
 
 

 

  

GRANDE SERTÃO: VEREDAS E RUDIMENTOS ÉPICOS 

Andressa Medeiros (UFPR) 

Paulo Asthor Soethe (UFPR) 

RESUMO: A recepção da épica na obra Grande Sertão: Veredas é tema recorrente na crítica 
rosiana. Contudo, este trabalho tem como objetivo apresentar a influência das obras de Homero 
na elaboração das digressões no romance, embasadas nas anotações de Guimarães Rosa sobre a 
Ilíada e Odisseia no documento E17, seção Ilíada, no Arquivo Guimarães Rosa (IEB-USP), o 
documento apresenta notas breves do autor e registros das principais características da narrativa 
homérica. No entanto, ainda que a análise recaia sobre um romance moderno, pretendo abordar 
a digressão em sua definição clássica, avaliando alguns princípios estéticos e técnicos descritos 
nas poéticas e tratados de retórica clássica, bem como interpretações das digressões em Homero, 
a partir dos argumentos de Malcolm Heath e Wayne B. Ingalls. Ainda, a fim de investigar a 
influência da tradição oral na composição das digressões retomo a Fortuna crítica rosiana. 

O artigo tem como foco a análise das funções estratégicas de alguns rudimentos épicos 
homéricos, comparando-os ao emprego das mesmas no romance rosiano, destacando a função 
estratégica das digressões na construção do sentido e da estética da obra como um todo. 
Portanto, concluímos que o emprego da digressão no Grande Sertão: Veredas objetiva 
multiplicar as possibilidades de investigação do tema principal, manifestando as relações entre o 
sensível (explícito na ação) e o inteligível (expresso através do pensamento na subjetividade da 
palavra). Assim, eixo narrativo e digressão estão organizados de modo que são complementares 
tanto em relação à matéria quanto à organização do discurso.  

 
PALAVRAS- CHAVE: Guimarães Rosa. Homero.  Digressão. Fórmulas 

Homéricas. Grande Sertão: Veredas. 
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GRANDE SERTÃO: VEREDAS E RUDIMENTOS ÉPICOS 

 

Andressa Medeiros (UFPR) 

Paulo Asthor Soethe (orientador) (UFPR) 
 

A recepção da épica na obra Grande Sertão: Veredas é tema recorrente na crítica 

rosiana. Contundo, me interessa investigar a influência dos recursos digressivos da épica 

homérica, tendo como ponto de partida para a discussão o estudo realizado por Ana 

Luisa Costa Martins (2001), do documento E 17 seção Ilíada, no Arquivo Guimarães 

Rosa (IEB-USP), bem como de duas traduções da Ilíada e uma da Odisseia, as quais 

encontram-se presentes na biblioteca do autor. Segundo a autora “[...] os Caderno 

Homero, documento inédito abre novos caminhos para acompanharmos o seu diálogo 

com a tradição no próprio processo de elaboração da sua obra, notadamente de Grande 

Sertão: Veredas.” (COSTA, 2001, p, 124). 

Portanto, a hipótese da influência da épica homérica e consequentemente do 

procedimento digressivo como forma de arquitetar a narrativa do Grande Sertão: 

Veredas, parte das notas de leitura da Ilíada e da Odisseia, realizadas por Guimarães 

Rosa no Caderno Homero. Neste documento encontram-se registros do autor sobre 

algumas das principais características da narrativa homérica. Ana Luiza Costa (2001) 

descreve de que maneira as anotações aparecem: “[...] o caderno de Homero, que contém 

a cópia de inúmeras passagens dos poemas e alguns breves comentários sobre o herói, a 

linguagem e a narrativa épica, sobretudo da Ilíada.” (COSTA, 2001, p. 79). Destaco aqui 

apenas alguns trechos que considero frutíferos para a argumentação em questão. 

Rosa faz uso da regressão épica, ou seja, a inversão da ordem dos 

acontecimentos, gerando assim uma prospecção dos fatos como vemos na anotação: 

“pré-avisos do autor”, “Homero “mata” Pátroclo a prestações”, ou ainda, “(pré-aviso 

fúnebre, habilmente intercalado)”. No Grande Sertão: Veredas, assim como Homero, 

Rosa nos dá pistas a respeito das personagens e do papel que assumirão na ordem dos 

acontecimentos.  

