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ARTISTAS DA EXPERIÊNCIA: O TEATRO INTERVALAR NOS CONTOS DO 

CORPO DE BAILE ROSIANO 

 

Danilo Almeida Patrício (UFMG/FAPEMIG) 

 

RESUMO: O artigo reflete mais diretamente sobre duas das sete narrativas de Corpo de Baile, 

de João Guimarães Rosa (1956). Com o desdobramento em 3 outros livros que se dá na 3ª 

edição (1964/65), “O recado do morro” e “Cara-de-Bronze” passam a integrar o “Livro 2” da 

obra: “No Urubuquàquà, No Pinhém”, também formado pela novela “A Estória de Lélio e 

Lina”. A proposta coloca em diálogo as mudanças editoriais do livro no tempo, atestadas nas 

correspondências do escritor, com os enredos e temas das duas narrativas, apontando e 

analisando um movimento de escrita que ao mesmo tempo é artística e histórica. Nessa 

perspectiva, concebe-se o sentido histórico delineado em uma composição literária elaborada no 

uso de outras linguagens artísticas. Assim, menciona-se no artigo a linguagem cinematográfica, 

elaborando historicidade na narrativa, e corporeidade sonora das imagens, onde se situam as 

marcas musicais. Pela trama literária, estará marcada o que apontamos como temporalidades 

múltiplas, que escrevem a história em ritmo narrativo que se faz político por estar sempre aberto 

ao outro, na intensa alteridade de por vir das narrativas. Além do texto literário e das 

correspondências, trabalha-se também com outras entrevistas concedidas pelo escritor.  

 

Palavras-chave: Guimarães Rosa. Contos. História. Corpo de Baile.   

 

“Era um teatro/E todos os artistas/ Num mesmo papel/Ciranda multívoca?” 

Poema “Um chamado João”, de Carlos Drummond de Andrade
1
 

 

Esse teatro no poema-homenagem, de Carlos a João, é aqui pensado em uma 

concepção política no entendimento de Corpo de Baile (1956) como escritura da 

história com as linguagens artísticas. Um Teatro que existe em intensidade histórica no 

meio do livro, composto de sete novelas em trânsito, em composição fragmentária. 

Pensar a história como teatro aberto, em “ciranda multívoca”, é entendê-la na escritura 

artística como movimento que diz sobre ela em sua permanente mudança, evidenciando 

transformações. Essa imagem-movimento de “todos os artistas”, atuantes 

simultaneamente em ‘agoras’ no texto, nos leva à dimensão realizadora nas artes 

marcada nas trajetórias de vida, concretizada a partir dos percursos dos personagens. 

Trata-se de uma dimensão percebida no contexto comunitário, vivida “em comum”, no 

mundo informal do trabalho, cru e sedutor, que identificamos como fazer histórico 

presente na elaboração de Corpo de Baile.   

                                                             
1
 Publicado inicialmente no Jornal Correio da Manhã, na edição de 22 de novembro de 1967, três dias 

depois da morte de João Guimarães Rosa.  
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Em um ‘segundo momento’ do livro, desdobrado na 3ª edição (1964/65) no 

volume No Urubuquàquà, no Pinhém, as forças culturais que perpassam trabalho e 

família desenham-se em ações de poderes que se mostram diversos, na simultaneidade 

da história marcada pela espacialização. Tal movimento faz-se ainda mais fortemente na 

ação da história de uma escrita em viagem – “ciranda multívoca” -, aqui vista mais 

detidamente através de olhares voltados para as narrativas de “O recado do morro” e 

“Cara-de-Bronze”. Estamos no meio do livro. No meio do século. Em vozes que falam 

de dentro dos Gerais, no estilhaçar de singularidades. Assim são espalhadas 

experiências poéticas, de dentro da modernidade brasileira, escrita por uma ‘crítica 

artística’. Em condição de viagem pelos Gerais, ela acontece a partir de cenários tecidos 

no interior do Brasil. Narra-se a história nesse espaço, e suas relações com o exterior 

dele – poderes e repertórios artísticos -, na inscrição do progresso que ‘avança’ pelo 

país.  

