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RESUMO 
 
 
 

 

O presente estudo comparado põe em diálogo as narrativas Grande sertão: veredas de 
Guimarães Rosa e A Morte em Veneza de Thomas Mann, a partir das simbólicas 
travessias dos protagonistas Riobaldo e Aschenbach. As cenas de travessia sintetizam as 
experiências dramáticas dos protagonistas que aprendem acerca da existência marcada 
pelo paradoxo e instabilidade assustadora. Considera-se, inicialmente, o modo como 
cada um dos escritores teceu um imaginário acerca da cultura do outro e como esses 
trânsitos culturais encontram-se representados em suas literaturas. Partindo das cenas de 
travessia, destacam-se os aspectos épico-dramáticos em ambas as narrativas e os 
principais leitmotive e simbologias presentes nas cenas que se desdobram nas 
aprendizagens existenciais dos protagonistas. O trabalho discute como os dois escritores 
elaboram seus discursos sob o signo da limiaridade, relacionando as experiências de 
Riobaldo e Aschenbach com as atuais configurações do conceito de devir propostas por 
Gilles Deleuze e Félix Guattari. 
 
Palavras-chave: trocas culturais; cenas de travessia; devir. 
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RÉSUMÉ 
  

 

 

Ce memoire propose un étude comparée qui met en dialogue les œuvres Grande sertão: 
veredas, d’auteur Guimarães Rosa, et A Morte em Veneza de Thomas Mann à partir des 
traversées symboliques des protagonistes Riobaldo et Aschenbach. Les scènes de 
passage synthétisent les expériences dramatiques des protagonistes qui apprennent 
concernant l'existence marquée par le paradoxe et l'instabilité épouvantable. Il s’agit, au 
début, de considérer la manière comme chacun des auteurs a tissé un imaginaire 
concernant la culture de l'autre et comme ces passages culturels se trouvent représentés 
dans leurs littératures. En partant des scènes de traversée, on détache les aspects épico-
dramatiques dans les deux récits et les principaux leitmotive et symbologies présentes 
dans les scènes qui se dédoublent dans les apprentissages existentielles des 
protagonistes. L’étude traite comme les deux auteurs élaborent leurs discours en 
frontière, en rapportant les expériences de Riobaldo et d'Aschenbach avec les 
configurations actuelles du concept de devir proposé par les philosophes Gilles Deleuze 
et Félix Guattari.   
 
Mots-clés: échanges culturels; scènes de traversée; devir. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Dedicar-se, na atualidade, ao estudo de escritores clássicos como João 

Guimarães Rosa e Thomas Mann constitui-se, antes de tudo, num grande desafio, pois 

um clássico, nas palavras de Italo Calvino, em Por que ler os Clássicos, “é uma obra 

que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si” (2007, p. 12). 

Se, por um lado, a extensa fortuna crítica existente sobre uma obra clássica configura-

se, inicialmente, como um obstáculo para que se deseje, ainda, dizer algo sobre ela, por 

outro lado, um clássico, como também alerta Italo Calvino, “é um livro que nunca 

terminou de dizer aquilo que tinha para dizer” (p. 11). Desse modo, acreditamos que a 

força de obras consideradas clássicas, como as de João Guimarães Rosa e Thomas 

Mann, situa-se, justamente, nessa capacidade que elas têm de promover um campo de 

leituras inesgotáveis. 

 A idéia de aproximar as narrativas de Grande sertão: veredas e A Morte em 

Veneza surgiu de uma experiência de leitura. Lendo o romance rosiano pela primeira 

vez, a cena de travessia assaltou-nos pela sua potência simbólica. Associamos imediata 

e intuitivamente as instáveis existências de Riobaldo e de Aschenbach. Há alguns anos, 

havíamos lido a novela manniana e, a experiência com a aventura de Riobaldo, 

devolvia-nos, sob diferentes signos, uma vivência com o protagonista da narrativa de 

Thomas Mann. Relendo A Morte em Veneza e Grande sertão: veredas, sentimos que as 

andanças de Aschenbach, percorrendo os cinzentos labirintos de Veneza, e as de 

Riobaldo, em travessia incessante pelas veredas de um sertão incógnito, ligavam-se, de 

algum modo, e confluíam para as cenas de travessia. Chamou-nos a atenção o modo 
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como Riobaldo e Aschenbach entram em estranhas embarcações, sem saberem 

exatamente o porquê, sem entenderem os sentimentos inusitados que surgem quando 

atravessam as águas, e a maneira como, tomados de pavor, eles tentam se sustentar 

precariamente num barco, no qual a vida está posta em perigo.  

 Considerando a possibilidade de confrontar as experiências de Riobaldo e 

Aschenbach, investigamos as relações críticas já estabelecidas entre Guimarães Rosa e 

Thomas Mann e encontramos um considerável número de artigos, ensaios e teses que 

comparam Thomas Mann e Guimarães Rosa a partir do tema do pacto diabólico 

presente nos romances Doutor Fausto e Grande sertão: veredas. Trabalhos nessa 

perspectiva foram realizados tanto em universidades brasileiras quanto alemãs. Dentre 

os estudos comparados sobre o tema, destacamos os trabalhos de Marcel Verjmelka, 

Grande sertão, de João Guimarães Rosa e Doktor Fausto, de Thomas Mann, uma 

comparação intercultural, Universidade Livre de Berlim, 2004, e o de Wilson Madeira 

Filho, O discurso do Demônio: Leitura comparada dos romances Doktor Faustus de 

Thomas Mann e Grande sertão: veredas de João Guimarães Rosa, Rio de Janeiro, 

PUC, 1998. No entanto, acreditamos que há uma lacuna nos estudos comparados que 

versam sobre os dois escritores, pois não encontramos uma diversidade de vertentes, nas 

críticas que aproximam as narrativas de Guimarães Rosa e Thomas Mann, e julgamos 

que se pode estabelecer significativo diálogo entre os escritores extrapolando as 

fronteiras temáticas.  

