesquisadores como Ferraz (2008), que apresenta nos 

capítulos II e V de sua tese argumentos que tratam dessa mudança. Eis o resumo:  

 

[...] buscamos expor e avaliar as diferentes concepções de ser defendidas por 

Merleau-Ponty no decorrer de sua obra. De início, explicitamos a concepção 

ontológica contida na Fenomenologia da Percepção, e julgamos que ela está 

comprometida com consequências idealistas. Em seguida, acompanhamos 

como Merleau-Ponty esboça, em seus textos finais, uma concepção não 

idealista do ser, que admite um excesso daquilo que há em relação àquilo 

que se fenomenaliza (FERRAZ, 2008, p. 5, grifo do autor). 

 

Nesse sentido, Ferraz (2008) demonstra os desdobramentos ou, pelo menos, como 

Merleau-Ponty se coloca numa visão não idealista do ser nos textos finais, o que revela, para 

ele, uma nova postura em relação à concepção de ser, sem, contudo, abandonar a percepção, a 

corporeidade, o mundo vivido e o problema da linguagem, agora muito mais voltada para a 

questão da existência do ser concreto. 

Em suas investigações sobre a linguagem, Ferraz (2008), ressalta:  

 

[...] contrastamos a relação entre atividade linguística e perceptiva tal qual 

apresentada pela Fenomenologia da Percepção (baseada na tese do sentido 

gestual ou emotivo das palavras) com aquela desenvolvida após a 

apropriação da linguística de Saussure. A postura final de Merleau-Ponty 
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quanto a essa relação servirá de princípio metodológico pelo qual a sua 

ontologia será desenvolvida (FERRAZ, 2008, p. 52). 

 

Por essa via, recorremos à tese de Ferraz para fundamentar a percepção do mundo 

como primado e primeiro contato com as coisas, a fim de unir consciência e objeto percebido. 

Nesse sentido, Merleau-Ponty utiliza aspectos da linguística de Saussure no Curso de 

Gramática Geral e se propõe a ir além em defesa de uma língua a serviço do homem, ao 

mesmo tempo que ela o produz. O texto também aponta para as mudanças no interior do 

próprio pensamento do filósofo francês com relação à sua ontologia referendada, 

especialmente na Prosa do Mundo e em O Visível e o Invisível. Essa parte da presente tese de 

Ferraz indica caminhos dessa crítica de Merleau-Ponty a ele próprio dentro do percurso de sua 

obra, uma vez que tem impacto direto de um afastamento das consequências idealistas que 

ainda restam na obra de 194576.  

Ferraz (2008), a respeito de Merleau-Ponty como intérprete da fenomenologia, afirma: 

 

Inicialmente, explicitamos como Merleau-Ponty, nos anos quarenta, se 

apropria de temas e procedimentos fenomenológicos conforme seu projeto 

de explorar a significação filosófica da percepção. Em seguida, 

acompanhamos como, nos anos cinquenta, os recursos fenomenológicos 

auxiliam o projeto de conceber uma noção de ser que não se reduza à 

manifestação subjetiva, projeto que leva Merleau-Ponty a reconhecer 

algumas limitações presentes na fenomenologia. (FERRAZ, 2008, p. 151).  

  

A fenomenologia tem seu papel importante em Merleau-Ponty no tratado da percepção 

como porta de entrada para um conhecimento do mundo. Uma das teses diz respeito 

justamente à Fenomenologia da Percepção (1945), da qual utilizamos o prefácio, que nos 

permite entender o que pretende com a fenomenologia a partir da pergunta lançada pelo 

próprio autor. Na mesma obra, no capítulo O corpo como expressão e a fala, a linguagem está 

associada ao modo sensível da corporeidade como abertura à construção da fala77.  

Nos anos finais de sua produção, Merleau-Ponty assume uma postura mais evidente e 

voltada ao ser ontológico, sem, no entanto, abandonar todas as questões abordadas nas 

primeiras obras78. 

Entendemos essa mudança, uma vez que é o próprio Merleau-Ponty quem primeiro se 

posiciona de forma crítica aos seus textos mais antigos, mas nosso papel aqui se trata de 

                                                           
76 Esses argumentos também estão disponíveis no livro com mesmo conteúdo (FERRAZ, 2009, p. 61-98). 
77 Estes argumentos podem ser conferidos também no livro, Ferraz (2009, p. 179-209) trata dessa mesma 

temática. 
78 Especialmente as obras: A Prosa do Mundo, O Visível e o Invisível e Os Cursos na Sorbonne. 



135 

 

reconhecer essa questão, porém, nosso intuito é perceber que existe uma linguagem e que esta 

não pode servir apenas como junção de signos no processo de elaboração da fala. Nessa 

perspectiva, seja no início, seja no fim, a linguagem em Merleau-Ponty está voltada para a 

construção viva da existência do ser humano. 

Para essa elaboração de nossa existência, o corpo é esta abertura primeira que põe o 

ser em sintonia com o mundo por meio da percepção, conforme nos chama a atenção, 

Caminha (2010), afirma que: 

 

[...] o corpo expressa uma maneira particular de se projetar e de existir da 

qual ele mesmo é uma estrutura existencial situada no fenômeno do 

aparecer. A abertura original para o mundo pela percepção se faz pelo nosso 

corpo, que dá às situações de fato um valor existencial. Nosso corpo é o 

lugar onde se entrelaça uma multidão de movimentos que constituem um 

sistema de comunicação com o mundo. (CAMINHA, 2010, p. 151). 

 

Nesse pequeno excerto, Caminha (2010), apresenta a importância do corpo na filosofia 

de Merleau-Ponty, revelando a intenção do filósofo em propor nossa relação com o mundo, 

do qual somos parte uníssona. Esclarece, pois, que é no corpo que se encontra todo o 

movimento vital do qual parte nossa relação com o mundo na elaboração da linguagem 

concreta.  

Sobre a crítica e as mudanças promovidas no decorrer do pensamento de Merleau-

Ponty, especialmente nas obras finais, são apontados, segundo Nóbrega (2011), os diversos 

diálogos com que a fenomenologia se deparou, fazendo-a enfrentar deslocamentos 

importantes dentro das mudanças da história. Tais deslocamentos vividos não se situam 

apenas num determinado tempo, tendo em vista que ainda nos dias atuais ela tem presença 

quando se propõe a servir de análise a diversos diálogos em que a fenomenologia é chamada a 

atuar. Portanto, Nóbrega (2011), diz: 

 

O diálogo com a literatura, o cinema, a pintura provocou deslocamentos em 

sua fenomenologia. A exploração da pintura, da poesia, das imagens do 

cinema nos dá uma nova visão do tempo e do homem, bem como outras 

maneiras de perceber a ciência e a filosofia. Em obras como Signos, O Olho 

e o Espírito, O Visível e o Invisível encontra-se um acerto de contas com a 

fenomenologia de Husserl e o deslocamento de uma filosofia da consciência 

para uma profunda meditação sobre o corpo e sua experiência cinestésica, 

cuja estesia será expressiva de uma nova filosofia onde uma nova maneira de 

fazer filosofia (NÓBREGA, 2011, p. 131). 

 



136 

 

Desde a acolhida da fenomenologia com Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty, este tem 

sido o maior deslocamento já feito por ela desde Husserl, conforme Nóbrega (2011) indicou 

acima. Os existencialistas deram à fenomenologia um papel relevante, que foi a possibilidade 

de recomeçar sempre. Além dessa busca nas origens, a fenomenologia abre-se a um mundo 

real onde se encontra o homem, situado como ser existencial.   

Merleau-Ponty também compreende que a linguagem que fomenta a existência do 

homem é por excelência reveladora do ser real, ato criador, e, portanto, é poesia. Para ele, 

possui a capacidade de inovar quando diz para além do que as palavras e signos são capazes 

de comunicar. A poesia possui esse poder criador e não ultrapassa qualquer forma de 

linguagem estática. A esse respeito, afirma: “É preciso que ela seja poesia, isto é, que desperte 

e reconvoque por inteiro nosso puro poder de expressar para além das coisas já ditas ou já 

vistas” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 53).   

Guimarães Rosa fala da linguagem como em evolução e por isso, viva, comparando ao 

movimento que ela promove, assim, sua defesa é que há na linguagem além da vida que lhe é 

inerente, a poesia presente na narrativa de seu personagem Riobaldo. Nesse sentido, Almeida 

(2014), afirma que: 

 

[...] as imaginações expressas por Riobaldo se aproximam da poesia. O 

narrador, numa linguagem “especial” revela seus sentimentos, suas 

impressões, seu olhar para o mundo através dos elementos da natureza 

externa, que seriam os aspectos formais e chegam ao entendimento do 

interlocutor [...]. (ALMEIDA, 2014, p. 60).  

 

E isto fica perceptível quando Riobaldo utiliza em sua narrativa, elementos que estão 

para além de uma simples descrição. De fato, seu discurso está permeado por poesia, o que 

torna sua narração ser mais do que palavras soltas, quando possui a musicalidade e a 

plumagem poética a dar um sentido de existência à linguagem.  

A presença da poesia como riqueza a esta linguagem que comunica e promove o ser, 

por isso, Merleau-Ponty (2011), afirma: 

 

Assim como a fala significa não apenas pelas palavras, mas ainda pelo 

sotaque, pelo tom, pelos gestos e pela fisionomia, e assim como esse 

suplemento de sentido revela não mais os pensamentos daquele que fala, 

mas a fonte de seus pensamentos e sua maneira de ser fundamental, da 

mesma maneira a poesia, se por acidente é narrativa e significante, 

essencialmente é uma modulação da existência. Ela se distingue do grito 

porque o grito utiliza nosso corpo tal como a natureza o deu a nós, quer 

dizer, pobre em meios de expressão, enquanto o poema utiliza a linguagem, 

e mesmo uma linguagem particular, de forma que a modulação existencial, 
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em lugar de dissipar-se no instante mesmo em que se exprime, encontra no 

aparato poético o meio de eternizar-se. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 209). 

 

Além do que, a poesia se faz na linguagem e esta acontece em sua realidade pela 

poesia que a faz tornar-se eterna. E isto se torna evidente no desenvolvimento da obra GSV, 

pelas falas de seus personagens é notório a composição poética adornando as narrativas. A 

perspicácia do autor Guimarães Rosa ao perceber que nas falas do povo do sertão encontram-

se a musicalidade inerente a uma linguagem movente, porque ela mesma é vida e, portanto, 

poética. Está na alma sertaneja todos os elementos da prosa poética, assim, “O habitante do 

Sertão rosiano é o homem reconduzido à poesia que lhe é constitutiva, assim como as 

palavras do dicionário elevadas à dignidade da linguagem – no que se nomeia logos, poesia e 

pensamento. ” (ALBERNAZ, 2010, p. 19-20). Pois, no humano está a presença viva da 

poesia, assim como a linguagem é poética onde cada palavra é um poema se deixando 

construir sem estar presa as amarras da gramática que pode inibir a criação poética. 

(LORENZ, 1970, p. 333).  

No capítulo seguinte, apresentaremos o corpus de análise de nossa tese. Após 

embasamento e compreensão da fenomenologia, passaremos a aplicação com o uso de 

excertos do discurso de protagonista Riobaldo, analisados a partir da fenomenologia da 

linguagem de Merleau-Ponty.  
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6 ENTRE A PERCEPÇÃO E A LINGUAGEM: TRAVESSIA E DESVELAMENTO DO 

SER-TÃO LINGUÍSTICO EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS  

 

Depois do estudo sobre a fenomenologia, adentramos na parte da análise do corpus de 

nossa pesquisa após algumas leituras de Grande Sertão: Veredas percebendo o movimento 

que sai da realidade à ficção e desta à realidade vivida. O enredo nasce da experiência que seu 

autor viveu em viagem pelo sertão, ouviu e guardou as estórias e as vivências dos sertanejos e 

as transformou em narrativa em que estão presentes questões da humanidade vistas a partir do 

sertão. Em entrevista concedida a Lorenz, Guimarães Rosa diz que “Meus romances e ciclos 

de romances são na realidade contos nos quais se unem a ficção poética e a realidade”. 

(LORENZ, 1973, p. 326). A partir desta relação, compreendemos que a obra em estudo reflete 

a vida do homem situado em um lugar concreto, o sertão, mas, também, o homem em seu 

aspecto universal de ser. 

 

6.1 O corpus - Parte I: Guimarães Rosa e a obra Grande Sertão: Veredas 

 

Nesta seção trataremos da obra Grande Sertão: Veredas, onde se encontra o corpus de 

nossa pesquisa, antes, porém, apresentamos seu autor, o escritor brasileiro, novelista, contista, 

João Guimarães Rosa, nasceu em Cordisburgo-MG no ano de 1908 e faleceu em 1967 no Rio 

de Janeiro, três dias após assumir a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. 

Médico e diplomata, sua paixão pelas estórias do sertão o fez escritor para beber na fonte da 

realidade vivida pelos homens e mulheres do sertão. Seu laboratório foi a estrada e 

transformou o lugar-sertão o seu próprio mundo e juntou o erudito da linguagem ao falar real 

do sertanejo tão afastado dos grandes centros desenvolvidos. O que Guimarães Rosa 

proporcionou e ainda desperta descobertas de sua arte de escrever capaz de falar do Brasil de 

qualquer parte em que se encontre. Seja a partir do eurocentro, seja dos rincões do sertão 

brasileiro. Ele inova na escrita e na linguagem, devolvendo a esta, seu sentido originário como 

linguagem viva e de construção humana. O mundo vivido de Guimarães Rosa na pequena 

Cordisburgo, lugar de passagem de pessoas e transeuntes do sertão em seus cavalos ou de 

trem. O pai dele era dono de uma pequena venda por onde passavam estes caminheiros e, 

além do gado e dos produtos, o pequeno “Joãozito” ouvia as estórias contadas que vão se 

acumulando em sua memória até que em 1952 empreende a viagem a cavalo pelo sertão 

mineiro. E por que essa viagem é valiosa na vida do escritor? Porque ela não é uma viagem 

qualquer, pois, os cadernos de anotações com suas percepções, atestam a perspicácia do autor 
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em registrar as vivências e costumes do povo do sertão. As coisas que se mostram são por ele 

documentadas como matéria prima para elaboração de sua ficção feita com a realidade.  

Desde cedo floresce o gosto pela literatura, embora ele mesmo reconheça que somente 

na maturidade foi que começou a publicar seus escritos. Suas obras: a) Romance: Grande 

Sertão: Veredas (1956); b) Contos: Sagarana (1946), Primeiras estórias (1962), Tutaméia 

(1967), Estas estórias (1969); c) Novelas: Corpo de baile (1956); d) Diversos: Ave, palavra 

(1970, póstuma).  

Desde criança, Guimarães Rosa buscou conhecer as línguas e seu poder criador. 

Aprende desde menino algumas línguas estrangeiras e na maturidade dominava mais de uma 

dezena delas. Dizia que procurava conhecê-las só para enriquecer ainda mais a sua, o 

Português. Com isso, podemos dizer que Guimarães Rosa construiu sua obra a partir da 

pesquisa que ele desenvolveu ao longo de suas andanças pelo mundo, seja do sertão entre sua 

gente e seus vaqueiros, seja nas viagens pelo velho mundo. E isto está testemunhado em cada 

obra. Havia sempre uma contemplação e uma percepção refletida nas obras, com a linguagem 

de quem vivia cada instante pelos lugares onde passava. Segundo Vasconcelos (2018), as 

anotações no Diário de Paris79, caderno que conserva em seu original consigo, mostra o 

quanto Rosa por volta dos anos de 1937 e 1938, em viagem a Paris anotava o que via de 

maneira especial tecia seu olhar para as coisas que se apresentavam ao seu redor. Mas, ela 

lembra que foram as obras Sagarana, em 1946, e dez anos depois, Corpo de Baile e Grande 

Sertão: Veredas que lhe permitiram ser um escritor conhecido.  

Após conhecermos quem foi Guimarães Rosa, esta parte da tese visa a apresentar o 

corpus para análise, a partir de cenas de falas que compõem o discurso do narrador-

personagem Riobaldo, excertos extraídos da obra do romancista brasileiro João Guimarães 

Rosa em Grande Sertão: Veredas (2015). Essas falas acompanham o próprio movimento do 

texto em que o narrador é também o protagonista principal, sem esquecer da constituição de 

uma linguagem entrelaçada de outras vozes, deixando evidente que há o discurso de Riobaldo, 

porém outros personagens possuem papel de autorrepresentatividade numa rede de falas nos 

vários quadros presentes no decorrer da obra. 

Tem como objetivo o presente corpus realizar a descrição e análise de falas do 

narrador-personagem Riobaldo, selecionadas de acordo com as partes propostas a seguir, lidas 

                                                           
79 Preservado em sua versão original, o diário encontra-se no acervo da USP, é um livro confeccionado 

artesanalmente por Guimarães Rosa, escrita em datilografia com anotações e destaques do autor no corpo das 

páginas. São relatos de suas mais vívidas percepções, e isto é significante e prova que o autor brasileiro 

transforma a realidade vivida em fenômenos que revelam seu estado de momento e de preocupação com a 

linguagem. 
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a partir da fenomenologia da linguagem de Maurice Merleau-Ponty, filósofo e fenomenólogo 

existencialista francês. Conforme apresentado acima, a fenomenologia guiará nossa análise 

das cenas extraídas de GSV como aplicação prática de nossa leitura da referida obra à luz da 

fenomenologia merleau-pontyana. A escolha das cenas de GSV privilegiam os sentidos da 

percepção, do ser-tão, da linguagem, nas travessias presentes na obra, e que, aparecem 

inclusas nos textos de nossa análise, em mire e veja, no sertão e nas travessias, (devir) da 

linguagem.  

Ressaltamos que, por seu título, em Grande Sertão: Veredas já podemos demonstrar a 

dinâmica que o autor se propôs ao criar essa obra, que vai do grande como o mundo ao 

estreito como as veredas. É nesse ambiente que abordamos a linguagem como elemento 

criador e vivo que produz o existir humano. Em Merleau-Ponty, o existir humano é produto 

da linguagem, ou seja, a linguagem é vida que se constrói concomitante à existência, por isso, 

elaborada como fenomenologia.  

Grande Sertão: Veredas é uma obra bem peculiar, por isso, destacamos pontos de 

observações sobre a mesma, vejamos: 

a) O livro não possui divisões80 ou índice, é meio que “infinito”, como é o autor, o 

personagem, a própria obra. É uma “travessia” que se atravessa na vida. Nas 

palavras do próprio Guimarães Rosa numa entrevista dada em Berlim em 1962, 

falando sobre a obra GSV e o sertão, afirma: “[...] tem um fundo telúrico, real, e aí, 

passa uma história de transcendência visando até ao metafísico. Seria quase uma 

espécie de Fausto sertanejo”. (ROSA, 1962).81; 

b) Linguagem condensada, elíptica, regional e individual; 

c) O narrador confunde-se com o autor durante a narrativa, para falar a linguagem de 

Merleau-Ponty, ela é um quiasma82;  

d) Mundo sensível (vivido): é o Sertão – “Grande” como o mundo, íntimo como as 

“Veredas” – realidade viva e concreta da existência do sujeito; 

e) Memórias e lembranças; 

f) O interlocutor invisível, mas presente: escreve, anota, pesquisa, parece concordar, 

gesticular, ouvir... há uma linguagem dele? 

                                                           
80 Para efeito de estudo, sugerimos duas divisões com objetivos metodológicos, apenas. (cf. p. 12 e 13 da 

presente tese). 
81 Essa entrevista encontra-se disponível em vídeo em www.youtube.com, sob o título: Entrevista com João 

Guimarães Rosa em Berlim, 1962. Esta fala de Rosa se encontra a partir do minuto 2’54’’. 
82 Para Merleau-Ponty não há uma linguagem que provenha somente do “interior” ou tenha a consciência como 

primazia. O quiasma da linguagem se constitui num entrelaçamento como “dentro” e “fora”, “interior” e 

“exterior” permitindo com que a linguagem seja criadora e faça o movimento criador.  

http://www.youtube.com/
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g) Linguagem própria – léxico criador; 

h) Especulações metafísicas na velhice quando narra (Deus/Diabo); 

i) Riobaldo: narrador-personagem – sertanejo; 

- Inculto? (nem tanto), foi chefe de Jagunços, professor, dotado de imaginação e 

poesia; 

- Ontologia – Ser: amor, alegria, ambição, insatisfação, solidão, dor, morte. O 

homem humano é o fazer de uma fenomenologia existencialista; 

j) Paulo Rónai, no prefácio de GSV, destaca: “[...] falta um estudo dos personagens, 

do ambiente, dos episódios, do estilo, que constituem um conjunto único e 

inconfundível, algo de real e de mágico sem precedentes em nossas letras e, 

provavelmente, em qualquer literatura” (Prefácio, GSV, 2015, p. 17).  

GSV é uma obra que requer um engajamento pessoal, visto que, ao desbravá-la, 

descobre-se que não se trata de uma leitura desprovida de reflexão, precisa ser lida de forma 

meditada, recitada e ouvida como declamação como quem se aventura pelas sendas 

desenhadas pelas veredas do sertão, paulatinamente, deixando-se ser envolvido nessa saga que 

remonta aos rincões do Brasil. A cultura, seu povo, a paisagem, tudo isso compõe os diversos 

sentimentos que estão presentes na obra.  

Para a descrição e análise em Grande Sertão: Veredas – a partir da linguagem e tendo 

a fenomenologia como forma de análise a perpassar todas estas categorias escolhidas: 

 Ser-tão = “Mundo vivido” 

 Mire e Veja = “Percepção” 

 Travessia = da Linguagem, do sertão, dos rios, do homem Riobaldo, como devir, 

como movimento. 

Esse é o caminho fenomenológico a ser tratado, a partir do homem humano e o 

mundo, Ser humano – “existencial”: vida/morte; guerra/amor; solidão/dor = Dasein. Com 

elas, faremos a travessia do Ser-tão: existencial através da linguagem (é a grande travessia, já 

que o português brasileiro está ainda se formando, diria Guimarães Rosa). 

 

6.2 Quem é Riobaldo?  

 

Quem é Riobaldo? É o ser-tão? É Guimarães Rosa? É o povo? Jagunço? Chefe? Para 

uma resposta, o narrador-personagem se apresenta quando afirma que ele é “O Urutú-Branco, 

Riobaldo que Tatarana já fui” (ROSA, 2015, p. 371). Esta é a melhor síntese que define quem 

é Riobaldo. Através desses nomes, o narrador-personagem se apresenta como sertanejo 
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valente, um ex-jagunço desbravador que atravessou o sertão sem sair dele. Durante o enredo, 

Riobaldo e o sertão são os mesmos. Ele é o Ser-tão presente nesse mundo vivido, o sertão é 

Riobaldo, conforme Guimarães Rosa mesmo afirma a Lorenz (1973, p. 353) que “Riobaldo  é 

o sertão feito homem e é meu irmão”. Podemos, portanto, dizer que ele perpassa por qualquer 

denominação dada acima, como também, se configura num sentido a englobar estas 

atribuições na figura do ser, pensada com Guimarães Rosa como o homem humano. O homem 

humano congrega as várias faces do narrador-personagem, estendendo-se a todos os homens e 

sua carnalidade e sua consciência.   

A escolha de Guimarães Rosa de seu narrador-personagem nos faz pensar que se deva 

em muito personificado em algum sertanejo, ou nos sertanejos, com quem se encontrou nas 

suas andanças a cavalo pelos sertões. O fato é que a pretensão que fica evidente durante o 

percurso de toda obra é que ao invés de um herói que resolve seus problemas e dos outros, 

Riobaldo é o herói-problemático que demonstra forças, mas, é também aquele que tem 

fragilidades que o faz se concretizar como pessoa.  

Por ser apaixonado pelas línguas, o autor gostava de brincar de inventar palavras a 

partir da fusão entre elas, do resgate de falas antigas e já esquecidas. Em face desse contexto, 

tomamos a liberdade de pensar que o nome Riobaldo é uma junção de Rio + baldo. Rio é o 

curso natural das águas que fluem em direção ao mar ou lago. Nessa primeira parte do nome 

de Riobaldo, ainda podemos mencionar o movimento das águas que atravessam o sertão rumo 

ao também agitado mar. Baldo83 já nos parece o contrário: o barramento do curso das águas, 

como bem compreende o sertanejo. Podemos resumir colocando que Riobaldo é o próprio 

movimento, uma vez que, ao mesmo tempo que permite “fluir” como o rio, o baldo estagna a 

correnteza ao menos por algum tempo. A ambiguidade e os paradoxos fazem o movimento 

constante em toda obra GSV e é o que faz mover a vida do narrador-personagem. Ele também 

representa cada um de nós: quando se encerra a sua história na obra, a nossa continua, pois, 

além de ser uma travessia da existência, somos levados a continuar rumo ao infinito. 

Defendemos que há em Riobaldo narrador, assim como na presença do narratário que 

anota o seu discurso oral, o doutor recém-chegado da cidade, um imbrincamento entre ambos 

que nos faz prever que se trata do autor do romance, o que é bem característico dos romances 

da modernidade. O autor Rosa, fala por meio do narrador Riobaldo, porém, em extensão a 

todos os personagens apresentados no decorrer do romance.  

                                                           
83 Barramento ou parede de barro onde se represa água. Como todo o enredo, esses paradoxos são comuns na 

obra de Guimarães Rosa, e o nome de Riobaldo quem sabe faz parte desse propósito. Basta perceber já a partir 

do título, Grande/Veredas, Deus/Diabo... 
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A tentativa de separar Riobaldo, o sertão e o autor em alguns momentos de nosso texto 

figuram meramente na tentativa de um caminho metodológico. Há momentos em que 

apresentamos um sujeito empírico e, noutros, o sujeito do discurso, sem, contudo, incorrer 

numa separação. Por isso, ressaltamos que, em se tratando do narrador-personagem, vale 

mencionar que não temos, nem seria interessante, como apresentá-lo em separado, na medida 

em que estamos falando dele, ao mesmo tempo, estarão presentes o sertão, o próprio autor e 

nossa leitura por um viés fenomenológico, pois Riobaldo é o sertão e o sertão é Riobaldo. Eis 

o motivo da escolha da palavra com a grafia Ser-tão. Ainda, Riobaldo é o seu discurso e sua 

linguagem a revelar sua existência como ser humano. Durante sua narrativa, além de permitir 

o aparecimento de outras vozes, vale lembrar as muitas passagens em que o próprio se 

apresenta também como personagem.  

a) O Sertão: O sertão é entendido nas suas dimensões de universalidade (grande) e de 

regionalismo (veredas), principalmente o sertão como espaço do ser, como sendo o próprio 

ser que se revela a todo instante pela dinâmica de uma linguagem viva, daí: 

 Ser-tão – geográfico (físico): exterior. 

 Existencial (metafísico, psíquico): interior. 

 Linguístico (lógos): devir criador.  

É esse o motivo pelo qual apresentamos a grafia de Ser-tão, em que Ser aparece em 

itálico e separado por um hífen do restante da palavra, de modo que estamos a declarar que 

Riobaldo é esse ser humano a representar os milhares que povoam o sertão de todos os 

tempos. É o ser real, humano, mas, também, é o ser metafísico e de linguagem, ou seja, 

existencial. Guimarães Rosa em entrevista a Lorenz, afirma: “Levo o sertão dentro de mim e o 

mundo no qual vivo é também o sertão. ” (LORENZ, 1973, p. 342). 

Como o sertão está em toda parte e, assim, como “Jagunço é o sertão” (ROSA, 2015, 

p. 258), o humano e o sertão-mundo reforçam esse pensamento com o do fenomenólogo 

francês, ao explicitar que o mundo vivido é mesmo inseparável do sujeito enquanto ser do 

mundo.  

Riobaldo representa tanto o homem-jagunço, caminhante e provisório pelas veredas 

do sertão, como, nos finalmentes da vida, ele mesmo é fazendeiro, homem-fixo na terra. “[...] 

conheci que fazendeiro-mór é sujeito da terra definitivo, mas que jagunço não passa de ser 

homem muito provisório” (ROSA, 2015, p. 338). 

Bem marcantes na obra Grande Sertão: Veredas são as referências feitas pelo autor 

sobre os rios. Riobaldo, mesmo desde muito moço, tem uma relação especial com os rios do 

sertão, e agora na velhice está fixado perto do maior deles, o São Francisco, o rio do Chico. É 
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nele que Riobaldo experimenta uma das mais significativas travessias de sua vida, tendo em 

vista que nela conhece o menino Reinaldo (Diadorim), seu “amor impossível”, que 

acompanha todo o enredo. Não menos importante é o rio Urucúia, bem como outros pequenos 

afluentes que alimentam o próprio Rio São Francisco.  

Veremos com mais detalhes nas análises das categorias a seguir em que analisaremos 

a importância dos rios na obra e na vida de Guimarães Rosa. 

b) O discurso: O discurso de Riobaldo: narrador-personagem – satisfaz a si próprio 

(memórias) do passado, se materializando de forma viva em voz/falada [λόγος]. Narra sua 

percepção (lembranças). Apesar de se apresentarem outras vozes durante o texto, há uma clara 

predominância de um discurso arraigado e centralizado na figura de Riobaldo. O “eu” do 

narrador parece determinar as demais visões ali surgidas, ou seja, trata-se de um discurso do 

“eu existencial” que prevalece em suas memórias. Isso não significa um isolamento, já que 

este faz a narrativa a um “Senhor” que escuta, anota em seu caderno e por vezes parece 

participar com uma “fala tácita”, a partir de gestos, concordância e atenção. Ao longo do 

monólogo-diálogo, o interlocutor se mostra interessado em escrever o que ouve de forma oral. 

Sim, é um discurso oral feito por Riobaldo, mas defendemos haver uma coparticipação nele 

por parte do interlocutor. Como? Durante o enredo, a todo instante o orador interage com o 

ouvinte convidando-o a fixar mais a sua atenção. “O Senhor veja”, “Mire e veja”, “O senhor 

escreva no caderno” (ROSA, 2015, p. 407). Por que faz um apelo ao seu interlocutor? “O 

senhor... Me dê um silêncio. Eu vou contar” (ROSA, 2015, p. 480). Ainda, é possível detectar 

essa interação mediante a reação que deixa transparecer pelo narrador. A narrativa da novela 

Grande Sertão: Veredas, segundo Roberto Schwarz em A sereia e o desconfiado observa que: 

“Poderíamos falar então em diálogo pela metade, ou diálogo visto por uma face. De qualquer 

modo, trata-se de um monólogo inserto em situação dialógica. ” (SCHWARZ, 1965, p. 24). O 

que nos faz defender que a narrativa riobaldiana em Grande Sertão: Veredas não pode ser 

classificada apenas como sendo discurso de um ser somente. É claro que está evidente a 

condução de um discurso, mas, este é atravessado, primeiro, por seu interlocutor, que mesmo 

não aparecendo com a voz, todo tempo interage com Riobaldo através de uma linguagem 

tácita e gestual. Segundo, o fio condutor encontra-se sob a tutela do narrador-personagem, 

porém, há uma riqueza de cenas durante a obra em que as muitas vozes compõem diversos 

diálogos. Exemplos podem se destacar quando Riobaldo ao narrar sua vida, o coloca a si 

próprio em constante diálogo com Diadorim. Nas batalhas e na condição de chefe dos 

jagunços.  
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O discurso de Riobaldo é uma narrativa na qual ele descreve a si próprio, o sertão e 

suas vivências. Ao descrever suas memórias, Riobaldo está exercitando uma fenomenologia, 

entendendo que esta acontece no ato perceptivo por meio do qual os fenômenos estão 

presentes em seu mundo. E a aproximação da literatura com a filosofia (fenomenologia) só é 

possível porque ambas vivem a mobilidade. Os 240 Km pelo sertão, numa pesquisa feita com 

homens em seus lugares e na sua cultura, possibilitaram a Guimarães Rosa anotar tudo o que 

vivenciou, como elementos reais para construção de Grande Sertão: Veredas. Descreve um 

sertão diferente. Você vê o que quer ver no sertão, assim, é um sertão sempre em movimento. 

