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Resumo: o presente trabalho tem como objetivo principal fazer relações entre as personagens 

Primo Ribeiro e Turíbio Todo dos contos Sarapalha e Duelo, respectivamente, que fazem 

parte do livro intitulado Sagarana de Guimarães Rosa. Nesses contos, as personagens serão 

analisadas a partir dos sentimentos de raiva, ódio, vingança, entre outros que impulsionaram 

atos impensados em busca de limpar suas honras manchadas e que, de alguma forma, 

contribuíram de maneira negativa para suas vidas, assim mostramos como Guimarães, 

considerado um grande escritor, consegue fazer com que seus personagens se pareçam com 

pessoas reais, com todas as qualidades e, principalmente, os problemas. Portanto, serão 

pontuados alguns fatos e características marcantes da vida e obra do autor e do movimento 

literário do qual fez parte: o Modernismo, mais especificamente a terceira fase, que traz como 

características principais o regionalismo e a liberdade de escrita. 

Palavras-chaves: Análise. Sagarana. Raiva. Guimarães Rosa. Modernismo. 

 

Abstract: the present paper aim to make relations between the characters Primo Ribeiro and 

Turíbio Todo of the short stories Sarapalha and Duel, respectively, that compose the book 

named Sagarana of Guimarães Rosa. In these short stories, the characters will be analyzed 

from rage feelings, hate, revenge, among others that boosted acts thoughtless looking for 

clean theirs stained honors and that somehow contributed with negative ways in their lives, so 

we show Guimarães, considered a great writer, can make his characters looks like real people, 

with all qualities and, especially, the problems. Therefore, it will be scored some facts and 

striking features of life and work of the author and literary movement of he did inside: 

Modernism, more specifically the third phase, bringing the main features the regionalism and 

the freedom of writing. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Modernismo foi um movimento literário que inovou a literatura brasileira, pois, 

buscava-se fazer algo genuíno de nosso país, dentro desse período houve três fases: a de 1920, 

que teve seu grande marco com a Semana de Arte Moderna em 1922; a de 1930, no qual os 

autores trabalhavam na literatura engajada, intimista e a de 1945 que trazia aspectos 

regionalistas. Dentro dessa terceira fase, de 1945 (da qual abordaremos melhor 

posteriormente), temos Guimarães Rosa que foi um grande escritor do Modernismo e suas 

obras retratavam a realidade interiorana da região em que vivia. 

Os narrativas de Guimarães que foram escolhidos fazem parte do livro de contos 

Sagarana, onde o autor escreve sobre questões universais e referentes ao homem, fazendo o 

uso de uma linguagem própria dos locais onde as narrativas se desdobram, usando elementos 

como a ironia e a comicidade, Rosa consegue mostrar as virtudes e vícios de suas 

personagens. 

Como objeto de análise, escolhemos as personagens Turíbio Todo e Primo Ribeiro 

dos contos Duelo e Sarapalha (respectivamente), do livro Sagarana, dos quais acabam por 

descobrir traições, cada um à sua maneira, por pessoas que tinham significante importância 

em suas vidas. Após descobrirem tal fato, agiram impulsionados pela raiva e cometeram atos 

que de alguma forma trouxeram consequências negativas para suas vidas e, de acordo com 

essas ações, eles serão analisados criando um paralelo entre suas atitudes e a motivação que 

os levou a fazer tais atos. 

 

 

2. O MODERNISMO E A GERAÇÃO DE 45 

O Modernismo foi um movimento que inovou a literatura nacional, pois, o objetivo 

dos escritores desse período era fazer uma literatura inovadora e genuinamente brasileira. O 

Modernismo teve seus primórdios em meados da década de 20, mas seu marco registrado foi 

a Semana de Arte Moderna realizada em fevereiro de 1922 com isso o número de críticas 

literárias aumentou, revistas foram lançadas e os escritores passaram a ter mais autonomia 

para suas obras, consolidando o movimento e gerando inúmeras publicações entre 1922 a 

1928. Entre os autores desse período temos: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti 

Del Picchia, entre outros.   