Igualmente, nas anotações de Rosa, percebemos a importância da tradição oral, a 

qual também exerce grande influência na obra rosiana: “(As longas intercalações = 

maneira autêntica e primitiva de contar)”. O fato das narrativas serem declamada gerava 

a necessidade de se estabelecer pontos de comunicação entre os diversos trechos da 

narrativa, o que se dava por meio de imagens, as quais são múltiplas: “multiplicidade na 
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imagem”, mas geram uma teia imagética, seja por meio de objetos referenciais ou pela 

repetição de palavras (recursos pleonásticos): “(m% - o epíteto como leitmotiv: a 

necessidade de recordar ao ouvinte (as rapsódias eram declamadas) quem eram as 

personagens)”.  

Essa teia imagética servia para caracterizar o clima ou as personagens se davam 

por meio dos símiles: “As comparações com animais já são as preferidas de Homero 

(m%)”, as quais ocorriam interrompendo o curso da ação dramática: “(As longas 

intercalações = maneira autêntica e primitiva de contar)” (in: COSTA, 2001).  

Acredito que os apontamentos de Rosa colaboram para a confirmação de 

algumas de minhas hipóteses sobre a influência do recurso retórico da digressão, sendo a 

digressão um recurso análogo à tradição oral como explicita a frase: “As longas 

intercalações/ = maneira autêntica e primitiva de contar”, uma vez que poderíamos ler 

“intercalações” como digressões. 

Primeiramente, cabe uma breve definição clássica sobre digressão ou excurso. 

Nas Instituições Oratórias, de Quintiliano (capítulo 3 do livro 4), o autor define 

digressão como uma técnica utilizada pelo orador com o objetivo de tornar mais atrativo 

ou convincente o tópico em discussão e nem sempre estão completamente deslocadas da 

matéria, antes, têm como objetivo preparar a audiência para o que será dito depois 

(prospecção). De fato, Quintiliano define digressão (grego parekbasis, latim egressio) 

como todo tratamento de um assunto pertinente à utilidade da causa, mas desviando-se 

da ordem dos fatos (4.3.14). Quintiliano apresenta, ainda, uma classificação das 

digressões, entre elas as de cunho moral; as elogiosas; a descrição de lugares; narrativas 

de fatos reais ou histórias fictícias. (4.3.14). 

No Grande Sertão: Veredas, encontramos uma grande diversidade de digressões 

de acordo com a classificação acima.  Pretendo analisar duas categorias que se 

relacionam às anotações de Rosa: a descrição de lugares e narrativas de histórias fictícias 

ou reais, ou seja, as historietas/causos/sub-estórias. Com base nas considerações iniciais, 

observemos alguns trechos do romance que nos apresentam indícios sobre o 

entendimento de Riobaldo sobre o ato de narrar. 

Sei que estou contando errado, pelos altos. Desmendo. Mas não é por 
disfarçar, não pense. De grave, na lei do comum, disse ao senhor 
quase tudo (...) (ROSA, 1979, p. 77). 
 
Ai, arre, mas: que esta minha boca não tem ordem nenhuma. Estou 
contando fora, coisas divagadas. No senhor me fio? (...). Mas 
conforme eu vinha(...)” (ROSA, 1979, p. 19). 
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Percebemos nesses pequenos excertos que Riobaldo demarca seus comentários 

com termos alusivos à digressão. O termo “digressão” relaciona-se etimologicamente 

com a ideia de dar passos para uma direção diferente (assim como e-gressio e ex-cursus 

significam aproximadamente “saída do caminho”). Nas passagens acima, observamos 

“errado”, evocando errância, des-mendo, “contando fora”, di-vagadas, desta forma, 

Riobaldo indica estar consciente de estar se desviando do assunto, ocasionando a 

suspensão da ação narrativa, mas ao fazer isso introduz a matéria vertente e o verdadeiro 

centro de seu interesse: o de compreender os conflitos dos seres humanos, como 

apontado por Schüler (1991).  