A paisagem, a poesia, o social, a imaginação, a realidade [...]. Todo este movimento de 

possibilidades nos faz defender que o sertão rosiano é um sertão físico-metafísico inerente à 

existência humana e, por isso, fenomenológica. Olhamos este sertão a partir do olhar 

fenomenológico do fenômeno que se apresenta a nós em seu estado pré-reflexivo como 

originário. 

Segundo o sentido mesmo da fenomenologia, descrever aquilo que se mostra, o 

narrador, munido de suas percepções já vividas, torna-as presentes à realidade do ato de sua 

fala a um interlocutor. Durante a narrativa de Riobaldo, é possível perceber os quadros em 

que as falas são emprestadas a outros discursos que compõem o grande discurso descrito por 

ele. Basta lembrarmos aqui as cenas que Diadorim protagoniza. Destacamos ainda o diálogo 

no interior da casa dos tucanos em meio ao combate (ROSA, 2015, p. 276-277); o julgamento 

de Zé Bebelo, na escolha de Riobaldo para a chefia dos jagunços (ROSA, 2015, p. 288); e, na 

batalha final que culmina com as mortes de Hermógenes e Diadorim, o diálogo dentro da casa 

onde se encontravam o cego Borromeu e Riobaldo. Esses são exemplos em que podemos 

mencionar esses microdiálogos narrados por Riobaldo, em que outros personagens têm seus 

lugares de destaque.  

Com isso, defendemos ser o discurso de Riobaldo o próprio ato fenomenológico. 

Mostra-se nos elementos narrados por meio de sua percepção mais viva, portanto, não é uma 

fala presa a um passado apenas, uma vez que sua realidade passa a se tornar presença a partir 

do ato da fala. As coisas descritas não estão fixas, mas é o mundo vivido pela experiência no 

sertão.  

Quando abordado acerca dos neologismos de seus textos ou mesmo da criação de 

palavras novas, de um léxico próprio, Guimarães Rosa costumava afirmar prontamente que 

primava pela linguagem que fosse capaz de provocar o leitor, por essa razão, não se tratava de 

uma linguagem nova e inventada, mas de uma linguagem trabalhada. Nesse sentido, ela é 

muito mais uma arte em que afloram a criação e a invenção, tornando-a sempre dinâmica. A 



146 

 

linguagem de Guimarães Rosa/Riobaldo é a fusão que cria novos termos, resgata falas dos 

antigos, verbos em mais de um tempo, a fala dos nativos do sertão. Para ele, a linguagem não 

pode ser algo estático, porém ela se reinventa numa dinâmica que lhe é própria, já que esta é 

viva e por isso permite jogar com as palavras, fazendo-as comunicarem com maior riqueza.  

Há uma linguagem peculiar falada em um desses rincões do Brasil que Guimarães 

resgata em sua obra: a fala dos catrumanos84 (ROSA, 2015, p. 316-7). Alguns deles faziam 

atalho na estrada onde os jagunços chefiados por Zé Bebelo passariam, sendo possível 

perceber a forma própria de falar: – “Ossenhor utúrje, mestre, a gente viemos no graminhá... 

Ossenhor utúrje...” (ROSA, 2015, p. 316). A fala do catrumano é uma explicação da razão de 

estarem ali para impedir passagem de alguém do Sucruiú devido à peste que assolava aquele 

povoado que estava acometido de “Peste de bexiga preta”. (idem). 

Assim, é que a obra Grande Sertão: Veredas, possui grande riqueza de linguagens que 

estão representadas nessa pluralidade de formas diferentes de comunicação. A narração de 

Riobaldo contempla a rede de falas a qual já mencionamos, do uso da língua erudita às 

formas mais regionais. Faz referência a um homem de nome Luís Pajeú, vindo de 

Pernambuco, “[...] falava meio cantado, [...]” (ROSA, 2015, p. 144). Quando se trata dos 

jagunços, personagens de forte presença em Grande Sertão: Veredas, representam muito bem 

esse falar regional. “Falo o dito de jagunço” (ROSA, 2015, p. 447).  

Guimarães Rosa resgata no sertão todas essas falas e, através de Riobaldo, ele declara: 

“Aprendi dos antigos” – fala (ROSA, 2015, p. 319). Ou seja, além de permitir que outras 

vozes tenham espaço privilegiado na trama, o autor busca não esquecer as raízes de nossa 

língua. Dá vida à língua, demonstrando que a linguagem é ela mesma presença viva que não 

pode estar fora dessa experiência.  

Durante o discurso, é marca o uso trabalhado nas palavras partindo de seu radical – 

menosmente, sempremente, nãostante, amormente... ou a fala a partir de sons produzidos para 

referendar algo. 

Verbos em tempos diferentes, repetidos: ia, indo, fui... Na seleção do corpus, todas 

essas formas utilizadas de linguagem estão presentes a fim de demonstrar o quão rica é a obra. 

A partir da existência do ser – Riobaldo, o faz ser produzido por sua linguagem 

elaborada por sua memória perceptiva no devir que o leva a atravessar o sertão em seu 

discurso. Portanto, Riobaldo realiza a travessia fenomenológica: da linguagem/discurso, da 

                                                           
84 Nome atribuído aos caipiras do norte de Minas Gerais e interior do Nordeste, é comum associar aos capiaus, 

que possuem forma própria de falar. No exemplo acima, segundo Martins (2008, p. 253), o catrumano está 

dizendo: “O senhor compreende, mestre, a gente viemos andando em trilhas... o senhor compreende”.  
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existência, da oralidade à escrita, da crença à descrença, de Deus ao Diabo e ao Humano. Por 

isso, a Fenomenologia – fenômeno + logos, como aquilo que se mostra, como “retorno às 

coisas mesmas”, é o pré-reflexivo, o originário. Assim, a busca da fenomenologia é fugir dos 

preconceitos, prejuízos do conhecimento tradicional e fechado, de uma linguagem 

considerada morta e que Guimarães Rosa procura resgatar em suas obras, desenvolvendo uma 

dinâmica do ser da própria língua, trabalhada e viva. 

O Discurso descreve (ato fenomenológico) o autoconhecimento, a si próprio – “O 

sertão é dentro da gente”, afirma Rosa (2015, p. 256). Já em Merleau-Ponty, o homem é um 

projeto, encontra-se unido ao mundo vivido onde este vai se construindo. Seu discurso narra: 

 Lutas, guerras, estórias, amores, personagens, leis do sertão; 

 Relato da condição humana = ser-tão – “Viver é muito perigoso”; 

 Aquilo que percebe, a experiência vivida: (o sertão, ele/outros, a paisagem, o 

tempo não linear, imaginário, fala falada/falante e existência...).  

 Retrato do Brasil – fala do povo simples/erudito/criador, bem como dos donos do 

poder; 

 A fala não é somente de um personagem, mas de microssociedades = rede de 

falas: não procura falar sobre o povo, mas faz com que o povo se autorrepresente 

por suas próprias falas. 

Há um projeto poético85 na linguagem de Guimarães Rosa, assim como já 

evidenciamos em Merleau-Ponty. Em Guimarães Rosa, identifica-se o jogo com as palavras 

prosaica, vai além das falas do sertão mineiro, recria a própria língua portuguesa. Ritmo, 

aliterações, metáforas, imagens = prosa poética. Em Grande Sertão: Veredas não é diferente, 

sendo fácil constatar no desenvolvimento da obra quando da narrativa de Riobaldo e das 

demais falas ali presentes. Nas várias cenas, mistura-se a estética do enredo, no discurso, na 

poesia, na prosa que a toda hora perpassa a narrativa, pois não é uma fala sobre o povo, mas o 

povo se autorrepresenta em suas próprias falas. 

Ainda vale ressaltar a clara presença no enredo da diversidade das formas de falar o 

que provoca ao mesmo tempo, uma riqueza da linguagem e uma pura demonstração de duas 

realidades postas numa mesma língua revelando posturas atagônicas no discurso. Desta 

                                                           
85 Exemplo disto em Grande Sertão: Veredas, em que a linguagem poética se apresenta durante a narrativa. 

Entendo que a linguagem poética é fenomenológica, assim como a fenomenologia é poesia. Destacamos partes 

da obra em que a poesia se apresenta: “[...] feito entre madrugar e amanhecer”. (ROSA, p. 45). “Órfão de 

conhecença”. (Idem, p. 46). “A igual, igualmente. As chuvas já estavam esquecidas, e o miolo mal do sertão 

residia ali, era um sol em vazios”. (Idem, p. 52). “Vereda em vereda, como os buritis ensinavam, a gente varava 

para após”. (Idem, p. 58). Percebemos nestes exemplos o quanto de poético está elaborada a linguagem rosiana. 
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maneira, há um “[...] o choque de duas culturas, dois tipos de discursos: a grandiloquência dos 

donos do poder, sempre no alto, e, nas baixadas, a fala da gente humilde. ” (BOLLE, 2004, p. 

18). E isto está evidente nas várias cenas onde essa linguagem se apresenta de forma nítida ao 

leitor. 

Nesse contexto, podemos mencionar uma recriação estética: enquanto é exercida, 

como ato fenomenológico, a linguagem vai tomando suas formas e contornos que lhe tornam 

repleta de sentidos através de seus ritmos, melodia, construções de poesia e de prosa, 

envolvida em artes; além da beleza, ela possui uma estética que a faz viva. A poesia da 

linguagem permite que ela seja inerente a uma arte da palavra, assim como a pintura 

comunica na percepção e no silêncio uma linguagem poética e verdadeira porque é do sertão. 

Já a forma prosaica também se enquadra nessa dimensão de uma linguagem que ultrapassa a 

compreensão, como expressão natural do jeito como se apresenta, sem a rigidez de uma 

metrificação intencional. A prosa está mais liberada de ritmos regulares para se alinhar como 

discurso direto, absorvendo o que se apresenta no cotidiano. Como linguagem 

denotativa/conotativa, ela é mais abrangente no sentido de fazer com que a comunicação 

possa existir de maneira clara. Desse modo, nessa elaboração estética, podemos afirmar que a 

linguagem, especialmente em se tratando dos dois pensadores, é uma prosa poética. Ao 

mesmo tempo, esta busca ultrapassar o que está escrito, o contemplar a pintura e a linguagem 

dessa experiência vivida, o ritmo sonoro das palavras presentes na obra GSV, na qual é 

possível misturar poesia e prosa, imagens e recriações de palavras e seus significados, bem 

como os diversos retratos nos quais desenhamos a comunicação e a beleza da linguagem a 

partir da língua.  

c) A travessia: É a ação de atravessar ou perpassar de um lado a outro, seja em 

caminhos por terra, seja navegando sobre um rio. Nesse sentido de movimento é que 

abordamos a questão da travessia na perspectiva da linguagem. É mover-se, por isso, 

movimento, devir da linguagem que produz a existência. Como o que há é o homem humano, 

essa é a condição humana da qual Rosa (2015), aponta como solução às suas questões 

existenciais. Portanto, a linguagem é quem faz o ser humano existir, por essa razão, ela é 

existencial. 

 Travessia é recomeçar, estar aberto. Esse devir nos faz dizer que tudo que já foi é 

o começo do que já vai vir – Já e ainda não, reaprender e recomeçar. 

 Travessia do Discurso/linguagem – rumo ao infinito. 

 Oral – Escrita: narrativa oral ganha forma escrita. A fala funda a escrita. 
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 Regional – Universal = linguagem; uma cosmovisão de Guimarães Rosa. 

 Tempo: passado (memórias) – presente (narrativa oral/escrita) – futuro 

(infinitude); 

Se existe algo que está presente até o final da obra de GSV são as travessias. 

Travessia, segundo o dicionário Aurélio, significa: 1) Viagem ou passagem através de grande 

extensão de terra ou de mar; 2) Viagem por mar; 3) Vento travessão, contrário à navegação. 

Nesse sentido, deparamo-nos com a ideia de movimento, já que travessia é mover-se como 

ato de ir sempre. Assim, além de significar movimento, a linguagem é a que realiza esse devir 

no estado presente da narrativa riobaldiana. 

O enredo de Grande Sertão: Veredas descrito por seu narrador-personagem, Riobaldo, 

constitui-se, na verdade, num movimento de permanente travessia. Basta citar episódios da 

obra, como: As travessias dos Rios, do Liso do Sussuarão, das veredas, enfim, do Sertão.  

Segundo Martins (2008, p. 501), travessia é uma “palavra muito empregada em GSV 

com o sentido simbólico de vida, transposição de etapas. É a última palavra do romance, que é 

uma travessia pelos caminhos da imaginação, da reflexão, da arte”. Nessa perspectiva, 

travessia significa a própria existência do ser que narra. Porém, além dessa interpretação, em 

nossa tese empregamos a dimensão criadora e dinâmica da linguagem como forma de 

constituição do existir humano. Compreendemos que, para Merleau-Ponty, essa 

fenomenologia da existência é onde o ser se produz a partir da linguagem como ato de 

significar. Outros pensadores fenomenólogos apontam ser a fenomenologia a busca pelas 

essências ou existências, enquanto Merleau-Ponty salienta que essas essências buscadas nada 

mais são do que a linguagem como algo vivo e transformador na vida humana. Sua 

fenomenologia mundana parte da percepção que supera a dicotomia entre sujeito e objeto. Por 

esse viés, a linguagem possui papel fundamental em Merleau-Ponty e em Guimarães Rosa, 

uma vez que ela é quem permite ao humano existir.  

Travessia como ação de ir de um lugar a outro, ser movente capaz de perpassar 

regiões, indo em busca de algum lugar. Este será, pois, o sentido do qual trataremos ao longo 

de nosso texto. Se atravessar de uma margem à outra tem sentido de mover-se, de ir [...], 

então, na travessia tudo se renova e nada será igual ao que se passou. Nesse sentido, O 

narrador-personagem afirma que “O real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para 

a gente é no meio da travessia” (ROSA, 2015, p. 63). E continua: 

 

Eu atravesso as coisas – e no meio da travessia não vejo! – só estava era 

entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a 
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gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda e num 

ponto muito mais em baixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. 

Viver nem não é muito perigoso? (ROSA, 2015, p. 41).  
 

Percebemos aqui que a existência de nossas vidas está no fato de fazermos a travessia, 

que é o exercício a nos permitir, através da linguagem, o movimento constante de sermos 

quem somos, mesmo sabendo que “viver é um tanto perigoso”. 

Portanto, podemos indicar algumas das mais importantes travessias no sertão: do 

Urucúia, do São Francisco (o rio do Chico), o de-janeiro, do Liso do Sussuarão, das Veredas-

Mortas, do Sucruiú... o sertão é a grande travessia, dentro desta, as veredas, e todas elas como 

obra do homem humano que atravessa sua existência através da linguagem. Travessia humana 

da vida, do sertão, travessia da fenomenologia da linguagem que vai da narrativa oral de 

Riobaldo à escrita do pesquisador, “Senhor”, “Doutor”, Guimarães Rosa, que afirma o 

movimento da fala falada à fala falante como linguagem de ação. 

Desta forma, o narrador-personagem afirma que “Travessia, Deus no meio. Quando 

foi que eu tive minha culpa? Aqui é Minas; lá já é Bahia? Estive nessas vilas, velhas, altas 

cidades... Sertão é o sozinho. Compadre meu Quelemém diz: que eu sou muito do sertão? 

Sertão: é dentro da gente”. (ROSA, 2015, p. 256). 

Riobaldo entende o sentido de sua existência, quando afirma: “Travessia de minha 

vida” (ROSA, 2015, p. 241). Esta parece ser a maior declaração que denota em seu discurso a 

consciência de que o real está na sua própria vida. A avaliação de todas as suas lembranças o 

leva a perceber que o caminho da existência é feito enquanto se percorre nessa travessia. 

Então, esse movimento existencial a acompanhar a vida nesse sertão, mundo vivido, é todo 

construído na devida proporção em que estamos atravessando a nossa vida. Essa travessia da 

vida é fenomenológica, porque somos nós que a fazemos no ato de nossa existência. Travessia 

da linguagem em que Riobaldo vai delineando o percurso de sua existência, pela narrativa de 

suas vivas memórias atualizadas na percepção. É justamente durante o ato de atravessar que a 

linguagem vai dando forma de vida. Como? Como lidamos com o ser e sua linguagem, 

defendemos que não há separação entre o ser humano e sua linguagem, assim, tanto para 

Guimarães Rosa quanto para Merleau-Ponty, esse posicionamento se concretiza quando 

ambos entendem ser a linguagem inerente ao ser que a utiliza. É o mesmo ser que se 

utilizando da linguagem que ele próprio vai criando, em sentido reverso, a linguagem o faz 

existir possibilitando, portanto, o movimento de um léxico criador. Com isto, não podemos 

pensar numa linguagem que se coloque numa instância isolada de uma cultura da comunidade 

de falantes. Afirmamos isto, para que somente a partir de uma composição do sujeito e do 
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objeto, pensados em igualdade, serão capazes de propor uma linguagem realmente criadora 

coerente com o papel do ser homem.  

De todas as interrogações, especialmente as que tornavam o discurso de Riobaldo 

carregado de sentimentos de medos, dúvidas e crenças, a conclusão provisória como a 

existência humana, há de se entender ao menos que existe o homem humano, ainda em 

travessia. “Nonada. O diabo não há! É o que eu digo, se for... existe é o homem humano. 

Travessia” (ROSA, 2015, p. 492). Ocorria toda uma procura que variava entre a crença e a 

descrença no demo, ao menos um princípio de conclusão a que chega é a de que o ser humano 

é o que existe de concreto. Contudo, não para nele. Há que prosseguir, por isso, travessia. 

O pré socrático, Heráclito (2010) já afirmava que, ao atravessar um rio corrente, nem o 

rio é o mesmo nem eu sou o mesmo de quando do início da travessia. Esse fluir, devir, é o que 

reflete a linguagem no Grande Sertão: Veredas, ela é movente, por isso, criadora.  

Mas, o que é mesmo a travessia? É ir, é seguir caminho, sair de uma margem a outra 

do rio, até se demorando um pouco na terceira margem, é, principalmente, seguir rumo ao 

infinito. A Terceira margem de Guimarães Rosa significa estar na travessia, nas águas do 

desconhecido, pois não se sabe o que há na profundidade do leito do rio, é a realidade 

desconhecida da vida do homem. Mas, enquanto se faz a travessia é nela mesma que somos 

jogados e obrigados a remar rumo ao infinito. É movimento permanente que não se demora 

em querer permanecer parado, pois é devir. Não se tenta travessia sem criação, sem buscas, 

sem viver. A mudança é o que move o ser. É produzindo a própria existência em travessia que 

o ser rema nas águas da vida. Certamente, isso implica riscos e medo, porém não é muito uma 

escolha, nós desembarcamos nesse mundo já pronto, embora ainda não, onde cada um estará 

inserido com os outros e fomentando seu próprio existir.  

A todo momento, estamos realizando travessias, dentro da grande travessia da 

existência: a travessia do mar vermelho, a da Rio-Niterói pela ponte, ou de barca pelas águas 

da Guanabara na travessia Rio-Paquetá, Grossos-Areia Branca-RN, na Costa Branca, e tantas 

outras travessias em nosso caminho. Não paramos, esse é o real sentido de travessia nesta 

pesquisa. O devir, o movimento é o que nos permite fazê-lo por existirmos.  

Portanto, toda travessia nos põe um pouco de medo. Pois bem, atravessar irá requerer 

alguma habilidade, jeito, luta, mas, uma vez que existimos, isto é, somos postos no mundo, 

como ser-aí, estamos já na travessia e a alternativa é seguir. Ninguém constrói sua existência 

sem os percalços que nos acompanham, de modo que é no existir que estamos elaborando as 

criações e nossas ações. O verdadeiro sentido da vida não está na aparente segurança das 

margens, com a ideia de porto seguro. Não! A vida, realmente, não condiz com a monotonia 
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do aportar. O real de nossa existência está na travessia. O acontecimento da existência é algo 

constante e que se faz todos os dias. Assim, é no meio da travessia que recomeçamos e 

revivemos um acontecimento sempre novo. Quem se encontra nas margens jamais possui a 

percepção por inteiro da outra margem ou mesmo poderá saber como se faz a travessia, a 

menos que se tenha uma existência reduzida. O princípio da existência, isto é, no nascimento 

que representa, nesse caso, “a saída”, não dá para apontar maior sentido, já que a saída é um 

instante, como evento rápido. Assim também é “a chegada”, pois, com a morte finda-se o 

movimento de existir, por isso não se pode pensar em algo mais duradouro, mas é o fim ao 

qual todos tendemos após a travessia; daí, repetimos Heidegger, quando coloca que somos 

um ser para a morte.  

Sob essa ótica, podemos ressaltar que somos o que nós elaboramos durante a 

travessia. Portanto, é no meio da travessia que nos constituímos, além da percepção das duas 

margens, vivendo a navegar com suas escolhas, seus perigos a todo momento, sem saber o 

quão profundo as águas turvas nos fazem deslizar por sobre o espelho de nossa existência. 

Nessa perspectiva, defendemos em nossa tese que a linguagem em Grande Sertão: Veredas é 

a travessia feita pelos sujeitos falantes e também por seu caráter criador, imbuídos do 

movimento que a faz ser viva. A busca por uma linguagem em suas origens e que fale das 

coisas mesmas do mundo em que vivemos diz respeito ao que Guimarães Rosa sempre 

acreditou que acontece na travessia, quando se trata da linguagem, especialmente, no 

Português brasileiro, como língua de grande potencial ainda em expansão, rica de 

possibilidades e cheia de poesias. O que ele pretendeu foi resgatar aspectos utilizados nas 

falas da cultura antiga e atual, fundindo-as na criação de novos termos, de modo que a obra 

está repleta dessas palavras. Ex. Desendoidecer. Nonada = não + nada. Evidente que, assim, o 

quanto a língua no Brasil ainda é capaz de criar formas de falar extraídas da própria língua por 

sua riqueza poética. Além disso, vale destacar que Guimarães Rosa é um grande pesquisador 

da maneira como se expressava o povo do sertão. Esse aspecto era muito valorizado pelo 

autor quando trabalhava novos termos dando dinamicidade e vida à linguagem. Não se trata 

de uma simples invenção, seu propósito, porém, está embasado no conhecimento advindo de 

outras línguas que ele conhecia, bem como no conhecimento da própria língua portuguesa, 

culta, aqui representado pelo interlocutor, homem da cidade, que é o próprio Guimarães Rosa.  

Por outro lado, o discurso de Riobaldo, juntamente com as diversas falas de seus 

personagens, é a voz do próprio sertanejo. Apenas tem a perspicácia da dimensão que é a 

linguagem sertaneja, sabendo aproveitar as possibilidades de uma linguagem viva para 

exercer aí sua criação. O herói é, ao mesmo tempo, uma pessoa que luta com os seus, que vem 
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das plagas conhecidas do sertão, correndo todos os riscos da vida de um jagunço. Inebriado de 

coragem e medo, Riobaldo, já velho, é o ser que narra sua história com tanta vivacidade que 

suas palavras parecem tornar presentes os tempos idos de sua juventude quando vivera esta 

experiência. Percebemos que não há desejo de ocultar as desventuras vividas, os medos, as 

dúvidas da existência, a oscilação entre crer e não crer na existência de Deus e do Diabo, 

embora no fim lhes reserve que o que existe é o “homem humano” – travessia.  

Reportando aos antigos, no livro I de A República, Platão traduz no preâmbulo um 

diálogo que prepara toda a discussão que seguirá sobre a justiça. Em visita a Céfalo, de idade 

avançada, Sócrates quer saber o que pensas sobre o caráter dos homens, quando a essa altura 

da vida podem ser capazes de avaliar o caminho da vida já percorrido e assim, fornece 

elementos que possam inspirar aos mais jovens a enfrentarem a travessias de suas existências. 

Portanto, ouvindo aqueles que já o fizeram com a própria vida, pois, os antigos valorizavam 

em muito a sapiência daqueles que já haviam percorrido boa parte dessa travessia existencial, 

relatando suas experiências vividas as memórias que o impulsionam ao agir. “Fica sabendo 

que, à medida que outros prazeres, os do corpo, vão fenecendo, cresce-me a vontade e o 

prazer de conversar. ” (PLATÃO, 2006, p. 5). E a intenção de qualquer pessoa que chegue ao 

ápice da vida, assim como Céfalo, o narrador-personagem Riobaldo demonstra partilhar suas 

experiências ao narrar ao seu interlocutor sua saga pelos sertões afora. A fala passa a ser uma 

aliada, especialmente, ao descrever o caminho andado, porém, não esquecer que esta é feita 

no presente, portanto, não é somente um relato e pronto, mas, um fazer-se sempre. Para 

ambos, a percepção é “ouvir-te dizer como vês esse momento da vida”. (PLATÃO, 2006, p. 

5). 

  É também a perspectiva da fenomenologia de Merleau-Ponty que define a linguagem 

importante na existência humana, a percepção e a corporeidade imprescindíveis na 

constituição da comunicação entre os seres. 

Em face desse contexto, travessia é fenomenologia por não querer acomodar-se, no 

entanto está sempre se descobrindo, uma vez que é pelo inacabamento que poderemos ter o 

conhecimento real e verdadeiro que buscamos. Nesse sentido, Merleau-Ponty, existencialista, 

crê no homem como projeto. Isso significa que o ser humano está em permanente construção, 

em que seu inacabamento o faz estar sempre recomeçando.  

Travessia é a linguagem trabalhada, desse modo, criadora. É o lógos enquanto palavra 

pronunciada, como linguagem falada e linguagem falante – uma linguagem viva e com a 

força inovadora que ela é capaz de promover. Por esse motivo, não para nunca e está sempre a 

caminho. 
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Em 1965, o alemão Lorenz Günter, em conversa, no formato de entrevista, com 

Guimarães Rosa, e, depois publicada em livro sobre o método e a forma de como ele trata a 

linguagem, explicitou: “[...] há meu método que implica na utilização de cada palavra como 

se ela tivesse acabado de nascer, para limpá-la das impurezas da linguagem cotidiana e 

reduzi-las a seu sentido original” (LORENZ, 1973, p. 338). Isto é, a fenomenologia que 

pretende ser verdadeiramente rigorosa no trato com o fenômeno que se mostra no momento 

do contato originário traduz-se no mesmo sentido, no instante em que procura purificar das 

impurezas das ciências já elaboradas todos os preconceitos determinados como verdades 

finais. Ainda, tenta fazer com que a linguagem busque reencontrar seu sentido original, sem 

as máculas que as pré-noções desvirtuaram ao longo da história. 

Para Guimarães Rosa, “a linguagem e a vida são uma coisa só” (LORENZ, 1973, p. 

339). Por isso, ela pode evoluir porque é viva, assim, “Quem não fizer do idioma o espelho de 

sua personalidade não vive; e como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também 

deve evoluir constantemente. ” (LORENZ, p. 1973, p. 339-340). Mais uma vez, os dois 

autores aqui confrontados dão a prova de que pensam da mesma maneira sobre a linguagem. 

Merleau-Ponty, em sua concepção de linguagem, buscou desvinculá-la de uma visão estática 

e fora da realidade vivida pelos humanos, por isso, a compreensão é também fomentada pela 

linguística atual, em que as essências das línguas e da linguagem “[...] simplesmente elas 

devem ser concebidas numa dimensão que não é mais a do conceito ou da essência, mas da 

existência” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 81-82). Nesse sentido, os dois autores se 

encontram numa mesma perspectiva quando apontam a linguagem como sendo a própria vida, 

ou seja, em direção a essa dimensão do ser movente da existência. É essa linguagem que 

define o existir humano, pois “homem meditando sobre a palavra ele se descobre a si mesmo” 

(LORENZ, 1973, p. 340). Está entranhado em si, por isso Guimarães escreve: “Levo o sertão 

dentro de mim e o mundo no qual vivo é também o sertão” (LORENZ, 1973, p. 342). Já não 

há nem homem, nem linguagem, nem mundo que esteja separado dessa realidade. “A língua é 

o espelho da existência, mas também da alma. ” (LORENZ, 1973, p. 345). 

 

6.3 O corpus - Parte II: a partir da fenomenologia 

 

Encontraremos em sua narrativa os elementos que deverão ser percebidos levando-se 

em conta essa “mistura” que estrutura as falas no romance.  

Nosso intuito, portanto, será analisar partes do discurso de Riobaldo ao longo da obra 

citada de Guimarães Rosa à luz da Fenomenologia da Linguagem em Merleau-Ponty. Para 
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tanto, delimitamos falas de Riobaldo, ora como narrador, ora como personagem. Portanto, 

utilizaremos cenas do romance a partir de palavras-manchete como: “Mire e veja”, “Sertão” 

e “Travessia”. Ressaltamos que tais termos tão recorrentes na obra estão imbrincados e que 

num mesmo recorte poderão estar presentes as três, ou apenas parte delas. É importante 

mencionar que, em Merleau-Ponty, associaremos “Percepção”, “Mundo vivido” e “Devir 

da Linguagem”, respectivamente. É assim que pensaremos a linguagem viva nos dois 

autores.   

Antes, situaremos em que sentido estas palavras formam as categorias de nossa 

análise. 

 

6.3.1 MIRE E VEJA 

 

Presente no decorrer do discurso de Riobaldo, mire e veja é conclamado a todo 

instante na fala do narrador. A esse respeito, o que tem de importante e o que ela significa 

dentro da maneira de falar? Mire parece ser uma exortação ao fato de fixar bem, olhar num 

ponto e deixar as demais partes do campo de visão em segundo plano. É uma linguagem do 

próprio jagunço que se utiliza de armas para combate certeiro. “Mirar bem e atirar” (ROSA, 

2015, p. 88). E o termo, veja, significa olhar bem se o alvo é realmente aquele. A visão é 

muito importante para um jagunço na hora do combate. Observemos o caso do cego 

Borromeu, que acompanhava Riobaldo no último combate contra o Hermógenes: “O que não 

vejo, não devo; não consumo” (ROSA, 2015, p. 366). Nesse caso do cego Borromeu, que não 

possui a visão, sua percepção é exercida de forma a aguçar os demais sentidos, através de uma 

percepção que está para além da visão do olhar.  