O movimento se expandiu com tamanha força que em certo período as criações se 

tornaram limitadas, pois no primeiro momento os grandes centros eram São Paulo e Rio de 

Janeiro com a participação de autores burgueses que não tinham uma visão tão ampla do país. 



Assim, houve um segundo momento (geração de 30) em que o movimento modernista foi 

descentralizado e foram surgindo autores de diversas áreas do país, principalmente do 

Nordeste, mostrando as realidades sociais de suas regiões, gerando uma literatura 

introspectiva, intimista, engajada e regionalista. 

O Modernismo se modificou durante as décadas, principalmente após o início da 2ª 

Guerra Mundial. Os escritores passaram a defender a ordem e o regionalismo que foi se 

inclinando para o mítico, são essas modificações que marcam o terceiro momento do 

Modernismo: a geração de 1945.  

 

Assim, é possível antecipar que esta “geração” solta − sem linhagem, sem revolta e 

sem testamento −, parece ter algo a dizer, e talvez como poucas na literatura 

brasileira, sobre a ruptura daquele “velho parentesco” − e a consequente frustração 

da busca por analogias (SANTOS, 2012, p. 3) 

 

É fato que a geração de 45 estava ligada ao período de guerras, de agitamento, de 

destruição logo a produção mostrava “o Nordeste decadente, as agruras das classes médias no 

começo da fase urbanizadora, os conflitos internos da burguesia entre provinciana e 

cosmopolita” (BOSI, 1994, p. 432). Logo podemos perceber que essa geração possui traços 

distintivos dos demais momentos do Modernismo brasileiro, pois, há uma ruptura e uma 

parcela de descontinuidade dos momentos anteriores.  

Antônio Cândido define o momento como “regionalista, folclórico, libertino, 

populista” (2006, p.133), destacando a grande produção do período com obras de grande 

valor. Quanto a Guimarães Rosa, um dos escritores marcantes da geração de 45 será pontuado 

algumas questões sobre sua vida e obra a seguir. 

 

 

3. O AUTOR: VIDA E ESTILO DE ESCRITA 

João Guimarães Rosa nasceu em Minas Gerais no ano de 1908, foi médico por 

formação, aprendeu sozinho russo e alemão, foi diplomata, como escritor teve 

reconhecimento com Grande Sertão: Veredas (1956) e Corpo de Baile (1956), isso a partir de 

1956 e no ano de 1967 Guimarães faleceu logo após ter sido admitido na Academia Brasileira 

de Letras.  

Como Guimarães fez parte da geração de 1945, uma das características desse 

momento é o regionalismo, ou seja, a abordagem de temas relativos à região interiorana do 

Brasil, mostrando suas mazelas, o sofrimento, a forma de falar e agir das pessoas. Guimarães 



com sua escrita mostra uma forma quase que radical de escrever, usando elementos da 

linguagem popular, como afirma Bosi: 

 

Imerso na musicalidade da fala sertaneja, ele procurou, em um primeiro tempo, [...] 

fixá-la na melopéia de um fraseio do qual soam cadências populares e medievais 

[...]. Do mimetismo entre culto e folclórico de Sagarana, o escritor soube zarpar 

para ousadas combinações de sons e de forma nas obras maduras (BOSI, 1994, p. 

430) 

 

Ainda quanto a escrita, Bosi completa que Guimarães Rosa foi um grande escritor, 

“inovador das letras, artista de primeira plana no cenário das linguagens não-letradas: ao 

contrário, soube explora-las e pô-las a serviço de uma prosa complexa em que o natural, o 

infantil e o místico assumem uma dimensão ontológica que transfigura os materiais de base” 

(1994, p. 388).  

Enfim a obra de Guimarães abarca características como a riqueza lexical (deixando 

as obras menos acessíveis ao público comum e extremamente atraente a estudiosos): o 

folclore (que além de documento cultural serve para quebrar o ritmo ou desviar a narrativa). 