No século XIX, a literatura comparada começa a instituir-se como área 

específica do saber e, nas primeiras décadas do século XX, apresenta suas bases 

conceituais e metodológicas firmadas, destacando-se, nesse período, os trabalhos da 

chamada Escola Francesa de Literatura Comparada. Nesses primórdios, aproximar 

literaturas pressupunha medir valores, estabelecer hierarquias, reafirmar a fratura entre 
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as produções, designando-as como pertencentes ao centro ou às periferias discursivas, 

havendo diferentes possibilidades de abordagem da análise comparada, como o estudo 

de gêneros, estilos e formas, de transmigrações de temas, a identificação de fontes e 

influências, bem como a constatação do contato histórico entre os escritores e suas 

obras. Em “Do Uno ao Diverso: breve histórico crítico do comparatismo”, propondo 

uma revisão crítica do percurso histórico trilhado pelo comparatismo, Eduardo Coutinho 

explica que para o comparatismo francês, embora a Escola Francesa tenha 

desempenhado um papel fundamental na consolidação da literatura comparada no 

âmbito acadêmico, “o fenômeno literário não interessava em si mesmo, mas em suas 

relações quer com a série em que se insertava, quer com outros a que se assemelhava, e 

nesses casos a comparação dependia de um contato real e comprovado, documentado” 

(1996, p. 28). 

A crítica comparatista, em suas atuais configurações, no entanto, prescinde de 

tais ligações, abrindo um vasto espaço de possibilidades de leitura da obra literária. No 

seu ensaio, Eduardo Coutinho, acentua o papel de ruptura de René Wellek, que, já em 

1958, apontava a necessidade dos estudos comparados estabelecerem diálogo com o 

localismo e o cosmopolitismo, de criar pontes com os discursos histórico e cultural.   

Percebe-se, desde então, um direcionamento cada vez mais acentuado da crítica 

comparada para o âmbito da cultura. No caso de países como o Brasil, com um passado 

de dominação colonial, os estudos comparados de literatura passam a contribuir para a 

avaliação do processo de descolonização cultural. É, assim, no discurso desconstrutor 

do cânone, através de saberes outrora postos à margem e discussões não confinadas ao 

rótulo disciplinar, que se elaboram os espaços de resistência e intervenção. É nesse 

sentido, que Eneida Maria de Souza, em Crítica Cult, no texto intitulado “O espaço 

nômade do saber”, discute acerca de questões que permeiam o estudo de literatura 
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comparada na atualidade. Dentre os aspectos levantados, a estudiosa ressalta que é, 

também, neste contexto que “o texto ficcional ou artístico assume funções próximas 

àquelas do texto teórico, podendo ser interpretado como imagem em movimento na qual 

a rede metafórica é produtora de redes conceituais” (2002, p. 43). 

 É tendo em vista as atuais perspectivas do estudo comparado e considerando a 

capacidade que a literatura tem de ser “produtora de redes conceituais” que propomos 

realizar a leitura conjunta de Grande sertão: veredas e de A Morte em Veneza, partindo 

das experiências aquáticas de Riobaldo e Aschenbach. As cenas de travessia são 

estudadas em suas forças simbólicas, capazes de representar as experiências existenciais 

dos protagonistas, funcionando como um marco onde a tensão narrativa se instaura em 

cada uma das obras e, a partir das quais, se desdobram os questionamentos e as trajetórias 

dos protagonistas. As cenas de travessia representam, metonimicamente, a experiência 

dramática de Riobaldo e Aschenbach que, em suas travessias de aprendizagem, 

descobrem acerca da vida marcada pelo paradoxo e por instabilidade assustadora.  

Este trabalho encontra-se dividido em três capítulos. A primeira parte – 

intitulada “Guimarães Rosa e Thomas Mann: representações literárias, trocas culturais” 

– traça relações que cada um dos escritores estabeleceu com a cultura do outro, sendo 

apenas por uma estratégia didática que optamos em dividir essas reflexões em dois 

tópicos. O contato de Guimarães Rosa com a cultura alemã ocorre, em especial, no 

período em que ele se estabeleceu como cônsul-adjunto na Alemanha e a experiência de 

Thomas Mann com o Brasil deve-se a sua meia ascendência brasileira. Nessas trocas, 

enfatiza-se o imaginário que eles teceram acerca das culturas alheias e como estas se 

encontram representadas em suas obras. O terceiro tópico, desse primeiro capítulo, é 

dedicado a comentar alguns trabalhos que já estudaram comparativamente Guimarães 

Rosa e Thomas Mann. Na sua tese, Ethos, corpo e entorno: sentido ético da 
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conformação do espaço em Der Zauberberg e Grande sertão: veredas, Paulo Astor 

Soethe compara os escritores brasileiro e alemão e comenta o estado da crítica sobre 

eles, mencionando alguns estudos, como o trabalho de Gabriela Hofmann-Ortega 

Lleras, Die Produktive Rezeption von Thomas Mann ‘Doktor Faustus’: 