Em Merleau-Ponty, como a percepção é a primeira experiência que temos do mundo e 

das coisas que se apresentam na forma como são. É por esta experiência primeira que fazemos 

do mundo, animada por um corpo, constatamos que a percepção vai além de uma prática de 

ver, pois essa percepção é a experiência vivida. A fenomenologia, nesse sentido, é ter 

consciência perceptiva das coisas da maneira como estas se apresentam a nós. Olhar é antes 

mesmo de qualquer parecer que venha a ter sobre os objetos que tocam meu olhar. Para 

Guimarães Rosa, mostra-se igual: mirar e ver por primeiro, somente depois vem a ação, que é 

atirar. Certamente, dependendo do instante, o atirar poderá ser feito sem a mira, mas, nesse 

ato, o risco de errar o alvo é grande.   

Outro aspecto diz respeito a chamar a atenção do interlocutor no ato da exposição. É 

uma interlocução, um chamamento para maior atenção ao discurso proferido ou à fala que 
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virá em seguida. Mesmo assim, é uma percepção aguçada que está em curso. Rosa (2015), em 

palavras do narrador, afirma: 

 

O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as 

pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas 

vão sempre mudando. Afinam e desafinam. Verdade maior. É o que a vida 

me ensinou. Isso que me alegra, montão. E, outra coisa: o diabo, é às brutas; 

mas Deus é traiçoeiro! Ah! Uma beleza de traiçoeiro – dá gosto! A força 

dele quando quer – moço! – me dá o medo pavor! Deus vem vindo: ninguém 

não vê. Ele faz é na lei do mansinho – assim é o milagre (ROSA, 2015, p. 

31). 

 

Riobaldo chama a atenção de seu interlocutor para esse aspecto do ser humano, sua 

existência é uma elaboração permanente. Todos os dias precisamos estar cientes de que 

estamos em devir e, assim, buscar nos reinventar a cada instante. Merleau-Ponty entende que 

a linguagem verdadeira não se encontra fixada numa gramática universal como se a expressão 

já estivesse consumada nela. Por isso, “A clareza da linguagem não está por trás dela, numa 

gramática universal que traríamos conosco, está diante dela, naquilo que os gestos 

infinitesimais de cada garatuja no papel, de cada inflexão vocal, mostram no horizonte como 

sentido deles. ” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 65). Com isto, a linguagem defendida aqui é 

aquela que ultrapassa para além do que está posto em signos, mas, ela é este movimento que a 

faz estar em permanente elaboração. Para a fenomenologia, essa parte do discurso do 

narrador-personagem Riobaldo vem reafirmar seu compromisso com o inacabamento do ser 

humano na certeza de recomeçar sempre, reaprender, estar aberto ao processo que requer a 

existência humana.  

O princípio da relação do ser com o mundo acontece, pois, a partir da realidade 

perceptiva. É esta porta de entrada da fenomenologia que, antes mesmo de traçarmos qualquer 

compreensão das coisas no mundo, de qualquer análise ou reflexão, pela percepção, o sujeito 

busca nos fenômenos que se apresentam e que o mundo é o que realmente vemos, conforme 

Oliveira (2016):  

 

Contudo, tão logo saímos da ordem de nossa vida espontânea e natural para 

aquela da reflexão e colocamo-nos a perguntar: o que é ver? Quem vê? E o 

que é visto? A partir daí, nossa crença silenciosa no mundo começa a 

desmoronar e já não estamos mais tão certos daquilo em que 

espontaneamente acreditávamos, ou seja, que o mundo é isto que vemos. 

Uma vez no plano da reflexão, buscamos razões para acreditar no mundo, o 

que nos leva a trocar a fé muda que temos nele por palavras, com as quais 

tentamos esclarecer nossas questões. Ao persistir nesta via e visando um 

esclarecimento completo, que não deixe sombra de dúvidas de que o mundo 
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é o que vemos, tentamos definir com as palavras, passo a passo, quem vê, o 

que é ver e o que é mundo. Assim instalando-nos na ordem do dito e 

buscando um léxico que ilumine, pela clareza do sentido das palavras, nossa 

visão do mundo, finalmente, acreditamo-nos na posse dele, quando o que 

alcançamos foi apenas um substituto verbal para o mundo que vemos, 

transformado, enfim, em coisa dita. (OLIVEIRA, 2016, p. 100).  

 

Visto dessa forma, a percepção é, portanto, o primeiro ato como contato primordial 

com o mundo e suas coisas, somente a partir desta experiência é que põe em palavras o 

sentido do que se percebe. A crença instalada no sujeito antes da reflexão desmorona a pseudo 

solidez que tínhamos num processo dinâmico que perfaz passo a passo através do léxico das 

palavras ditas. Estas é que dão o sentido ao mundo, esclarece aquele que vê, o que é ver e o 

próprio mundo. 

 

6.3.2 O SER-TÃO 

 

O sertão em GR, como dissemos, possui estas três dimensões nas quais pautaremos 

nossa compreensão e análise. O “ambiente” sertanejo é geográfico, metafísico e linguístico. 

Com essa tríade dimensão, situaremos o discurso de Riobaldo, sujeito, homem humano, 

analisado a partir do prisma existencial do ser. O sertão está associado ao mundo vivido, onde 

não haveria possibilidades de dissociação entre ambos. Nesse mundo é onde tem que se viver 

a vida, por isso encontramos ao longo de toda a obra uma exortação à existência, em que 

“viver é muito perigoso”. O sujeito está no mundo assim como o mundo é o próprio sujeito, 

por isso, a todo instante o narrador afirma ou pergunta sobre a arte de viver. Como o mundo é 

o sertão e “o sertão é do tamanho do mundo” (ROSA, 2015, p. 71), poderemos pensar com o 

próprio Riobaldo, como ex-jagunço, que o sertão e ele se fundem. Noutros momentos, de 

forma paradoxal, talvez diante de contexto adverso, a fala poderá determinar: “Sertão: estes 

seus vazios” (ROSA, 2015, p. 37). Esta é a dinâmica que percorre toda a obra, permitindo o 

movimento presente na linguagem do texto.  

O próprio título da obra já possui essa síntese dos contrastes. Grande Sertão 

universaliza o que se apresenta como esse lugar de dimensões maiores como o mundo. Está 

no singular e representa a fala culta, as normas e a eloquência. Os dois pontos sinalizam uma 

explicação. No entanto, é também de Veredas, com ausência do artigo antes e com a palavra 

no plural, representando todas as falas do sertão, das pessoas humildes, essa diversidade que a 

linguagem é capaz de proporcionar. Veredas são estreitos caminhos como veias que dão vida 

ao “Sertão nacional” (ROSA, 2015, p. 83) – um sertão que vai além do próprio sertão. Em se 
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tratando da linguagem que nos interessa aqui, temos, pois, dois universos dela, espaço grande 

como é a linguagem, mas com esse espaço mais localizado do interior como retrato do Brasil. 

Está claro com essa dinâmica e contradição que o sertão rosiano é o sertão vivo e que não está 

terminado. Ele é metafísico, não para se ocultar da realidade do homem sertanejo, mas para 

estar dentro do próprio ser. Assim como o sujeito está envolvido no mundo e sua existência 

está ligada a este, somente por essa dimensão entendemos a dinâmica do sertão: “O sertão é 

sem lugar” (ROSA, 2015, p. 292). Ao mesmo instante, se apresenta como aquele que está em 

toda parte. São ambiguidades ou paradoxos próprios da dinâmica da existência. Por essa 

razão, a todo momento, o narrador-personagem volta a lembrar: “Viver é negócio muito 

perigoso” (ROSA, 2015, p. 21).  

Se o sertão pode ser definido também como espaço físico, o grande sertão, lugar onde 

se produz nossa existência como espaço cultural em que vivemos, assim como no romance 

aparecem os nomes de lugares reais, podemos nos referir a alguns deles como cenários vivos 

apontados no enredo: o local da narração é a casa da fazenda de Riobaldo, à beira do Rio São 

Francisco, ao norte de Andrequicé. No chapadão do Urucúia, destacamos a travessia do Rio 

São Francisco, onde Riobaldo conhece o menino Reinaldo (Diadorim). A fazenda dos 

Tucanos é o local onde o bando liderado por Zé Bebelo fica sitiado pelo bando de 

Hermógenes. O cenário demonstra um ambiente de claustrofobia. O Liso do Sussuarão é 

outro local onde Medeiro Vaz tenta a travessia com seu bando, porém têm que se retirar. As 

Veredas-Mortas é o local marcado para a celebração do possível “pacto” de Riobaldo com o 

demo. E o Paredão, onde ocorre a batalha final na qual Diadorim mata Hermógenes e morre, 

terminando toda a guerra. 

O Ser-tão é também metafísico, por se tratar do movimento existencial interior que 

carrega os diversos sentimentos que povoam o seu ser. O ser humano se encontra em plena 

travessia da vida, por isso é chamado a ir construindo seu existir enquanto é capaz de seguir 

rumo ao infinito. O Ser-tão metafísico é o humano que está em busca a todo momento de dar 

sentido a si mesmo, embora consciente de seu papel no mundo real. Contudo, ele é feito desse 

ser que se encontra em fusão permanente com a experiência vivida desse mundo que é o 

sertão, lugar onde se produz o seu ser. Sua consciência está voltada para as coisas mesmas, 

seu mundo interior não é um permanecer somente em si, mas uma intenção que se abre a esse 

mundo em que vive.  

Por fim, o Ser-tão é linguístico e a obra Grande Sertão: Veredas evidencia muito bem 

a maior preocupação de Guimarães Rosa com a linguagem. Esse aspecto é logo percebido na 

primeira palavra que abre a narrativa: “– Nonada”. Esse primeiro impacto tanto pode 
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afugentar o leitor como pode torná-lo curioso a adentrar nesse universo de neologismos e 

descobrir as possibilidades que uma língua é capaz de conduzir. Nesse contexto, Guimarães 

Rosa mostra de propósito o quanto a linguagem praticada no sertão necessita ser levada a 

sério por sua riqueza, sonoridade, capacidade de invenção e criação, de sentidos e sua estética 

e de nunca ser algo fixo, em que sua prática a conduz a promover sempre o desenvolvimento 

existencial.  

O sertão, em suas dimensões, está o tempo todo sendo reinventado, porque a 

linguagem o faz existir pela ação dos humanos, que não param de ser criadores do mundo.  

A linguagem universal dos sentimentos, dores, amores, crenças, medos, dúvidas [...], 

tudo que envolve o existir humano, alcança uma dimensão maior por ser compreensível a 

todos os seres humanos. Por esse viés, essa linguagem, seja abrangente, em sentido global, 

seja mais localizada numa cultura sertaneja, será chamada por nós, em sintonia com Merleau-

Ponty e Guimarães Rosa, de linguagem mundana. Desse modo, demonstramos que todas as 

dimensões apresentadas perpassam umas às outras. Nosso intuito é a linguagem, o que não 

isenta que todas concorram para um mesmo ser do homem que habita o sertão-mundo. 

 

6.3.3 TRAVESSIA: COMO DEVIR DA LINGUAGEM 

 

Travessia é compreendida como o movimento permanente, ou seja, aqui associamos 

ao devir, cujo sentido gera vida, e flui no humano que faz as coisas acontecerem por meio de 

sua ação.  Ela é feita sempre em direção a um futuro, ao que está por vir, por isso não é algo 

fixo, parado. É a palavra que termina a obra com o intuito de nos revelar que a travessia 

continua como a existência da vida. É nessa perspectiva que compreendemos a travessia 

conforme apresenta Guimarães Rosa, entendida como sendo a linguagem, que por sua própria 

característica, possui a riqueza de significar e de dar sentido às coisas. 

Em Merleau-Ponty, ela também representa o devir da linguagem, que é movimento 

constante. Para ele, a linguagem não se prende num determinado lugar, como mencionavam 

as ciências e a filosofia clássica. Constitui-se no ato próprio da fala, quando vai se construindo 

como algo vivo e criador, pois, a ideia de “pronto”, “acabado”, não cabe aqui. A travessia tem 

o sentido de busca, de elaboração, de construção do mundo, e esta é feita por uma linguagem 

capaz de criar.  

Em sua memória narrativa, Riobaldo tem um jeito próprio de proferir seu dizer, 

regional e universal ao mesmo tempo – uma linguagem sertaneja e regionalista própria dos 

habitantes dos rincões do sertão brasileiro como resgate e valorização da forma de falar do 
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homem simples. Por outro lado, a fala riobaldiana é também uma linguagem universal, por ser 

capaz de refletir os diversos problemas que afetam o ser humano.  

A linguagem é o que atravessa de forma movimentada todo esse vivo sertão. O sertão 

que se desvela mediante a linguagem, pois o seu modo peculiar de ser é apresentado por uma 

linguagem ou o falar de sua gente. Nesses “espaços”, situa-se o sujeito que, ao narrar suas 

memórias pelos rincões do sertão brasileiro, utiliza uma linguagem poética, por isso, criadora. 

Tudo se constitui numa dinâmica que movimenta o caminhar pautado nas lembranças de 

Riobaldo, que ao longo de toda a obra confunde-se ele próprio entre narrador e personagem 

principal, entre ele e o autor Guimarães Rosa, inquietando o leitor a fazer também essa 

travessia pela riqueza da palavra que descreve o Grande Sertão.   

Guimarães Rosa teve apreço especial pela língua e a fez torná-la viva e presente na 

vida dos homens. Para ele, há uma musicalidade na língua. Numa carta a Harriet de Onis, 

expõe: “Não procuro uma linguagem transparente. Ao contrário, o leitor tem de ser chocado, 

despertado de sua inércia mental da preguiça e dos hábitos [...]” (MARTINS, 2008, p. ix). E 

mais, afirma Rosa a Lorenz Günter (1973): “Aprendi algumas línguas estrangeiras apenas 

para enriquecer a minha própria”. Eis aqui, portanto, o motivo pelo qual Guimarães Rosa 

desde a infância dominava várias línguas. Muitas vezes, juntou partes de palavras 

estrangeiras, fundindo com o idioma, e criou outras tantas palavras presentes em suas obras. E 

isto é uma marca sua. O falar regional com suas peculiaridades sertanejas como base, 

mesclado a elementos cultos, arcaicos, com outras línguas estrangeiras ou de invenção 

própria, faz parte dessa saga no discurso de Riobaldo e dos outros personagens do GSV. 

Portanto, afirma Guimarães Rosa: “Sou precisamente um escritor que cultiva a ideia antiga, 

porém sempre moderna, de que o som e o sentido de uma palavra pertencem um ao outro. 

Vão juntos. A música da língua deve expressar o que a lógica da língua obriga a crer. ” 

(LORENZ, 1973, p. 345). 

Importa, pois, compreender como Riobaldo percebe o sertão e utiliza de uma 

linguagem criadora. Estas são questões que surgem logo ao primeiro contato quando nos 

destinamos à leitura de Guimarães Rosa86, especialmente no caso a ser abordado aqui, as falas 

na obra Grande Sertão: Veredas. Nessa perspectiva, veremos como Merleau-Ponty irá nos 

permite entender essa linguagem viva capaz de produzir o existir do sujeito. Como a fala está 

                                                           
86 Em GSV, são muitos os termos criados ou fundidos com palavras correntes do sertão que no decorrer do 

discurso do narrador-personagem Riobaldo e demais personagens utilizamos como léxico próprio de Guimarães 

Rosa, já que não há nos dicionários comuns. Destacamos, portanto, dois dicionários específicos: Universo e 

vocabulário do Grande Sertão, de Nei Leandro Castro e O Léxico de Guimarães Rosa, de Nilce Sant’Ana 

Martins. 
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carregada desse devir que dinamiza a vida e nos encaminha a um agir no mundo? É, pois, 

numa tentativa de nos inquietar que estamos a fazer o percurso sinuoso pelas veredas desse 

mundo chamado sertão, pela linguagem da fala operante constituinte de uma travessia viva. 

Se afirmamos que o narrador-personagem é o próprio autor, estes se fundem numa 

linguagem criada e criadora. É também elaborada a partir da memória do autor, que narra suas 

lembranças de jagunço em aventuras de amor e guerras pelo sertão de Minas, de Goiás e da 

Bahia. Talvez se explique aqui o silêncio do interlocutor: autor, narrador e o “Senhor” findam 

sendo um só, e esse propósito é evidente em Guimarães Rosa. Dentre os fatos apresentados 

por Merleau-Ponty para que se possa compreender o ser da linguagem, destacamos um deles 

que trata da “experiência representada pela literatura, pois tornar-se escritor é aprender uma 

linguagem pessoal, é criar uma língua e um público para si, é portanto reiniciar, em nível 

superior, a criação da linguagem. ” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 7). 

Entendendo que a forma de falar mistura um regionalismo com a universalidade de 

uma língua que está para além das fronteiras geográficas. A criação do autor não somente 

corrobora a sua facilidade e paixão pela palavra, como também sua arte poética de juntar o 

erudito ao jeito de falar de uma gente simples, permitindo-se, pois, a maneira viva de uma 

língua. Nisso está o sentido do existir humano que a linguagem provoca. 

O que antes, pela tradição, a linguagem sempre esteve dissociada da consciência e 

apenas lhe servia de roupagem ou revestimento do pensamento, agora vimos que esta tese 

dualista não tem razão de ser, pois, a linguagem revela o que a percepção foi capaz de unir, a 

consciência e o objeto. E é a união a qual defendia Merleau-Ponty. Era, portanto, estática e 

não tinha o poder da comunicação, da construção efetiva do diálogo. Merleau-Ponty, 

discordando dessa ideia, afirma que a linguagem é movente e capaz da criação no ato próprio 

em que ela está se fazendo. Considera-se, desse modo, a importância do outro nessa 

construção.  

 

6.4 A Linguagem em Grande Sertão: Veredas  

 

A percepção é também o aspecto de relevante destaque na narrativa do protagonista 

Riobaldo no decorrer da obra Grande Sertão: Veredas. Sua fala é o próprio relato de sua 

percepção vivida no sertão. O mundo descrito na obra é o mundo sertanejo que envolve a sua 

vida. O ex-jagunço revive toda a trajetória de sua vida pelo sertão rebuscando em sua 

memória as lembranças que agora se tornam presentes quando se propõe contá-la a um 

interlocutor que aporta em sua fazenda. Compreendemos ser um monólogo-diálogo, já que 
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são muitos os sinais em que esse interessado interlocutor reage às muitas expressões dirigidas 

a ele. É monólogo quando identificamos um narrador contar a experiência vivida como 

jagunço em andanças pelas plagas do sertão brasileiro. Se por um lado, notamos um 

interlocutor que somente ouve e não se expressa em palavras, por outro, porém, admitimos 

nesse interlocutor o próprio autor Guimarães Rosa, como aquele que busca compreender 

vivenciando com os habitantes dessa travessia sertaneja toda uma cultura que o mesmo busca 

perceber. Por isso, ao narrar sua saga sertaneja, Riobaldo encontra-se, pois, imbrincado com o 

sertão. O que reforça nossa ideia de que o autor e interlocutor findam sendo um só. E isto é 

corrente entre estudiosos e pesquisadores de Guimarães Rosa.  

 

Quadro 5 - Corpus de Descrição e Análise – Grande Sertão: Veredas – Falas de Riobaldo 

A PARTIR DA FENOMENOLOGIA DA LINGUAGEM EM MERLEAU-PONTY – 

ANALISAR O DISCURSO DE RIOBALDO 

CATEGORIAS DE GRANDE SERTÃO: VEREDAS 

GUIMARÃES ROSA 

CONCEITOS CORRESPONDENTES EM 

MERLEAU-PONTY 

Mire e veja Percepção – Corpo próprio 

O Sertão Mundo vivido 

Travessia 
Linguagem, devir, movimento, 

inacabamento [...] 

 

Quando nos referimos ao mundo, encontramos nele o lugar geofísico e suas paisagens, 

mas, também, como experiência psico-metafísica, compreendemos que “O cenário desse 

mundo é o próprio sertão, que, além da paisagem e espaço, é o lugar dos sentimentos vívidos 

e por ele relembrados, assim como estado metafísico em que estão juntos narrador-

personagem, autor e interlocutor-pesquisador. ” (SANTOS & SOUZA, 2017, p. 242). Os 

sentimentos como amor, ódio, guerras, poder, dúvidas, conflitos antagônicos, crença e 

descrença, Deus e o Diabo e a linguagem, como a que vem produzir a compreensão do mundo 

e de si mesmo. Este é o espelho do andante pelas sendas do sertão que está em busca da forma 

como vivem as pessoas, sua cultura, sua linguagem. Enquanto o narrador-personagem 

Riobaldo descreve suas memórias a partir de sua percepção vivida, aquele que ouve está 

querendo captar mais dessa vida aventureira, escuta com atenção, concorda, anota, assim 

como faz todo pesquisador. Essa convivência uníssona é o que proporciona o produto-obra de 

Grande Sertão: Veredas.  
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6.4.1 CENAS DA OBRA GRANDE SERTÃO: VEREDAS  

 

O argumento do narrador-personagem Riobaldo é chamar a atenção de seu 

interlocutor: “Veja, considere. Essa expressão enfática se repete muitas vezes, sendo uma das 

marcas de linguagem de Riobaldo” (MARTINS, 2008, p. 334). Este é um recurso utilizado 

pelo narrador com o intuito de envolver o seu interlocutor na descrição que realiza.  

Não somente como relato do passado, mas, revivido na narrativa, por isso, a percepção 

analisada aqui, possui a característica de um sentimento atualizado a partir da narrativa 

riobaldiana como uma visão dentre as visões que podemos conceber: do autor, de Riobaldo e 

a de cada leitor.  

Segundo Bolle (2004), Riobaldo é “[...] um narrador dotado de uma prodigiosa 

capacidade de percepção e invenção, sustentada pela potência linguística. ” (BOLLE, 2004, p. 

19). Esta é a força da linguagem presente no discurso de Riobaldo a convidar aos que entram 

em sua narrativa como arte de criação. 

 

DESCREVENDO “MIRE E VEJA” - TOMADA 1 

 

Cena I: 

“O Senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. 

Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou” (ROSA, 2015, p. 31). 

 

Na sua chamada enfática no interior do discurso, Riobaldo aqui busca a atenção mais 

apurada do interlocutor para o inacabamento do ser humano que se encontra em meio à 

travessia de sua existência. Para ele, a vida é uma recriação constante e que é necessária essa 

disposição para se entender o sentido de nossa presença no mundo. Em face da fenomenologia 

merleau-pontyana, afirmamos com ele o papel de nossa abertura à dinâmica em que o ser 

humano está inserido. Nesse sentido, percebemos que o ser humano não está pronto, mas sua 

existência o faz ser criado a todo momento. Tal mudança não significa fragilidade de quem 

pareça estar fora de eixo. Riobaldo, no seu discurso, chama-o para mirar e ver, mergulhar na 

percepção que é a inserção de seu interlocutor no mundo do sertão. Com isso, é possível 

compreender que as pessoas ainda não foram terminadas, exatamente por estarem em 

processo que é a vida. O homem é o eterno viajante que é chamado a produzir-se enquanto 
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vive, de modo que podemos afirmar que ele é projeto: está se fazendo. Olhando a partir da 

fenomenologia merleau-pontyana que se apresenta como ser em processo, podemos afirmar, 

pois, que é mediante sua abertura ao fenômeno originário, a percepção, que nos insere na 

realidade do mundo vivido. Nessa elaboração fenomenológica, a percepção é a primeira 

experiência vivida que não requer nesse primeiro momento nenhuma análise ou reflexão 

como compreensão. Quando o narrador e personagem Riobaldo, repete em várias cenas de sua 

fala, chama a atenção de seu interlocutor utilizando sempre do mesmo termo, mire e veja, 

percebemos estar ele usando uma retórica comum nas falas narradas pelos sertanejos do qual 

o autor Guimarães Rosa capta com propriedade para fazer parte do discurso de seu 

personagem. Prestar atenção é voltar-se para além do olhar que se dirige para algo visto. 

Assim, o sujeito estar entranhado no objeto em que a consciência não se encontra isolada, 

mas, ao contrário, a partir da visão da fenomenologia, podemos então entender que mirar é 

dirigir-se a este algo que a consciência intencionou. E ver é fazer a experiência perceptiva no 

presente, mesmo que Riobaldo narre sua história como memória vivida, seu desejo é colocar 

ordem no seu passado, por isso, quando narrar ao senhor, ele o faz como se estivesse 

vivenciando tudo naquele instante. A narrativa aqui, é, pois, fenomenológica, com experiência 

do presente que se mostra, colocando-se dentro da narrativa por ele feita como personagem 

que assume o papel de narrador intradiegético87.  

Portanto, o narrador-personagem não se coloca como dono da linguagem ou da 

palavra, porém, ao utilizar com bastante frequência o termo mire e veja, o autor Guimarães 

Rosa põe em evidência o jeito de falar do sertanejo tão distante do falar dos centros urbanos. 

Com isso, destacamos a intenção do autor no seu trato com a linguagem em poder humanizá-

la destacando o seu poder criador advindo dos rincões e ocupando espaços que antes estava 

destinado somente aos cultos e intelectuais. O recurso de chamamento no diálogo por parte do 

narrador, universaliza uma fala regional, pondo-a em evidência, e isto, possui relevância na 

literatura que, sem abandonar a norma culta, introduz a forma de uso da linguagem de outras 

culturas.  

Um dos destaques de Grande Sertão: Veredas é, sem dúvida, o que mais resume todo 

o sentido do humano na presente obra e se confirmam nestas palavras de Riobaldo ao seu 

interlocutor de que “as pessoas não foram terminadas”, estão sempre mudando. Por isso, um 

método capaz de pensar o ser humano de cunho fenomenológico, torna-se adequado nesta 

análise. Mas, somente um método fenomenológico seria capaz de pensar o ser humano, 

                                                           
87 O narrador é o personagem que dentro do texto assume o papel de narrador. Riobaldo, é o narrador-

personagem da obra Grande Sertão: Veredas. 
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exatamente porque a fenomenologia não se presta como método linear, pois, é por seu caráter 

movente, de inacabamento que o torna inerente ao que é próprio do humano. Descreve o 

mundo vivido, busca conhecer as essências, porém, estas repõem a existência, e, o ser é corpo-

sujeito encarnado no mundo. Já não se constitui numa simples descrição fenomenológica da 

realidade, mas, busca transformar o meio em que vive. E não se trata de representação, o fato 

de descrever o sertão é fazer da percepção uma realidade que foi vivida como experiência, 

mas, também, é o presente que está se constituindo quando esta percepção se associa ao que 

está sendo visto como coisas mesmas do mundo. A linguagem em Grande Sertão está para 

além desta experiência vivenciada pelo autor nos caminhos do sertão, ela é a própria 

experiência atualizada a todo momento como existência real dos sujeitos no mundo do qual o 

ser é parte.  

 

Cena II: 

“Mire veja o que a gente é: mal dali a um átimo, eu selando meu cavalo e arrumando meus 

dôbros, e já me entristecia. Diadorim me espreitava de longe, afetando a espécie duma 

vagueza” (ROSA, 2015, p. 64). 

 

A fala de Riobaldo é uma narrativa sobre sua tristeza num melancólico momento de 

despedida de Diadorim. Numa passagem da página anterior (ROSA, 2015, p. 63), Riobaldo já 

havia chamado a atenção do “doutor”, a fim de que acompanhasse a sua ideia: “O senhor vá 

pondo seu perceber”. Aqui, evidencia-se sua intenção de a toda hora estar convocando seu 

interlocutor a fazer parte de seu discurso, redobrando sua atenção à sua fala. É um recurso de 

retórica por ele utilizado, uma clara herança da linguagem dos jagunços sertão afora. É estar 

sempre alerta ou à espreita para não ser surpreendido pelo inimigo. Guimarães Rosa captou o 

jeito de falar do sertanejo, retratado, especialmente, na linguagem de Riobaldo e dos 

personagens de Grande Sertão: Veredas. A espreita de Diadorim se constitui no olhar ou 

espiar atentamente, mulher tendo que viver um papel dúbio, sufoca seus sentimentos em nome 

de um desejo de vingança, vive o papel de jagunço, embora seja mulher. Diadorim, na 

verdade, na citada cena, se utiliza da linguagem do olhar, do silêncio, do corpo e até de gestos 

a evidenciar seu amor não concretizado entre ambos.  

O amor por Diadorim representa um dos sentimentos vividos por Riobaldo, que, 

juntamente com o dilema sobre a existência ou não do diabo, o acompanham por toda sua 

narrativa. No primeiro caso, o amor é sufocado, no segundo, as inquietações sobre a 
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existência ou não do demo, move-o a suscitar questões de foro pessoal e metafísico enquanto 

ser existencial. Enquanto faz a travessia da vida, Riobaldo apega-se a ideia do pacto, a 

angústia e a alegria da presença de Diadorim e ameniza sua inquietude nos conselhos dados 

por Quelemém. Esta cena revela uma das faces do narrador-personagem, o amor reprimido 

por Diadorim que o persegue durante toda a obra. Tal sentimento é perceptível através das 

atitudes empreendidas por Riobaldo, que ora demonstra a bravura de um jagunço, ou que o 

faz envolver-se de pensamentos e desejos tidos por esta sociedade como impossível de serem 

concretizados já que não ficaria bem a realização de um amor entre jagunços do mesmo sexo. 

E Riobaldo vive o dilema de nutrir seu amor por Diadorim o que o faz agir, muitas vezes, 

dentro desse limite de impossibilidade. Este é o segredo a acompanhar toda a sua vida no 

jagunceio revelado somente na batalha final quando Diadorim mata Hermógenes e é por este, 

morta, seu corpo inerte quando é despido, revela que de fato se trata não de um jagunço, mas, 

uma bela mulher. Riobaldo tinha razão em seu sentimento, mas não sabia que se tratava de 

uma mulher. Com certeza, isto o fez perceber o dilema vivido durante as andanças pelo sertão 

o que seu sentimento reclamava de forma verdadeira: o amor por outro jagunço, na verdade, 

era o real amor pela mulher que escondia sua personalidade para viver e vingar a morte do 

pai, Joca Ramiro. Este viés da narrativa daria outra pesquisa com temática sobre o papel da 

mulher dentro de uma sociedade exclusivamente de homens como o sistema jagunço, além de 

possibilidades outras que poderão ser congregadas a esta questão suscitada.   

Visto a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty, entendemos o quão é significativa 

a leitura que fazemos desta cena em que o destaque envolve os dois principais personagens do 

enredo, Riobaldo e Diadorim. A atitude demonstrada por ambos é a experiência que cada um 

vive mesmo compartilhando o episódio que os envolvem. No silêncio que toma conta deles, a 

linguagem presente aqui é a atitude do olhar que espreita de longe, e comunica pela presença 

de indivíduos que externam o que sentem, falando uma linguagem que parte do corpo.  