No entanto, a escrita da história pelas artes não se dá apenas com a transposição 

de esquemas técnicos de cada linguagem artística. As artimanhas da escrita ocorrem em 

relações de tensão com as questões ligadas ao tempo. A composição poética projeta 

desejos e anseios, fazendo recusas, viajando em Corpo de Baile por entre temas que 

dizem sobre o tempo, ecoando de-dentro dele, tornando-o político. É na 

correspondência com o italiano Edoardo Bizzarri (1963/64) que encontramos os 

comentários de Guimarães Rosa relacionando as estórias de Corpo de Baile com as 

linguagens artísticas. São fontes históricas que aludem a questões de composição, e 

assim benvindas, e que ao mesmo tempo devem ser olhadas com o cuidado de evitar 

uma mera ‘aplicação’ direta do mundo na arte, desconsiderando o trabalho de 

linguagem, que sempre no livro está presente como lugar ativo de produção histórica.  

Os comentários sobre linguagem, entre Rosa e Bizzarri, são pontos de partida 

para reflexões, incluindo as feitas pela crítica, e aqui são lidas em perspectiva histórica. 

Consideramos aspectos como a história do escritor com seus outros e, mais 

especificamente no que chamamos de ‘contos do meio’, em Corpo de Baile, 

radicalizando o fragmentário na composição, possibilitando aqui o olhar mais ampliado 

para a leitura da história em movimento, que vai marcá-la entre afastamentos e 

aproximações, nas espacializações de enredo, com os personagens, e nas próprias 

relações entre as estórias.  
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As principais considerações sobre a relação das estórias – enredos e personagens 

– com as linguagens artísticas estão na carta de Rosa endereçada a Bizzarri em 25 de 

novembro de 1963. Nela, Guimarães Rosa afirma que “O Recado do Morro é a estória 

de uma canção a formar-se”. Aí está, como não contraria a leitura do conto, a 

construção da estória, trama literária, ligada à linguagem musical. O importante no olhar 

sobre a presença dessa linguagem também está no fato de considerarmos o corpus 

canção como formada por letras e sons
i
, e não apenas como tradução verbal de uma 

realidade suposta exteriormente à composição poética.  

Partindo de “O recado do morro”, nosso olhar histórico, pela estória, busca 

perceber as inscrições políticas do som que perpassam o tempo, observando aspectos 

que se encontram dentro do texto. Para além do recado, da mensagem que parte do 

Morro e chega ao artista Laudelim, composta na verdade, conforme as palavras de Rosa, 

por um “bardo popular” (BIZZARRI; ROSA, 2003, p. 92), os olhares para essa escrita 

miram-se aqui para o caminho do som nos personagens “recadeiros”, com eles, 

buscando lugares de transformação histórica, observando como tais personagens 

encontram a modernidade, e como reagem a ela. Através desses olhares que se cruzam, 

também defrontando-se, busca-se perceber o texto literário como interferência histórica 

dentro do contexto de modernidade, entre poderes e criações, em arte-vida.  

Além do texto literário como lugar histórico, a presença musical pode ser 

observada em outros momentos, incluindo os que constituiriam mera curiosidade, como 

a forma rítmica de leitura na infância de Guimarães Rosa. “[Ele, Rosa quando criança] 

Gostava de sentar no chão com as pernas cruzadas (...), e ficava ritmando a leitura 

batendo sobre as páginas com dois pauzinhos (ou pedacinhos de papel enrolados como 

canudos), ora um, ora outro, compassadamente – um hábito de leitura ritmada que 

nunca abandonou”
ii
.  

Ao longo das correspondências com os tradutores de Corpo de Baile, 

principalmente com Edoardo Bizzarri, há outros trechos que destacam a importância dos 

aspectos sonoros na criação, no que podemos ler como corporificação histórica. Em vez 

de uma tradição do campo historiográfico que ainda compreende a música, 

principalmente a canção, restrita ao estático da letra, a consideramos incorporando 

também o som como matéria histórica, em fonogramas existentes no tempo. O som 
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presentifica-se como corpo em dança, que possibilita a leitura sobre ações históricas, 

feituras, em movimentos que se dão no tempo.  

Sobre a narrativa “Cara-de-Bronze”, apresentada nos índices tanto como poema 

quanto como conto, na mesma carta a Bizzarri, Rosa dirá mais diretamente, sobre a 

relação com linguagens artísticas, que “se refere à POESIA”. E logo podemos pensar 

sobre o destaque em caixa alta na correspondência. Essa menção diz sobre a presença de 

linguagens diversas na narrativa e, ao mesmo tempo, diz sobre a não vinculação direta a 

nenhuma delas na referida criação. É em “Cara-de-Bronze” que estará escrito 

explicitamente um roteiro de cinema, tecnicamente apresentado, incluindo as indicações 

de ambiente: exterior e interior (ROSA, 2001b, p. 130-134).  