Nas anotações do Caderno Homero e igualmente nas falas de Riobaldo, parece 

que Rosa sugere que a ideia de digressão não estava longe da sua própria percepção de 

narrativa, assim como parece entender que as intercalações são comparáveis a maneira 

primitiva de contar. 

A analogia com a tradição oral é apontada pela crítica rosiana como nos indica 

Arrigucci (1994) ao comentar a relação entre a épica à tradição oral dos cantadores 

sertanejos como influências visíveis na obra de Rosa. Já Schwarz (1981) descreve a 

forma discursiva adotada no Grande Sertão: Veredas, como um monólogo inserto em 

situação dialógica, no qual o narrador conta sua história a um interlocutor mudo. 

Encontramos novas afirmações que abalizam a grande influência da literatura 

mundial na obra de Rosa, bem como da combinação entre os gêneros lírico e épico em 

Rosenfield (2006). No texto a autora nos apresenta uma série de argumentos que 

demonstram como Rosa manipulava as influências literárias por meio de técnicas 

discursivas e retóricas, as quais imprimem no romance uma dicção simples da fala, 

como se fosse uma conversa. Outro aspecto enfatizado pó Rosenfield diz respeito à 

combinação entre lírico-narrativo, combinação que injeta agilidade no desenvolvimento 

do épico. Tal agilidade ocorre através da alternância da narração de eventos de ação 

interrompidos por passagens contemplativas, ou seja, passam da descrição concreta da 

realidade física à especulação sobre as possibilidades metafísicas das mesmas. Essa 

técnica permite ampliar a descrição espacial e contextual, transfigurando o espaço e a 

situação que tem o intuito de descrever os sentimentos mais íntimos e obscuros que 

envolvem as cenas. Vejamos um breve exemplo: 

Durante que estávamos assim ouvi: – “Fafafa, não. Fafafa está é 
matando!...” Assim era, real, verdadeiramente de repente, caído como 
chuva: o rasgo de guerra, inimigos terríveis investindo. – “São eles, 
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Riobaldo, os Hermógenes!” – Diadorim aparecido ali, em minha 
frente, isto falou. Atiraram um horror, duma vez, tiros e tiros que 
estavam contra nós desfechando.  (ROSA, 2006, p. 324).  
 

O trecho acima descreve o momento em que os inimigos irrompem o 

acampamento dos Zé Bebelos, os quais se preparavam para enfrentar os Hermógenes, 

porém estes chegam repentinamente, assim como a chuva que se pressagia, mas que caí 

sem que estejamos preparados. Assim a guerra rasga o acampamento “caído como 

chuva: o rasgo de guerra”. Contudo essa frase conecta-se também à morte de Fafafá que 

caí na terra ao ser atingido pela guerra, assim como a chuva é sugada pela terra; a guerra 

rasga a vida. Desta forma, percebemos que a imagem lírica e metafórica surge em meio 

à cena de tensão dramática, exigindo que o leitor pare e reflita para além da ação, a fim 

de compreender o que se passa na mente da personagem, bem como na consequência da 

ação. 

Ora, não seria essa alternância exatamente uma digressão ao modo da poesia 

épica homérica que em meio à ação adiciona um símile constituído a partir de imagens 

retiradas do mundo à sua volta? Imagens que ampliam o significado da ação ao criar 

analogias que possibilitam alcançar às abstrações da alma pelo sensível; não pelo 

racional? 

Segundo Ingalls (1979) os símiles homéricos formam uma teia imagética com 

motivos retirados do cotidiano e da natureza, os quais são repetidos diversas vezes e 

servem para caracteriza uma situação, um espaço, uma personagem e temas ao longo da 

narrativa. Contudo, há na repetição da imagem uma série de transformações lexicais, 

que se dão por meio da adição de uma desinência ou pela mudança na classe gramatical 

das palavras. Cabe ainda ressaltar que os símiles interrompem a ação freando a narrativa 

a fim de comparar a ação dramática à experiência do cotidiano. Em suma os símiles em 

Homero formam uma teia imagética que entrelaça digressão à narração da experiência.  