 

Cena III: 

“Desculpa me dê o senhor, sei que estou falando demais, dos lados. Resvalo. Assim é que a 

velhice faz. Também, o que é que vale e o que é que não vale? Tudo. Mire veja: sabe por que 

eu não purgo remorso? Acho que o que não deixa é a minha boa memória. A luzinha dos 

santos-arrependidos se acende é no escuro. Mas, eu, lembro de tudo. Teve grandes ocasiões 

em que eu não podia proceder mal, aindas que quisesse. Por que? (ROSA, 2015, p. 127). 
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Nesta cena, Riobaldo inicia sua fala pedindo desculpas ao seu interlocutor por estar 

falando demais. Trata-se de uma característica comum para quem, no alto de sua velhice, 

apresenta em bom número toda uma vida de experiências vivenciadas, sapiência pelos anos 

vividos, fazendo com que se tenha muito o que dizer. Sua percepção mais viva torna real no 

momento presente, que o faz revivê-la em suas memórias. A velhice88 não é somente um fim 

do caminho, porém ela lhe cumula de o ponto mais alto do saber a quem, de fato, pode dizer: 

eu vi, vivi. O discurso de quem carrega todo um cabedal de experiências vividas merece, da 

parte daquele Senhor, atenção suficiente para conhecer os caminhos já percorridos, o que se 

faz no presente e, também, o que ainda está por vir. Há um sentido existencial nesse 

chamamento, pois não está situado apenas num momento do tempo, mas perpassa essa 

temporalidade, na medida em que é o existir que conquistamos todos os dias. Assegura que 

tudo vale, assegura até aquilo que sai do rumo, como o desvelar da prosa. Essa possibilidade 

construída pela linguagem operante que se encontra sendo feita no instante da fala. 

O discurso na velhice representa um momento especial, é o ápice da maturidade e, 

portanto, da sapiência. Em meio à narrativa reconhece que “Falo demais”. Também revela a 

sabedoria dos mais experientes e que agora pode compartilhar e tornar viva sua boa memória. 

Em A República de Platão, conta que ao chegar ao Pireu89, Sócrates se encontra com o 

velho Céfalo de idade bem avançada, e este lhe cobra que venha mais vezes para dar-lhes o 

prazer de uma boa conversa. Por sua vez, Sócrates estima ouvi-lo por entender que a velhice o 

fez possuir sabedoria necessária durante a travessia da existência até ali. E a conversa é o 

prazer que resta à altura destes longos anos vividos e que agora, servirão de ensinamentos aos 

mais jovens que o escutam. Assim, Platão repete estas palavras de Céfalo a Sócrates: “Fica 

sabendo que, à medida que os outros prazeres, os do corpo, vão fenecendo, cresce-me a 

vontade e o prazer de conversar. (PLATÃO, 2006, p. 5). Portanto, o narrador-personagem 

Riobaldo indica estar nesse estágio da vida, pois, sua existência é narrada a um interlocutor, 

pelas referências, bem mais jovem, e que o escuta com atenção.  

Fenomenologia: A fala de Riobaldo, descreve um discurso repleto de memórias, 

porém, suas lembranças não estancam num passado distante, mas, sua experiência vivida 

agora se faz presença viva quando do ato narrativo. Estão juntos nesse ato as essências de sua 

existência como ser humano que apesar de estar velho, ainda está em travessia. Seu momento 

fenomenológico se concretiza no instante de retomada de sua percepção mais vívida.  

                                                           
88 Em grego, akmé se refere ao ponto mais alto, o clímax ou auge. Para os gregos, significa o ponto alto da 

maturidade sapiencial no exercício do filosofar, isto é, a velhice.  
89 O Pireu é o porto da Grécia onde aportavam produtos, mas, também, ideias.  
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A linguagem... “aindas” – o plural desta palavra como uma variação de “ainda” ou 

“inda” é a forma como se expressavam uma fala regional resgatada por Rosa que, segundo 

Martins (2008, p. 16), “Essa forma paragógica pode ser um arcaísmo remanescente da fala 

popular regional”. Ou seja, a adição de uma letra que se junta ao final da palavra “ainda”, 

resgatada pelo estudo das origens das palavras e seus significados. Isto evidencia o quanto o 

autor de Grande Sertão prima por apresentar em sua obra as riquezas que possui a língua 

portuguesa. Por isso, necessário é termos ciência dos arcaísmos resgatados, das formas 

correntes numa região específica do país, ou mesmo, a valorização da musicalidade permitida 

pela linguagem. Tudo isto faz com que o presente romance se distancie da maneira de 

escrever vigente, pois, tendo percebido isto, Rosa inova quando junta todos os elementos de 

uma linguagem viva se permitindo propor um enredo que fugisse do já cansado modelo de 

literatura. Portanto, a novidade do romance é, sua linguagem imbuída do seu caráter criador. 

E nisto, tanto Guimarães Rosa quanto Merleau-Ponty se completam na defesa de uma 

linguagem capaz de ser ela mesma criadora.  

Assim, a linguagem presente em Grande Sertão: Veredas se configura na passagem 

descrita acima como a mensagem dita ou mesmo escrita, permite extravasar-se para além do 

que está ali materializado na fala ou no texto. Esse ultrapassamento é o que faz da língua e de 

sua linguagem a torna um movimento capaz da compreensão e interpretação de palavras 

tornadas públicas.      

 

Cena IV:  

 “Neste mundo tem maus e bons – todo grau de pessoa. Mas, então, todos são maus. Mas, 

mais então, todos não serão bons? Ah, para o prazer e para ser feliz, é que é preciso a gente 

saber tudo, formar alma, na consciência; para penar, não se carece: bicho tem dor, e sofre 

sem saber mais porque. Digo ao senhor: tudo é pacto. Todo caminho da gente é resvaloso. 

Mas, também, cair não prejudica demais – a gente levanta, a gente sobe, a gente volta! Deus 

resvala? Mire veja. Tenho medo? Não. Estou na batalha. É preciso negar o que o ‘Que-Diga’ 

existe. Que é que diz o farfal das folhas? Estes gerais enormes, em ventos, danado em raios, e 

fúria, o armar do trovão, as feias onças. O sertão tem medo de tudo. Mas eu hoje em dia acho 

que Deus é alegria e coragem – que Ele é bondade adiante, quero dizer. O senhor escute o 

buritizal. E meu coração vem comigo (ROSA, 2015, p. 259).  
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Aqui aparece mais uma vez uma marca da obra: os paradoxos, as oposições, tão 

presentes no texto de Guimarães Rosa. Pois sim, os paradoxos e as oposições não significam 

algo ruim ou danoso, eles existem como devir que faz parte da linguagem viva de Grande 

Sertão: Veredas. De propósito, se faz presente o sentimento que está evidente na vida dos 

sertanejos, o confronto entre o bem e o mal, a dor e alegria, cair e levantar e Deus e o diabo. 

Este é um movimento do existencial, personificado no ser de Riobaldo, mas que está presente 

em todo ser humano. Nesta cena, é possível ir compreendendo que a empreitada feita pelos 

humanos na tentativa de responder sobre a origem do mal, e até alimentar a crença de um 

poder que pudesse auxiliá-los na luta contra o inimigo. Evidente que Riobaldo descreve sua 

busca nesse sentido, no decorrer da narrativa. 

Os paradoxos no decorrer de GSV constituem uma marca na obra, a mais significante 

delas está na permanente dúvida que acompanha o narrador-personagem, se o diabo existe ou 

não perdurará ao longo da narrativa. Como representação do mal, o demo preenche sua 

inquietude até o fim. Do lado oposto, Deus, como representação do bem, ambos definem as 

buscas de Riobaldo na compreensão de si e do mundo, ora crendo, ora descrendo. Essa 

angústia o fez tentar o pacto com o demo nas Veredas-Mortas. A busca por um pacto é o 

ponto central na tentativa de vingar-se de Hermógenes. Isto porque não é evidente se o tal 

pacto realmente aconteceu, isto é mais uma dúvida proposital deixada pelo autor. Apesar de 

tudo, essa crença ou descrença o conduz a ir adiante no seu projeto na jagunçagem. O 

caminho é resvaloso. Cai, levanta, sobe e volta. O ser humano e seus conflitos estão, pois, 

presentes no sentimento que envolve o narrador na luta diária pela existência.  

Nesse sentido, a existência humana é uma elaboração enquanto se faz a travessia da 

vida, ela não está pronta, mas, se elabora enquanto experiência de viver. E nesta cena 

evidencia-se quando a linguagem é movimentada contrastando suas ambiguidades, fazendo-a 

com que o narrador apresente em sua fala dentro desses paradoxos que se completam na 

consciência do saber. O mundo comporta a junção de maus e bons. As pessoas não são iguais, 

por isso, ter ciência das coisas, saber tudo não é ser dono do conhecimento, mas, é poder estar 

pronto para efetivação do pacto. O ser humano e o bicho animal sofrem e sentem as mesmas 

dores, porém, se distinguem porque o primeiro possui consciência do sofrimento que o 

envolve. Somente ele, o humano, sabe de sua existência e é capaz de compreendê-la a partir 

da linguagem, que por si mesma, já é um pacto de entendimento. A partir da fenomenologia 

merleau-pontyana, os paradoxos representam os movimentos das ambiguidades como sendo 

parte que se completam. É nesse sentido que entendemos os paradoxos presentes em Grande 

Sertão: Veredas. Enquanto Riobaldo está elaborando um pacto com o demo a fim de derrotar 
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o inimigo, na cena ora analisada, esse pacto toma dimensão ainda maior no sentido de que o 

ser que caminha neste mundo cheio de percalços e dificuldades, tende a elaborar uns com os 

outros.  

A Percepção: “Mire veja. Tenho medo? Não. Estou na batalha”. (ROSA, 2015, p. 

259). Chamamento possui caráter reflexão para si mesmo ao discorrer sobre a lida do viver e 

seus perigos. O medo está presente na vida, mas, na vida de jagunço, este não pode 

acompanhar. E Riobaldo afirma não o ter e que a coragem é um ingrediente para aqueles que 

levam a vida na batalha. Não se investir de medo permite ao ser estar ciente do papel do ser 

no mundo, e isto o faz superar qualquer adversidade, assim, estar na batalha é que o torna 

mais forte, pois este é o espírito de jagunço andante dos sertões. O “estar na batalha” revela o 

existir humano sendo feito a cada instante. Esta é a percepção da qual o narrador tem da vida 

que leva. O chamar atenção em mire veja nesse aspecto de sua linguagem está direcionado ao 

seu interlocutor, ao leitor da obra, porém, muito mais é um chamamento a si próprio, 

encorajar-se para a batalha que se avizinha, é a hora de tomar as rédeas da sua vida, como 

também instruir àqueles que estão sob sua ordem.  

No dito linguageiro do sertanejo, o demônio possui vários nomes, aqui ele o denomina 

de o “Que-diga”, e mesmo assim, negar sua existência. O medo está com ele, o demo, mas, 

Deus é o contrário, “é alegria e coragem”, reconhece o narrador. E conclui esta cena com a 

linguagem da poesia: “O senhor escute o buritizal. E meu coração vem comigo”. (p. 259). A 

linguagem é som, nesse caso nem carece de ver, mas, de ouvir a musicalidade presente no 

farfal das folhas, nos ventos, no trovão [...], tudo isso lhe remete ao passado, traz de volta o 

sentimento da experiência vivida nos gerais e são elementos que, de forma viva, no qual ele e 

seu interlocutor fazem a experiência no presente. Portanto, a narrativa em tela não é uma 

descrição passiva de algo que ficou presa a tempos idos, mas, acontece como o modo de ser 

no mundo do sertão e sua relação de corpo-sujeito nele.   

 

Cena V:  

“Uma encruzilhada, e pois! – o senhor vá guardando... Aí mire e veja: as Veredas Mortas... 

Aí eu tive limite certo” (GSV, 2015, p. 329). 

 

O lugar. Ápice de sua busca em efetivar o pacto com o demo. Envolve o senhor para 

que perceba, sua atenção para que vá escrevendo, memorizando, pois, “[...] – o senhor vá 

guardando” na memória ou em suas anotações. 
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Denominado de Veredas-Mortas, é o local marcado para a efetivação do possível 

pacto com o demo. Embora a realização desse pacto não fica evidente que tenha acontecido, 

ajuda a manter uma constante dúvida que Riobaldo carrega consigo que o faz ir da crença à 

descrença na existência do dito. Embora, se busque depositar nele apoio para vencer as 

batalhas. Também é fato que as referências a Deus são munidas de coragem, felicidade, 

bondade... o demônio é sempre referendado pelo lado oposto.   

O Sertão tem medo, e este é o próprio Riobaldo, mesmo assim, está na batalha. Deus é 

coragem, embora, tenha no pacto a oportunidade de superar suas dificuldades cotidianas, 

ruma, pois, para as Veredas-Mortas, local do encontro com o cujo.  

A descrição deste lugar é sugestiva fazendo lembrar os pequenos e sinuosos caminhos 

de veredas que recortam o sertão. Diferentemente das vivas veredas do sertão, as Veredas-

Mortas é seu oposto indicando limite certo onde se encontrava o ser Riobaldo. Mas, é 

também, um espaço de ação do ser inquieto de Riobaldo. Lugar tenebroso fincado no meio do 

sertão-mundo... 

   

Cena VI: 

Sobre isto, eu tirei um pé do estribo e ajoelhei no coxim da sela. Porque era a hora de olhar; 

mirei e vi. Como o inimigo vinha: as listras de homens, récua deles: passante de uns cém. 

Tive mão em tudo, eles ainda estando longe. Fafafa encostou dois dedos no meu joelho, 

como se até às mudas quisesse poder receber a ordem. Ele esperava um instante certo de meu 

respirar. Eu brinquei com a mão no arção. Vez de um, vez: todos e todos. Falo o dito de 

jagunço: que eles mesmos não conseguiam saber se tinham algum medo; mas, em morte, 

nenhum deles pensava. O senhor xinga e jura, é por sangue alheio (ROSA, 2015, p. 447). 

 

Postura para olhar mais atento. Agora, mirar e ver não é uma conclamação feita ao 

interlocutor, e sim uma ação exercida pelo próprio Riobaldo ao perceber que é preciso estar 

atento a chegada de inimigos. Narra a si, como reagiu e se posiciona para ver melhor, e fala: 

“mirei e vi”. A imagem percebida da aproximação do inimigo são “as listras de homens”.  Na 

vida de jagunço... As repetições próprias do jeito de falar do sertanejo, por isso, o “Falo dito 

de jagunço...” no ato eminente da guerra.   

 

Cena VII: 
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E me cerro, aqui, mire e veja. Isto não é o de um relatar passagens de sua vida, em toda 

admiração. Conto o que fui vi, no levantar do dia. Auroras (ROSA, 2015, p. 491). 

 

“Conto o que fui e vi”, declara Riobaldo no fim de seu discurso, ou seja, a experiência 

vivida tem uma presença real porque não é somente um relato, mas também uma vivência. 

Isso o faz reviver de forma intensa o seu discurso, pois não se trata de somente de um relato, 

Riobaldo revive toda uma experiência de vida.  

Epílogo do discurso: não é só relato, é experiência vivida.  

Identifica-se o discurso oral do narrador-personagem, ao mesmo tempo misturado com 

a forma erudita da linguagem de Guimarães Rosa, interdependentes nessa elaboração do 

discurso. A narrativa reflete a fala regional do povo, através de Riobaldo, embora, a 

preocupação do autor não permaneça apegado somente a este aspecto.  

 

DESCREVENDO: “SERTÃO” – TOMADA 2 

 

Cena I: 

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. Uns querem que não seja: que situado sertão é por os campos-gerais a fora a dentro, 

eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucúia. Toleima. Para os de Corinto e do 

Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é onde 

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

morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade. O 

Urucúia vem dos montões oestes. Mas, hoje, que na beira dele, tudo dá – fazendões de 

fazendas, almargens das vargens de bom render, as vazantes; culturas que vão de mata em 

mata, madeiras de grossuras, até ainda virgens dessas lá há. O gerais corre em volta. Esses 

gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é 

questão de opiniães... O sertão está em toda a parte (GSV, 2015, p. 19). 

 

O Sertão aqui é descrito como o lugar [...]. São esses Gerais? A riqueza de uma 

descrição da paisagem do sertão é de impressionar: os rios, as matas, os animais, misturam ao 

discurso a poesia perceptiva que Riobaldo apresenta em seu discurso, a contemplação daquele 

que foi capaz de vivenciar tudo isso e que se torna vívida quando é relatada. No sertão é 
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“onde o criminoso vive seu cristo-jesus”, isto é, vive o abandono, inclusive de autoridades, 

porém, condenado ao seu calvário. Há as fazendas, plantações, buritizais, madeiras [...] e no 

meio de tudo encontra-se o homem, que possui relevante papel nessa saga. Isso forma o 

mundo, pois o sertão está em toda parte, preenchendo com o mundo as ações feitas pelos 

homens e dando sentido à sua existência.  

No início da obra Grande Sertão: Veredas, o narrador-personagem, Riobaldo, 

descreve uma apresentação do lugar, sem, portanto, dar-lhe uma concepção fechada sobre o 

mesmo. Nesse mundo sertanejo e dinâmico, vivo, notamos a ausência do Estado, mas, se 

impõe as próprias leis ditadas seja pelo sistema jagunço ou por grandes fazendeiros. Os 

bandos armados, as guerras, são partes do cotidiano de rivalidade em que a violência está 

presente por esses campos. O sertão narrado nas estórias, constituído por sua gente simples e 

prascóvia90. Lugar de instabilidade de uma vida sertaneja árdua e longe dos grandes centros 

urbanos. Assim é o sertão que Riobaldo apresenta ao seu interlocutor e que Rosa está a 

convidar a cada leitor a entrar nesse mundo existencial. Mas, é nesse sertão tão afastado da 

reconhecida civilização, inclusive de uma linguagem tida como inculta que Guimarães Rosa 

traz para o centro colocando-a em destaque suas expressões até esquecidas.   

Esta cena apresenta o sertão ao seu interlocutor, descrevendo além dos aspectos 

geofísicos, também a maneira como os outros concebem o que se denomina sertão. A 

linguagem do trocadilho dito por seu narrador, “pão ou pães, é questão de opiniães”, 

demonstra que cada um tem seu pensamento não obrigatoriamente seja igual a dos outros. 

Para o narrador, o sertão é um composto de tudo o que se vê, embora se compreenda que ele 

possui a dimensão sem tamanho, “está em toda parte”, então, perceber o sertão é papel de 

cada um, já que o ser é parte dele. E por estar em toda parte, o sertão como mundo vivido 

inclui o ser humano como parte dele e não se pode pensar um sem o outro. Também, nos 

permite pensar um sertão que não permanece sempre igual, de que não está plantado num 

lugar apenas, mas, que se move com sua capacidade viva de estar presente em toda parte.  

Nas palavras de Riobaldo, a definição do sertão encontra-se entrelaçado no seu 

discurso. Em nossa defesa, quando somamos a própria palavra ser + tão, estamos dizendo que 

o ser humano, aqui na pessoa de Riobaldo e dos demais seres como aparecem na obra, são, na 

verdade, o ser no mundo do qual Merleau-Ponty e seus influenciadores, digo, Husserl,  

Heidegger e mesmo Sartre para citar os principais, definiram que ao pensarmos o ser não 

                                                           
90 Neologismo criado por Guimarães Rosa logo no início da obra GSV para designar a ignorância do povo ao 

matar um bezerro que nasceu com defeito, “Cara de gente, cara de cão – era o demo. Povo prascóvio”. (ROSA, 

2015, p. 19). Segundo Nilce Sant’Anna Martins, significa “Tolo, ingênuo. Variação de pascóvio”. (MARTINS, 

2008, p. 395). 
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podíamos excluir o mundo e vice versa. E, tomando por base Merleau-Ponty, entendemos 

com ele que “[...] o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece. ” (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 6). Com isso, se desfaz a ideia de homem e mundo e sua existência de 

forma separada um do outro, dessa maneira, o ser no mundo é o que nos faz constituirmos 

numa “única luz”. (Idem). Portanto, ao definirmos o sertão, estamos dizendo também sobre o 

homem. Por isso, tendo por ponto de partida a própria obra Grande Sertão: Veredas, nela 

podemos apresentar que concepção de sertão está em jogo. Não é uma repetição dos conceitos 

já apresentados até então, já um tanto quanto saturado, mesmo sem dissipar as convergências, 

o autor acrescenta outros sentidos para se pensar o sertão em sua dimensão metafísica que 

envolve o homem e sua luta diária a assegurar e elaborar sua existência. “Lhe falo do sertão, o 

que sei e o que não sei, a gente nunca sabe. ” Isto não é dúvida, é definição, ou melhor, são 

definições que não se apegam a um sentido apenas, assim, como é o mundo do sertão e o 

próprio ser. É fuga da ignorância a partir do só sei que nada sei socrático, porque ninguém 

deve se sentir dono de um saber em absoluto.  Sertão que se “alteia e se abaixa”, “É sem 

lugar”, ‘É onde o pensamento se forma mais forte...”, “Uns querem que não seja”, “É do 

tamanho do mundo”, “É sem tamanho”, “O sertão sou eu”.   

Este é, pois, o retrato da narrativa feita pelo narrador-personagem que pinta sobre o 

quadro real de suas vivências o sertão vivido e o sertão do presente.  

Há por parte de seu autor, uma intencionalidade proposital que o seu narrador deixa 

evidenciar quando apresenta a nós os sentidos que estão contidos no sertão. Remontando à 

concepção de intencionalidade de Husserl e Merleau-Ponty, (vide capítulo 3) podemos notar 

que o propósito desta é ir às coisas mesmas, um retorno às origens, concepção de estar 

direcionado a algo que a consciência descreve. Desta forma, além de apresentar o sertão em 

suas diversas facetas, o elemento como veículo que nos permite uma compreensão de sua 

percepção encontra-se na linguagem que o autor utiliza, ou as linguagens correntes da cultura 

sertaneja, dando voz a uma linguagem fora dos grandes centros. Segundo Bolle (2017), em 

entrevista, afirma: “O letrado diz: fala direito! E Guimarães Rosa constrói uma obra com as 

falas do sertão e com as palavras de todas as línguas do mundo [...]” E completa: “Olhe, 

aprendam a conhecer direito as letras ao invés de olharem de cima para baixo”. Esta é a 

afirmação dada por Bolle em entrevista no youtube ao falar da obra Grande Sertão: Veredas, 

demonstrando o propósito do autor em perceber a fissura existente entre uma cultura letrada e 

outra denominada por esta de cultura marginal na forma de falar. 

O autor tende a rebelar-se contra a forma de interpretar o sertão. No seu caso, ele não 

o interpreta, mas, desvela-o, sendo a linguagem já predisposta no sertão e ele apenas difunde-
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a. Então, ele não fala do sertão, mas, procura fugir das formas tradicionais de apresentá-lo a 

partir de seus já conhecidos problemas apenas. A diferença fica por conta de uma linguagem 

peculiar, não uma língua criada, mas criadora, e permitir que o sertão fosse autorepresentado 

nas falas de seus habitantes. A voz é concedida aos sertanejos como personagens que se auto 

revelam através da linguagem própria que produz sua existência como ser no mundo.  

Mas, hoje, estudiosos e pesquisadores e admiradores da obra de Guimarães Rosa, 

celebram numa caminhada todos os anos os mesmos passos feitos pelo personagem Riobaldo, 

mas, é o próprio autor quem, outrora percorreu a cavalo o itinerário sertanejo, com vaqueiros, 

conhecendo sua gente e seus costumes, dentre eles, a sua linguagem. E esta caminhada 

celebrativa de memória, feita a pé, organizada por Juliana Guimarães Rosa, sobrinha do autor, 

por nome Sertanias. Este projeto constitui um documentário que revela aspectos vividos por 

Guimarães Rosa nas décadas de 1940 e 1950, continuam até nossos dias, os mesmos 

problemas e suas novas faces. Um cenário já bem modificado, seja pela ação do tempo, seja 

por causa da ação e interferência dos homens, na exploração do agronegócio, e da mesma 

expoliação e pobreza de sempre.  

 

Cena II: 

Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o 

poder do lugar. Viver é muito perigoso... (ROSA, 2015, p. 33). 

 

“Viver é negócio muito perigoso” (ROSA, 2015, p. 21) ou “Viver é muito perigoso...”. 

(ROSA, 2015, p. 26; 33; 80). Esta é uma constante no decorrer de toda a obra Grande Sertão: 

Veredas. O narrador refere-se durante seu discurso ao risco permanente da existência humana. 

Também aparece como: “O perigo que é viver” (ROSA, 2015, p. 28).  Por vezes, de maneira 

afirmativa, noutras, parece questionar seu interlocutor a fim de que possa se posicionar frente 

a tão relevante questão da existência: “Viver nem não é muito perigoso? ” (ROSA, 2015, p. 

41). Ou, ainda, Riobaldo aponta: “Viver é um descuido prosseguido” (ROSA, 2015, p. 68). 

Estes são alguns exemplos repetidos no discurso de Riobaldo no decorrer da obra. Em sua 

narrativa, Riobaldo destaca por sua experiência vivida no sertão, a consciência dos riscos que 

viveu de forma nômade no sistema jagunço. Comandando ou sendo comandado, sua vida e 

dos demais carregava esse risco. Mas, o sentimento do ser humano Riobaldo perpassa os 

limites da vivência de jagunço. É também, o sentimento pessoal feito por ele enquanto 

humano e seus questionamentos sobre a existência. O perigo ronda, ele sabe, por isso, mesmo 
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com esse temor próprio do homem, no sertão, se levanta outro sentimento oposto que é ter a 

coragem para o enfrentamento das dificuldades do viver. Viver é perigoso, porém, não é isto 

que deverá deter os homens da luta cotidiana. O narrador chama a atenção para esta dimensão 

dos perigos da vida, embora, lembre em seu discurso que o “vau do mundo é a coragem”. E é 

este o sentimento daqueles que estão na jagunçagem, conscientes de que a vida é um perigo 

que lhes acompanham no cotidiano de suas existências.   

 

Cena III:   

Mas, o senhor sério tenciona devassar a raso este mar de territórios, para sortimento de 

conferir o que existe? Tem seus motivos. Agora – digo por mim – o senhor vem, veio tarde. 

Tempos foram, os costumes demudaram. Quase que, de legítimo leal, pouco sobra, nem não 

sobra mais nada. Os bandos bons de valentões repartiram seu fim; muito que foi jagunço, por 

aí pena, pede esmola. Mesmo que os vaqueiros duvidam de vir no comércio vestidos de 

roupa inteira de couro, acham que traje de gibão é feio e capiau. E até o gado no grameal vai 

minguando menos bravo, mais educado: casteado de zebu, desvém com o resto de curraleiro 

e de crioulo. Sempre, no gerais, é à pobreza, à tristeza. Uma tristeza que até alegra. Mas, 

então, para uma safra razoável de bizarrices, reconselho de o senhor entestar viagem mais 

dilatada. Não fosse meu despoder, por azías e reumatismo, aí eu ia. Eu guiava o senhor até 

tudo.  

Lhe mostrar os altos claros das Almas: rio despenha de lá, num afã, espuma próspero, gruge; 

cada cachoeira, só tombos. O cio da tigre preta na serra do tatú – já ouviu o senhor 

gargaragem de onça? A garôa rebrilhante da dos-Confins, madrugada quando o céu 

embranquece – neblim que chamam xererém. Quem me ensinou a apreciar essas as belezas 

sem dono foi Diadorim... A da-Raizama, onde até os pássaros calculam o giro da lua – se diz 

– e cangussú monstra pisa em volta. Lua de com ela se cunhar dinheiro. Quando o senhor 

sonhar, sonhe com aquilo. Cheiro de campos com flores, forte, em abril: a ciganinha, roxa, e 

a nhiílica e a escova, amarelinhas... Isto – no Saririnhém. Cigarras dão bando. Debaixo de um 

tamarindo sombroso... Eh, frio! Lá gêia até em costas de boi, até nos telhados das casas. Ou 

no Meãomeão – depois dali tem uma terra quase azul. Que não é que o céu: esse é céu-azul 

vivoso, igual um ovo de macuco. Ventos de não deixar se formar orvalho... Um punhado 

quente de vento, passante entre duas palmas de palmeira... Lembro, deslembro. Ou – o 

senhor vai – no soposo: de chuva-chuva. Vê um córrego com má passagem, ou um rio em 

turvação. No Buriti-Mirim, Angical, Extrema-de-Santa-Maria... Senhor caça? Tem lá mais 
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perdiz do que no Chapadão das Vertentes... Caçar anta no Cabeça-de-Negro ou no Buriti-

Comprido – aquelas que comem um capim diferente e roem cascas de muitas outras árvores: 

a carne, de gostosa, diversêia. Por esses longes todos eu passei, com pessoa minha no meu 

lado, a gente se querendo bem. O senhor sabe? Já tenteou saudade de coração... Ah. Diz-se 

que o governo está mandando abrir boa estrada rodageira, de Pirapora a Paracatú, por aí... 

Na serra do Cafundó – ouvir trovão de lá, e retrovão, o senhor tapa os ouvidos, pode ser até 

que chore, de medo mau em ilusão, como quando foi menino. O senhor vê vaca parindo na 

tempestade... De em de, sempre, Urucúia acima, o Urucúia – tão a brabas vai... Tanta serra, 

esconde a lua. A serra ali corre torta. A serra faz ponta. Em um lugar na encosta, brota do 

chão um vapor de enxofre, com estúrdio barulhão, o gado foge de lá, por pavor. Semelha 

com as serras do Estrondo e do Roncador – donde dão retumbos, vez em quando. Hem? O 

senhor? Olhe: o rio Carinhanha é preto, o Paracatú moreno; meu, em belo, é o Urucúia – paz 

nas águas... É vida!... Passado o Porto das onças, tem um fazendol. Ficamos lá umas 

semanas, se descansou. Carecia. Porque a gente vinha no caminhar a pé, para não acabar os 

cavalos, mazelados. Medeiro Vaz, em lugares assim, fora de guerra, prazer dele era dormir 

com camisolão e barrete; antes de se deitar, ajoelhava e rezava o terço. Aqueles foram meus 

dias. Se caçava, cada um esquecia o que queria, de de-comer não faltava, pescar peixes nas 

veredas... O senhor vá lá, verá. Os lugares sempre estão aí em si, para confirmar. 

Muito deleitável. Claráguas, fontes, sombreado e sol. Fazenda Boi-Preto, dum Eleutério 

Lopes – mais antes do Campo-Azulado, rumo a rumo com o Queimadão. Aí foi em fevereiro 

ou janeiro, no tempo do pendão do milho. Trêsmente: que com o capitão-do-campo de 

prateadas pontas, viçoso no cerrado; o aniz enfeitando suas môitas; e com florzinhas as 

dejaniras. Aquele capim-marmelada é muito restível, redobra logo na brotação, tão verde-

mar, filho do menor chuvisco. De qualquer pano de mato, de de-entre quase cada encostar de 

duas folhas, saíam em giro as todas as cores de borboletas. Como não se viu, aqui se vê. 