Para além do roteiro em si, essa linguagem cinematográfica, “cinemismo” 

(LIMA [LEITE],1997, p. 59)
iii

, para usar um termo do escritor, delineia-se naquilo que 

o texto esconde, como o quarto do fazendeiro protagonista, seu passado, seus segredos. 

Temos uma linguagem cinematográfica que se constitui também naquilo que o texto 

esconde e mostra em excesso, exemplo das notas da vegetação e os repertórios artísticos 

clássicos, como os versos da Divina Comédia, de Dante Alighieri, que em “Cara-de-

Bronze” derramam-se pelas notas de rodapé, aumentadas, extrapolando muitas vezes a 

narrativa da viagem matriz. Cruzando artes e temporalidades na escrita, a linguagem do 

teatro faz-se histórica na “ciranda multívoca” de vaqueiros intercalados nomeadamente 

na ressonância de vozes no texto. Tem-se um teatro aberto que agrega linguagens, 

provocando excessos e lacunas, de onde surge a história como permanente ritmo aberto 

ao outro, em um enredo que não se fecha, suspenso em alteridades de por vir.  

A poesia, assim, está presente em “Cara-de-Bronze” não como restrita a uma das 

artes, o poema/poesia, mas como condição presente no livro de forma ampla e intensa, 

incluindo sua forma, e de modo peculiar nas três parábases, que irão realizar, mais 

abertamente, sem as máscaras, a crítica artística que fala diretamente ao público. Uma 

presença em angulações múltiplas, se tomarmos a poesia como condição histórica que 

não se retira dos enredos, do texto. Pensemos então “O recado do morro” como “uma 

canção a formar-se”, na comunicação do enredo com as nomeações que dizem através 

dos personagens, mas também como lugares de deformação poética, que passam por 

transformações, em movimento na história feito com a música que, além das letras, 

também incorpora sons. Em dança, palavras e sons escrevem a história também no 
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dispersar, para o que se deve paradoxalmente atentar. Na intensidade poética, “Cara-de-

Bronze”, a menor das narrativas de Corpo de Baile, trará propriamente o impacto do 

som.  

‘Bronzes!’: por que o metal (ou liga) é duro (nas antigas estórias para 

crianças, e na tradição do sertão, o bronze é considerado como a coisa 

mais dura, forte, resistente, muito mais que o ferro) e sonoro, 

barulhento. Além disso tudo, e talvez principalmente, porque a 

palavra, em si, é fortíssima: com o grupo consonantal BR e o ON 

nasal e mugidor... (BIZZARRI; ROSA, 2003, p. 79). 

 

A ressonância existida em linguagem escreverá a história, no meio de Corpo de 

Baile, pelo ritmo de imagens
iv
, com o som, com a intensidade poética de tornar o outro 

sempre presente. Nas duas narrativas, o texto não irá se demorar nos personagens, 

situados no movimento entre palavras e imagens. Cada um dos dois enredos carrega 

muitas narrativas, desdobradas em outras e entrecortadas harmonicamente, também em 

suas incoerências. Nesse sentido, também considerando trajetórias e temas, os enredos 

são aqui concebidos como ‘momentos’ onde as temporalidades surgem de modo 

simultâneo. Temos vários passados que se entrecortam no presente do texto, sem ânsia 

de um futuro. A linguagem vai gestando uma história vindoura, sempre potencializa na 

abertura a novas leituras. A história com as artes possui suas potências na releitura, 

reescrita, em rememoração poética, em ruminações sem fim.  

É nessa perspectiva que se situam os enredos de “O recado do morro” e “Cara-

de-Bronze”. As tramas possibilitam um olhar que deve tornar-se mais arguto aos 

sentidos, como a escuta, na força da voz que provoca tensão na leitura alfabética, 

compreensiva
v
, provocada pela fala. As duas estórias possuem importância no curso de 

mudanças realizadas em Corpo de Baile. Ambas constituem-se como lugares de centro 

do livro, assim supostas em tensão na trajetória do projeto Corpo de Baile. Antes dos 

desdobramentos em novos livros, na 3ª edição (1964/65), o centro – falso ou suposto, 

‘traiçoeiro’ - estava em “O recado do morro”, migrando para “Cara-de-Bronze” com as 

modificações resultantes dos movimentos entre o escritor Guimarães Rosa nos 

contextos editoriais, conforme pode-se depreender nas correspondências entre 

Guimarães Rosa e seu tradutor alemão, Curt Meyer-Clason (2003).    