O mesmo sucede com o léxico em Grande sertão: Veredas, conforme nos indica 

Schüler (1991), o romance de Rosa faz uso do recurso pleonástico de imagens 

referências, lhe conferindo densidade épica, o que nos rememora o clima criado nos 

poemas homéricos. Assim sendo, as repetições de expressões e palavras ampliam os 

significantes, expandindo seus significados de forma a atingir novas camadas 

semânticas. O recurso pleonástico também permite a desobjetualização da natureza por 

meio do metaforismo antropomórfico, o que dilata os significantes fazendo deles mais 

do que meras criações poéticas, tornando-os Leitmotiven para personagens e ações.  
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Portanto, essa variedade de imagens que freiam a narração de forma digressiva, 

denominadas símiles em Homero e recursos pleonásticos em Rosa, por ventura não 

exercem a mesma função? A de estabelece uma teia imagética intertextual que permita 

ao leitor um livre trânsito pela obra, numa construção de sentido gerada por sua 

experiência individual de leitura. 

[...] sertão como espaço geográfico e metáfora da vida do sujeito – 
pressupõe ainda o livre trânsito do leitor pelo texto, através de 
antecipações e retrospecções necessárias para a construção de sentido 
[...]. Para entender o trecho que lê, o leitor precisa altear-se sobre o 
romance e vê-lo no todo, auxiliado pela força sintetizadora da 
memória, a partir dos indícios proporcionados pela conformação 
pictórico-figural do espaço de travessia e das metáforas associadas a 
ele. (SOETHE, 2007, p. 227). 
 

No entanto, esses recursos que em teoria poderiam facilitar a apreensão do 

sentido da obra, mas que ao interromperem o fluxo narrativo exigem do leitor um 

esforço sintetizador e reflexivo. Desta forma, como nos propõe HANSEN (2012) à 

interpelação digressiva origina a indeterminação das representações referências, levando 

o leitor a estabelecer uma significação provável para elas, assim deixa para trás outros 

significados possíveis. Durante a primeira leitura o sujeito apreende as imagens 

referenciais de forma isolada e pontualmente, apenas como representações realistas 

parciais. Porém, ao longo da leitura o sujeito pode reinterpretá-las e as correlacionar por 

meio da sobreposição de sentidos, assim, novos níveis de significações são constituídos.  

Em resumo tanto os símiles, quanto o recurso pleonástico, em sua ocorrência 

tanto por meios de uma comparação visual, quanto de um paradigma ou de um exemplo 

histórico, permite ao leitor ampliar o entendimento da temática em questão, ainda que 

estas não correspondam inteiramente ao evento narrado, porém estão relacionadas ao 

contexto inicial. 

A fim de explicitar as afirmações postas até agora, vejamos o exemplo de 

imagem referencial sugerida pelo sertão, à qual se sobrepõem diversos significados.   

[...] 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? 
[...] (ROSA, 2006, p. 8).  

[...] 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, 2006, p. 25). 

Nestes dois excertos percebe-se a ampliação do significado da imagem 

referencial do sertão. No primeiro, Riobaldo situa o Sertão como espaço geográfico, de 
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fronteiras indeterminadas, já no segundo o sertão está relacionado ao caráter de 

Riobaldo, e na maneira com que o sertão interior e exterior o transformou.  

Outro recurso digressivo são os símiles. Segundo Heath (1989), os símiles 

pretendem ilustrar um evento, sendo esses introduzidos por um termo comparativo 

introdutório, podendo ou não apresentar um termo conclusivo: “Quanto é largo portão 

soberbo de opulenta régia tanto ela a destra expande as asas fuscas” (Ilíada, XXIV), no 

entanto o termo conclusivo poderá ser sugerido incidentalmente: “De seguir assim, sem 

a dura decisão, feito cachorro magro que espera viajante em ponto de rancho, o senhor 

quem sabe vá achar que eu seja homem sem caráter.” (ROSA, 19, p, 141).  Ana Luiza 

Costa Martins (2001) apresenta alguns termos comparativos introdutórios utilizados no 

Grande Sertão:Veredas  “para apresentar as personagens, ao modo da épica oral, 

principalmente da Ilíada, que nos fala de um mundo em guerra assim como o Grande 

sertão.” (COSTA, 2001, p.102).  