Einzeltextanalysen zu Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Miguel Tornier und Daniel 

Sallenave, o ensaio “Grande sertão: estudos” de Roberto Schwarz, e o artigo The 

Carnavalization of the ‘Holy Sinner’: An Intertextual Dialogue between Thomas Mann 

e Guimarães Rosa, de Ana Luiza Andrade. No nosso trabalho, damos enfoque a dois 

momentos da crítica, o referido ensaio de Roberto Schwarz e a supracitada tese de Paulo 

Astor Soethe, com o intuito de destacar aspectos que possam nos ajudar a pensar as 

escrituras de Guimarães Rosa e Thomas Mann e as travessias experimentadas pelos 

protagonistas de Grande sertão: veredas e de A Morte em Veneza. Destacamos o nome 

de Paulo Astor Soethe por ser este um crítico que tem estudado na atualidade as obras 

de Guimarães Rosa e Thomas Mann numa perspectiva comparada, analisando relações 

da representação do espaço em obras dos dois escritores, imagens da Alemanha 

presentes na obra rosiana etc. 

 No segundo capítulo – “Grande sertão: veredas e A Morte em Veneza: 

travessias” – busca-se refletir como os autores elaboram seus discursos, compreendendo 

o mundo não a partir de verdades estanques, mas como movimento. Para se pensar 

acerca desse entre nas obras de Guimarães Rosa e Thomas Mann, dialoga-se com a 

filosofia nietzscheana e com o pensamento contemporâneo de Gilles Deleuze e Felix 

Guattari.  

Combatendo qualquer idealismo metafísico, Friedrich Nietzsche teceu sua 

filosofia refutando a existência de uma verdade intrínseca que habitaria num suposto 

âmago das coisas. Encontra-se disseminada ao longo da obra do filósofo alemão, desde 
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O Nascimento da Tragédia, 1872, até Ecce Homo, 1888, o questionamento da crença 

em valores opostos, o ataque veemente ao discurso socrático e sua visão racionalista e 

utilitária da vida e do homem. Nietzsche considera que a compreensão lógico-socrática 

e seus preconceitos moralizantes hierarquizam e dicotomizam valores, obliterando o 

caráter múltiplo dos objetos. De acordo com o filósofo, tal multiplicidade não se gera da 

noção de ser, mas do vir a ser.  

O pensamento de Gilles Deleuze e Félix Guattari, assim como grande parte da 

filosofia do século XX, viveu e certamente ainda vive do legado de Friedrich Nietzsche, 

tendo em vista que suas reflexões desconstrutoras promovem um abalo no modo de se 

ler a tradição filosófica. Os escritos dos filósofos franceses também estão marcados 

pelas contingências de uma nova época que vê surgir o cinema e a arte moderna que 

interessam, particularmente, à filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari por serem 

estas, juntamente com a ciência, a literatura, as variadas formas de arte e a própria 

filosofia, instâncias criadoras de pensamentos novos. Ao pensarem acerca do papel 

criador da filosofia, Gilles Deleuze e Félix Guattari acreditam que sua função é criar 

conceitos e, dentre os muitos novos conceitos elaborados ao longo de sua obra, os 

filósofos conferem novas dimensões ao conceito de devir.  

Os pensamentos desses filósofos atravessam nosso trabalho e outras narrativas 

de Guimarães Rosa e Thomas Mann trazidas para a cena dessa discussão foram, 

conseqüentemente, lidas tendo em vista o viés filosófico escolhido.  

Também por uma questão didática, dividimos em tópicos distintos as reflexões 

acerca dos aspectos épico-dramáticos em A Morte em Veneza e Grande sertão: veredas, 

buscando destacar a importância das cenas de travessia nos contextos das obras e nas 

trajetórias dos protagonistas que podem ser vinculadas tanto a uma matriz dramática 

quanto a uma tradição das narrativas épicas. Tencionamos enfatizar a relevância da cena 
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nos percursos existenciais dos protagonistas dialogando, ainda, com as adaptações 

cinematográficas de Nelson Pereira dos Santos e Luchino Visconti que, 

respectivamente, nos filmes “A terceira margem do rio” e “Morte em Veneza”, 

conferem especial destaque as cenas de travessia ao acentuá-las como início e fim do 

drama existencial de seus protagonistas.        

Num terceiro momento – intitulado “Riobaldo e Aschenbach: experiências de 

travessia” – analisamos as cenas de travessia nas duas narrativas, destacando os 

aspectos considerados principais para o enfoque deste estudo. Buscamos perceber de 

que maneira os símbolos e os mitos mobilizados nos episódios tornam-se significativos 

para a aprendizagem de Aschenbach e Riobaldo e como tais signos se desdobram em 

suas travessias existenciais. Desenvolvemos nossas reflexões atentando para alguns dos 

principais leitmotive que se encontram condensados nas cenas e como esses se 

desenrolam, delineando a trajetória dos protagonistas nas narrativas, o que acentua o 

caráter simbólico e metonímico das cenas. Buscamos observar como o nome próprio e 

as mudanças sofridas nesses nomes marcam a metamorfose dos protagonistas e, 

também, como o mito do andrógino torna-se simbólico das trajetórias das descobertas 

de Riobaldo e Aschenbach acerca da incompletude e do paradoxo da condição humana.   