Porque, nos gerais a mesma raça de borboletas, que em outras partes é trivial regular – cá 

cresce, vira muito maior, e com mais brilho, se sabe; acho que é do seco do ar, do limpo, 

desta luz enorme. Beiras nascentes do Urucúia, alí o poví canta altinho. E tinha o xenxém, 

que titinpiava de manhã no arvorêdo, o saci-do-brejo, a doidinha, a gangorrinha, o tempo-

quente, a rola-vaqueira... e o bem-te-vi que dizia, e araras enrouquecidas. Bom era ouvir o 

môm das vacas devendo seu leite. Mas, passarinho de bilo no desvéu da madrugada, para 

toda tristeza que o pensamento da gente quer, ele repergunta e finge resposta. Tal, de tarde, o 

bento vieira tresvoava, em vai sobre vem sob, rebicando de voo todo bichinhozinho de finas 
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asas; pássaro esperto. Ia dechover mais em mais. Tardinha que enche as árvores de cigarras – 

então, não chove. Assovios que fechavam o dia: o papa-banana, o azulejo, a garricha-do-

brejo, o suirirí, a sabiá-ponga, o grunhatá-do-coqueiro.... Eu estava quase todo tempo com 

Diadorim (ROSA, 2015, p. 33-35). 

 

O discurso de Riobaldo continua descrevendo o sertão-mundo com suas experiências 

vividas; mesmo alertando que “os costumes demudaram”, ele ainda conhece o sertão e suas 

metamorfoses. Se não fosse seu despoder e a impossibilidade física, iria guiar o “senhor” e 

mostrar o sertão. Isso é atitude de quem, realmente, conhece bem esse mundo. Daí, vai 

descrevendo as coisas que existem no sertão: paisagens, fauna, flora e toda beleza viva que 

somente os rios possuem. Uma verdadeira narrativa poética aparece em sua fala. A linguagem 

apresentada que reforça o resgate e a forma de falar do sertão e o resgate de uma linguagem 

em desuso e erudita. A repetição de palavras: “chuva-chuva”, o movimento que vai e volta: 

“lembro, deslembro”, algo que não cessa: “De em de, sempre, [...]”, que reafirma: “trovão, 

retrovão”, “Trêsmente”, “tresvoava”, “dechover”. Esse é um exemplo em que estão presentes 

a percepção e a linguagem viva que atravessam o ser-tão.  

Ao retratar o sertão, Riobaldo apresenta sua percepção de um mundo sertanejo que 

está “demudado”, não somente em seus aspectos geofísicos, mas, em seus costumes. O 

testemunho de quem conhece a fundo este mundo porque nunca deixou o sertão, é real e por 

isso, avisa: “o senhor vem, veio tarde. ” (p. 33). Claro que Guimarães Rosa fala de um sertão 

de sessenta anos atrás, que através da narrativa de Riobaldo fala de um sertão que mudou ao 

longo dos tempos. Assim, como a recente experiência de percorrer os mesmos passos do autor 

brasileiro a cavalo, sua sobrinha, Julliana Dametto refez em 2017 a mesma travessia, a pé. E 

nesse ponto há o mesmo sentimento que fez com que o narrador dissesse ao seu interlocutor 

das mudanças constatadas entre os tempos de jagunço e o momento no final da vida em que 

narra sobre a experiência vivida. Em comemoração aos cinquenta anos de morte de 

Guimarães Rosa, Juliana Dametto, juntamente com um grupo de 75 pessoas refizeram um dos 

trajetos de Riobaldo pelo vale do Urucúia que resultou num documentário por nome de 

Sertanias. Falando sobre esse projeto, ela afirma: “A gente caminhou muito tempo assim, por 

lugares sem ver cidade... uma casa aqui, outra ali. ” (2017, 01’44’’). Em sua fala, ainda relata 

o que ainda permanece como descrito na obra, e também, o que mudou: “[...] vários 

problemas relacionados ao agronegócio que usam muita água dos rios da região, então, é uma 
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realidade, realmente, de muito esforço para sobreviver. Esse projeto é também é um pouco 

para isso, para valorizar os moradores da região”. (2017, 02’04’’). E ainda,  

 

[...] a gente tá no meio urbano, [...] olha para o campo como se fosse algo 

menor, às vezes, sabe. E, o conhecimento das pessoas lá, as estórias que eles 

têm para contar, a cultura é tão rica e é tão bonita, assim, que realmente, é 

apaixonante, eu acho que eu entendi quando eu estive no sertão o que meu 

tio sentiu, entendeu? (DAMETTO, 2017, 2’30). 

 

Nesta fala de Juliana Dametto nos mostra que apesar dos anos que separam a viagem 

pelo sertão empreendida por Guimarães Rosa e a realidade do presente andando pelos 

mesmos lugares, é possível encontrar muitas mudanças. Mas, ainda há aquele mesmo 

sentimento do qual o autor descreve em GSV, de que existe uma enorme fissura entre a gente 

do meio urbano e o sertanejo. E está evidente que é a experiência vivida do autor que nos 

permite perceber os sentimentos traduzidos na obra. 

  

Cena IV:   

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. Vaqueiros? Ao antes – a um, ao chapadão do Urucúia – aonde tanto 

boi berra... Ou o mais longe: vaqueiros do Brejo-Verde e do Córrego do Quebra-Quináus: 

cavalo deles conversa cochicho – que se diz – para dar sisado conselho ao cavaleiro, quando 

não tem mais ninguém perto, capaz de escutar. Creio e não creio. Tem coisa e cousa, e o ó da 

raposa... Dali para cá, o senhor vem, começos do Carinhanha e do Piratinga filho do Urucúia 

– que os dois, de dois, se dão as costas. Saem dos mesmos brejos – buritizais enormes. Por lá, 

sucurí geme. Cada surucuiú do grosso: vôa corpo no veado e se enrosca nele, abofa – trinta 

palmos! Tudo em volta é um barro colador, que segura até casco de mula, arranca ferradura 

por ferradura. Com medo de mãe-cobra, se vê muito bicho retardar ponderado, paz de hora 

de poder água beber, esses escondidos atrás das touceiras de buritirana. Mas o sassafrás dá 

mato, guardando o poço; o que cheira um bom perfume. Jacaré grita, uma, duas, as três 

vezes, rouco roncado. Jacaré choca – olhadão, crespido do lamal, feio mirando na gente. Eh, 

ele sabe se engordar. Nas lagoas aonde nem um de asas não pousa, por causa de fome de 

jacaré e da piranha serrafina. Ou outra – lagoa que nem não abre o olho, de tanto junco. Daí 

longe em longe, os brejos vão virando rios. Buritizal vem com eles, burití se segue, segue. 

Para trocar de bacia o senhor sobe, por ladeiras de beira-de-mesa, entra de bruto na chapada, 
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chapadão que não se devolve mais. Água ali nenhuma não tem – só a que o senhor leva. 

Aquelas chapadas compridas, cheias de mutuca ferroando a gente. Mutucas! Dá o sol, de 

onda forte, dá que dá, a luz tanta machuca. Os cavalos suavam sal e espuma. Muita vez a 

gente cumpria por picadas no mato, caminho de anta – a ida da vinda...  De noite, se é de ser, 

o céu embola um brilho. Cabeça da gente quase esbarra nelas. Bonito em muito comparecer, 

como o céu de estrelas, por meados de fevereiro! Mas, em deslúa, no escuro feito, é um 

escurão, que pêia e péga. É noite de muito volume. Treva toda do sertão, sempre me fez mal. 

Diadorim, não, ele não largava o fogo de gelo daquela ideia; e nunca se cismava. Mas eu 

queria que a madrugada viesse. Dia quente, noite fria. Arrancávamos canela-de-ema, para 

acender fogueira. Se a gente tinha o que comer e beber, eu dormia logo. Sonhava. Só sonho, 

mal ou bem, livrado. Eu tinha uma lua recolhida. Quando o dia quebrava as barras, eu 

escutava outros pássaros. Tirirí, graúna a fariscadeira, juriti-do-peito-branco ou a pomba-

vermelha-do-mato-virgem. Mas mais o bem-te-vi. Atrás e adiante de mim, por toda parte, 

parecia que era um bem-te-vi só. – ‘Gente! Não se acha até que ele é sempre um, em 

mesmo?’ – perguntei a Diadorim. Ele não aprovou, e estava incerto de feições. Quando meu 

amigo ficava assim, eu perdia meu bom sentir. E permaneci duvidando que seria – que era 

um bem-te-vi, exato, perseguindo minha vida em vez, me acusando de más-horas que eu 

ainda não tinha procedido. Até hoje é assim... (ROSA, 2015, p. 37-39). 

 

Esta cena inicia com Riobaldo afirmando sua viva percepção das coisas do sertão, 

mas, nesse caso, ele parece antecipar até mesmo os acontecimentos que ainda estão por vir. 

Tal percepção antecipada somente é possível, na verdade, devido à experiência vivida, que o 

torna capaz de antever tais fatos. Comparando ao sertão de tempo idos de quando jagunceava, 

Riobaldo relata a ausência das coisas que outrora eram mais favoráveis. Há um lamento 

implicado em nostalgias por esse sentimento de falta deixado do que antes fora vivido. Os 

“vazios” do mundo são uma experiência do narrador-protagonista, porém, ao mesmo tempo, 

lança o convite para que seu interlocutor faça ele próprio a experiência de descer ao sertão.  

Enquanto narra, Riobaldo deixa entender o seu constante estado de ser existencial 

revelado em seu sentimento de crer e não crer. Esse aspecto é bem específico aqui, já que o 

tempo todo ele está oscilando entre sentimentos opostos, uma das características próprias dos 

humanos, e em Grande Sertão é marca registrada. Na linguagem, a forma de descrever o 

sertão é também muito peculiar. Aqui é possível perceber que Guimarães Rosa, através de 
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Riobaldo, usa tanto a palavra coisa quanto cousa, atribuindo-se o mesmo sentido, porém, além 

do estilo e da sonoridade, ele resgata a forma falada do Português arcaico do Brasil.  

Descreve o sertão-lugar: os rios, os buritizais, a diversidade da fauna presente nos 

animais próprios do sertão. Percebe-se que nessa parte o sertão anda meio desabitado do 

humano ou há poucos deles, no entanto esse mundo ainda está intacto, o que o faz relembrar 

com certo saudosismo, e até cobra aspectos que foram desaparecendo ao longo da vida. Outra 

presença do jeito próprio de falar do povo do sertão é demonstrada no diálogo com Diadorim. 

 

Cena V: 

Bela é lua, lualã, que torna a se sair das nuvens, mais redondada recortada. Viemos pelo 

Urucúia. Rio meu de amor é o Urucúia. O chapadão – onde tanto boi berra. (ROSA, 2015, p. 

70). O sertão é do tamanho do mundo (ROSA, 2015, p. 71). 

 

Há poesia em “Bela é a lua, lualã”. Lua e nuvens são lualã, linguagem trabalhada a 

produzir novos termos carregados de poesias, sonoridade, numa espécie de aliteração que 

permite musicalidade à língua e sua força viva de comunicar. Termina essa parte afirmando: 

“O sertão é do tamanho do mundo” (ROSA, 2015, p. 71). O sertão é o próprio mundo vivido 

do qual Merleau-Ponty trata, onde está presente tudo o que faz o homem enquanto ser que vai 

construindo sua existência. É vida que se completa quando estão juntos, o ser e o mundo. 

Portanto, Riobaldo exorta em sua fala como está a dizer do sertão que ele tão bem conhece. 

Aliás, ele e o sertão são a mesma realidade. Um grande sertão, e por mais que se descreva, 

ainda há o que apresentar, pois não se esgota, por ser um mundo repleto de existências.   

 

Cena VI: 

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 e atenção.  

Foi um fato que se deu, um dia, se abriu. O primeiro. Depois o senhor verá por quê, me 

devolvendo minha razão. 

Se deu a tanto, faz tanto, imagine: eu devia de estar com uns quatorze anos, se. Tínhamos 

vindo para aqui – circunstância de cinco léguas – minha mãe e eu. No porto do Rio-de-

Janeiro nosso, o senhor viu. Hoje, lá é o porto do seo Joãozinho, o negociante. Porto, lá como 

quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo, verdade, que se chama, no sertão: é uma 
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beira de barranco, com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito. Cereais. 

Tinha até um pé de roseira. Rosmes!... Depois o senhor vá, verá. Pois, naquela ocasião já era 

quase do jeito. O de-Janeiro, dali abaixo meia-légua, entra no São Francisco, bem reto ele 

vai, formam uma esquadria. Quem carece, passa o de-Janeiro em canoa – ele é estreito, não 

estende de largura as trinta braças. Quem quer bandear a cômodo o São Francisco, também 

principia ali viagem. O porto tem de ser naquele ponto, mais alto, onde não dá febre de 

maresia. A descida do barranco é indo por a-pique, melhoramento não se pode pôr, porque a 

cheia vem e tudo escavaca. O São Francisco represa o de-Janeiro, alto em grosso, às vezes já 

em suas primeiras águas de novembro. Dezembro dando, é certo. Todo o tempo, as canoas 

ficam esperando, com as correntes presas na raiz descoberta dum pau-d’óleo, que tem. Tinha 

também umas duas ou três gameleiras, de outrora tanto recordo. Dá dó, ver as pessoas 

descerem na lama daquele barranco, carregando sacos pesados, muita vez. A vida aqui é 

muito repagada, o senhor concorde. Outro, meu tempo, então, o que é que não havia de ser?  

(ROSA, 2015, p. 92-93).  

 

No primeiro, dos três dias que sucederão, Riobaldo busca definir ou mesmo, deixa em 

aberto sua concepção do sertão, a fim de que o interlocutor e hoje, aos leitores de forma geral, 

possam redescobrir o que, de fato, seja o sertão.  

Riobaldo apresenta o sertão ao seu interlocutor e manda que ele o atravesse, fazer 

viagem dilatada para melhor conhecer. Pobreza e tristeza no sertão. Mostrar tudo: rios, garoas, 

animais, pássaros, serras, as madrugadas, luar, flores, trovões. Diadorim é parte desta 

exortação da beleza sertaneja. Incentiva que o senhor olhe, vá lá. Dia quente, noite fria. Lua 

sai das nuvens, Vaqueiros andando, não saber o que é o sertão. Travessia do Rio São 

Francisco com o menino Reinaldo, depois com o nome de Diadorim. Sertão move-se, saímos, 

subimos... devagar-depressa, ventos, pensar me quem ama... beira do rio esperando ele parar 

de correr. Riobaldo fala em sua morte, enquanto o rio Urucúia corre. (ele está sempre), 

representando a eternidade e suas movências. 

 

Cena VII: 

- O rio, objeto assim a gente observou, com uma crôa de areia amarela, e uma praia larga: 

manhãzando, ali estava re-cheio em instância de pássaros. O Reinaldo mesmo chamou minha 

atenção. O comum: essas garças, enfileirantes, de toda brancura; o jaburu; o pato-verde, o 

pato-preto, topetudo; marrequinhos dansantes; martim-pescador; mergulhão; e até uns 
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urubus, com aquele triste preto que mancha. Mas, melhor de todos – conforme Reinaldo 

disse – o que é o passarim mais bonito e engraçadinho de rio-abaixo e rio-acima: o que se 

chama manuelzinho-da-crôa. 

Até aquela ocasião, eu não tinha ouvido dizer de se parar apreciando, por prazer de enfeite, a 

vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos voos e pousação. Aquilo era 

para se pegar a espingarda e caçar. Mas o Reinaldo gostava: – “É formoso próprio...” – ele 

me ensinou. Do outro lado, tinha vargem e lagoas. P’ra e p’ra, os bandos de patos se 

cruzavam. – “Vigia como são esses...” Eu olhava e me sossegava mais. O sol dava dentro do 

rio, as ilhas estando claras. – “É aquele lá: lindo!” Era o manuezinho-da-crôa, sempre em 

casal, indo por cima da areia lisa, eles altas perninhas vermelhas, esteiadas muito atrás 

traseiras, desempinadinhos, peitudos, escrupulosos catando suas coisinhas para comer 

alimentação. Machozinho e fêmea – às vezes davam beijos de biquinquin – a galinholagem 

deles. – “É preciso olhar para esses com um todo carinho...” – o Reinaldo disse. Era. Mas o 

dito, assim, botava surpresa. E a maciez da voz, o bem querer sem propósito, o caprichado 

ser – e tudo num homem-d’armas, brabo, bem jagunço – eu não entendia! Dum outro, que eu 

ouvisse, eu pensava: frouxo, está aqui um que empulha e não culha. Mas, do Reinaldo, não. 

O que houve, foi um contente meu maior, de escutar aquelas palavras. Achando que eu podia 

gostar mais dele. Sempre me lembro. De todos, o pássaro mais bonito gentil que existe é 

mesmo o manuelzinho-da-crôa (ROSA, 2015, p. 126). 

  

Nesta cena, a linguagem aparece mais uma vez na sua forma trabalhada, como 

“manhãzando”, que significa que o dia está amanhecendo no sertão. É uma maneira corrente 

na fala sertaneja trazida por Guimarães Rosa. Também é comum encontrarmos na obra a 

palavra “dansar”, cuja forma em francês é danser, mas que era escrita desse jeito mesmo no 

português antes da primeira reforma ortográfica. Nessa perspectiva, Guimarães Rosa preserva 

a forma antiga, ao mesmo tempo que lhe parece trazer mais sonoridade. Ainda, há o devir da 

linguagem quando Riobaldo fala em “começar” e “descomeçar”, referência ao voo dos 

pássaros que fazem esse mesmo movimento que vai “sobre” e volta “sob”.  

A expressão culha que está no pensamento de Riobaldo sobre Diadorim, significa: 

“Ter coragem, ser macho. Deve equivaler à expressão popular ter culhão, ‘ser corajoso, 

valente’. (MARTINS, 2008, p. 143). 

 

Cena VIII: 
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E nisto, que conto ao senhor, se vê o sertão do mundo. Que Deus existe, sim, devagarinho, 

depressa. Ele existe – mas quase só por intermédio da ação das pessoas: de bons e maus. 

Coisas imensas no mundo. O grande-sertão é a forte arma. Deus é um gatilho? Agora, que 

mais idoso me vejo, e quanto mais remoto aquilo reside, a lembrança demuda de valor – se 

transforma, se compõe, em uma espécie de decorrido formoso. Consegui o pensar direito: 

penso como um rio tanto anda: que as árvores das beiradas mal nem vejo... quem me 

entende? O que eu queira. Os fatos passados obedecem à gente; os em vir, também. Só o 

poder do presente é que é furiável? Não. Esse obedece igual – e é que é. Isto, já aprendi. A 

bobeia? Pois, de mim, isto o que é, o senhor saiba – é lavar ouro. Então, onde é que está a 

verdadeira lâmpada de Deus, a lisa e real verdade? (ROSA, 2015, p. 283). 

 

No princípio desta cena, Riobaldo mais uma vez reforça ao seu interlocutor que sua 

narrativa é uma apresentação de tudo quanto retrata o sertão. Em tudo que conta, “se vê o 

sertão”. E que uma das tantas dualidades presentes na obra, Deus e o Diabo acompanham por 

todo o enredo. E aqui, o narrador afirma convicto sobre a existência de Deus. Que Ele existe, 

mas, que sua existência se acontece “por intermédio da ação das pessoas”. E esta é uma 

importante concepção de Deus, tornando-o mais presente entre os humanos, pois, a teologia 

revela um Deus que se deixa ser presença entre os humanos, reforçando mais a ideia de que 

Ele age quando os homens são capazes de estarem em ação com Ele e não aguardar uma 

intervenção divina somente. Isto, com ênfase vem ao encontro de que Deus sendo o bom, o 

Diabo, o mau, segundo o desenvolvimento em GSV, é no homem humano que se encontra 

tanto um quanto o outro. E que ambos são revelados nas ações dos humanos, Deus e Diabo 

fazem parte desse mundo vivido que é o sertão. Estas coisas imensas do mundo não estão 

alheias aquilo que o próprio ser, e isto, torna-se interessante porque as atitudes humanas 

findam dando um retrato do que é, de fato, o ser no mundo. Com isto, afirmamos ser uma 

atitude fenomenológica que ultrapassa a mera descrição somente e perpassa indo além desta, a 

uma interferência como modo de ser no mundo. Sua presença é de um ser encarnado num 

mundo real e convocado a transformá-lo.  

Momento marcante do discurso de Riobaldo o coloca no ápice de sua maturidade 

trazida pela idade. “Agora, que mais idoso me vejo...”  “penso como um rio tanto anda” [devir 

e poesia]  “o poder do presente” é intraduzível porque é o acontecimento não cristalizado... É 

fenomenológico: é o que é” (p. 283). “Isto, já aprendi”. (p. 283). Constata a experiência 

vivida, agora refletida em suas palavras de quem sabe não somente contar, mas, fazer de sua 
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narrativa rebuscada, a força do presente a mover os acontecimentos tornando-os realidade

  

Cena IX: 

Madrugada essa boa claridade. Luar que só o sertão viu. Vim dele.  

O Urucúia, o chapadão derredor dele. Estas árvores: essas árvores. Conversa, Zé Bebelo: 

conversa, com as marrecas choca, no meio das varas do juncal. Mesmo na hora em que eu for 

morrer, eu sei que o Urucúia está sempre, ele corre. O que eu fui, o que eu fui. E esses velhos 

chapadões – d’ele, dos Couros, de Antônio Pereira, dos Arrepiados, do Couto, do 

Arrenegado. Um homem é escuro, no meio do luar da lua – lasca de breu. Dentro de mim eu 

tenho um sono, e mas fora de mim eu vejo um sonho – um sonho eu tive. O fim das fomes. 

Ei, boto machado em toda árvore. Eu caminhei para adiante. Em, ô gente, eu dei mais um 

passo à frente: tudo agora era possível. (ROSA, 2015, p. 355). 

  

O narrador descreve nesta cena uma madrugada sertaneja, de escuridão vencida pela 

luz do luar. “Luar que só o sertão viu. Vim dele”. O fenômeno da madrugada no sertão tendo 

o luar como farol a iluminar a escuridão. A lua é quem possui papel destacado em meio à 

escuridão da madrugada. Essa descrição lembra o poema Madrugada camponesa de Thiago 

de Melo: “Faz escuro, mas eu canto, porque a manhã vai chegar”. A escuridão inibe a 

percepção ocular, mas, é bem verdade que as madrugadas escuras proporcionam a certeza de 

um nascimento do dia com brilho. Nesse sentido é que o ser humano é impulsionado a não 

largar sua busca permanente travada no escuro das incertezas do viver. Mas, este mesmo ser 

compartilha da beleza do luar, que somente o sertão viu, e se, o ser veio dele, portanto, o 

sertão que contempla o luar é o ser nele que participa dessa dádiva da existência. Além do 

que, a linguagem perfaz o devir que sai do escuro à luz. A descrição do narrador ainda 

menciona características do sertão percebidas por que há um luar que desnuda o ser-tão: 

árvores, os pássaros, o Urucúia e seus arredores. E mesmo o rio em correnteza, Riobaldo o 

associa que na hora de sua morte, o rio permanecerá em movimento, ele, o rio Urucúia está 

sempre. Mais uma vez, compreendido nas ambiguidades, a fenomenologia nos permite 

perceber que ela não é estática. Dá para ver o ser humano e nele o sertão-mundo. Perceber a 

madrugada escura sertaneja, pois é desta que surge um belo amanhecer, ou seja, dias melhores 

sonhados, deverão ser uma realidade. 

 

Cena X: 
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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, 2015, p. 403). 

- A esses muito desertos, com gentinha pobrejando. Mas o sertão está movimentado todo-

tempo – salvo que o senhor não vê; é que nem braços de balança, para enormes efeitos de 

leves pesos... (ROSA, 2015, p. 420). 

 

O sertão pode se apresentar por características de lugar como espaço geofísico, 

metafísico e por sua linguagem. Os componentes que fazem compreender o sertão englobam 

as três dimensões como defendemos, por saber que elas, na verdade, estão juntas no ser 

humano. “O sertão não tem janelas nem portas”. (p. 403). Significa que não há limites no 

sertão-mundo que prendam o homem na sua luta pela construção de sua existência. É poético 

e retrata liberdade de um mundo vivido que se encontra sem limites geográficos. Ou, 

poderíamos pensar num sertão onde não ter janelas e nem portas, significasse fechamento por 

não se ter saída. Optamos pela defesa da primeira situação, entendo que o ser humano é o 

responsável por dar o sentido ao seu existir no mundo em que portas e janelas deixam de ser 

óbices ao seu agir. Pois, estas poderiam fechar ou determinar suas ações, a sua forma de ser 

da mesma forma, mas, em não as ter, o sertão fica do tamanho do mundo, sem limites.  

A forma de referir-se ao sertão, se aplica na mesma direção ao ser humano implicado 

em saber-se unido a este. Por isso, pensamos aqui no homem, enquanto ser no mundo, 

concebendo que o homem é sertão e o sertão é o homem. 

Uma outra característica do sertão de Rosa que ultrapassa a questão geográfica é o seu 

devir quando o narrador diz que “o sertão está movimentado todo-tempo” . Percebemos aqui a 

dinamicidade do sertão vivo, que não pode ser pensado estático num lugar. A natureza se 

transforma, o ser e seu acontecimento existencial não o deixa parado. O fluir do sertão está no 

fluir de sua gente com sua cultura, com a linguagem que os constrói a todo instante. É o ser 

linguístico que assim como sua linguagem se acontece porque é construção o tempo todo. 

  

Cena XI: 

Somente que me valessem, indas que só em breves e poucos, na ideia do sentir, uns 

lembrares e sustâncias. Os que, por exemplo, os seguintes eram: a cantiga de Siruiz, a Bigrí 

minha mãe me ralhando; os buritis dos buritis – assim aos cachos; o existir de Diadorim, a 

bizarrice daquele pássaro galante: o manuelzinho-da-crôa; a imagem de minha Nossa 

Senhora da Abadia, muito salvadora; os meninos pequenos, nuzinhos como os anjos não são, 



187 

 

atrás das mulheres mães deles, que iam apanhar água na praia do Rio de São Francisco, com 

bilhas na rodilha, na cabeça, sem tempo para grandes tristezas; e a minha Otacília (ROSA, 

2015, p. 420). 

Não pensei no que não queria pensar; e certifiquei que isso era ideia falsa próxima; e, então 

eu ia denunciar nome, dar cita: ...Satanão! Sujo!... e dele disse somentes – S... – Sertão... 

Sertão...  

Na meia-detença, ouvi um limpado de garganta. Virei para trás. Só era o cego Borromeu, que 

moveu os braços e as mãos; feio, feito negro que embala clavinote. Sem nem sei por que, mal 

que perguntei:  

– “Você é Sertão?!” 

– “Ossenhor perfeitamém, ossenhor perfeitamém... Que sou é o cego Borromeu... Ossenhor 

meussenhor...” – ele retorquiu. 

– “Vôxe, uai! Não entendo...” – tartamelei. (ROSA, 2015, p. 479). 

 

O narrador busca definir e compreender o sertão. Ele é seu mundo vivido, espaço de 

vivência, pois, revela-se unido à vida daqueles que o habitam. Mas, o sertão e o ser homem 

estão na mesma dimensão do físico, metafísico/psíquico e linguístico. Porém, perceptível é o 

estado de guerra vivido em que se encontra Riobaldo. Não ter certeza alguma, o faz 

questionar. Afinal, o que é o sertão? Indaga Riobaldo. Envolvido pelo pacto que fizera com o 

demo, não sabe ao certo, por isso, funde em sua fala o Satanão, mas, diz S, de sertão. 

Pergunta ao cego: “Você é sertão? ” O jogo linguístico aqui, aponta para o sertão que está no 

ser, seja ele próprio ou mesmo na figura do cego, ou dos demais habitantes, o que é 

compatível com as confusões do existir. Nesse jogo, juntam-se pelo “S” de ser humano, de 

sertão e de satanão. Mesmo o enredo não evidenciando a concretização do pacto pleiteado por 

Riobaldo com o intuito de poder superar o inimigo no combate, ao menos num sentido, a 

realização deste é uma realidade presente na vida humana. A tentativa é de alcançar forças no 

embate da sobrevivência e supremacia na guerra da existência, e isto, torna-se evidente o 

humano na luta em transcender para além de seus limites humanos. Entendemos também que, 

se o demo é a representação do mal, nesse momento do pacto, o homem está muito mais 

próximo deste do que o bem na representação de Deus. Isto quer dizer que ainda não é hora de 

concluir o que é, realmente, o ser humano, pois, ele encontra-se me plena elaboração de si. 

Mas uma vez estão unidas na presente cena, o apelo linguístico e a existência do ser no 

mundo. 
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Com relação à linguagem no uso da palavra “indas”, refere-se ao mesmo que “ainda”, 

também usado por Guimarães Rosa como “aindas” (MARTINS, 2008, p. 16).  

Na ideia do sentir, nas lembranças e sustâncias, nestas palavras de Riobaldo, vemos 

como o narrador traz para o presente toda uma carga de memórias que não param no passado, 

mas, são atualizadas na sua descrição como o sentir e sustâncias.    

Presente também, e de forma constante, dois aspectos do sertão estão nesta cena: os 

buritis ou buritizais e os versos da cantiga de Siruiz.91 Esta planta característica do sertão dos 

gerais, além de fazer parte do cenário deste mundo, pinta um quadro marcante que a 

percepção de Riobaldo nunca esquece e é relatado toda vez que está a falar do sertão. Já a 

poesia da cantiga de Siruiz, aparece em Grande Sertão: Veredas sob a forma de quadras ou 

estrofes no decorrer da obra.  

O existir de Diadorim, pássaro, Nossa Senhora. da Abadia, as mulheres, Otacília. Uma 

revisão nas lembranças enquanto ainda está na casa com a mulher sequestrada do 

Hermógenes. Sem tempo para grandes tristezas.  

Sua narrativa por lembranças, constitui a ideia de sentir. Riobaldo já não fala somente 

do sertão como espaço geofísico, mas, enraíza-se nele e com ele na construção do ser. E o ser 

como elaboração existencial em que não há mais separação entre o homem e seu mundo. A 

descrição de elementos que tornam palpáveis o sertão como presença visível do ser no mundo. 

A isto estão envolvidos também, os sentimentos dos lembrares, a poesia das palavras narrados 

ou das cantigas do sertão, o pássaro sertanejo, manuelzinho-da-crôa, que o existir de 

                                                           
91 Cantiga de domínio público, cantada pelo jagunço Siruiz, registrado por Guimarães Rosa na sua obra. E esses 

versos da canção de Siruiz encontram-se em Grande Sertão: Veredas, (ROSA, 2015, p. 107):  

 

Urubú é vila alta,  

mais idosa do sertão:  

padroeira, minha vida –  

vim de lá, volto mais não...  

Vim de lá, volto mais não?... 

 

Corro os dias nesses verdes, 

Meu boi mocho baetão: 

Burití – água azulada, 

Carnáuba – sal do chão... 

 

Remanso de rio largo, 

Viola da solidão: 

Quando vou p’ra dar batalha, 

Convido meu coração...  