Na obra a ser tratada, Rosa consegue apresentar um conteúdo regionalista original de cunho 

universal (retrata os mais variados temas) e humano (mas variadas personalidades e classes), 

assim fazendo com que o leitor sinta o ambiente brasileiro.  

 

 

4. A OBRA SAGARANA 

O livro de contos publicado em 1964 foi uma das primeiras obras feitas por Rosa, 

assim formando uma primeira fase que se completa com Grande Sertão: Veredas e Corpo de 

Baile.  Quanto à origem de Sagarana, conta o próprio autor em uma carta endereçada a João 

Condé, 

 

[...] ficou resolvido que o livro se passaria no interior de Minas Gerais. E compor-se-

ia de 12 novelas. [...] O livro foi escrito – quase todo na cama, a lápis, em cadernos 

de 100 folhas – em sete meses: sete meses de exaltação, de deslumbramento (Depois 

repousou durante sete anos; e, em 1945 foi “retrabalhado”, em cinco meses de 

reflexão e lucidez). (ROSA, p. 10, 2011). 

 

Como afirma Guimarães o livro ficou guardado por sete anos até sua conclusão em 

1945. Tendo como título original Sezão (1937) e contendo o total de doze contos. Foi lançado 

como o nome provisório de Contos e com o pseudônimo de Viator. Com o título de Sagarana 



foram tirados Questões de família, Uma história de Amor e Bicho mau, destes, o último foi 

retirado, pois, segundo Guimarães o conto não tem sentido que se assemelhasse aos outros 

contos, apesar de se passar em mesmo local e mesma época. 

Sagarana, etimologicamente, tem a ver com o ato de narrar, assim Raquel de Castro 

Santos usa o grande dicionário etimológico – prosóico da língua portuguesa para defini-lo 

como “o narrar de Sagarana se refere, de antemão, à própria etimologia do título do livro. 

Saga vem do alemão sagen dizer. Além de remeter-se à narrativa lendária oriunda dos países 

nórdicos. Enquanto que rana, sufixo tupi, refere-se a igual, semelhante, da mesma família.” 

(SILVEIRA, 1968. p. 3.615 apud SANTOS, 2007, p. 23) 

Os contos de Sagarana, ora são definidos como conto por causa narrativa curta e ora 

como novelas por conta das divisões em episódios. O conjunto de contos rosianos tem 

influencias de Homero, da Bíblia, de Poe, entre outros, mas seu objeto é o Brasil, assim sendo 

possível tanto a análise social (colonização, escravatura, reinados) e cultural (quanto a vida do 

sertanejo), de certa forma as duas análises contribuíram para a formação do Brasil. 

Os contos de Sagarana mostram uma realidade, claro que fictícia, do Brasil com suas 

mazelas, a forte crença, com personagens que compartilham das mais variadas características 

humanas, como raiva, amor, desconfiança, sem falar nas características locais e a linguagem 

usada.  

Aparentemente o livro é formado por contos independentes, mas Nildo Benedetti usa 

as palavras de Franklin de Oliveira para afirmar que “cada novela deve ser lida como capítulo 

de um romance, e não apenas tomada isoladamente como história autônoma inserida num 

livro de contos.” (OLIVEIRA, 1991, p. 57 apud BENEDETTI, 2008, p. 7). Assim cada conto 

mostra uma ligação com o outro, por exemplo, Duelo e Sarapalha que mostram personagens 

que sofreram uma traição. 

 

 

5. AS NARRATIVAS: SARAPALHA E DUELO 

Sarapalha se passa as margens do rio Pará, em uma comunidade tomada pela 

malária. Os que não fugiram morrem no local, mas, em uma fazenda ainda residem Primo 

Ribeiro, Primo Argemiro e uma empregada. Em uma tarde os primos começam a conversar 

sobre a ex-mulher de Ribeiro que fugiu com um boiadeiro que costumava se hospedar na 

fazenda, mas Ribeiro nunca desconfiou de nada. Entre conversas, Primo Argemiro, que 

considerava o primo como um irmão, acaba confessando seu grande segredo: Argemiro 

mudou-se para a casa do primo por conta do sentimento que nutria por Luísa, a esposa de 



Ribeiro. Este se enfureceu e expulsou o primo agonizante da fazenda, durante o trajeto primo 

Argemiro vai desfalecendo e morre no meio do mato. 