Optamos por fazer uso da crítica em alemão sobre Thomas Mann apenas nos 

casos em que tais textos não se encontram traduzidos em língua portuguesa. Algumas 

críticas não foram utilizadas por não estarem disponíveis nas bibliotecas às quais se teve 

acesso, como Studien zu Mythos und Psicologie bei Thomas Mann, de Manfred Dierks, 

e os ensaios de Georg Lukács sobre Thomas Mann. O texto em língua alemã de A Morte 

em Veneza – Der Tod in Venedig – foi utilizada neste estudo. Os trechos extraídos da 

novela manniana encontram-se citados em português no corpo do trabalho, a partir da 

tradução de Eloísa Ferreira Araújo Silva, e a versão alemã de tais trechos está sinalizada 



15 
 

em notas de rodapé. Todos os trechos em alemão foram retirados da edição de 2004 de 

Der Tod in Venedig publicada, junto com outras narrativas de Thomas Mann, pela 

Fischer.     

Promover o diálogo entre as travessias dos protagonistas torna-se produtiva na 

medida em que possibilita realçar os discursos de Grande sertão: veredas e de A Morte 

em Veneza em suas especificidades como, também, chegar a conclusões que sejam 

válidas para ambas, pois, ao aproximar as experiências aquáticas de Riobaldo e 

Aschenbach, visamos enfatizar o funcionamento que as cenas possuem no contexto de 

cada uma das obras, bem como o caráter simbólico que tais momentos assumem no 

desenrolar das existências dramáticas dos protagonistas. A comparação aqui realizada é 

uma tentativa de dialogar com o movimento existente nas narrativas estudadas e de 

instaurarmos, enquanto leitores, nosso próprio processo de devir.   
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2. GUIMARÃES ROSA E THOMAS MANN: REPRESENTAÇÕES 
LITERÁRIAS, TROCAS CULTURAIS 
 

 

 

2.1 Trânsitos culturais  

 

Para se propor o diálogo entre as tramas poéticas de João Guimarães Rosa e 

Thomas Mann, entre narrativas à primeira vista tão distintas como Grande sertão: 

veredas,  1956, e A Morte em Veneza, 1912, faz-se necessário considerar as relações que 

cada um dos autores manteve com a cultura do outro, observando o modo como a troca 

entre essas textualidades simbólicas encontram-se representadas em suas obras. O 

escritor mineiro viveu alguns anos na Alemanha, possuindo grande fascinação pela 

cultura e língua alemãs. Thomas Mann, embora não tendo vindo ao Brasil ou aprendido 

a falar o português, foi atravessado de modo peculiar na vida e na escrita pela cultura 

brasileira. 

Desde a infância, Guimarães Rosa nutria incomum interesse por línguas 

estrangeiras. Vicente Guimarães conta, por exemplo, o modo inusitado como o sobrinho 

começou a estudar a língua japonesa.  Aos nove anos de idade, morando com o avô em 

Belo Horizonte, Guimarães Rosa percebe que o empregado da companhia elétrica era 

um japonês. Espera que este termine de trocar a lâmpada do poste para perguntar-lhe 

como se falava bom-dia, como vai? em idioma nipônico, “e como se dizia outras muitas 

dialogáveis frases” (GUIMARÃES, 1972, p. 39). No segundo encontro, impressionado 

com a habilidade do menino Joãozito em pronunciar as frases aprendidas no dia 

anterior, o empregado da Força e Luz passa a ensinar-lhe a língua.  
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Com a mesma idade, Guimarães Rosa inicia os estudos de língua germânica. No 

ensaio intitulado “João Guimarães Rosa e a Língua Alemã”, Curt Meyer-Clason lembra 

o momento em que recebera a notícia de morte do escritor mineiro e faz um estudo 

sobre a concepção de escrita de Guimarães Rosa, seu empenhado interesse pelos 

problemas de tradução e, sobretudo, sua relação de afetividade com a língua alemã. Para 

tanto, Curt Meyer-Clason traz à tona o texto rosiano “O Reno e o Urucuia”, escrito a 

pedido do editor alemão de Guimarães Rosa, Josef Witsch. Neste texto, o escritor 

mineiro conta como todos em sua casa se espantaram quando ele, aos nove anos de 

idade, comprara uma gramática alemã e começara a estudar sozinho a língua germânica, 

explicando como, ainda menino, lhe fascinava a sonoridade das palavras alemãs. Inicia-

se, deste modo, o contato de Guimarães Rosa com a Alemanha a partir do idioma deste 

país e da construção de um imaginário acerca da cultura germânica.  

Guimarães Rosa conhece a Alemanha bem mais tarde, quando já estava com 

trinta anos, mas seu entusiasmo não havia arrefecido como se pode ler em carta do 

escritor mineiro de 1938: 

Mesmo eu, que já tinha lido dezenas de livros sobre a Alemanha, que já 
convivi com alemães, (...), mesmo eu, repito, não tinha uma idéia verdadeira 
do que era isto! E a minha imaginação, que não é das mais fracas, foi abatida 
e humilhada: a Alemanha é qualquer coisa de formidável! (ROSA apud 
DELFINI, 2008, p. 34).  