 

Riobaldo gostava tanto de ouvir essa cantiga na voz do jagunço Siruiz que em homenagem colocou o nome em 

seu cavalo de Siruiz. 
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Diadorim proporcionou admirá-lo em contemplação. O sertão que se mostra tão presente na 

imagem de Nossa Senhora da Abadia, refúgio e abrigo a aliviar as dores humanas, os filhos e 

suas mães tão sofridas, mas, de tão ocupadas na peleja que é viver mesmo, não lhes resta 

tempo para ficarem tristes. Dos amores vividos, Riobaldo aporta no amor de Otacília com 

quem casou-se, representando o amor duradouro. Mas, outros amores não foram menores, 

mesmo sendo passageiro, viveu com Nhorinhá o amor efêmero de prostitutriz ou militriz. 

Palavras fundidas e trabalhadas a partir do termo prostituta com meretriz. Porém, muito 

intenso foi o amor vivido mesmo impossível, por Diadorim, mulher que se vestia de jagunço 

para estar no bando onde predominava só homens, com o intuito de vingar a morte do pai, 

Joca Ramiro, contra Hermógenes. Riobaldo sufocou por toda vida esse sentimento que deixou 

marcas indeléveis no seu ser por não saber que Diadorim era mulher, revelação que vem 

somente após a morte dela.  

Na parte seguinte da cena, não pensei no que não queria pensar, Riobaldo tenta 

afugentar o que ele chama de falsa ideia de pensar no pacto com o demo. Interessante nesta 

parte da cena é o desejo de querer expressar por linguagem, o que, de fato, sentia em seu 

íntimo. Por suas forças tenta denunciar, isto é, dar cita em voz clara de palavras, o que lhe 

atormentava era o demo: Satanão, Sujo, ia falar, porém, destaca-se que apenas se refere a 

“somentes”, com “S” – Sertão, Sertão... Buscando compreender que, se “S” podia ser de 

Satanás, deveras é inerente ao ser do homem, Sertão que é ele próprio, Ser, Sertão, Satanás. 

Como ser humano, no caso, o Cego Borromeu, a quebrar esses pensamentos em êxtase, 

quando numa linguagem limpando a garganta, chama a atenção de Riobaldo que ouve e se 

volta para o cego, por sua presença e gestos como continuidade de uma linguagem, agora 

silenciosa. Borromeu é quem não vê por faltar-lhe a visão, mas é ele, Riobaldo, que não o 

enxerga, talvez, pela força do pacto o tirava de seu sentido do mundo em que está.    

O diálogo dentro da casa antes do combate final entre Diadorim e Hermógenes, é 

possível entender essa fusão da linguagem e ser falante, no caso aqui, a voz do narrador e uma 

fala específica de um representante do povo do sertão: “Satanão! Sujo!” disse somente: “S... 

– Sertão... Sertão...” E questiona o Cego: – “ Você é Sertão?” E numa linguagem peculiar 

falada pelos catrumanos, concorda, dizendo: - “Ossenhor... Dar voz (fala) peculiar de um 

povo pobre, esquecido... Linguagens presentes no sertão. Riobaldo: “Vôxe (vote + ôxe), 

expressões fundidas já comuns pelo sertão que Guimarães Rosa. “Não entendo, tartamelei”, 

quer dizer, (gaguejar, tremer a voz, não falar claro). 

O ser-tão é mundo de sua linguagem que é vida, ele acontece na existência real de 

seus seres e sua facticidade.      
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DESCREVENDO: “TRAVESSIA” – TOMADA 3 

 

Cena I: 

Eu atravesso as coisas – e no meio da travessia não vejo! – só estava era entretido na ideia 

dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um rio a nado, e 

passa; mas vai dar na outra banda e num ponto muito mais em baixo, bem diverso do em que 

primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso?  

 Agora, por aqui, o senhor já viu: Rio é só o São Francisco, o Rio do Chico. O resto pequeno 

é vereda. E algum ribeirão. E agora me lembro: no Ribeirão Entre-Ribeiros, o senhor vá ver a 

fazenda velha, onde tinha um cômodo quase do tamanho da casa, por debaixo dela, socavado 

no antro do chão – lá judiaram com escravos e pessoas, até aos pouquinhos matar... (ROSA, 

2015, p. 71).  

 

As travessias... o Grande Sertão: Veredas é ele próprio, a travessia por excelência. E 

ao atravessarmos a obra por suas veredas, descobrimos o quão faz ser grande por constituir-se 

de outras tantas travessias maiores: a do próprio sertão, da existência e da linguagem. Outras 

menores, dentre elas, podemos citar: Travessia do Rio São Francisco, do de-janeiro, do 

Urucúia, das Veredas-Mortas (local do possível pacto), do Sucruiú...  

A travessia é o que realiza o ser humano enquanto projeto. O homem é um projeto, no 

sentido de estar recomeçando sempre, isto é, como projeto fenomenológico. Como a travessia 

é o meio onde se encontra o ser humano, nem é a “saída” de uma margem, nem é a outra 

margem como “chegada”. Isto implica em que não se pode acomodar-se em nenhum porto, 

assim como o rio está em movimento, a existência humana se faz através dessa experiência 

vivida e a linguagem é quem a promove. Assim, narra Riobaldo: “Atravessamos o rio a nado 

não há como saber antecipado onde chegará na outra margem. ” É, pois, se sabe é na travessia 

e não projetar em que lugar se pode aportar. Assim, é a existência humana que não pode 

antecipar como será o fim, apenas estamos elaborando o que se faz no presente. Até pensamos 

o que poderá ser o futuro, porém, ele nunca é um propósito pronto. Por isso, a todo instante o 

narrador afirma ou mesmo questiona: “Viver nem não é muito perigoso? ”. Com esta questão, 

o narrador está a todo instante lembrando do risco que corre aos que se encontram em meio à 

travessia da existência. O perigo que é viver é também o que move o humano a recusar ou 

não a travessia da vida. Claro que a escolha é uma experiência que somente o sujeito pode 

realizar, por isso, estando ele fazendo a travessia, é, no dizer de Heidegger, jogado nesse 

mundo a fim de que ele mesmo se responsabilize por seus atos. O ser-no-mundo agora é o 
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Ser-aí (Dasein), humano existencial e chamado a fazer a experiência dessa existência no 

mundo. Merleau-Ponty segue esta perspectiva heideggeriana e defende que a subjetividade 

não pode existir fora do mundo, por isso, ao reafirmar a máxima da fenomenologia de retorno 

às coisas mesmas como elemento fundamental de compreensão da realidade do mundo vivido, 

ele entende com isso que há um envolvimento pessoal entre sujeito e mundo e não se pode 

pensar um sem o outro. É através do corpo que a subjetividade humana realiza a experiência 

do mundo, assim, o sujeito se abre ao mundo onde vive a partir da percepção. Com isso, o 

sujeito em Merleau-Ponty é corporificado, isto é, é sujeito encarnado. Portanto, as essências 

às quais Husserl pleiteava como busca de sua fenomenologia, Merleau-Ponty retoma-as e 

entende as essências são as que repõem a existência do homem e do mundo em sua realidade.  

 

Cena II: TRAVESSIA DO URUCÚIA 

O vau do mundo é a alegria! Mas Diadorim não se fornecia com mulher nenhuma, sempre 

sério, só se em sonhos. Dele eu ainda mais gostava. E então se deu que tínhamos esbarrado 

em frente da Lagoa Clara. Já era o do Chico – o poder dele – larga águas, seu destino. A ver, 

o porto-de-balsa, que distava pouco. Travessia, ali, podia ser perigosa, com tantos soldados 

vizinhantes. A gente se apartar? Ah, mas o que bastava o balseiro se chamar: – “Hô, 

passador! Hô, passador!...” – ele viesse. Assim, para uma invenção, que se teve. O balseiro 

só avistando João Vaqueiro e o Fafafa – estes ele então podia passar, com cinco dos cavalos, 

falavam que era para uns caçadores. Da outra banda, João Vaqueiro e o Fafafa fossem 

levando os cavalos para um lugar para cima da barra, no Urucúia, chamado o Olho-d’Água-

das-Outras. Lá a gente se encontrava.  

   Somente ficados com um cavalinho só, Alaripe e eu, Diadorim e Jesualdo, andamos beira-

rio, no vagarosamente. A gente esperava o que acontecesse. Ali mais adiante, era um porto-

de-lenha. – “Vau do mundo é a coragem...” – eu disse. E, com os rifles escorados, acenamos 

para uma grande barca – aquela, a cara-de-pau que tinha no bico da frente era uma cabeça de 

touro, boa sorte nos dava. O barqueiro tocou um berro no buzo, encostaram (ROSA, 2015, p. 

253). 

  O barqueiro não acreditou, deu o zé de ombros. Mas levou a gente travessia fácil, 

frenteando a boca do Urucúia. Ah, o meu Urucúia, as águas dele são claras certas. E ainda 

por ele entramos, subindo légua e meia, por isso pagamos uma gratificação. Rios bonitos são 

os que correm para o Norte, e os que vêm do poente – em caminho para se encontrar com o 

sol. E descemos num pojo, num ponto sem praia, onde essas altas árvores – a caraíba-de-flor-
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rôxa, tão urucuiana. E o folha-larga, o aderno preto, o pau-de-sangue; o pau-paraíba, 

sombroso. O Urucúia, suas abas. E vi meus Gerais! (ROSA, 2015, p. 254). 

  Travessia, Deus no meio. Quando foi que eu tive minha culpa? Aqui é Minas; lá já é Bahia? 

Estive nessas vilas, velhas, altas cidades... Sertão é o sozinho. Compadre meu Quelemém diz: 

que eu sou muito do sertão? Sertão: é dentro da gente (ROSA, 2015, p. 256). 

  A lua, o luar: vejo esses vaqueiros que viajam a boiada, mediante o madrugar, com lua no 

céu, dia depois de dia. Pergunto coisas ao burití; e o que ele responde é: a coragem minha. 

Burití quer todo azul, e não se aparta de sua água – carece de espelho. Mestre não é quem 

sempre ensina, mas quem de repente aprende (ROSA, 2015, p. 256-257) 

  Como os rios não dormem. O rio não quer ir a nenhuma parte, ele quer chegar a ser mais 

grosso, mais fundo. O Urucúia é um rio, o rio das montanhas. Rebebe o encharcar dos brejos, 

verde a verde, veredas, marimbús, a sombra separada dos buritizais, ele. Recolhe e semeia 

areias. Fui cativo, para ser solto? Um buraquinho d’água mata minha sede, uma palmeira só 

me dá minha casa. (ROSA, 2015, p. 355).  

  Mesmo na hora em que eu for morrer, eu sei que o Urucúia está sempre, ele corre (ROSA, 

2015, p. 355). 

  Travessia – do sertão – a toda travessia. (ROSA, 2015, p. 408). 

 

Dois dos rios que a obra retrata, tem atenção especial por parte do autor, Guimarães 

Rosa. Um é o Rio São Francisco, o Rio do-Chico e o outro é o Rio Urucúia. O próprio 

narrador diz viver na fazenda que herdara de seu padrinho Selorico Mendes às margens do 

Rio São Francisco, local em que acontece toda narrativa de Grande Sertão: Veredas. O rio 

Urucúia é meu amor, diz Riobaldo. Depois relata: Rio é só o São Francisco, o Grande. Os 

outros, como o Urucúia são Veredas. Mas, é nas veredas que se conhece o ser-tão, pois, o rio 

Urucúia é de claras águas, não dorme é alegria. “[...] o Urucúia está sempre, ele corre”. 

(ROSA, 2015, p. 355).  

Anos depois de publicar Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa reafirma seu 

apreço pelos rios, dizendo:  

 

Gostaria de ser um crocodilo, porque amo os grandes rios, pois são 

profundos como a alma do homem. Na superfície são muito vivazes e claros, 

mas nas profundezas são tranquilos e escuros os sofrimentos dos homens. 

Amo ainda mais uma coisa de nossos grandes rios: sua eternidade. 

(LORENZ, 1973, p. 328-9). 
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Com este pensamento sobre os rios, voltamos a mencionar o filósofo pré-socrático, 

Heráclito de Éfeso (535 a.C. – 475 a. C.). Nos seus fragmentos ao falar do rio, diz que ao 

atravessar um rio, nem o rio é o mesmo, nem eu sou o mesmo. As águas já passaram, não as 

mesmas de quando se começa a atravessar, assim, como o indivíduo que faz a travessia, 

também, não é o mesmo, pois, este se encontra noutra situação presente. Está em travessia é 

estar na terceira margem como lembra Guimarães Rosa em um dos contos mais conhecidos 

do autor. É, pois, no entremeio, no devir das águas do curso do rio que não dormem, assim, é 

o ser humano que se faz por sua ação em existir.  

A travessia podia ser perigosa. Esta demanda coragem, nas palavras ditas pelo 

narrador, destacadas por ele: “Vau do mundo é alegria”. Ou, “vau do mundo é a coragem”. Os 

rios escondem também muitos segredos, a profundidade, o movimento. Paisagens, 

montanhas, matas, rios, caminhos... tudo é sertão e “sertão é dentro da gente”. O narrador em 

momentos de questionamento existencial, consulta o “Compadre meu Quelemém de Góis”, 

que diz a Riobaldo ser ele mesmo o próprio sertão. Já não há como separar, portanto, o ser do 

sertão, por isso, é ser-tão, mundo e sujeito se entrelaçam formando um só e mesmo ser. Ser-

tão linguístico:  vida - “Fui cativo, para ser solto? ”. – sombra e água fresca. E continua: 

“buraquinho d’água mata minha sede, uma palmeira só me dá minha casa. ” (ROSA, 2015, p. 

355).  Percebe-se, um sentimento expressado numa linguagem estética, poética.  

 

Cena III: A TRAVESSIA DO LISO DO SUSSUARÃO 

Agora, o senhor saiba qual era esse o meu projeto: eu ia traspassar o Liso do Sussuarão! 

(ROSA, 2015, p. 409-415). 

Atravessar o Liso do Sussuarão. Ia. Indo, fui ficando airoso.  

 Por forma como a gente rodeou outra volta, não se passando no Vespê e no Bambual-do-boi, 

nenhum de meus homens não tirou palpite desse propósito. Pasmo deles ia ser. Daí, uns 

desconfiam, de se estar onde estávamos. Donde a perto dele umas pouco cinco léguas: o 

desmenso, o raso enorme – por detrás da mão dos morros. E a gente dava a banda da mão 

esquerda ao Vão-do-Ôco e ao Vão-do-Cúio: esses buracões precipícios – grotão onde cabe o 

mar, e com tantos enormes degraus de florestas, o rio passa lá no mais do meio, oculto no 

fundo do fundo, só sob o bolo de árvores pretas de tão velhas, que formam mato muito 

matagal. Isto é um vão. E num vão desses o senhor fuja de descer e ver, aindas que não 

faltem as boas trilhas de descida, no barranco matoso escalavrado, entre as moitarias de 

xaxim. Ao certo que lá em baixo dá onças – que elas vão parir e amamentar filhos nas 
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sorocas; e anta velhusca moradora, livre de arma de caçador (ROSA, 2015, p. 409-410). 

Adiante da gente, o mangabeiral. Depois, o raso. Aí o Liso do Sussuarão – em fundo e largo, 

as cinquenta léguas e as quase trinta léguas, das mais. Ninguém me fazia a seco de lá. 

(ROSA, 2015, p. 411).   

Aonde entrei, na areia cinzenta, todos me acompanhando. E os cavalos, vagarosos; viajavam 

como dentro dum mar (ROSA, 2015, p. 412).  

O senhor vê e vê? Alguém a alto me levou, alguém, salvo a um seguinte. Águas não 

desmanchavam meu torrão de sal. Ah, nem eu não tive incerteza em mente. Assim fomos. Aí 

eu em frente adiante.  

A fortes braços de anjos sojigado. O digo? Os outros, a em passo em passo, usufruíam 

quinhão da minha andraja coragem. Rasgamos sertão. Só o real. Se passou como se passou, 

nem refiro que fosse difícil-ah; essa vez não podia ser! Sobrelégios? Tudo ajudou a gente, o 

caminho mesmo se economizava. As estrelas pareciam muito quentes. Nos nove dias, 

atravessamos. Todos; bem, tirante um. Que conto.  

O que era – que o raso não era tão terrível? Ou foi por graças que achamos todo o carecido, 

nãostante no ir em rumos incertos, sem mesmo se percurar? De melhor em bom, sem os 

maiores notáveis sofrimentos, sem em-errar ponto. O que era, no cujo interior, o Liso do 

Sussuarão? – era um feio mundo, por si, exagerado. O chão sem se vestir, que quase sem 

seus tufos de capim seco em apraz e apraz, e que se ia e ia, até não-onde a vista não se 

achava e se perdia. Com tudo, que tinha de tudo. Os trechos de plano calçado rijo: casco que 

fere faíscas – cavalo repisa em pedra azul. Depois, o frouxo, palmo de areia de cinza em-

sobre pedras. E até barrancos e morretes. A gente estava encostada no sol. Mas, com a sorte 

nos mandada, o céu enuveou, o que deu pronto mormaço, e refresco. Tudo de bom socôrro, 

em az. A uns lugares estranhos. Ali tinha carrapato... Que é que chupavam, por seu miudinho 

viver? Eh, achamos rêses bravas – gado escorraçado fugido, que se acostumaram por lá, ou 

que de lá não sabiam sair; um gado que assiste por aqueles fins, e que como veados se 

matava. Mas também dois veados a gente caçou – e tinham achado jeito de estarem gordos... 

Ali, então, tinha de tudo? Afiguro que tinha. Sempre ouvi zum de abêlha. O dar de aranhas, 

formigas, abelhas do mato que indicavam flores (ROSA, 2015, p. 413). 

Certo. O senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro. Para velhice vou, 

com ordem e trabalho. Sei de mim? Cumpro. O Rio 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, 
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circunspecto. Amigos somos. Nonada. O diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe é 

homem humano. Travessia (ROSA, 2015, p. 492). 

 

Uma outra travessia descrita em GSV, também rica em detalhes é o projeto de 

transpassar o Liso do Sussuarão, agora por terra. Atentemos para a forma da linguagem e suas 

peculiaridades trabalhadas por Guimarães Rosa. De início, já nos deparamos com as palavras 

do narrador que diz: “Ia. Indo. Fui ficando airoso92. ” (ROSA, 2015, p. 409). O autor, de 

propósito, põe o mesmo verbo que nos dá a ideia de movimento, especialmente, o seu querer 

demonstrar essa força de algo que acontece naquele momento. Esta forma de falar, permite 

com que o discurso de Riobaldo não esteja preso no passado, mas, seja ato do presente em 

vistas ao futuro com a qual a língua se projeta. O que nos faz dizer que a linguagem 

empregada aqui não está estática, imóvel, mas, se elabora como devir que faz dela um 

exercício fenomenológico ao mesmo tempo torna o sujeito falante viver a experiência no 

mundo. Ou seja, a linguagem falante é quem produz o que entendemos por existência do ser 

no mundo. Por isso é que a descrição para Merleau-Ponty é uma linguagem no presente, 

mesmo que esta seja um relato da memória passada, nem no futuro apenas, é, pois, no 

exercício de sua atualidade que ela se faz viva. “O poder da linguagem não está nem nesse 

porvir de intelecção para o qual ela se dirige, nem nesse passado mítico de onde ela proviria: 

está inteiramente em seu presente [...]”. (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 83). Há, pois, na 

linguagem falante, esse poder de ir às coisas mesmas, ao mesmo tempo em que se projeta no 

futuro, mas, é no presente que ela acontece de forma real. Nesse resgate para se colocar a 

língua no movimento presente, Merleau-Ponty concorda com Guimarães Rosa ao dizer que 

“[...] nosso uso presente da linguagem poderá ser retomado enquanto a mesma linguagem 

estiver em uso, ou enquanto estudiosos forem capazes de recolocá-la no presente”. 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 84). E esse resgate e busca por uma linguagem operante, 

capaz de não se prender ao estático como linguagem morta, Guimarães afirma a Lorenz 

(1973, p. 340) que “O bem-estar do homem [...], depende de que ele devolva à palavra seu 

sentido original. Meditando sobre a palavra, ele se descobre a si mesmo. Com isto repete o 

processo da criação. ” Nesse sentido, o autor brasileiro fez isto a vida inteira, resgatando 

aspectos arcaicos e recolocando-os no presente e permitindo manter a vivacidade e o 

movimento da língua. 

                                                           
92 Segundo (MARTINS, 2008, p. 17), “airoso” significa: “Gentil, elegante, garboso, animado. ” 
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A linguagem ao fazer o movimento que dar sentido às coisas e ao mundo dos falantes, 

ela se constitui como criadora de novos sentidos quando é capaz de estar aberta a todo 

momento para animar e comunicar tornando o sujeito e o mundo em constante relação. 

 

A palavra, mesmo quando enclausurada num sentido fixado pelo dicionário, 

ao sair dele e entrar no movimento vivo da fala, pode e, constantemente o 

faz, variar, configurando-se em novos e inesperados modos de empregá-la, 

florescendo em sentidos que, até então não possuía. A linguagem atua sobre 

si mesma e reitera-se indefinidamente. Ela mesma é um mundo. 

(OLIVEIRA, 2016, p. 101). 

 

É assim que a linguagem é sempre viva, pois, não se demora nas palavras, mesmo 

sendo estas como signos fixos na obra, no dicionário. O que estar para além do signo é o que 

a faz ser movente como a travessia. 

Nessa travessia, o discurso do narrador-personagem ao apresentar imagens referentes 

à paisagem do Liso, usa vão e vau, referindo-se ao aspecto do lugar, o primeiro, é o próprio 

Liso como sendo vazio, ôco, perigoso, falso por ser contrário à realidade. Já o segundo, vau, 

quando se refere aos rios, é “Passagem” (MARTINS, 2008, p. 518), onde se pode atravessar a 

pé ou a cavalo já que é raso. Guimarães Rosa utiliza, desde o título de GSV e através do texto, 

situações contrastantes, isso, com o intuito de revelar o que é o homem humano, carregado de 

suas contradições, a obra torna visível esta característica própria dos humanos. Não sendo 

nenhum demérito, pois, a oscilação entre coisas opostas não significa uma dicotomia, mas, 

para que se percebe que este é um movimento que está presente no ser humano ao longo de 

seu existir. O que importa é que as duas formas presentes no ser do homem, o produzem 

como ser uníssono que contem este devir inerente ao ser.  

A percepção que o narrador apresenta do Liso do Sussuarão é que “[...] era um feio 

mundo, exagerado”. (ROSA, 2015, p. 413). O que lembra que atravessá-lo requer a coragem 

que se dispensa em travessias como o vau. Aqui não, o vão é tenebroso, cenário de perigo 

comparável ao mar, lugar de imensidão e de perigos. São certas travessias que o sujeito se 

depara durante a jornada do existir. Para atravessar o feio liso era preciso coragem, aqui o 

narrador denomina de “andraja coragem” pode ser interpretada em dois sentidos: 

“Esfarrapada; falsa, macha. ” E, também pode ser “[...] termo com o radical grego andro, 

homem, macho; andraja coragem seria então ‘coragem de macho’, ‘coragem viril’”. 

(MARTINS, 2008, p. 31).  

Mais uma vez, a linguagem se apresenta nesta parte da narrativa como aquela que está 

a produzir a essência do ser humano, a sua existência. “Vê e vê? ”. “Rasgamos o sertão. Só o 
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real. ” (ROSA, 2015, p. 413). A ênfase na repetição do termo até como recurso da fala em 

afirmar e perguntar ao mesmo tempo: “Vê e vê? ”. O sertão percebido é o sertão real, quer 

seja o ser humano, quer seja o sertão-mundo, lugar onde se revela a vida, eis o ser no mundo 

numa relação de entrelaçamento a produzir a existência destes. Rasgar o sertão é torná-lo 

presença concreta, aberto às possibilidades que a existência real promove. O narrador define 

toda essa busca de “difícil-ah”. Põe-se nesta palavra uma composição com uma interjeição ao 

ato de dizer a dificuldade que é a empreitada da travessia do Liso. A forma de falar é uma 

ação trabalhada que une a consciência da dificuldade com a sonoridade dada à palavra, 

demonstrando um misto sentimento de dor e alegria. Nesta cena, o narrador exclama a palavra 

“Sobrelégios”. Na verdade, é mais uma palavra criada por Guimarães Rosa e, segundo Nei 

Leandro de Castro é “Palavra que o autor inventou para sugerir, conforme os seus processos 

lexicogênicos, a operação de sortilégio superior. (Antonio Cândido, Tese e Antítese, p. 136). 

Para M. Cavalcante Proença (ob. cit., p. 215), trata-se de um latinismo (de super + legis), lei 

superior. ” (CASTRO, 1970, p. 137).  

Fim da cena, epílogo da obra. Aqui, no último parágrafo, o narrador-personagem volta 

ao início quando indagava sobre e se certifica com seu interlocutor sobre seu discurso. “O 

senhor vê. Contei tudo.” No alto da velhice, momento de avaliação, “barranqueiro”, isto é, 

morador ribeirinho do Rio São Francisco, termina este discurso, deixando-o aberto à 

continuidade do leitor rumo ao infinito. O ser humano não pode ser finalizado. Riobaldo 

representa apenas o ser humano. “Sei de mim? Cumpro.” O senhor circunspecto ouviu tudo. 

“Nonada”. A junção de não e nada reaparece no final da obra para lembrar o sentido do seu 

início como primeira palavra de GSV. “O diabo não há.” A dúvida que perdurou a obra inteira 

sobre a existência de Deus e do diabo, agora chega-se a termo: “Existe é o homem humano. 

Travessia”. (ROSA, 2015, p. 492).  
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7 CONCLUSÃO 

 

Dado o exposto, nossa conclusão não somente encerra este ato, mas também aponta 

uma retomada sobre a questão da linguagem, que está em permanente busca, entendendo-a 

como a fenomenologia que norteou esta pesquisa, o que proporciona, portanto, uma abertura a 

um infinito de possibilidades e à nossa continuidade na travessia. Nesse sentido, esta tese não 

se configurou apenas como o princípio da investigação sobre o assunto exposto, ao mesmo 

tempo que não é o fim, no qual as cortinas fecham o ato. Utilizando as palavras de Guimarães 

Rosa, não está na “saída” nem na “chegada”, mas no entremeio da existência humana, na 

travessia da linguagem em seu devir, na qual ela vai elaborando o ser cotidianamente.  

Por essa razão, empreendendo uma retomada do estudo realizado nesta tese, com fins 

de conclusão, apontaremos, nas questões abordadas, conclusões que não se atrevem ao 

fechamento em seus propósitos, mas, ao contrário, cada vez mais suscitam outras buscas, 

outros questionamentos e novas conclusões que apenas enriquecem o conhecimento da 

literatura brasileira e da fenomenologia, especialmente em Merleau-Ponty. Desde o princípio 

de nossa pesquisa, reconhecemos que os estudos acerca da linguagem são questões basilares a 

serem investigadas dentro de uma obra da literatura brasileira. Encontramos, assim, em 

Grande Sertão: Veredas, o ponto de partida para a nossa compreensão de um propósito da 

linguagem que fosse compatível com uma análise de cunho existencial e filosófico, 

identificando na fenomenologia essa possibilidade.  

Usando a ideia de Merleau-Ponty, defendemos que a fenomenologia tem sentido por 

seu inacabamento. Nessa perspectiva, ousamos afirmar que tal inacabamento não é símbolo 

de fracasso, mas aponta para uma linguagem apresentada enquanto movimento de criação, 

amparada no desejo constante de uma fenomenologia existencial, em que as duas, linguagem 

e fenomenologia, estão, por seu devir criador, no meio da travessia. 

Como presunção de fortalecer ainda mais os laços entre a literatura e a filosofia, em 

especial, com a fenomenologia, não podemos esgotar o referido tema por aqui. Por esse 

motivo, buscamos na literatura os elementos e temas que foram analisados à luz da filosofia, 

em nosso caso, da fenomenologia de Merleau-Ponty. A partir desse estudo, percebemos o 

quanto o movimento fenomenológico tem sentido e ainda pode ser utilizado como 

instrumento apurado em análises de questões da vida e do mundo vivido pelos humanos. 

Ao lermos a obra Grande Sertão: Veredas, podemos observar a quantidade de temas 

comuns ao ser humano, como questões de relevância que envolvem o ser existencial, suas 

vivências e relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo, na elaboração do seu ser. 
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Mesmo sendo uma narrativa que descreve uma ficção, é possível obter temáticas coerentes 

com o cotidiano da existência humana real, comuns a todos os seres de qualquer época ou 

qualquer parte do planeta. Então, a leitura de uma obra como Grande Sertão: Veredas não 

poderia se instalar num contexto meramente ficcional. O desenvolvimento da narrativa 

espelha o retrato das vivências do seu autor, assim como do seu leitor. Este último possui o 

papel de atualizar o movimento que parte da ficção à realidade. Tal transição é feita sob o 

olhar da fenomenologia, capaz de proporcionar uma leitura que possibilite se pensar o real 

vivido.  

Essa convergência se deu quando encontramos na fenomenologia, especialmente na 

fenomenologia merleau-pontyana de cunho existencialista, o que procurávamos como 

possibilidade de leitura da obra. Vimos, pois, que uma análise fenomenológica em Grande 

Sertão: Veredas veio de encontro ao mesmo sentimento pelo qual Guimarães Rosa primava 

pela linguagem. O autor de Grande Sertão sempre teve uma tarefa especial no trato com as 

línguas e, consequentemente, com a linguagem. A manipulação com as palavras por parte de 

Rosa bem como a busca inquietante por dar novas significações e outros sentidos às coisas 

fizeram com que tal mobilidade da linguagem fosse vista como algo vivo e capaz de 

promover a criatividade, isto é, a linguagem em seu devir poderia dinamizar a comunicação 

entre os seres. Assim, uma leitura fenomenológica da linguagem permitiu que ela se 

apresentasse com sua capacidade própria de fenômeno, como autorrevelação que possui vida 

própria. Desse modo, a linguagem de Grande Sertão: Veredas não poderia ser algo estático, 

como se soubéssemos o que a faz ser do começo ao fim. O interessante é que nessa leitura 

fenomenológica não há espaço para se pensar uma linguagem com esse sentimento de algo 

pronto ou estabelecido. O que entendemos é que a linguagem do narrador-personagem vai se 

constituindo na medida em que as palavras deixam ir revelando o sertão, no mesmo instante 

em que revela o ser que fala. Assim, nossa preocupação ao tratar da linguagem na referida 

obra foi mostrar o quanto a sua forma repleta de arcaísmos e partilha de outras vozes permitiu 

imprimir uma riqueza não somente com os neologismos, mas, também, com o ressoar de falas 

do povo pelo sertão adentro. Por esse viés, afirmamos que o sertão é linguístico, porque é no 

tom da linguagem nas falas de seu povo que este se desvelou como mundo da experiência 

vivida. Riobaldo apenas emprestou sua voz de narrador e personagem principal, porém, é 

possível escutar as expressões daqueles tantos sertanejos a preencher as veredas do sertão. As 

falas de Riobaldo e dos demais personagens evidenciaram que a voz do ser é a voz do ser-tão 

revelada na linguagem. Daí, fizemos questão de apresentar uma grafia separada, dando 

destaque para o ser, exatamente porque nosso intuito foi o de perceber que o sertão e o homem 
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humano sempre foram o mesmo. O ser sugerido por Guimarães Rosa é o homem e este é 

sertão, da mesma maneira que o ser existencial em Merleau-Ponty é o ser ontológico que está 

no mundo, portanto, o ser no mundo. 