Sarapalha é narrado em terceira pessoa, mostrando a escrita inconfundível de 

Guimarães Rosa. Podemos perceber nesse conto temas como o amor, a solidão, a doença, 

assim narrados tanto no passado como tempo (presente) em que passa a narrativa.  

Duelo conta que Turíbio Todo “nascido à beira do Borrachudo, era seleiro de 

profissão, tinha pelos compridos nas narinas, e chorava sem fazer caretas; palavra por palavra: 

papudo, vagabundo, vingativo e mau.” (1984, p. 156) flagrou sua esposa o traindo com o ex-

militar Cassiano Gomes, assim desenvolvendo uma caçada e Turíbio acaba matando o irmão 

de Cassiano por engano.  

Cassiano por sua vez declara vingança, após falhar em várias tentativas encontra 

Timpim Vinte-e-um que é o último filho de uma família de vinte e um irmãos, casado e com 

um filho recém-nascido. O filho de Vinte-e-um estava muito doente e o médico era muito 

caro, Cassiano o ajuda e os dois se tornam compadres. Cassiano fica muito doente, e como 

adquiriu grande apreço por Vinte-e-um, deixa tudo o que possui para o homem quando morre, 

pois Cassiano não era casado. Vinte-e-um por sua vez assume a vingança de Cassino e vai 

atrás de Turíbio, que a essa altura estava voltando para sua mulher, após saber da morte 

daquele que o traiu. No caminho Vinte-e-um aborda Turíbio e o mata. 

Como Sarapalha, o conto Duelo é narrado em terceira pessoa, ou seja, o narrador é 

onisciente, com pitadas de humor, a narrativa se compõe ora com diálogos das personagens e 

ora com intervenções do narrador. A história pode ser entendida como uma alegoria da 

fatalidade, o destino incerto, as reviravoltas da vida. Duelo pode ser interpretado como a 

revanche entre as personagens, e extrinsecamente ao conto, pode-se perceber a luta entre o 

forte (Cassiano ex-militar) e o fraco (Turíbio). Rosa usa uma linguagem própria do sertanejo 

de Minas Gerais, sem rebuscamento das palavras, mas como grande escritor que foi, usava de 

suas criações para compor a obra. 

 

 

6. OS RAIVOSOS: TURÍBIO TODO E PRIMO RIBEIRO 

No que diz respeito à trajetória inicial dos dois contos é um pouco diferente, pois, em 

Sarapalha o primo Ribeiro e o primo Argemiro são amigos. Em Duelo, Turíbio mal conhecia 

Cassiano, o fato foi que Cassiano dormia com a mulher de Turíbio, entretanto podemos traçar 

alguns paralelos entre as duas histórias.  

 



— Eu... eu também gostei dela, Primo... Mas resp sempre... respeitei o senhor.., sua 

casa... [...] 

— Você veio morar aqui com a gente, foi por causa dela, foi?... 

— Foi, Primo. Mas nunca... 

— E foi por isso que você não quis ir-s’embora... depois?... Esperando para ver se 

algum dia ela voltava, foi?! 

— Não, Primo.., isso não!... Não foi nada por causa... Eu também sofri muito... Não 

queria mais nada no mundo... E foi por conta do senhor, também... Quando ela 

deixou de estar aqui, eu fiquei querendo um bem enorme ao senhor.., a esta casa de 

fazenda.., aos trens todos daqui... Até à maleita!... 

— Fui picado de cobra... Fui picado de cobra... Ô mundo! (ROSA, 1984, p. 149, 

150). 

 

 

Neste momento, primo Argemiro conta a verdade para primo Ribeiro e mesmo 

jurando que nada havia acontecido entre ele e a mulher do primo, Ribeiro não acredita nele e 

o manda embora.  