Em A forma do meio (2011), Clara Rowland analisou tal mudança apontando 

“Cara-de-Bronze” como um “centro vazio”. Não desconsiderando tais inscrições na 

história do livro, e com ela dialogando, podemos ver esses dois lugares do texto-livro, 
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em seu teor fragmentário, como momentos oportunos para crítica mais direta da história 

na modernidade brasileira. Uma crítica aqui pensada na ideia de história em viagem, 

que não se desprende do fazer artístico através das linguagens artísticas. Nesse caminho, 

pensa-se em um centro de constante movimento, escapando do meio da letra, e criando 

a escrita histórica a partir da tensão entre ela, letra, e as muitas vozes presentes.  

Após o primeiro movimento em “Festa de Manuelzão/Uma estória de amor”, os 

dois contos constituem em Corpo de Baile o segundo momento alicerçado na figura da 

parábase
vi
. No volume 2 do livro, temos essa figura de linguagem como momento que 

apresentará novas marcas diante do surgimento de outras características, como a 

condição de viagem que estará mais fortemente nesse ‘lugar meio’ da obra, ‘miolo’ da 

história. Teremos um centro-movimento com a história fazendo-se pelo mito na criação 

moderna. A história é, assim, espalhada por vários lugares, lançando-se em temas, tal 

como os bailarinos em artes múltiplas de seu Corpo de Baile.   

Uma das formas de fazer a crítica para o público, pela parábase - em angulações 

outras das máscaras - está no modo pelo qual intensifica-se, nas duas narrativas, a 

convocação de outras temporalidades para, do presente, dizer politicamente, no espaço 

narrativo do qual se narra: sertões brasileiros. Propagadas do meio do século XX, na 

publicação de 1956, escutamos vozes que chegam de repertórios outros – em 

temporalidades misturadas - e embebem o texto de vivido, conferindo a ele forças 

imaginativas que o irão compor politicamente, em trabalho de linguagem que o torna 

lugar aberto de ação histórica.      

Realizada na condição de viagem, as duas narrativas constituem-se como 

importantes espaços de ação poético-política, que se faz em um lugar dentro e ao 

mesmo tempo fora do texto, mencionando um mundo exterior ao texto e, em sua 

criação, produzindo novos sentidos históricos, tornando também o texto matéria criativa 

que fixa e propaga críticas. Em “O recado do morro”, iremos encontrar quase todos os 

personagens realizando viagens. O olhar para eles e a imagem que eles ressoam dizem 

ao mesmo tempo sobre permanências e, principalmente, mudanças. As imagens do texto 

são também porções históricas tocadas pelo escritor Guimarães Rosa.  

Fora do texto, e já dentro dele, imaginamos de modo amplo a viagem que Rosa 

realizou quatro anos antes da publicação de Corpo de Baile, em maio de 1952. 
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Percorrendo os sertões dos Gerais, o artista-pesquisador passou por sete fazendas de 

gado, em percurso de dez dias. Estão cruzadas as leituras entre textos literários e 

cadernetas de viagem, penduradas ao pescoço de Rosa durante os deslocamentos a 

cavalo, no risco de ficarem pelos caminhos de poeira. Elas estiveram presas ao corpo do 

escritor quando ele cavalgava com os vaqueiros, no trabalho de conduzir boiadas, que 

não pertenciam a esses. Nessa imagem em movimento, avistamos o lugar de sempre-

outro a partir da presença do escritor, com seus afetos e pelas suas diferenças na relação 

de alteridade – simpatias e estranhezas - com os vaqueiros. 