  

Acredita-se que a admiração de Guimarães Rosa pela Alemanha, como não 

poderia deixar de ser, não é uma afeição acrítica. O germanista Paulo Astor Soethe 

ocupa-se, na atualidade, com estudos comparativos entre Thomas Mann e Guimarães 

Rosa. Acerca da questão acima pontuada concorda-se com Paulo Astor Soethe, que no 

artigo “A Imagem da Alemanha em Guimarães Rosa como retrato auto-irônico”, 

argumenta que o tom sempre entusiástico de Guimarães Rosa com relação à Alemanha 

não se trata de uma estima ingênua. O crítico faz um apanhado de momentos em que o 
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escritor mineiro em entrevistas, comunicações e narrativas literárias faz referência à 

cultura alemã. Paulo Astor Soethe destaca que há no tom exageradamente elogioso do 

escritor uma “auto-ironia cifrada” (2005, p. 288) que funciona, sobretudo, como uma 

crítica “das ambivalências da herança cultural e histórica daquele país (p. 289).     

Guimarães Rosa regressa da Alemanha, em 1942, por conta da Guerra já 

consolidada. No entanto, em 1958, inicia as correspondências com Curt Meyer-Clason, 

diálogo que duraria até próximo da morte do escritor de Cordisburgo, em 1967. Numa 

das primeiras cartas trocadas entre eles, Meyer-Clason demonstra o interesse de recriar 

a aventura do jagunço Riobaldo no idioma de Goethe. Na carta de 18 de fevereiro de 

1959, Guimarães Rosa evidencia o seu contentamento: “a tradução e publicação em 

alemão me entusiasma, por sua alta significação cultural, e porque julgo esse idioma o 

mais apto a captar e refletir todas as nuances da língua e do pensamento em que tentei 

vazar meus livros” (ROSA, 2003, p. 70).  

 Na carta de 17 de junho de 1963, Guimarães Rosa escreve a Meyer-Clason 

comentando a versão inglesa de Grande sertão: veredas, The Devil to Pay in the 

Backlands, que foi considerada “de certo modo rasa e empobrecedora” (p. 112), não 

conseguindo apreender alguns detalhes “mais tortuosos ou crespos do ‘estilo’ de 

Riobaldo” (p. 111). Comparando o leitor alemão ao norte-americano, Guimarães Rosa 

explica em que sentido acredita ser o idioma germânico “o mais apto a captar e refletir” 

os muitos meandros de suas narrativas. Assim, aponta três particularidades dessa 

diferenciação: “1) quanto ao pensamento metafísico; 2) a visão mais minuciosa das 

paisagens da natureza; 3) a poesia implícita. Creio crer que, quanto a esses três pontos, o 

alemão... reage de modo positivo; enquanto que os norte-americanos, reagem mais para 

o meio-negativamente” (p. 113).  
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Dando ênfase a tais particularidades no seu trabalho de tradução, Curt Meyer-

Clason torna-se, além de um exímio interlocutor, um leitor ideal das narrativas rosianas. 

Grande sertão: veredas é a narrativa com a qual Meyer-Clason inicia um projeto de 

tradução da obra rosiana para a língua alemã.  Cada solução encontrada pelo tradutor 

para recriar a linguagem sertaneja em alemão contribui para que Guimarães Rosa sinta 

maior convicção de que, “dentre todas, será a alemã a versão mais bem realizada, a 

melhor – tenho a certeza (p. 125)”. 

Em Grande sertão: veredas: uma escritura biográfica, Evelina Hoisel explica 

que ao longo da conversa entre tradutor e escritor, “vai-se constituindo uma poética, 

através da qual se percebem as coordenadas que configuram a escrita literária e 

delineiam o seu projeto estético” (2006, p. 92). O escritor mineiro e Meyer-Clason 

estabelecem uma relação de fecunda cooperação criadora, de mútua troca entre os 

saberes de suas línguas e de suas visões sobre o material poético, reforçando, assim, a 

antiga predileção rosiana pelo idioma germânico, fazendo com que o escritor afirme 

com veemência que a tradução de Meyer-Clason “fica sendo a definitiva” (ROSA, 

2003, p. 259).  

A relação de Thomas Mann com o Brasil também tem início na infância através 

da figura materna. Julia Mann possuía refinada erudição e talento musical, tendo 

cultivado em seus filhos o apreço artístico. O sociólogo Richard Miskolci possui 

recentes estudos sobre Thomas Mann e sua obra, abordando as questões identitárias que 

marcaram o escritor e que se evidencia como uma problemática de seus personagens 

artistas. Em Thomas Mann, o artista mestiço, o estudioso explica que, na infância, 

Thomas Mann estudou violino e costumava ouvir a mãe contar estórias de Storm, dos 

irmãos Grimm e de Andersen, cantar Schumann, Schubert, Brahms e tocar ao piano 

peças de Chopin, Mozart e Beethoven. O interesse pelas artes, tão raro entre as 
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mulheres de sua época, era atribuído pelos seus contemporâneos a sua origem latina. 

Mesmo tendo vivido somente até os sete anos de idade no Brasil, Julia Mann não 

conseguiu uma plena aceitação e adaptação durante os 63 anos em que viveu na 

Alemanha, primeiro em Lübeck, depois em Munique.  