Desta forma, entende-se que a comparação estabelecida pelo símile nem sempre 

está completa. Assim como nos apontou Hansen, faz-se necessário entender primeiro o 

evento ilustrado, uma vez que no símile ocorre uma condensação metafórica do evento.  

O segundo aspecto a ser analisado comparativamente como digressivo são as 

cenas episódicas em Homero e as sub-histórias exemplares em Rosa.  

Segundo Heath as obras gregas possuem uma complexidade coesiva com 

características centrífugas, ou seja, há trechos que se distanciam do tema central, com o 

objetivo de examinar outras questões filosoficamente sérias, mas que se relacionam 

intimamente com o assunto em questão. No capítulo dedicado á Homero o autor cita 

diversas passagem da Scholia homérica, citando a análise de Plutarco sobre a 

composição homérica. Plutarco percebe que Homero mantinha a atenção do leitor, 

através da introdução de episódios que conduzem o leitor de uma narrativa à outra, 

criando o pathos e surpresa.  

Na Ilíada há diversas inserções episódicas que freiam a ação, a fim de trazer 

exemplum para o momento presente, como podemos observar no Canto VII (v. 124 – 

170), no qual Nestor ao perceber que os Gregos renunciam pelejar com Heitor por 

covardia rememora um episódio de sua juventude, a fim de incentivar os seus a pelejar 

com Heitor. 

No Grande Sertão há a presença marcante das sub-estórias exemplares, através 

das quais o narrador questiona e relativiza as ideias/verdades assentadas inicialmente. 

Tomemos como exemplo o tema sobre a existência ou não do Diabo, questionamento 
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que vai além da busca de uma verdade una, pelo contrário o narrador a explora como um 

conflito que supera a dicotomia entre bem é mal. O tema é explorado sob diversos 

aspectos da consciência e experiência humana, nas quais coexiste o bom e mal: “Querer 

o bem com demais força, de incerto jeito, pode já estar sendo se querendo o mal, por 

principiar.” (ROSA, 1979, p. 16). 

Esse conflito é evocado por uma multiplicidade de imagens que permitem criar 

um paralelismo entre diversas partes do texto, ocasiona uma superposição da questão 

metafísica, porém mantém níveis semânticos que possibilitam multiplicar o significado 

do signo expandindo a discussão metafísica. Deste modo, as sub-estórias exemplares 

esclarecem uma situação, permitindo que a colocação de um tema narrado previamente 

possa ser associado à experiência concreta, podendo tanto esclarecer, questionar ou 

relativizar os questionamentos postos anteriormente.   

Comparando três historietas no início do Grande sertão: Veredas, as quais 

encontram-se em meio ás exposições biográficas de Riobaldo e podem ser associadas 

aos  questionamentos em relação a suas escolhas e acasos de sua vida. Desta maneira 

percebe-se a sobreposição de ideias metafísicas a respeito do bem e do mal à causos 

retirados do cotidiano e sua própria biografia do narrador-protagonista. 

Riobaldo conta um série de historietas exemplares como objetivo exemplificar a 

modificação dos seres a reversibilidade entre o bem e o mal. Vejamos a historieta de 

Aleixo, homem que mata um mendigo por puro prazer, porém mais tarde sofre um duro 

golpe do destino que cega os três filhos, provação que o torna um homem caridoso 

(ROSA, 2006, p.12). Já o caso de menino Pedro Pindó, menino “mal”, a quem os pais, 

,descritos como pessoas de bem, tentam corrigir por meio de castigos corporais que vão 

adquirindo a forma de sadismo. Contudo, esse ato não transforma o caráter do menino, 

pelo contrário corrompem os pais, que mesmo frente ao sofrimento do menino e sua 

morte iminente continuam a castigá-lo (ROSA, 2006, p.13).  