Pudemos observar que o elo da tese foi a linguagem movente e operante presente em 

Guimarães Rosa e Merleau-Ponty, fazendo-nos perceber que ela representou uma elaboração 

do ser humano enquanto ser da ação inerente ao mundo vivido, impulsionado por essa 

linguagem viva. Essa linguagem não se contenta em apenas comunicar por seus signos, mas 

também em transformar a si e o mundo em que vive, já que o ser é o mundo, assim como 

Riobaldo e o sertão-mundo também formam um só. Por essa razão, apresentamos essa 

linguagem viva, que insere o homem no mundo e permite que ele interfira diretamente na 

construção de si e do mundo. A linguagem é operante quando modifica as relações, 

precisando do outro como critério de existência. É uma relação, portanto, intersubjetiva, pois 

é no mundo real que o sujeito e o outro se impõem como indivíduos reais, que de forma 

criadora se propõem a se comunicarem, promovendo o movimento da linguagem.  

E isso ficou bem evidente em Grande Sertão: Veredas, quando os vários recursos 

aparecem na linguagem de seu narrador-personagem. O discurso de Riobaldo, no seu jeito 

peculiar de usar a linguagem, está carregado de poesias, aliterações, fusões, outras falas e 

expressões da cultura sertaneja. Guimarães Rosa supera um regionalismo que já estava em 

desgaste quando escreveu a referida obra, fugindo do que comumente se apresentava como 

uma linguagem regional, sertaneja, como era conhecida. O regionalismo presente na obra 

ultrapassa o conceito do que seja o regional, por isso, além deste, encontra-se uma linguagem 

viva que precisa ser pensada a partir de seu aspecto universal, sem deixar de ser sertaneja. 

A percepção de Riobaldo, presente em sua narrativa, revelou-nos o mundo vivido do 

ser-tão. As suas experiências, agora vivas, fizeram do perceber algo presente no devir da 

linguagem, como uma travessia fenomenológica do ser empreendida pelo ser. Nesse sentido, 

tratamos da percepção como essa experiência vivida que perpassa a própria temporalidade. Já 

não se pensa mais num passado como espaço preso em uma parte da história, e, sim, como 

uma memória atualizada no instante do relato proferido. Somente a linguagem é capaz de 

torná-la atual, quando as memórias vindas à consciência do narrador e por ele partilhadas 

estão no presente. Desse modo, a percepção de Riobaldo se mostra como uma travessia 

existencial do ser. A linguagem é essa travessia que produz a existência do ser humano. Está 

pautada na construção do ser humano, deliberando que ele é o centro dessa existência, da qual 

é também o responsável.  
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Ao longo da obra estudada, ganham destaque as travessias de Grande Sertão: 

Veredas: os rios, o liso, o sertão representam um lado, porém, há outras travessias percebidas 

na transição da narrativa oral (Riobaldo) para escrita (Senhor), ou seja, da fala falada, 

sedimentada e cultural para a fala falante, instituída no momento do diálogo pela fala. 

Também podemos apontar que a percepção das Veredas como regionalismo de uma 

linguagem do Grande Sertão é elaborar sua universalidade. As travessias nos levaram a 

entender que a obra se constitui no devir que a faz ser uma obra de movimento. O sentido de 

atravessar acompanhou nosso intuito de pensar na linguagem, na elaboração existencial do ser 

como sendo essa a principal travessia do sertão, a travessia do ser-tão, para afirmar a 

correlação entre o homem e o mundo. Detectamos, pois, a linguagem como a responsável para 

que pudéssemos compreender os sentidos que estão presentes na narrativa, já que ela que 

mobiliza em seu devir a existência do ser.  

A problemática desta tese era: como entender a dinâmica que constitui o discurso de 

Riobaldo enquanto travessia do sertão linguístico rosiano, como experiência vivida, a partir 

da fenomenologia da linguagem em Merleau-Ponty? Foi possível respondê-la? Sim. 

Entendemos que na fala de Riobaldo estão contempladas questões que afligem o ser humano, 

seja ele do sertão, seja ele de outro lugar do planeta. Seu discurso suscitou e ainda suscita os 

problemas inerentes à existência do ser humano, utilizando-se de uma linguagem que não se 

contenta em apenas narrar. Ele descreve, mas a descrição vem acompanhada de um apelo em 

ir, em recomeçar, compreendida, portanto, como fenomenologia, que, em Merleau-Ponty, vai 

além da pura descrição dos fenômenos, permitindo ao homem interferir na realidade por sua 

ação no mundo. 

Como nos propusemos a investigar a linguagem a partir do discurso do narrador-

personagem Riobaldo, concluímos que foi possível encontrar na linguagem de sua percepção 

o movimento de uma linguagem viva. A linguagem se reinventa, pois, sabendo que ela é vida. 

A sua existência é posta na sua essência, factual, que acontece numa realidade vivida a partir 

existência do ser no mundo. 

Vimos que, para Guimarães Rosa, a linguagem funciona como sendo o espelho da 

existência, portanto, é vida. Como fenomenologia, Merleau-Ponty defende uma linguagem 

viva. Portanto, concluiu-se que em Guimarães Rosa e Merleau-Ponty a linguagem e a 

existência do ser humano podem ser reveladas pela experiência vivida no mundo.  

Auxiliaram-nos na compreensão da obra Grande Sertão: Veredas (2015), estudiosos 

como Bolle (1998, 2002, 2004); Rónai (2015, 2018) e Cândido (2016), que se dedicaram nos 

últimos anos à pesquisa literária, especificamente, na obra de Guimarães Rosa. Além disso, 
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buscamos suporte nos debates que são feitos hoje em eventos específicos sobre o autor e em 

outros materiais, como: Projeto cavalo-motor (Makely Ka), cavalgada de grande sertão, 

documentários e artigos publicados sobre Guimarães Rosa e sua obra, além de eventos 

periódicos e semanas de estudos que são produzidos a partir dos dois autores.  

Portanto, defendemos que Grande Sertão: Veredas pode ser pensada a partir de teorias 

filosóficas que tenham no homem seu ponto de partida e de chegada. Assim, ao tratar da 

existência humana, estamos pensando na linguagem. Em nossa pesquisa, foi possível buscar 

elementos para reflexão em Heidegger, Sartre, Marx, Hegel, Kierkegaard, Hobbes, Nietzsche, 

Unamuno, Descartes, teorias que Merleau-Ponty conseguiu unir ao desenvolver uma 

fenomenologia da linguagem de caráter existencialista. 

Quando se pensa a linguagem a partir da fenomenologia, observamos que a alteridade 

representa um ponto imprescindível na concretização do movimento da linguagem. É no outro 

que o sujeito encontra a sua razão, podendo realizar uma linguagem realmente viva.  

O inédito desta tese está no estudo de uma obra da literatura brasileira, de um 

romancista que inovou na arte com a língua e no exercício da linguagem, tendo como foco a 

prática de uma linguagem inerente à existência de quem a faz ser viva, os humanos. Porém, 

outros dois pontos se caracterizam como diferenciais para este estudo: 1) a análise de uma 

obra literária brasileira a partir da fenomenologia e 2) as questões sobre a existência humana 

que são suscitadas em torno da linguagem em Grande Sertão: Veredas. 

Esta pesquisa é uma continuidade do trabalho desenvolvido no mestrado, em que pude 

estudar a metafísica de Descartes e, assim, desenvolver sobre Deus, a ciência nova e o cogito, 

isto é, a ideia de sujeito pensante, base para as críticas de Merleau-Ponty contra o dualismo 

cartesiano que punha o sujeito separado do objeto ou o corpo separado da mente, dando 

primazia a esta última sobre o primeiro e criando, portanto, implicações numa separação entre 

palavra e pensamento, a partir do que a linguagem estaria no nível da consciência. Com o 

tratado da percepção, Merleau-Ponty propôs a superação do dualismo de Descartes. Nosso 

interesse, ainda, se voltava para essa abordagem na literatura brasileira, utilizando-nos da obra 

conhecida mundialmente como Grande Sertão: Veredas, por meio da noção do indivíduo 

como sujeito que se utiliza da linguagem para revelar seu ser no mundo e sua existência.  

Conforme o exposto em nossa tese, encontramos na linguagem o elo que possibilita 

analisarmos as categorias escolhidas em Grande Sertão: Veredas. O caminho para esta análise 

foi o método fenomenológico merleau-pontyano, qual seja: 1) percepção e descrição do 

mundo vivido; 2) buscar as essências e repô-las na existência; 3) modo de ser e de se 

relacionar com o mundo, o ser no mundo, corpo-sujeito que não somente descreve, mas 
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também interfere na realidade pela ação. Sob o prisma da fenomenologia, em especial a 

fenomenologia existencialista de Merleau-Ponty, buscamos fazer uma leitura, dentre as tantas 

possíveis de Grande Sertão: Veredas, que pudesse pensar o homem e seu contexto de ser com 

suas movências e suas capacidades de ir se revelando. Compreende-se, pois, que estamos 

falando de ser humano e de todas as elaborações promovidas no seio do seu existir. Vimos, 

assim, que conseguimos apresentar o quão complexa é a questão que foi investigada, por se 

tratar da pessoa humana e o elemento fundamental do seu ser, que é a linguagem. Afinal, 

estávamos lidando com sentimentos humanos, que jamais possuem um final esperado. 

Em virtude dos fatos, situamos o contexto histórico da fenomenologia até o seu novo 

sentido, enquanto movimento de reação à crise vivida pelas ciências, devido a seus saberes 

tidos como verdades indiscutíveis, os quais eram carregados de preconceitos. O que importou 

para nós ao situar a fenomenologia no seu percurso histórico foi entendê-la em seus 

propósitos, como fenômeno que mostra a realidade à experiência sensível ou inteligível vivida 

pelos seres no mundo.  

Para tanto, procuramos compreender a fenomenologia que surge como movimento a 

partir de Franz Brentano. É dele que Edmund Husserl herda a concepção sobre fenômenos, 

permitindo-lhe o suporte para sua fenomenologia. A definição de intencionalidade husserliana 

também tem base no pensamento de Brentano, de que a intenção é sempre uma consciência 

para alguma coisa. Esse conceito é desenvolvido por Husserl como “consciência de algo”, ou 

seja, a intenção é sempre direcionada a algo que vemos ou almejamos, pois não se pode ter a 

intenção isenta dessa busca. 

Assim, voltamos a atenção às coisas mesmas, fundamento da fenomenologia, 

juntamente com uma redução fenomenológica ou epoché, suspendendo a visão de seus 

preconceitos para a descrição real dos fenômenos, da sua essência. Com essas definições, 

Husserl desenvolveu o sustentáculo de seu pensamento fenomenológico. Husserl se aproxima 

de Descartes por retomar aspectos do pensamento, em especial, o método (dúvida) e o cogito 

– dualismo: res extensa e res cogitans, em que defende o primado da consciência sobre o 

corpo, como representante do idealismo –, mas se diferencia por tratar da epoché (suspensão 

dos juízos), trilhando um caminho próprio em seu pensamento final. Já Merleau-Ponty, apesar 

de ter recebido as influências de Descartes, em muitos aspectos, propunha um cartesianismo 

renovado, muito mais um crítico, especialmente devido ao seu dualismo e ao forte 

racionalismo como ponto de partida. 

Em Heidegger, a fenomenologia do ser, denominada de ontológica, contribuiu para 

que esta se voltasse para o homem e para o mundo. Nesse viés, servimo-nos de seus estudos 
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sobre a linguagem e o existencialismo humano, apresentado como Dasein (ser-aí). Este ser é 

o homem e sua existência construída no mundo. Nessa mesma perspectiva do ser, Sartre 

deixou relevante contribuição para o fortalecimento de uma fenomenologia que levasse em 

conta o ser existencial, enquanto ser livre e responsável por sua existência. Esses pensadores 

nos situaram desde o nascedouro da fenomenologia como movimento e foi a partir deles que 

Merleau-Ponty delineou sua fenomenologia existencial. Portanto, o que interessou em nossa 

tese foi a fenomenologia desde Edmundo Husserl até o presente. Nesse caminho, o nosso foco 

foi na fenomenologia de Merleau-Ponty, sabendo, pois, que ela possui suas bases nos 

pensadores citados acima. 

Em face desse contexto, Grande Sertão: Veredas foi lido e meditado a partir da 

Fenomenologia Existencialista de Merleau-Ponty aplicada à linguagem e desta à 

fenomenologia. Não se faz necessária essa ordem, porém, este foi o ponto de onde 

investigamos nossa análise da linguagem em Grande Sertão: Veredas. A todo momento, 

questionamo-nos se a obra rosiana seria lida a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty ou 

se a fenomenologia seria percebida a partir de Grande Sertão: Veredas. Entendemos, por fim, 

que ambas podem ser feitas: 1) leitura/linguagem de Rosa a partir da fenomenologia; e 2) a 

fenomenologia a partir de Grande Sertão: Veredas. Contudo, escolhemos a primeira opção, já 

que, ao lermos a obra de Rosa, desde o princípio, identificamos haver elementos de uma 

fenomenologia existencial presentes nela. Essa estratégia não implicou prejuízos, uma vez que 

em determinados momentos houve um movimento reverso, em que na leitura de Grande 

Sertão: Veredas se percebiam os elementos da fenomenologia ou em outros momentos eram 

vistas na fenomenologia conexões com a linguagem de Grande Sertão: Veredas. 

Entendemos que a fenomenologia de Merleau-Ponty tem seu ponto de partida na 

percepção. Diante do impasse vivido nas ciências metafísicas materialista e idealista, defende-

se que uma ou outra não permite a visão de toda a realidade com verdade. A linguagem é 

dinâmica e inovadora, vista a partir da constituição do discurso da referida obra e iluminada 

pela fenomenologia.  

Atualmente, a fenomenologia tem seu espaço, ainda mais, em se tratando de um 

mundo que muda a cada instante, respondendo, com certeza, por muitas das questões que no 

presente são suscitadas. A fenomenologia nasce como movimento ou como método de uma 

filosofia que busca responder às questões da época de seu surgimento, como questões 

relativas à vida humana, ao corpo, à saúde, ao espaço do ambiente como paisagem, à 

educação e a muitos outros temas. Seu caráter de investigação a faz ser um método atual de se 



205 

 

pensar a realidade e suas verdades. Os deslocamentos de que a fenomenologia é capaz lhe 

reservam o direito de ser um bom caminho de se perceber o sujeito e o mundo. 

A fenomenologia busca seu sentido na junção do fenômeno mais o lógos que se 

manifesta no parecer, aparecer, nos sentidos e na consciência. Somada ao conceito de lógos 

como verbo, palavra ou discurso, ou seja, como linguagem, concebemos a fenomenologia 

desde o seu sentido nascente como movimento de uma investigação rigorosa, importante em 

nosso estudo. 

Não se constituindo como uma ciência particular, mas, de sentido ilimitado, a 

fenomenologia a que pleiteamos em nossa pesquisa tornou-se essencial na análise do ser 

(homem). Esse aspecto foi decisivo em nossa análise de Grande Sertão: Veredas, já que foi 

nessa perspectiva que o lógos se aplicou em nosso estudo. Ele está presente na narrativa de 

Riobaldo e em seu discurso sobre o que viu e viveu no sertão, configurando-se como um 

lógos criador, dinamizando a linguagem em sua forma viva. 

Compreendemos que a fenomenologia se constitui por seu rigor, exatamente porque 

descreve os fenômenos como eles realmente o são. Foi isso o que entusiasmou os 

fenomenólogos de todos os tempos, por encontrarem no fenômeno a verdade, pois estes não 

foram ainda manipulados pela reflexão.  

Apesar de beber na fenomenologia de Husserl e absorver muitos aspectos de seu 

pensamento, especificamente, do último Husserl, Merleau-Ponty não se omitiu em criticar o 

idealismo husserliano e propor um estilo peculiar.  

Na crítica ao dualismo cartesiano, Merleau-Ponty vê no sentido de noesis e noema – o 

primeiro como ato de pensar e o segundo como objeto desse pensar – a relação entre sujeito e 

objeto como interdependentes, uma vez que não há como pensar um sem o outro. Merleau-

Ponty exalta que a fenomenologia tem o papel relevante de unir o extremo subjetivismo com 

o objetivismo. Esse aspecto nos proporcionou a compreensão da narrativa de Riobaldo, que, 

por sua percepção do mundo de sua experiência vivida, agora se unia ao mundo-sertão que 

descrevia, que não é somente espaço físico, mas também das vivências (do sertão). Foi esse 

mundo vivido, definido por Merleau-Ponty como recomeço fenomenológico, que ele buscou 

para a compreensão das coisas, tendo marco fundamental na sua concepção filosófica.  

Uma herança do pensamento de Husserl que a fenomenologia de Merleau-Ponty 

acolheu foi o Lenbenswelt, o Mundo da vida – o mundo onde sempre esteve o ser humano. A 

partir dessa concepção de uma fenomenologia existencial, traçou-se o caminho para a análise 

da linguagem, voltada, diretamente, ao ser humano do narrador-personagem Riobaldo. 



206 

 

Outros estudiosos como Kant, Hegel, Sartre e Gabriel Marcel, preocupados com uma 

fenomenologia do humano, do mundo e das coisas que o preenchem, serviram de aporte na 

discussão da fenomenologia merleau-pontyana.       

De Heidegger, Merleau-Ponty se aproximou da concepção do Ser no mundo, enquanto 

ser-aí (Dasein), condição existencial em que o homem está submetido enquanto ser.          

Além disso, importou três elementos do projeto fenomenológico de Husserl: 

intencionalidade, Redução Fenomenológica e rumo às coisas mesmas, que constituem a base 

da qual parte a fenomenologia de Heidegger. Esse caminho lhe permite apresentar o ser e o 

ente, ressaltando que, para se compreender um e outro, é preciso a existência de ambos, já que 

o ser é aquele que fundamenta o ente e sua pre-sença no mundo, como ser no mundo. Assim, 

Heidegger entende a fenomenologia como a ciência dos fenômenos, a essência que depois é 

acesso ao ser.  

Com essa compreensão da fenomenologia, percebemos o sentido que teve a linguagem 

para Heidegger, na definição do discurso como primeira função do lógos.  Por esse viés, a 

fenomenologia da linguagem está em direção à palavra como criação viva da existência 

humana. A descrição fenomenológica, mesmo isenta num primeiro momento da percepção, 

não estará livre de uma hermenêutica (interpretação) de sua totalidade significativa. 

Pudemos observar que o papel da fenomenologia é a descrição dos fenômenos 

percebidos, não somente dos objetos vistos, mas também das experiências com as quais temos 

contato. Nesse sentido, descrever os fenômenos vai além de olhar as coisas que se dispõem à 

nossa frente, na medida em que esta leva em consideração as memórias e as imaginações. A 

fenomenologia descreve os fenômenos a partir do contato, do exercício de uma hermenêutica, 

isto é, de uma interpretação dessa experiência do ver.  

É dessa forma que destacamos a narrativa de Riobaldo: as memórias vivas e vividas 

(passado), tornando-se pre-sença por meio da percepção, contato originário com o mundo. 

Assim, a narrativa fenomenológica está repleta de realidades que se apresentam durante sua 

descrição. 

Nesse sentido, para a fenomenologia, não há como se pensar num tempo apenas fixado 

em determinado ponto. O que há é um movimento de temporalidade que está sendo feito e 

que busca no passado uma forma de atualizá-lo no presente, em vistas de um futuro. Essa 

dinâmica de temporalidade é vivida na obra Grande Sertão: Veredas. Não há nela um tempo 

que fixe um momento na história determinado. Há uma liberdade que não obedece a um 

tempo cronológico e, por isso, a narrativa riobaldiana percorre um caminho não linear. 
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O exercício da linguagem revela a existência humana, caracterizada pelo ser e pelo 

ser-tão. A partir dessa ideia, o homem, ser no mundo, existe na medida em que a linguagem 

faz o papel de revelação do ser e do mundo, dos quais são partes uníssonas. Ao descrever o 

ser, o mundo e as coisas, a linguagem possui papel de ir desvelando, mostrando o ser-tão 

como ser no mundo elaborado por uma fenomenologia existencialista. 

Desse modo, Merleau-Ponty buscou fundar sua fenomenologia a partir da realidade 

vivida pelo ser humano e suas percepções do mundo. Com isso, fomentava uma 

fenomenologia que partia da percepção do primeiro contato do ser com o mundo. 

A Fenomenologia mundana-existencial de Merleau-Ponty é, portanto, herança de 

Husserl e Heidegger, claro, com a peculiaridade de ter na percepção seu ponto de partida. A 

percepção de Merleau-Ponty é a primeira experiência da fenomenologia, é o retorno às 

origens das coisas, também conhecido como pré-reflexivo, o que define o que foi o seu 

pensamento no decorrer de sua vida.  

A fenomenologia de Merleau-Ponty não se constitui como uma invenção inédita, nem 

ele se pretendia interessado em elaborar um modelo a ser seguido. Suas pretensões surgem 

quando encontra no movimento fenomenológico, já em vigência e desenvolvido por Husserl, 

a possibilidade de difundir o que ele concebia por filosofia, como ciência em busca de pensar 

a verdade. Portanto, não pretende reivindicar autoria sobre qualquer sistema de pensamento. 

Simplesmente, encontrou na fenomenologia a maneira como se comportava na investigação 

do saber, o que lhe bastou e o fez direcionar sua posição no contexto fenomenológico, vendo 

nele a abertura que almejava para fomentar seu pensamento.  

A fenomenologia husserliana e heideggeriana o fizeram dar rumo ao seu pensamento, 

embasado pelo entusiasmo de ter encontrado o espaço que buscava dentro da filosofia. 

Portanto, os elementos para uma fenomenologia de viés merleau-pontyano nasceram a partir 

de elementos advindos dos referidos pensadores. Ela estava, inicialmente, baseada na 

fenomenologia de Husserl e Heidegger, em seguida, toma seu próprio rumo, utilizando-se das 

influências recebidas, voltadas para o ser e o mundo, em face de uma fenomenologia da 

percepção. É a partir da percepção que se delineia todo o desenvolvimento do pensamento 

fenomenológico de Merleau-Ponty.  

A pergunta é feita por Merleau-Ponty no início de sua tese, em 1945: o que é a 

fenomenologia? Afirma, inicialmente, ser o estudo das essências, mas, para ele, não se 

resume aí, já que tais essências teriam que ser repostas na existência. Nessa perspectiva, 

Merleau-Ponty apontou para uma necessidade de a fenomenologia estar voltada ao ser e sua 

existência, ou seja, ao ser no mundo. Portanto, a definição dada por Merleau-Ponty resume 
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todo o seu programa de fenomenologia, que serve de ponto de partida para a descrição e a 

análise do mundo. Como em Husserl, a fenomenologia se define por buscar as essências das 

coisas, porém, em Merleau-Ponty, ela é também uma filosofia que repõe as essências na 

existência, do homem e do mundo e sua facticidade. Engajada no mundo, fomenta que o 

homem seja um ser de ação e interfira no mundo em que vive. Para ele, o homem é um 

projeto, isto é, ao refletir sobre o ser, Merleau-Ponty pensa-o como sendo o ser a caminho, 

que concerne ao sentido mesmo de uma fenomenologia mundana-existencial. Nessa 

fenomenologia, a percepção busca o retorno às origens no contato ingênuo, originário e pré-

reflexivo no primeiro ato e, em seguida, elabora o estatuto filosófico.  

O que Merleau-Ponty definiu por percepção é que ela é o fundo onde as demais coisas 

são postas, embora esta não seja apenas uma reunião de objetos, pois, ao olharmos o objeto, 

entranhamo-nos nele, não havendo como vê-lo apenas de longe.  

Sua fenomenologia, portanto, é Lenbenswelt, está voltada ao ser humano engajado no 

mundo da existência, o mundo da vida, já apontado na abordagem do final da vida de Husserl 

e retomado na fenomenologia de Merleau-Ponty. 

Busca-se, assim, incessantemente, por uma fenomenologia que esteja voltada ao 

fundamento do que vem na origem, antes da reflexão, ou seja, que revele no fenômeno o que, 

de fato, seja o mundo vivido. Ela precisa se colocar como um recomeçar sempre, possuindo a 

dinâmica para se compreender o homem e o mundo sem empregar rótulos, livrando-se dos 

vícios determinados pelas ciências. 

Merleau-Ponty destacou que a fenomenologia foi capaz de unir o empirismo e o 

intelectualismo, possibilitando, assim, superar a fissura fomentada pelas ciências, que 

privilegiava um em detrimento do outro. A linguagem, a palavra e o pensamento 

encontravam-se em lugares opostos e a consciência tinha superioridade sobre a palavra dita. 

Com a fenomenologia, não existe essa separação, tendo em vista que uma acontece porque 

outra, de forma igual, contribui para tal, pois não há o objeto em si destacado de uma 

consciência que o conhece. A fenomenologia leva em consideração tanto a palavra quanto o 

pensamento. A Linguagem funciona em seu devir como quiasma, num todo em que corpo e 

mente se articulam ao mesmo tempo. Essa articulação é fenomenológica. O movimento 

fenomenológico permite viver a experiência desprovida de preconcepções dogmatizadas para 

mostrar o que realmente é em verdade. Nessa relação intersubjetiva, não há o puro eu, mas um 

sujeito e outro sujeito que formam um outro eu-mesmo. Dessa maneira, de retorno, de 

abertura, de intersubjetividade, é que se encontra o verdadeiro conhecimento, estando a 

fenomenologia fundando-se sempre a si mesma e ao ser no mundo.  
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A linguagem sempre foi uma das preocupações centrais na trajetória intelectual de 

Merleau-Ponty. Podemos identificar esse aspecto em seu pensamento, tanto em suas primeiras 

produções, como na tese de 1945, Fenomenologia da Percepção, quanto nas suas obras finais, 

a partir dos anos de 1950, como A Prosa do Mundo e O Visível e o Invisível, por exemplo 

Mesmo demonstrando mudanças ao longo desse caminho, é notável que a linguagem 

permaneceu como uma questão em suas ideias, caracterizando-se como uma preocupação de 

destaque em sua vida Essa relação com a linguagem evidenciou-se por uma concepção 

diferente, que se ocupava do pensamento racional e empirista, por meio do qual Merleau-

Ponty deslocará a prioridade que cada corrente chama para si. 

Merleau-Ponty apontou uma fenomenologia da linguagem que tem na percepção o seu 

princípio norteador, não pleiteando uma linguagem como privilégio de uma consciência ou 

somente a prática desta. A linguagem existe por seu movimento vivo, não ficando presa a 

nenhuma concepção, porém, a percepção é, para ele, o ponto de partida de contato com o 

mundo e o princípio para o movimento da linguagem. Nesse sentido, a compreensão que 

tivemos de uma fenomenologia da linguagem em Merleau-Ponty acontece no presente de seu 

exercício, como uma linguagem que vai da fala já instituída nos signos, criando a dinâmica 

por uma fala que se faz no ato desta. Daí não ser possível encontrar os principais conceitos de 

sua fenomenologia de forma isolada. Um sempre depende do outro e, quando se põe um, os 

demais se farão presentes. Ao tratar da percepção, já estão envolvidos aí o corpo próprio e o 

mundo vivido, de modo que a linguagem se elabora com estes.  

Em se tratando de pensamento e palavra, concebidos assim separados, a linguagem era 

posta como privilégio da consciência, na medida em que o racionalismo defendia um lugar 

para a linguagem que a mantinha longe do contexto da vida, caracterizando-a apenas como 

uma tradução do pensamento. Por outro lado, os empiristas a concebiam como fenômeno 

físico de imagens corporais do qual não temos consciência. Merleau-Ponty contestou colocar 

a linguagem em instâncias separadas; desse modo, para ele, a fenomenologia resolve a 

questão quando une o extremismo de um e de outro. A percepção é capaz de resolver o 

impasse, não somente na consciência ou na anatomia do corpo. Perceber é se libertar de 

ambas ao mesmo tempo, encontrando no sujeito e no objeto o caminho de uma linguagem real 

e verdadeira.   

Merleau-Ponty, ao apresentar a linguagem, a distingue em duas: a fala falada e a fala 

falante. A primeira é sedimentada, desfruta das significações disponíveis e dos signos e é 

fixada no mundo cultural dos homens. Já a segunda, pautada a partir da fala falada, faz-se de 

forma dinâmica, como elaboração no momento em que acontece a fala, vista como 
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significativa, nascente (na qual se exerce a fenomenologia da linguagem). Nas suas obras 

finais, Merleau-Ponty continua a defender as duas linguagens, porém, em vez de fala, ele 

denomina de linguagem falada e linguagem falante, o que não altera o sentido proposto desde 

o início. 

Por seu corpo, o Sujeito falante produz a si (ser) que está numa comunidade de 

falantes, o mundo do sertão, onde eles se entendem. Então, a linguagem se reinventa (cria) e 

produz, assim, o ser. Nesse contexto, como podemos responder à pergunta presente desde o 

início da tese, que questionava: como a linguagem produz a existência do ser humano? Essa 

produção é feita por meio da significação, do sentido dado à vida no modo de ser do sujeito 

que participa da elaboração da existência pela ação no mundo. Para haver comunicação e 

expressão pela linguagem, faz-se necessário haver a língua (signos). Nessa perspectiva, os 

autores base desta pesquisa souberam utilizar a língua como veículo de movimento criador. A 

linguagem, para a fenomenologia, não é passado caótico, e, sim, presente e futuro. É ação no 

momento em que se fala, por isso, ela produz a existência humana – que, na linguagem, 

simboliza, significa, tornando a palavra como prolongamento do corpo no mundo.   

Unidos, os gestos (percepção), a fala, o não dito, o olhar e o tom do discurso 

expressam e procuram realizar seu comportamento intencional – do mundo físico ao mundo 

da percepção, o fenômeno originário se mostra como verdade. A partir, daí a fala e os gestos 

dão sentido à linguagem. 

A experiência da percepção nos põe em presença das coisas, verdades e bens. Por essa 

razão, a percepção, como princípio de nosso contato com o mundo, oferece-nos um lógos em 

estado nascente como fenômeno, experiência vivida. Foi por esse olhar da palavra e da 

percepção que experimentamos o mundo verdadeiro/real. Do outro, a experiência que o 

indivíduo vive dá a própria coisa. Perceber é tornar algo presente a si, com a ajuda do corpo, 

que, em Merleau-Ponty, torna-se o lugar a partir do qual se vive essa percepção. Aplicada à 

análise de Grande Sertão: Veredas, o homem humano é o ponto de partida e de chegada, ele é 

sua travessia existencial enquanto ser da percepção.  O “Mire e veja” envolve o exercício da 

percepção para além da visão ocular somente. Ela se pôs como convite para adentrar no 

discurso do narrador dirigido ao interlocutor. Realizar a experiência de ver e perceber um 

mundo que Merleau-Ponty anuncia é a experiência por meio da qual Riobaldo faz sua 

narrativa. Há um sujeito falante: a linguagem apresenta o sujeito no ato em que fala. Sua fala 

é seu pensamento. Quando a fala é o que se revela, mostra-se como fenomenologia. A 

experiência do outro que fala e eu o compreendo evidencia a presença em mim, ou de mim, no 

outro: intersubjetividade. A linguagem preenche toda a existência humana, é completa. Essa 



211 

 

experiência de forma original e silenciosa (a percepção) é o sentido do ser no mundo. O 

sujeito pensante tem sua base no sujeito encarnado. 