Relação que, ressalte-se, deve ser pensada também na comunicação com as 

populações mais distantes do convívio social no mundo sertanejo, como “os bugres, 

índios” de quem Rosa, na viagem de 1952, ouviu estórias noturnas, a partir da mediação 

- ainda fora do texto? - do vaqueiro Manuel Nardy, que “os ajuntava para esse serviço” 

com oferta de comida e cachaça. São seres históricos – apresentados como longínquos 

nas novelas - que também estão presentes como escritores matrizes, em um imemorial 

de concretudes poéticas. Como os rabiscos nas paredes montanhosas de calcário, 

avistadas durante a viagem da comitiva em “O recado do morro”, já supostamente 

dentro do texto, pelos menos no que lemos no início da novela (ROSA, 2001b, p. 29).  

Geralmente observa-se, sobre a referida viagem de 1952, apenas a diferença do 

Rosa não-vaqueiro diante dos que trabalhavam duramente na condução das boiadas, a 

serviço dos patrões, fazendeiros e citadinos. Para além disso, e na dimensão diversa da 

relação com o outro, é preciso dizer que será mesmo a partir dessas diferenças que o 

histórico será escrito politicamente. Vaqueiros, índios e bois movimentam-se pelos 

territórios onde se situa o escritor e de onde é gerada uma escritura artística e histórica.  

As informações relativas à viagem, como as veiculadas na Revista O Cruzeiro
vii

 

e, principalmente, as que partem dos vaqueiros - como o caderno do vaqueiro Zito e os 

detalhamentos de Manuelzão sobre a convivência com “João Rosa”
2
 - mostram a 

                                                             
2
 Trechos do depoimento de Manuel Nardy no videodocumentário O torto encanto de Manuelzão (1993), 

do jornalista João Correia Filho, que foram extraídos dos Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto 

Moreira Sales (2006, p. 61-63): “João Rosa comia bem. Qualquer coisa que fizesse pra ele, pra ele tava 

bom (...). No primeiro dia [Rosa] levantou cedo. Nós tava juntando um gado pra poder levar pra Sete 

Lagoas. Ele queria ajudar. Nós comia uma feijoada de manhã cedo, bebia um gole de pinga. A patroa fez 

um café com leite de manhã cedo, ele bebeu (...). Logo proibiu de chamar ele de dr. João: ‘Vocês me 

chamam de João Rosa. Nós somos é companheiros’. Aí todo mundo foi chamando ele de João Rosa (...) 

Aí ele deitou tarde. Ele queria gente que tocasse viola, violão, contador de história (...) Quando ele foi 

deitar era quase uma meia-noite. Eu falei: ele não levanta cedo amanhã pra nós ir, eu não vou chamar não. 
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existência do escritor como “viajante participante” (MEYER, 2008, p. 29), que convive 

com seus outros reconhecendo experiências alheias a si próprio.   

Em texto onde comenta as anotações da referida viagem, Mônica Meyer (2011, 

p. 203-230) ressalta as duas formas de marcação do tempo na viagem, os movimentos 

de natureza e o tempo de relógio, rigorosamente anotado nas cadernetas de Guimarães 

Rosa, em horas e minutos associados aos marcos de referências, atividades pontuais 

ocorridas durante a viagem. Essas duas “dimensões” vão elaborar concepções temporais 

diversas no projeto rosiano, que podemos ler de modo mais amplo e aguçado nas 

novelas de Corpo de Baile. A viagem de 1952 permite que pensemos como essas 

concepções estão urdidas em realizações que concretizam no artístico uma espécie de 

cairologia temporal sertânica.  

Além do anotar, temos a presença do ‘perguntador-criativo’. Tal condição nos 

auxilia a pensar as leituras do que chamamos de “textos do meio” em Corpo de Baile. 

Com suas matizes temporais próprias, os lugares-outros mencionados irão dizer mais 

sobre a história quando postos em conversa com o texto literário. Tanto em “O recado 

do morro” como em “Cara-de-Bronze”, a história, como experiência, se apresentará 

intensa na perspectiva política que se abre a partir do pulsar da natureza frente à ação de 

poderes. Temos a exuberância de bichos e de vegetações diversas, principalmente, 

defrontando-se com os poderes de propriedade, em articulação dos fazendeiros com os 

saberes técnicos, ciência – também poder em linguagem - gestados na cidade, referida e 

citada como homogênea, nas duas narrativas, velada e ironicamente.    