Em seguida, Riobaldo realiza uma digressão biográfica a respeito do seu 

processo de alfabetização, o levando a falar das leituras “proveitosas”, principalmente da 

vida dos santos nos almanaques. Leituras essas que o ajudam a “exortar os outros para o 

bom caminho”. Em seguida, menciona à proteção das rezas, as quais poderiam aquietar 

“seu temer de consciência”, (ROSA, 2006, p.14-15). Contudo, Riobaldo é um ser que 

“diverje” da maioria das pessoas e que nada sabe, mas que desconfia de muita coisa. 

Riobaldo é um herói moderno que se deixa influênciar por diversas verdades e sob essas 

influências tenta compreender o mundo e a a existência, assim resta-lhe sempre a 
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materia vertenta a dúvida. Por essa razão a alma de Riobaldo não se aquieta, ainda que 

rezem por ele. Logo, retoma a ideias que persegue a  existência ou não do Demo, para 

em seguida iniciar uma nova digressão sobre sua vida e as escolhas e ele acredit ter 

errado de toda a conta. 

Então finalmente, introduzido pelo Leitmotiv do perigo da vida, Riobaldo retorna 

ao tema do mal e do bem e de como ambos estão misturados, partindo para um breve 

catálogo dos chefes jagunços e proferindo um breve encômio de Medeiro Vaz:  “(...) 

Montante, o mais supro, mais sério — foi Medeiro Vaz. Que um homem antigo...” 

(ROSA, 1979, p. 16). Neste trecho final encontramos mais uma influência homérica se 

estabelecermos um  um paralelo desse breve encômio de Medeiro Vaz ao catálogo das 

Naus, ambos têm como objetivo apresentar o nome dos heróis e ao mesmo tempo 

apresentar episódios, marcas geográficas e genealogias dos mesmos. No trecho acima 

Riobaldo indica o quanto o bem e o mal estão misturados, assim como os chefes 

jagunços. 

Em seguida, insere-se a historieta do delegado Javezedão, homem que fez muito 

“homem e mulher chorar sangue”, Riobaldo questiona se era preciso existir alguém 

assim, complementando que era necessário sim, uma vez que foi por conta desse tipo de 

gente e que a jagunçada acabou no sertão, porque jagunço não iria ficar bonzinho por 

pura soletração. As três histórias relacionam-se ao questionamento transcendente e de 

uma lei organizadora universal e da existência do demo, bem como da possibilidades de 

perdão pelos erros cometidos. 

O causo do meio que fala da conversão repentina de Joé Cazuzo abre espaço para 

digressão do espaço geográfico, logo é associado á Diadorim e às batalhas dos jagunços, 

enfatizando as mudanças que ocorreram no sertão.  

Portanto, concluímos que o emprego da digressão no Grande Sertão: Veredas é 

consciente e objetiva multiplicar as possibilidades de investigação do tema principal e a 

manifestar as relações entre o sensível (explícito na ação) e o inteligível (expresso 

através do pensamento, da subjetividade da palavra) e estão organizados de modo que 

são complementares na narrativa. 

Portanto, o leitor que deseja obter essa percepção necessita, no decorrer do 

romance conectar as digressões e referenciá-las espacialmente e gradativamente, 

juntando continuamente fragmentos, retendo as digressões na memória até que através 

da reflexão seja capaz de juntar todos os elementos. Assim sendo, o leitor só poderá 
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adquirir a sensação do todo após ter finalizado a leitura do romance e ter organizado as 

referências e digressões no seu devido lugar.  

O leitor adquiriria a presença do pássaro que pode observa o sertão de cima. O 

sertão é metáfora para a vida de Riobaldo. “Sei o grande sertão? Sertão: quem sabe dele 

é urubu, gavião, gaivota, esses pássaros: eles estão sempre no alto, apalpando ares com 

pendurado pé, com o olhar remidindo a alegria e as misérias todas…” (ROSA, 1979, p. 

364).  
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