Em outro trabalho, no ensaio intitulado “Julia Mann”, Richard Miskolci explica 

como Julia foi estigmatizada como estrangeira e figura sensual, mesmo tendo sido 

naturalizada alemã e desaprendido a falar o português. Ao longo dos anos, a valorização 

de Julia a sua própria origem acabou funcionando como uma forma de resistência ao 

ambiente burguês que a acolhera, mundo do qual fazia parte e que se via, ao mesmo 

tempo, dissociada. O crítico explica que a noção de nacionalidade, na época em que 

Julia passou a viver em Lübeck, é bem distinta das compreensões que se têm na 

atualidade. No final do século XIX e início do século XX, a idéia de nacionalidade 

estava estritamente associada à raça. A noção de raça como elemento unificador de um 

povo apresentava-se de modo bastante distinto, neste período, nos contextos brasileiro e 

alemão. O discurso de nacionalidade no Brasil ressaltou o fato de ser o país o resultado 

da confluência das raças indígenas, européias e africanas, estando nesta convergência de 

culturas a sua marca. O discurso de nacionalidade alemã caracterizou-se por tentar 

distinguir seu país de outros povos europeus justificando, deste modo, sua unificação 

territorial. Para tanto, foi crucial edificar a idéia de nação, afirmando-se uma hipotética 

raça germânica pura. Nessa perspectiva, fica fácil entender que, na Alemanha da virada 

do século XIX para o século XX, Julia Mann não seria jamais reconhecida como alemã, 

pois trazia consigo o germe da impureza racial (MISKOLCI, 2003a).  

Pensando o modo como Stuart Hall, em Da Diáspora, problematiza as relações 

identitárias, pode-se considerar que Julia Mann não foi somente brasileira ou alemã, 

pois, sua identidade tornou-se múltipla, constituída no trânsito entre culturas. É nesse 
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sentido que Miskolci observa que “Julia não foi brasileira ou alemã. Ela foi brasileira e 

alemã1. Nacionalidades são construções histórico-culturais, não categorias raciais 

excludentes como se acreditava no passado”, frisando ainda que “brasileira ou alemã 

não denotam mais classificações raciais, antes a experiência de vida na Alemanha e no 

Brasil” (2003a, p. 176).  

Em Julia Mann: uma vida entre culturas, percebe-se também uma orientação 

culturalista na abordagem do assunto. Organizado por Dieter Strauss e Maria A. Sene, o 

livro reúne uma série de documentos e ensaios sobre Júlia Mann, e seu projeto de 

publicação ocorreu em paralelo à iniciativa de Frido Mann, neto de Thomas Mann, de 

fundar a “CasaMann”. O projeto tinha em vista inaugurar o centro multicltural em 

Paraty, cidade onde Julia Mann nasceu.  

 A origem brasileira de Julia e sua vida na Alemanha são fatos que têm sido 

tratados com certo caráter anedótico por alguns críticos. Em ensaio de 1975, Thomas 

Mann e o Brasil, trabalho pioneiro ao explanar relações entre o escritor alemão e o 

Brasil, Vamireh Chacon dá acentuada carga de exotismo à história de Julia Mann. O 

autor, em alguns momentos, reforça a visão estereotipada das mulheres latinas como 

“fogosas”. Na descrição de Julia, muitas vezes, é dada ênfase a sensualidade de sua pele 

morena e seus “cabelos pretos e olhos castanhos, capazes de abalar os nórdicos” (1975, 

p. 32).    

No entanto, ao se pensar a condição de Mischiling – de mestiço – de Thomas 

Mann, importante perceber é como essa meia ascendência brasileira alimentou o 

imaginário do escritor alemão que se compreendia como sendo um amálgama de 

culturas, entre a seriedade de conduta paterna e a inventividade artística materna e como 

este imaginário encontra-se representado em sua obra. O pesquisador Anatol Rosenfeld, 

um dos principais responsáveis pela divulgação da obra de Thomas Mann no Brasil, em 
                                                           
1 Grifos do autor. 
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Texto/ Contexto I, na terceira parte do ensaio “Thomas Mann, Apolo, Hermes, 

Dionísio”, salienta que Thomas Mann “atribuiu, subjetivamente, imenso significado à 

sua ascendência ‘exótica’, significado realçado pelo fato da mãe ter sido uma marcante 

personalidade, de grande beleza, ampla cultura e extrema sensibilidade artística” (2006, 

p. 220).  

Em Tonio Kröger, 1903, Thomas Mann representa a confluência de culturas que 

constitui o protagonista, fazendo referência, indiretamente, ao Brasil. Luciano Trigo, 

estudioso e tradutor da biografia de Thomas Mann escrita por Donald Prater, prefacia a 

edição brasileira de 2000 de A Morte em Veneza e Tonio Kröger, publicada pela Nova 

Fronteira. Nesta apresentação ensaística, intitulada “Deus de um mundo decadente”, o 

crítico salienta que Tonio Kröger é uma novela “abertamente autobiográfica” (2000, p. 

8)  

A certeza de ser uma união de contrários é sentida pelo próprio Kröger no seu 

nome. O protagonista indaga-se por que não se chamava Hans, Heinrich ou Wilhelm, 

nomes tão comuns na Alemanha. No entanto, ao sobrenome Kröger, família tradicional 

e prestigiada pela burguesia nórdica, juntava-se o nome Tonio, por causa do irmão da 

sua mãe que se chamava Antonio. Pelo nome, “estrangeiro e diferente” (MANN, 2000a, 

p. 97), Tonio destacava-se dos demais. Uma distinção que evidencia outras, como as da 

personalidade e do gosto que estavam à margem dos interesses comuns, pois “sob todos 

os aspectos havia algo de diferente com ele, quisesse ou não; e ele estava excluído do 

normal e do habitual” (p. 97). Enfatizando a origem materna, Tonio explica aos colegas 

o fato de ter um nome não usual: “pois minha mãe, como vocês sabem, não é daqui” (p. 