Penduradas ao pescoço de Rosa durante horas de cavalgada, as cadernetas do 

escritor são embrenhadas de mato, excremento de pássaros, umidades e outras marcas 

de viagem, visíveis, ainda em parte delas, conforme percebe-se nas pesquisas. Elas se 

constituem em suportes de memórias, carregando traços tortuosos da escrita 

cambaleante – como as experiências -, decorrentes do balançar do animal, a quem o 

escritor guiava e por quem era guiado, enquanto anotava o que conseguia em meio à 

exuberância de natureza e a velocidade sensível de memórias.  

                                                                                                                                                                                   
Quando foi de manhã cedinho ele levantou. Levantou primeiro do que a gente levantou. Logo ele falou: 

‘Eu vou com vocês pro campo, mas hoje eu não vou comer o que eu comi ontem não, hoje eu quero beber 

uma pinguinha e comer uma feijoada junto com vocês, pra gente conseguir aguentar. Tem razão de vocês 

aguentarem um batente desse, que vocês comem de manhã cedo é um almoço, uma comida forte. Fica o 

dia todo e não queixa fome. Eu vou com vocês’”.  
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As cadernetas também são lugares dos sons, registrados e presentes nas 

lembranças, nas inúmeras vezes em que o papel seria depois folheado, repetidamente, 

em inscrição ecoada à leitura na obra artística. Das cadernetas brotavam manuscritos, 

anotados já fora da sela do cavalo, datiloscritos, desenhos e outras imagens, coloridas 

ou não
viii

. Mais do que etapas, pode-se ler esse processo de composição como criações 

marcadas por nascimentos e destruições, tal como a história, existida primordialmente 

pelas transformações e, em conflitos, gerando origens diversas que projetam excessos e 

lacunas.  

Aludimos assim a um processo de composição - dentro da história, na intrínseca 

relação com o tempo - que possui grande importância na esfera de montagem, lugar que 

põe em diálogo arte e reflexão histórica. Pela condição de viagem, o escritor Guimarães 

Rosa é, na maioria das vezes, o centelho de imagem que, do lugar de sempre-outro, nos 

faz enxergar simultaneamente diversas trajetórias. A partir dele, realizando viagem, 

gera-se uma profusão de novas imagens, não mais estritamente pertencidas somente ao 

artista
ix

 Guimarães Rosa.   

No espaço de letramento, convencionalmente associa-se a autoria apenas à 

propriedade editorial do escritor. Também nesse entendimento, vinculam-se aspectos 

que conferem o ingresso às imagens somente através do artista, incluindo condições 

como curiosidade pessoal e propriedade intelectual a ele conferida no contexto 

moderno. Apesar disso, lemos aqui as imagens no texto literário – onde estão a 

diferença, o estranho - como uma remontagem que incorpora experiências múltiplas, 

abertas às apropriações do leitor que procura a história na estória. Uma possibilidade 

aberta ao leitor, que assim trabalha com esforço e prazer
x
. Como escritor mirando a 

obra, Rosa toca imagens em seu percurso e, ao ser tocado por elas, proporcionará uma 

montagem criativa a partir das experiências que as imagens carregam. Em vez de 

horizontes distantes, elas existem no texto para o uso, o que marca ao mesmo tempo o 

existir da história.  

Nessa autoria histórica que se movimenta em imagens espalhadas no tempo, o 

escritor vem nessa fala poética com os personagens. O movimento vindouro, e não de 

um futuro definido, projeta-se em viagem na escrita feita de experiências sobre conflitos 

e anseios, entre agruras e desejos. Esse movimento faz-se em Corpo de Baile no 

constante entrar e sair de cena dos personagens. Em “O recado do morro” e “Cara-de-
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Bronze” ele é lido – em cada informação, narrativa - multiplicando-se lugares, com a 

fragmentação poética dos enredos. São duas narrativas que, em seus enredos, abordam 

iminentes situações de morte. A do roceiro Pedro Orósio, o Pê-Boi, correndo risco, em 

viagem, pela cilada armada por Ivo Crônico, n’O recado do Morro”, e a do fazendeiro 

Cara-de-Bronze, o Segisberto Jéia, que arquiteta ordens de poesia na propriedade 

enquanto agoniza enfermo em seu quarto.  