Na linguagem, exercemos a percepção de um outro que se coloca também como 

sujeito, por isso, todo outro é um outro eu mesmo. A fala do outro vem tocar em nós nossas 

significações, assim como a nossa fala vai tocar nele suas significações. Invadimos um ao 

outro, na medida em que pertencemos ao mesmo mundo cultural, à mesma língua em um 

único tecido pertencente à mesma instituição. 

Para a efetivação da fenomenologia merleau-pontyana, o corpo próprio é onde a 

linguagem encontra sua união psicofísica, que nasce da percepção, o que significa que o corpo 

elabora a linguagem, partindo dele a essência sonora para se efetivar em palavras. É algo 

familiar a nós, sendo a linguagem pertencente ao mundo sensível, apesar de não ser interior, 

funcionando enquanto presença e não vestimenta, salienta Merleau-Ponty. Dessa maneira, a 

linguagem não vem de uma instância superior, como defendiam os adeptos do idealismo, mas 

se estabelece como reelaboração constante que se materializa nos sujeitos que a tramam na 

comunicação. Eu e outro no diálogo: um único todo, verso e reverso de um único fenômeno. 

Retomada do pensamento do outro na fala, minha linguagem, assim como meu corpo, 

acomodam-se no outro como reelaboração criadora na instituição do diálogo. Por esse viés, há 

o mundo falado e o mundo falante que refletimos, No qual (o mundo falante?) está o meu 

corpo, por meio do qual compreendo o outro e percebo coisas. 

Foi possível pensar a questão da corporeidade a partir da fala de Riobaldo, quando este 

narra suas experiências vividas. Suas memórias narradas não são constituintes do passado, 

mas têm implicações no presente porque o corpo é o meio de tomar atitudes e tem o poder de 

expressão natural. Foi desse modo que entendemos ser o corpo que fala por seu som a 

materialização das palavras que encontram no corpo seu veículo para a expressão linguística. 

Na compreensão de Merleau-Ponty, não há o pensamento e a linguagem, e, sim, uma 

relação que acontece como uma simetria, em que o eixo que equilibra é o próprio corpo. É 

nele que o ser se concretiza como existência, tendo, pois, a linguagem como força criadora 

dessa existência. 

Portanto, a palavra e a fala deixam de ser a maneira de designar objetos, tornando-se 

presença desse pensamento no mundo sensível, não como vestimenta, algo exterior, mas pelo 

corpo, que faz soar a palavra dita, unida ao pensar.  

Merleau-Ponty apresenta outras formas em que a linguagem se apresenta em seu todo, 

como nas atitudes humanas, sem mesmo ser necessária a utilização de palavras proferidas. 

Mais uma vez, o corpo, em sua simples presença, já comunica. No entanto, não se trata de 
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uma linguagem introspectiva e alienada, mas da pessoa existente, real. Também é verdade que 

a linguagem se constitui no movimento que integra fala e silêncio, seja ele precedendo a fala, 

preparando-a para o diálogo, seja no entre palavras, como silêncio entrelaçado nas palavras 

(ditas e não ditas). Portanto, denominada de regiões de silêncio, a linguagem se faz pela fala, 

gesto, escrita, silêncio, pintura, música e presença.  

São lacunas que ajudam a construir a linguagem nos entremeios. A linguagem tácita 

do interlocutor de Riobaldo é um caso que pode ser posto aqui, já que o tempo todo 

conhecemos sua linguagem na reação do seu narrador.  

Um outro aspecto da linguagem silenciosa encontra-se no texto escrito. Entre autor e 

leitor se estabelece uma linguagem que está no significado para além do que está escrito. 

Pelos signos ali expostos, o leitor é chamado a ultrapassar a compreensão rumo a um 

significado novo, assim, a linguagem se apresenta por seu dinamismo vivo, que não se encerra 

no signo. Daí, como fenômeno, vai às coisas mesmas, as quais, antes de terem uma 

significação, são a significação. Então, quando leio um texto, minha fala se completa e 

ultrapassa a fala do outro. Tudo isso acontece graças ao corpo, que, por sua expressão como 

sujeito falante, percebe o mundo e o outro e se comunica por sua linguagem. 

Linguagem se toca e se compreende ela mesma, demonstrando que ela não é objeto, 

pois é suscetível a uma retomada, o que se faz pelo devir que lhe é peculiar. Nesse momento, 

há um eu falo que resolve a dúvida em relação à linguagem. O eu penso resolvia a dúvida 

universal em Descartes.  

Podemos identificar tanto em Guimarães Rosa como em Merleau-Ponty que a 

linguagem não é Gramática Universal, uma vez que não se finda como expressão consumada. 

O mais interessante é que ela não segue uma “cadeia verbal” elo por elo, mas retoma e 

ultrapassa, já que está em perceptiva. 

O exercício da linguagem busca de forma presunçosa uma comunicação da linguagem, 

uma fala que conclua tudo. No entanto, a ordem perceptiva do presente é que faz com que a 

linguagem vá se desenvolvendo e comunique, não é algo como se fosse eterno, já que tudo 

muda. 

Nóbrega (2011), ao pesquisar sobre as mudanças-críticas de Merleau-Ponty de 1945 e 

de 1950, aponta deslocamentos da fenomenologia na literatura, no cinema e na pintura. 

Denota-se uma nova forma de ver e perceber o mundo. Nas obras finais, há um acerto de 

contas – deslocamento de uma filosofia da consciência –, isto é, uma meditação sobre o Corpo 

na experiência cinestésica (pela ação do corpo, é uma linguagem) e na estesia (perceber 

sensações, sensibilidade) da beleza. Esse contexto nos permite concluir que a fenomenologia 
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capaz de deslocamentos está aberta em sua capacidade de compreender as mudanças 

empreendidas no decorrer da história. 

O corpus de nossa pesquisa buscou na obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 

Rosa, a linguagem presente no discurso de Riobaldo, narrador-personagem, vista sob a ótica 

de uma fenomenologia da linguagem em Merleau-Ponty. Por esse viés, sentimos a 

necessidade de situá-la como preparação para a sua compreensão. Assim, observamos o 

contexto, a estrutura, as traduções, as palavras “trabalhadas”, os neologismos e os arcaísmos. 

A estrutura da obra Grande Sertão: Veredas trata de temas como: povo, sertão, 

sistema jagunço, Deus/Diabo, Diadorim, interlocutor: “Senhor”, “Doutor” (escuta, concorda, 

gesticula, anota...). A presença do outro nos mostrou o problema da alteridade em Grande 

Sertão: Veredas, que se encontra tanto no interlocutor, durante a narrativa de Riobaldo, como 

nos pequenos diálogos dentro do grande discurso narrativo referentes aos demais personagens 

do enredo, por exemplo, na narrativa de guerras e bando de jagunços chefiados por Medeiro 

Vaz, grupo do qual ele e Diadorim fazem parte; no retorno aos tempos de infância, quando 

conhece o menino Reinaldo (Diadorim) na travessia do Rio São Francisco; nas várias 

travessias; no conflito entre Riobaldo e Zé Bebelo, quando o primeiro se torna chefe sob o 

nome de Urutu-Branco; e no pacto: um problema que perpassa a obra e mesmo assim não se 

sabe se aconteceu ou não. No retorno aos tempos de infância, quando conhece o menino 

Reinaldo (Diadorim) na travessia do Rio São Francisco. Nas várias travessias. No conflito 

entre Riobaldo e Zé Bebelo, quando o primeiro se torna chefe sob o nome de Urutu-Branco. 

No pacto: um problema que perpassa a obra e mesmo assim não se sabe se aconteceu ou não. 

Assim, o epílogo da obra GSV é também o começo, pois, a narrativa retoma o início, 

travessia... (circularidade, inacabamento... fenomenologia). 

Este foi o esquema geral dos principais pontos da estrutura da obra rosiana que 

estiveram presentes no decorrer desta pesquisa. O corpus foi constituído de falas que 

compuseram o discurso de Riobaldo, bem como de outras falas. Dessa maneira, elas são a 

linguagem fenomenológica de Grande Sertão: Veredas, a linguagem existencial humana.  

Procuramos descobrir quem era narrador, daí perguntamos: quem é Riobaldo? É o 

sertão. E o sertão é Riobaldo. É linguagem: Riobaldo se retrata em seu discurso. Ser-tão: a) 

geográfico (físico); b) existencial (metafísico); c) linguístico: devir criador, Sertão-mundo, o 

mundo vivido e sujeito do ser do mundo, ser no mundo.  

Riobaldo também representa o homem-jagunço: provisório. No fim da vida, no 

momento em que narra sua trajetória de vida em Grande Sertão: Veredas, ele é o fazendeiro 
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fixado às margens do velho Chico. Assim como são os rios, sempre movimentados, profundos 

como a alma dos homens, o narrador-personagem representa a dinâmica e a eternidade.   

Riobaldo narra suas percepções e seu discurso reflete a travessia da vida na linguagem 

do eu existencial. Em seu discurso, descreve a si mesmo, o sertão e suas vivências. Eu-

Mundo-Vida é o Mundo vivido/Ser no mundo. 

O seu discurso se volta para um interlocutor presente, que escuta no silêncio, embora 

entendamos que participe com a linguagem do corpo. O próprio narrador apela para a atenção 

do seu interlocutor quando pede que o senhor mire e veja, dê-lhe um silêncio. Assim, 

descrever ou narrar suas memórias é um exercício da fenomenologia. 

Notamos que em Grande Sertão: Veredas há o “Grande” discurso presente na 

narrativa de Riobaldo, como também os “pequenos” discursos, que aparecem nos variados 

episódios que compõem a fala do narrador. São outras vozes que ecoam em Joca Ramiro, em 

Diadorim, em Zé Bebelo, nos Catrumanos, dentre outros. Se, por um lado, percebemos que há 

um monólogo-diálogo no grande discurso do narrador, defendemos haver outro, o do seu 

interlocutor, que participa efetivamente da narrativa, detectando a referência constante feita 

pelo narrador. Vale destacar os diálogos compostos no enredo que formaram quadros de ricas 

cenas na obra: diálogo no julgamento de Zé Bebelo, de Riobaldo jagunço e quando se tornou 

chefe e que, além da linguagem peculiar dos diversos personagens, nessa parte tivemos uma 

amostra das falas proferidas pelos membros do sistema jagunço, chefes e jagunços.  

Pudemos identificar esse aspecto no diálogo ocorrido no interior da casa dos Tucanos 

em pleno combate; no diálogo na batalha final com o cego Borromeu; nos diálogos com 

Diadorim; na conversa com os Catrumanos, povo do Sucruiú. Mutos são os exemplos desses 

quadros discursivos dentro do grande discurso do narrador.  

Grande Sertão: Veredas possui uma “linguagem trabalhada”, o que a tornou rica e 

criadora. Tudo isso somado ao falar regional dos Catrumanos, de Luís Pajeú, como presença 

da fala do sertão nordestino, o falo dito de jagunço que Riobaldo reivindicava na própria voz. 

Guimarães Rosa apresenta uma linguagem resgatada na história quando diz: “aprendi dos 

antigos”. Suas buscas visavam fazer da linguagem um elemento vivo, por isso, os 

regionalismos, as prosas, o arcaico, o radical mais a raiz das palavras, dos verbos etc. 

Destacamos, ainda, que a narrativa do discurso de Riobaldo inclui as lutas do homem 

do sertão em seu cotidiano e, com isso, o que é ficção revela um retrato do Brasil de maneira 

bem real. A percepção individual se caracteriza como uma forma de ver o mundo e permite 

que uma rede de falas apareça dando voz aos esquecidos. 
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Claramente, sempre houve um projeto poético na linguagem de Rosa: ritmo, 

aliterações, metáforas, imagens, a musicalidade das palavras soa mais como uma prosa 

poética, para aproximá-lo ainda mais da fenomenologia da linguagem merleau-pontyana. 

Observamos, então, uma recriação estética que está presente em Grande Sertão: Veredas, nas 

formas e nos contornos da elaboração da linguagem. 

Grande Sertão: Veredas, em todos os momentos, apresenta-se como uma travessia 

fenomenológica. Atravessamos e fomos atravessados por ela todo o tempo. Essa travessia 

teve o sentido de ir, de movimento, na perspectiva da linguagem. Além disso, significou estar 

em curso e, por isso, definiu-se como fenomenológica, fazendo-se na existência humana. É o 

devir da linguagem que produz a existência. O real de nossa existência está na travessia. 

Ainda, nesta tese, acolhemos com Rosa que travessia é estar no meio, já que o real não 

se encontra na saída nem na chegada, pois no meio é que é o real mesmo, a percepção é 

melhor, além de ser na travessia existencial que estão as “escolhas” dos homens. Riobaldo 

encarnou esse homem carregado de incertezas e de coragem, de fato, um legítimo 

representante do humano em seu sentido literal. Buscou responder a suas angústias e 

professou suas crenças e descrenças próprias da vida. Prova disso é a presença de um guia 

espiritual, o compadre meu Quelemém de Góis, que o conforta, ajudando-o na tomada de 

decisões na travessia do sertão-mundo. Uma questão durante a obra foi a da existência ou não 

de Deus e do Diabo e do possível pacto, que representaram, portanto, ponto forte na trajetória 

de Riobaldo pelo sertão. Só demonstra certeza mesmo nas últimas palavras da obra, quando 

conclui que o que de fato há é o homem humano. Podemos mencionar que aqui se encerra um 

mistério que acompanha toda a existência do ser de Riobaldo: é pelo homem humano no 

mundo, como ser no mundo, que, por suas ações, é elaborada a existência em travessia. 

É na travessia que nos elaboramos enquanto seres humanos. Mesmo percebendo as 

duas margens, o sentido do ser se encontra, pois, no meio, fazendo as escolhas da vida. Em 

nosso entendimento, a linguagem em Grande Sertão: Veredas é a travessia feita pelos 

sujeitos falantes que a produzem não como algo estático, mas como um movimento de caráter 

criador que se constrói quando se está em travessia. Daí Guimarães Rosa acreditar que a 

linguagem e a vida estão numa mesma perspectiva, tão unidas que não há como separá-las. 

Por essa razão, a narrativa de Riobaldo não reside no passado, já que sua percepção e fala se 

realizam no presente. Ela é movimento de uma linguagem que é trabalhada, criadora, lógos, 

falada e falante. 
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Merleau-Ponty defende que a linguagem deve ser concebida numa dimensão que não é 

mais a do conceito ou da essência, mas a da existência. Por esse viés, a linguagem é o que 

define o ser humano e o torna existente. 

As categorias escolhidas de Grande Sertão: Veredas – a) Mire e Veja; b) Sertão; e c) 

Travessia – foram lidas a partir da fenomenologia de Merleau-Ponty, utilizando-se dos 

seguintes conceitos: a) Percepção; b) Mundo vivido; c) Devir da linguagem, respectivamente.  

Fixar bem, olhar – direcionar ao objeto. Mirar dá a ideia de voltar-se para algo. Veja: é 

olhar bem o alvo com mais certeza. “Tocar pelo olhar”. Não somente mirar um objeto, mas 

também envolver o quadro completo, seu alvo e suas adjacências; ainda, a percepção de 

sentidos. Portanto, “Mirar e ver” é a primeira atitude, antecedendo qualquer outra ação. É pré-

reflexivo como retorno, depois, atirar segue como segunda atitude, na qual se estabelece a 

reflexão. A narrativa riobaldiana é um chamamento ao seu discurso: ao interlocutor, ao leitor. 

Um hábito no discurso que conclama, como a dizer: preste atenção, veja aqui, olhe!  E mais: 

pedir ao senhor que mire e veja é uma exortação à percepção. Entender que as pessoas, assim 

como o mundo, não permanecem sempre iguais, ainda estão em processo de construção como 

travessia, não estão finalizadas, esse é o devir da existência que deve ser levado em conta. 

Percebemos em ambos, Guimarães Rosa e Merleau-Ponty, que não se buscou 

estabelecer uma “Gramática Universal” para a linguagem. Ao contrário, a concepção de 

linguagem existe em um movimento que ultrapassa os signos ou algoritmos, pois tudo o que 

foi estabelecido como crença absoluta e certezas infalíveis começa a desmoronar. Então, a 

linguagem, que se coaduna à narrativa presente em Grande Sertão: Veredas, vista à luz de 

uma fenomenologia existencialista da linguagem, somente poderia ter o devir que permite 

estar sempre em travessia, a qual vai das veredas ao grande sertão, do pré-reflexivo à 

reflexão, do contato ingênuo das origens à reflexão do presente, da oralidade à escrita, da 

linguagem falada à linguagem falante.   

Nos excertos que chamamos de cenas em Grande Sertão: Veredas, os quais separamos 

como categorias na presente análise, contemplamos o movimento fenomenológico da 

linguagem presente no discurso do narrador-personagem em cada uma dessas cenas.  

A primeira categoria de Grande Sertão: Veredas, mire e veja, correspondente à 

percepção em Merleau-Ponty. Pudemos observar em sete cenas uma síntese conclusiva do 

corpus: 

I – O homem como projeto, por isso seu existir pode ser pensado a partir da 

fenomenologia. A ênfase nessa cena trata do homem que, por sua existência, está sendo 
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elaborado. Nesse sentido, a percepção fenomenológica se deu no chamamento de seu discurso 

ao interlocutor para essa realidade. 

II – Diadorim, despedida, espreitava de longe. Existem duas percepções em voga aqui: 

uma do próprio narrador, quando relata a despedida, sentimento de tristeza e outra na qual, 

compartilhando o mesmo sentimento, encontra-se Diadorim com sua experiência perceptiva 

da separação. 

III – Falando demais na velhice, resgate das memórias. Mais do que um simples 

recurso do discurso clamado a todo momento de mire e veja, a questão da linguagem se 

amplia e põe outro aspecto: de que o que fala já está velho, pois possui uma característica dos 

mais experientes..., ou seja, uma característica dos mais experientes, a de contar as histórias 

vividas, as quais, para os antigos, deveriam ser ouvidas com atenção, afinal, trata-se de 

alguém com sapiências, amadurecido na vida. É a akmé (a plenitude individual) da 

maturidade e a sabedoria do ser, conforme ressaltavam os gregos antigos. 

IV – Está na batalha. Deus e o Diabo e a celebração do pacto. O humano e seus 

conflitos. Nessa cena, Riobaldo lembra de sua existencialidade ao dizer que está na batalha, 

apontando os paradoxos e as incertezas dos homens nessa construção cotidiana. A dúvida 

entre Deus e o Diabo é a dubiedade presente no interior dos homens que vivem o dilema de 

existir. O pacto aponta para uma busca que move o indivíduo em seus conflitos.  

V – O Pacto: Veredas-Mortas é o local escolhido para a concretização do pacto com o 

demo, compreendido aqui como limite humano.  

VI – É hora de olhar. Comum aos jagunços na luta pela vida, estar atento e em alerta. 

VII – Não é um relatar somente, e, sim, a defesa de quem viu, viveu. A percepção vem 

acompanhada de algo relevante em Grande Sertão: Veredas. Não se trata somente de uma 

descrição do que viu, mas também do que viveu, pois é experiência vivida. 

A segunda categoria de Grande Sertão: Veredas, sertão, correspondente ao mundo 

vivido em Merleau-Ponty. Identificamos em dez cenas uma síntese conclusiva do corpus: 

I – O sertão-mundo, descreve-o: gerais, em toda parte. Fazendas, buritizais, animais, 

paisagens, rios e poesia, isto é sertão, alguns querem que não seja. O mundo da vida, mundo 

vivido, é descrito como sertão e tudo o que ele contém: vidas e paisagens. Está em toda parte.  

II – O Sertão vai longe como o pensamento, isto é, não tem limites e está na obra para 

além do espaço geofísico. Portanto, no sertão, viver é muito perigoso, e isso é existencial. No 

entanto, Riobaldo é sertão e é jagunço de coragem. Frase sempre repetida no seu discurso, no 

plano existencial, esse é um dito que caiu bem. Podia ser que viver fosse bom, mas perceber o 
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risco da existência revela que o homem vive consciente e necessita da coragem como arma 

para enfrentar as intempéries enquanto existe. 

III – Os costumes do sertão mudaram. Até a tristeza contém alegria. As belezas do 

sertão que Diadorim faz com que Riobaldo perceba. As mudanças naturais e provocadas pelos 

homens e pelo tempo aparecem num misto de tristeza e alegria. Resgate das coisas boas, a 

linguagem rebuscada está presente na narrativa de Riobaldo. Nessa cena, palavras que 

Guimarães Rosa trabalhava, enriquecendo-as, como: trêsmente, lembro, deslembro, 

tresvoava, dechover, retrovão, chuva-chuva. O papel de Diadorim com seu olhar perspicaz 

permite que Riobaldo possa olhar de outra forma admirável o mundo do sertão.  

IV – Experiência vivida: lembro das coisas antes de elas acontecerem. Claro 

argumento de que conhece o seu mundo do sertão, aliás, a vida confunde-se com o sertão. 

Sertão com seus vazios, o que cabe nos espaços do sertão. Coisas ou cousas, Guimarães Rosa 

está resgatando palavras de hoje e de ontem de nossa língua.   

V – Poesia (lualã). O sertão é do tamanho do mundo. O sertão preenche o espaço 

existencial do ser humano, que o faz ser do tamanho do mundo, para além do espaço 

geofísico, pois ele é vida. Ao se referir a uma característica do sertão, o seu luar, Rosa o faz 

de forma poética, dizendo... lualã. 

VI – Anuncia que vai falar do sertão: sei, não sei, ninguém não sabe = não-saber. 

Descreve o sertão como o máximo da sabedoria, pois o não-saber é a maneira de expressar a 

infinitude presente no ser e seu mundo, exatamente por ambos se encontrarem em processo. 

Descreve os aspectos do sertão, mas depois manda que seu interlocutor vá conferir in loco 

todo o seu relato. Ao se referir aos rios, Riobaldo fala do Rio Urucúia, que está a correr, ele é 

sempre, se renova de forma viva, como fenômeno existencial do próprio existir humano. 

VII – manhãnzando é uma palavra usada por Riobaldo para se referir a uma linguagem 

trabalhada, musical e poética. Já manuelzinho-da-crôa, o pássaro admirado por Diadorim. 

VIII – Deus existe na ação das pessoas (teologia). É pelo agir dos homens que Deus se 

manifesta. Isso permite ao homem não se acomodar e esperar a interferência do onipotente, 

pois ele pode. Por isso, Riobaldo diz que penso como um rio que anda e é movente. É nele 

que o sujeito é chamado à travessia. E que fatos passados, decorrido formoso, obedecem a 

gente. O narrador conduz o discurso dando sentido atualizado para o presente. No sertão e na 

vida humana, apresentam-se a fúria, os ventos não cristalizados, e esse é o movimento que 

impulsiona o mundo do sertão. 

IX – Luar que só o sertão viu. O sertão viu mediante percepção do ser. Por isso, ser e 

mundo se constituem em um só. O sertão não tem janelas nem portas. Não prende ninguém, 
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está aí para exercício da liberdade humana. O homem é livre nas suas ações, o sertão não o 

prende, uma vez que é lugar de liberdade. O sertão está movimentado todo o tempo, não se 

revela como algo fixo. O amor por Diadorim é outro sentimento que esteve presente na vida 

de Riobaldo. 

X – Diálogo com o cego Borromeu no interior da casa no momento do combate final 

entre Diadorim e Hermógenes, em que a narrativa que une o “S” de sertão, satanão e ser 

humano, quando indaga: “Você é sertão?” Nessa cena, pudemos perceber a linguagem do 

cego Borromeu, com o seu jeito peculiar de falar. 

Na terceira categoria de Grande Sertão: Veredas, travessia, correspondente ao devir 

da linguagem em Merleau-Ponty, pudemos observar em três cenas uma síntese conclusiva do 

corpus: 

I – As várias travessias acompanham a obra: o movimento, o devir, a vida – a 

existência humana, a linguagem, o sertão, os rios etc. Contudo, a mais importante é a travessia 

existencial do ser humano, uma vez que, em Guimarães Rosa e Merleau-Ponty, o homem é 

um projeto e ele vai se construindo na medida em que vive. 

II – Travessia do Urucúia. Mestre não quem ensina, mas quem de repente aprende, 

porque não há nada pronto e determinado, o caminho é quem ensina o caminhar. O rio 

Urucúia é símbolo em Grande Sertão: Veredas, especialmente para o narrador, por ser o rio 

do seu amor e, mesmo na hora de sua morte, ele continua a correr. Com esse pensamento, 

remete-nos ao filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso, que afirma que, ao atravessar um rio, 

nem o rio é mais o mesmo nem nós somos mais os mesmos. Tudo flui, e é desse movimento 

da travessia que entendemos o ser e o mundo no qual vive, que é o sertão, e está dentro dele, 

pois o sertão se confunde com o ser humano. Compreendendo assim, quando se afirma que o 

Ser-tão é linguístico, concluímos que o sertão é o ser da linguagem, sua cultura, as formas 

criadoras de comunicação entre os homens. E tudo nele se faz pela linguagem. 

III – Travessia do Liso. Ia, indo, fui ficando. O movimento da linguagem aqui está no 

próprio verbo IR. Numa mesma frase, o narrador usa de vários tempos verbais. Ainda, 

podemos destacar a questão da estética da construção das palavras e a sonoridade inerente à 

poesia. 

O raso, outro aspecto do Liso, revela uma linguagem falante que está no presente. Ser 

no mundo, real. O poder da linguagem está no presente, mesmo sendo um relato do passado, 

vendo-se atualizada no exercício presente, por isso, viva. Linguagem que estudiosos a todo 

instante buscam recolocar no presente. Guimarães Rosa é um deles, e Merleau-Ponty também. 

Buscam devolver à palavra o seu sentido original e, meditando sobre a palavra, descobrem-se 
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a si mesmos. Uma linguagem criadora de novos sentidos, por isso, o movimento vivo da fala 

provoca sentidos que estão para além do que foi dito ou escrito, pois ela é um mundo. 

A travessia ainda é rica em mostrar a paisagem – vão, vau, espaço sertanejo, lugar de 

belezas ou feio, não isenta o ser humano a desistir de atravessá-lo. Exige, antes, coragem para 

atravessar o liso: “andraja coragem” – ausência de medo. 

O sertão percebido é o sertão real: e nele está o ser humano, por isso, é sertão-mundo. 

Rasgar o sertão é abrir as veredas, no mais íntimo do ser que se promove a existência. Usa 

uma linguagem viva na descrição do sertão por dentro, como a alma de seu povo e sua 

cultura. 

Riobaldo fez de sua saga narrativa um discurso cíclico do ser-tão, revelando os 

sentimentos e as vivências do ser humano, como a vida travessia dos homens, um “Nonada” 

da existência efêmera, numa narrativa que termina rumo ao infinito e volta ao início: 

“Nonada”.  

A linguagem que promove o ser no mundo se manifestou no presente como a 

fenomenologia vai desenhando na travessia existencial do ser-tão. A pesquisa não se finda 

aqui, ao contrário, sendo fenomenológica, deseja retornar às origens, recomeçar sempre, 

como o ser-tão é movimentado o tempo todo numa linguagem operante que fomenta a vida do 

ser no mundo.  

No fim que começa, o que “existe é o homem humano. Travessia”.  
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ANEXOS



 

 

ANEXO A – Vocabulário 

 

 Airoso: “gentil, elegante, garboso, animado” (MARTINS, 2008, p. 17). 

 Nonada: Não + nada = “Nada; coisa sem importância” (MARTINS, 2008, p. 354). 

 Utúrje: “perceber”, “compreender” (MARTINS, 2008, p. 514) 

 Catrumano: caipira habitante do Sucruiú-MG. 

 Capiau: caipira, roceiro da BA e MG. 

 Travessia: ir de um lugar a outro = movimento. 

 Mire e Veja: fixar num ponto, olhar atento... 

 Ser-tão: Mundo da experiência – (mundo vivido). Ser = homem humano (existencial). O 

sertão é o espaço geográfico (físico) e metafísico. 

 Desvelamento: que se mostra, se revela... 

 Fenomenologia: Fenômeno: o que aparece, se mostra. Logia: palavra, discurso, lógos. 

 Lógos: palavra escrita ou falada. 

 Dasein: (Ser-aí) – Ser-no-mundo. 

 Lebenswelt: Mundo da vida.  

 Essências-Existência: Merleau-Ponty – a existência precede a essência e a linguagem é 

existencial. 

 Pré-reflexivo – Reflexivo: retorno às origens. 

 Subjetivismo/Objetivismo: superação do dualismo. 

 Intersubjetividade: eu e o outro. 

 Percepção: Ver, consciência + objeto, vivência. 

 Alteridade: Outro. 

 Silêncio: o “entre palavras”, “precede” a fala... 

 Epoché: redução, suspensão. 

 Redução fenomenológica: epoché, suspensão dos juízos. 

 Redução eidética: eidos, ideia. 

 Redução Transcendental: RF aplicada ao sujeito que se vê não como ser real, mas, como 

consciência pura, transcendental. 

 Intencionalidade: “volta às coisas mesmas”. 

 Corpo-próprio: carne. 

 Mundo vivido: lugar da experiência, mundo da vida. 

 Reversibilidade/Quiasma: toco e sou tocado. O “dentro-fora”. 

 Fala Falada: sedimentada, cultural, significados comuns disponíveis.  

 Fala Falante: ato da fala, conquistadora. 

 

  



 

 

ANEXO B – Imagens  

 

 
Maurice Merleau-Ponty (Créditos: longe.obviousmag.org/transfigurar/autor/) 

 

 
João Guimarães Rosa (Créditos: Wikipédia). 

  



 

 

 
Mapa do Sertão Real (Créditos: BOLLE, 2004, p. 51) 

  



 

 

 
Mapa da topografia real e fictícia de GSV (Créditos: BOLLE, 2004, p. 69) 

  



 

 

 
Cenário de GSV segundo Poty (Créditos: ROSA, 2015, Verso da Capa) 



 

 

 
Cenário de GSV segundo Poty (Créditos: ROSA, 2015, Verso da Capa) 

 



 

 

 

Símbolo matemático do infinito (Créditos: Deda Souza) 

Este símbolo aparece no final da obra GSV, aqui em desenho do autor da tese sintetizando a 

travessia rosiana e a fenomenologia de Merleau-Ponty como permanentes buscas da 

existência humana e como quiasma desse devir da linguagem. Adornado pelos buritizais e o 

manuelzinho-da-crôa.
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