Cinco coisas percebem-se aqui: primo Ribeiro tomado pelo ódio não se importa com 

o que primo Argemiro está dizendo e nem a condição dele de doente, pois os dois estavam 

sofrendo com a malária e o manda embora imediatamente como se os anos que primo 

Argemiro tivesse passado ali não valessem nada. Em segundo lugar, crê-se que o ódio de 

Ribeiro estava baseado em um equivoco, pois, sua decisão precipitada fez com que ele 

acreditasse que primo Argemiro estava também esperando pela mulher, mas na verdade não, 

ele ficou por amizade a Ribeiro; o terceiro fato mostra que a relação dos dois foi dissipada por 

uma mulher que os dois amavam, porém Argemiro a amava em segredo e no fim ela não ficou 

com nenhum dos dois, ela fugiu com um boiadeiro; o quarto aspecto é que primo Ribeiro foi 

traído pelo primo no qual ele confiava, provavelmente seu ódio foi fruto desse sentimento de 

traição, por isso teve a reação excessiva. 

Por fim, vemos o comportamento de duas pessoas do interior, pois, acreditamos que 

uma pessoa que convive há tanto tempo com outra e no fim confessa que amava a mesma 

mulher, mas, não ocorreu nada entre os dois talvez nós, com uma cultura diferente, não 

teríamos a reação bruta que primo Ribeiro teve, pois, justamente por ele ser do interior 

pensava em sua honra e desconfiou de primo Argemiro mesmo vendo-o jurar que nada havia 

existido, afinal, ele já havia perdido parte dessa honra por ter sido abandonado. 

Em Duelo, não é diferente, podemos ver os pontos que descrevemos acima. A 

narrativa começa com Turíbio tendo um mau dia de pesca e decide ir para casa mais cedo.   

 

Mudara de idéia, sem contra-aviso à esposa; bem feito! Veio encontrá-la em pleno 

(com perdão da palavra, mas é verídica a narrativa) em pleno adultério, no mais 

doce, dado e descuidoso, dos idílios fraudulentos [...] viu. Mas não fez nada. E não 

fez, porque o outro era o Cassiano Gomes, ex anspeçada do 1° pelotão da 2 



companhia do 5° Batalhão de Infantaria da Força Pública (ROSA, 1984, p. 157, 

158). 

 

Neste trecho percebe-se que: Turíbio estava sendo traído pela pessoa da qual ele 

amava, sua esposa, além de ver que sua honra estava sendo desmanchada, por fim acaba 

decidindo se vingar de Cassiano Gomes. Isso é confirmado pelo seguinte fragmento: 

“Todavia, como o bom, o legítimo capiau, quanto maior é a raiva tanto melhor e com mais 

calma raciocina, Turíbio Todo dali se afastou mais macio ainda do que tinha chegado, e foi 

cozinhar o seu ódio branco em panela de água fria.” (ROSA, 1984, p. 158). Assim Turíbio 

não se importou mais com a figura de Cassiano, seu interesse era se vingar pelo ódio que 

sentia de Cassiano. 

          

Turíbio não era mau atirador; baleou o outro bem na nuca. [...] Mas... Houve um 

pequeno engano, um contratempo de última hora [...] Turíbio Todo, iludido por uma 

grande parecença e alvejando um adversário por detrás, eliminara não o Cassiano 

Gomes, mas sim o Levindo Gomes, irmão daquele, o qual não era metralhador, nem 

ex-militar e nem nada, e que, por sinal, detestava mexida com mulher dos outros, 

Turíbio Todo soube do erro, ao subir no estribo. —Ui!... Galope bravo, em vez de 

andadura!... — pensou. E enterrou as esporas e partiu, jogando o cascalho para os 

lados e desmanchando poeira no chão (ROSA, 1984, p. 159). 

 

 

Neste momento, Turíbio agiu precipitadamente e atirou na pessoa errada, ou seja, por 

ódio não verificou direito quem estava na mira e atirou em uma pessoa que não tinha nada a 

ver com a história entre ele e Cassiano e cometeu um equívoco e após este momento ele 

começa a fugir de Cassiano que vai atrás dele por vingança ao irmão. Verifica-se também que 

tudo começa por causa de uma mulher e no fim ela não fica com nenhum dos dois, pois, os 

dois morrem. Essas foram algumas semelhanças encontradas entre as personagens dos contos.     