97).  

O pai de Tonio, um nórdico, “um senhor alto, de olhos azuis cismadores, que se 

trajava com esmero e sempre usava uma flor do campo na botoeira” (p. 93), contrastava 
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com a mãe, “sua linda mãe de cabelos negros, que se chamava Consuelo e que 

sobretudo era tão diferente das outras damas da cidade, porque o pai de Tonio há 

tempos a trouxera de um lugar que ficava bem lá embaixo no mapa” (p. 93). Essa terra 

“bem lá abaixo do mapa” pode sugerir relações com o Brasil, cujo nome não consta 

citado explicitamente em suas obras, como acontece com Goethe, um dos primeiros 

escritores a representar o Brasil na literatura alemã. Celeste H. M. Ribeiro de Sousa, em 

Do cá e do lá: Introdução à Imagologia, livro em que estuda imagens do Brasil na 

literatura alemã, explica que Goethe, em alguns de seus títulos, faz uma clara referência 

ao país e a personagens brasileiros, como Todeslied eines Gefangenen Brasilianisch 

(Canção de morte de um prisioneiro Brasileiro), Liebeslied eines Wilden Brasilianisch 

(Canção de amor de um selvagem Brasileiro) ambos de 1782 e Brasilianisch 

(Brasileiro) de 1825 (SOUSA, 2004).  

Percebe-se a crucial importância que Thomas Mann conferiu a origem 

estrangeira materna, tendo em vista que sua obra é atravessada pela figura do artista 

forjado de “extremos antagônicos” (MANN, 2000a, p. 110). Desse modo, o Sul é uma 

constante em suas narrativas, lugar do extremo dionisíaco, sendo representado de modo 

imbricado à problemática do artista, pois é no Sul que se torna possível a manifestação 

da genialidade artística. No imaginário nórdico, a Itália, situada no sul europeu, é 

concebida como esse país meridional, “bem lá abaixo do mapa”, estando além dos 

códigos de conduta do continente. Confrontando-se as novelas Tonio Kröger e A Morte 

em Veneza, nota-se como o autor faz uso da Itália como símbolo do Sul onde a 

sensualidade aflora, não sendo possível ao artista manter-se apenas como espectador 

dessas novas sensações, mas estando, artista e arte, fadados a se misturarem com o 

incompreensível e o imprevisível. 
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Aproximando-se o outono, Tonio diz a Lisaweta que fará uma viagem e a amiga 

indaga se o destino é novamente a Itália, ao que Tonio reage:  

 
- Santo Deus! Não me venha com Itália, Lisaweta! Minha indiferença pela 
Itália chega às raias do desprezo! Foi-se o tempo em que eu imagiva 
pertencer àquele lugar! Arte, não é? Céu azul-aveludado, vinho forte e suave 
sensualidade... em resumo, não me agrada. Desisto. Toda essa bellezza me 
deixa nervoso. Também não consigo tolerar todas aquelas criaturas 
terrivelmente vivazes, com seu negro olhar animal. Esses romanos não 
trazem à consciência nos olhos... Não, dessa vez quero ir até à Dinamarca 
(MANN, 2000a, p. 126). 

  

 A Itália é vista por Tonio como o lugar onde arte e sensualidade se associam, 

onde a consciência cede espaço aos sentidos. O protagonista escolhe ir à Dinamarca por 

dois motivos: por ser este um país que condensa exemplarmente o espírito nórdico, bem 

distante do Sul, onde os nomes das pessoas são típicos dessa região e a comida, os 

hábitos são mais marcadamente setentrionais do que Tonio estava acostumado a 

experimentar na sua cidade natal, tão próxima da fronteira dinamarquesa; e pela 

identificação pessoal que sente em relação a Hamlet e sobre quem faz diversas alusões 

ao longo da narrativa.       

Por sua vez, depois de tomado de um irresistível desejo de viajar, Aschenbach 

vai para uma ilha do Adriático e constata ser este o destino errado para os seus anseios, 

decidindo ir para Veneza, uma cidade que “sempre representou para os alemães o 

fascinante e luminoso sul, o contraponto à melancolia nórdica, mas também o perigo de 

uma região além dos códigos morais protestantes” (MISKOLCI, 2003b, p. 53). 

Declarando seu estremecimento de pavor ao pensar no Sul, Friedrich Nietzsche, em 

Ecce Homo, poetiza sobre Veneza: 

Junto à ponte me achava 
há pouco na noite gris. 
 
De longe veio um canto; 
gota de ouro orvalhando 
sobre a superfície trêmula. 
Luzes, gôndolas, música –  
ébrio em direção ao crepúsculo... 
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minha alma um alaúde, 
por mão invisível tocada, 
cantou para si, em resposta, 
uma canção gondoleira, 
trêmula em mil tons de alegria. 
– Alguém a teria escutado?  
(NIETZSCHE, 2008c, p. 44) 
  

A gôndola, a música e a ebriedade são elementos que identificam e singularizam 

Veneza, cidade de atmosfera crepuscular e cinzenta que pode oferecer a experiência de 

estranheza e novidade buscada por Aschenbach. O protagonista admira-se de se haver 

enganado quanto ao destino de sua viagem, pois “quando se deseja alcançar de um dia 

para o outro o incomparável, o excepcional, digno da magia dos contos de fada, para 

onde se vai? Mas claro!” (MANN, 2000a, p. 18), para Veneza!  