Nessa iminência de morte dos enredos literários, teremos a história aberta à 

intensidade da vida, em concepção e experimentação. De uma imagem em proximidade 

com a morte, no sentido de desaparecimento, teremos a pulsão de experiências que 

estão em transformação, em resistência criativa da história, lida em narrativa estética 

pelos deslocamentos espaciais e poéticos. A composição - dos enredos, personagens, 

tramas - é tecida, como vimos, com as marcas de destruição e nascimento, com origens 

incessantes na força criativa dos textos. Neles as origens são inscritas pelos fragmentos 

artísticos que narrarão interrompendo, corroendo restos de totalidade que assim 

possamos imaginar na trama literária. Essa interrupção, quebra, fragmentação que 

chama o coletivo ao movimento, insere-se na concepção de intervalos críticos que os 

dois textos possuem na trajetória de Corpo de Baile.  

A crítica aberta gerada no meio, em movimento, nos fará mais ainda pensar no 

surgimento histórico de outros que chegam, intermitentes, entre os muitos personagens, 

para além do drama de vida de Miguilim, no plano de “Campo Geral”, narrativa matriz, 

e Miguel, com sua fragilidade individual na novela “Buriti”. A crítica intervalar em 

Corpo de Baile também tencionará mais os enredos para mencionar o que, através do 

texto, extrapola o material artístico e o próprio espaço interior dos Gerais brasileiros. É 

assim que, em “Cara-de-Bronze”, leremos a venda de bois da fazenda Urubuquàquà, 

para abastecer as “gentes das cidades”, “gente de valor”.  

E assim, sem rosto, adentram pelos Gerais os novos patrões, com as técnicas 

para mecanização das fazendas. Eles ingressam no livro, vindos de um fora referido, 

trazido para novas significâncias na permanente produção histórica de sentidos no texto. 

Em “Cara-de-Bronze”, parte-se das fazendas de Minas, percorre-se o Brasil, tateando o 

Alto Sertão, indo e voltando ao Maranhão com o vaqueiro-poeta Grivo e as recordações 

do enigmático fazendeiro Segisberto. Serão viagens necessariamente feitas com os 

repertórios do leitor que, mesmo muito trabalhando, não conseguirá chegar a um único 
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decifrar, mas poderá originar novas imaginações, produzidas no envolvimento dele com 

os textos.  

A constelação de personagens espalha-se em Corpo de Baile, mas se torna mais 

notória nas duas referidas novelas. O espalhar da história se dará pelo mito como forma 

de dizer sobre a modernidade. No meio do século XX, é pela forma do mito que serão 

escritos importantes momentos de modernidade no Brasil. A composição da história 

terá na Estória – como ficção - uma forma de mito existente na modernidade, 

escrevendo-a. E nessa escrita poética, a modernidade cultural dirá com o poder artístico 

– pelas experiências – sobre o segregar civilizador, incluindo as artimanhas entranhadas 

em discursos afetivos, como o do cuidar, e as regulações de moralidade. Nos percursos 

de história que se marcam pelos deslocamentos espaciais, o mito se fará presente como 

desenho de uma história heterogênea que, no diverso dos sertões, além de novidade, 

será marcada pela tradição de uma modernidade feita de interrupções
xi
. 

Antes gerando mais diretamente os temas - como sexualidades e violências na 

família, em “Campo Geral” -, em “O recado do morro” e “Cara-de-Bronze” o desenho 

espacial no texto se inscreverá unindo temas e formas, na corporificação mais explícita 

de outras linguagens artísticas. Se em “Campo Geral” lemos modernamente a história 

pela poesia, diretamente associada ao visual - a partir da miopia de Miguilim -, a 

concepção histórica do cinematográfico virá agora, no meio do livro, com os corpos 

sonoros integrantes de imagens, pulsantes no meio teatral da história.  

Diretamente em “O recado do morro”, a partir da canção – visualizada e 

escutada -, e de modo mais radical em “Cara-de-Bronze”, o ritmo narrativo 

permanentemente aberto ao outro, escondendo e avivando a história, não se apartará dos 

sons que entrecortam e dispersam a ideia de coleção
xii

 associada inicialmente ao 

escritor. Do escritor viajante Rosa ou do fazendeiro Cara-de-Bronze, a coleção se 

espalhará na composição de história, em movimento de outros seres, em outros espaços 

pelo Brasil. Pelas imagens do texto, devemos perceber essa composição inclusive nas 

incoerências, atentando para as dispersões, como na presença do som, que confere à 

história a ideia de incompletude e de inacabado, que podemos ler pelas duas narrativas.   
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