Guimarães escreve de modo a fazer com que suas personagens se assemelhem a 

pessoas de verdade, logo suas características serão realistas e condizentes com época e com o 

local do qual Guimarães se propôs a retratar, por exemplo, os primos de Sarapalha e os 

“duelistas” de Duelo. Mas avaliar uma personagem de acordo com características humanas 

tem suas implicações, assim Beth Brait faz a definição de personagens apoiando-se nos 

autores Ducrot e Todorov: 

 

Uma leitura ingênua dos livros de ficção confunde personagens e pessoas. Chegaram 

mesmo a escrever “biografias” de personagens, explorando partes de sua vida 

ausente do livro (“O que fazia Hamlet durante seus anos de estudo?”). Esquece-se 

que o problema da personagem é antes de tudo lingüístico, que não existe fora das 

palavras, que a personagem é “um ser de papel. Entretanto recusar toda relação entre 

personagem e pessoa seria absurdo: as personagens representam pessoas, segundo 



modalidades próprias da ficção” (DUCROT & TODOROV, 1972, p. 286 apud 

BRAIT, 1985, p. 10-11). 

 

 

Podemos inferir assim que para interpretarmos determinadas personagens devemos 

levar em consideração à construção textual, as formas que o autor usou para construir suas 

personagens, só assim pode-se verificar a importância para tais personagens na narrativa.  

Quanto à criação das personagens Antônio Cândido faz algumas considerações: 

 
a personagem é um ser fictício, — expressão que soa como paradoxo. De fato, como 

pode uma ficção ser? Como pode existir o que não existe? No entanto, a criação 

literária repousa sobre este paradoxo, e o problema da verossimilhança no romance 

depende desta possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação 

da fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Podemos 

dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de 

relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é a 

concretização deste. (CÂNDIDO, 2007, p. 55) 

 

Brait compara a personagem a uma foto, pois não podemos dizer que uma foto é uma 

pessoa, logo não podemos dizer que uma personagem fictícia é uma pessoa, mas sim uma 

forma que o criador, no caso Guimarães, achou para representar a realidade. Tem-se exemplo 

a descrição de Turíbio em Duelo, um sujeito bruto, grosseiro, uma representação não uma 

pessoa. Quanto à narrativa dos contos ainda é possível construir assim como as personagens, 

todo um espaço, que no caso de Sarapalha e Duelo, são um cenário real, mas representados 

através de palavras. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É fato que Guimarães Rosa, foi um grande escritor aclamado por vários críticos 

literários, um criador das letras, grande retratista das realidades regionais em especial Minas 

Gerais, como a fala, a crença, as doenças, os locais. Como grande obra nos apresenta Grande 

Sertão: Veredas, Corpo de Baile, Sagarana.  

Por fazer parte do movimento Modernista, Guimarães fez parte da “geração de 45”, 

onde é mostrado o regional como característica marcante, trazendo características típicas do 

momento como a liberdade de escrita, assim criando neologismos, usando a fala típica dos 

sertanejos de Minas Gerais, com grande riqueza lexical, abrange em suas obras o universal, o 

homem com todas as suas virtudes e principalmente seus vícios, iras, problemas.  

Por retratar personagens que carregam fortes traços da realidade acabamos por 

encontrar Turíbio e Primo Ribeiro, que agiram tomados pela raiva em busca de “limpar” suas 



honras manchadas, chegando até cometerem equívocos e isso tudo por conta de suas amadas 

Silvana e Luísa, além de os atos mal pensados acabam por trazer consequências nada 

agradáveis em suas vidas. 

Enfim a prosa roseana é carregada de retratos de personagens reais, riquíssima em 

vocabulário e ainda consegue abarcar os mais variados assuntos dos mais variados tipos 

humanos.  
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