A comunhão entre as concepções estéticas de Tonio Kröger e Gustav Von 

Aschenbach foi percebida por Luchino Visconti que, no filme Morte em Veneza, de 

1971, aproxima as concepções estéticas de Aschenbach, visualizadas nos debates com 

seu amigo Alfred, uma espécie de alter ego do primeiro, às discussões sobre arte entre 

Tonio e Lisaweta, presentes na novela Tonio Kröger. Na narrativa fílmica, um trecho do 

primeiro diálogo entre Aschenbach e Alfred expõe a concepção de arte do protagonista: 

 
Alfred: – Você realmente acredita que a beleza possa ser fruto do trabalho?  
Aschenbach: – Sim... sim, acredito.  
Alfred: – É assim que nasce a beleza. Assim. Espontaneamente, indiferente 
ao seu trabalho e ao meu. Ela preexiste a nossa presunção de artistas. Seu 
grande equívoco, meu caro amigo, é considerar a vida... a realidade, como 
uma limitação.  
Aschenbach: – E ela não consiste nisso? A realidade apenas nos distrai e 
degrada. (...) A criação da beleza e da pureza é um ato espiritual.  
Alfred: – Não, Gustav, não! A beleza pertence aos sentidos. Somente aos 
sentidos. Não é possível alcançar o espírito... 
Aschenbach: – Não é possível alcançar o espírito através dos sentidos. Não é 
possível. É somente através do absoluto controle dos sentidos que se pode, 
algum dia, alcançar sabedoria, verdade e dignidade humana.  

 

Discutindo com Lisaweta  acerca da postura do artista, Tonio assevera: 

 
Trabalha-se mal na primavera, é certo, e por quê? Porque se sente. E porque 
quem acredita que um criador tem o direito de sentir é um ignorante (...) a 
partir do momento em que se torna homem e começa a sentir, o artista está 
acabado (MANN, 2000a, p. 115-116).  
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Os protagonistas compartilham uma visão apolínea de arte pela qual se julga 

capaz, através do trabalho árduo, alcançar a perfeição da obra, sem se envolver 

sensualmente com ela, sem que esta extrapole as fronteiras da razão e recorra aos 

sentidos. Porém, a escolha do lugar de viagem define o destino dos protagonistas. Tonio 

Kröger, indo para o Norte, traça uma rota habitual, confirmando seu lugar de artista e 

homem apolíneo, comprazendo-se na contemplação ao invés de entregar-se à vida e à 

ação. Aschenbach, descendo ao Sul, percorre um roteiro improvável e descobre sua face 

dionisíaca, habitando em concomitância com o elemento apolíneo que o constitui, 

caminhando para um fim abismal de encontro sensual com a beleza, a doença e a morte. 

Os aspectos aqui traçados acerca da escolha de Veneza e da inicial conduta estética são 

decisivos na travessia existencial de Aschenbach analisada, neste trabalho, em conjunto 

com a de Riobaldo. 

“Embora sem criar qualquer personagem brasileiro” (1975, p. 22), explica 

Chacon, Thomas Mann compreende a si mesmo e seus personagens artistas, a exemplo 

de Tonio Kröger e Gustav von Aschenbach, como presenças estranhas e exóticas, 

colocados à margem do mundo burguês. Tal dissensão configura-se, simultaneamente, 

numa escolha e numa condição inevitável do artista, fadado a se apartar da sociedade. 

Em suas reflexões presentes em Thomas Mann, o artista mestiço, Richard Miskolci 

(2003b) argumenta que, na obra do escritor alemão, estão vastamente representadas o 

mestiço e o artista como figuras clandestinas no que se refere ao padrão e à conduta 

burguesa. Assim, fatalmente os seus personagens artistas serão também de origem 

mestiça e, portanto, duplamente em desvio. Nesse sentido, confirma-se a intensa ligação 

desse artista, mestiço e burguês com a figura da mãe que, assim como Tonio Kröger e o 
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próprio Thomas Mann, sentia-se “um burguês que enveredou por caminhos errados... 

um burguês extraviado” (MANN, 2000a, p. 125) 

2.2 Representações de guerra, reflexões sobre o homem. 

 

Durante os anos em que viveu na Alemanha, Guimarães Rosa anotou algumas de 

suas experiências numa caderneta que, posteriormente, foi chamada de diário alemão. 

Nestas reflexões, não se teve acesso direto aos diários que se encontram nos arquivos do 

Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/ USP. No recente texto “O Diário Silenciado de 

Rosa”, publicado no Suplemento Literário de Minas Gerais, em junho de 2008, 

percebe-se, já no título, a crítica que Eneida Maria de Souza faz à dificuldade de acesso 

e de se realizar estudos sobre as anotações alemãs de Guimarães Rosa. No ano em que 

se comemora o centenário do escritor mineiro, a autora encerra suas breves 

considerações com uma lúcida ressalva: “Silenciar este texto e censurar o diálogo com 

os leitores concedem ao Diário de guerra o destino de textos relegados ao esquecimento 

e convertidos em falsa mitologia” (p.37).  

Portanto, as discussões aqui propostas são realizadas a partir da leitura de alguns 

críticos como Eneida Maria de Souza, Georg Otte e Reinaldo Marques, que vêm se 

ocupando, no presente momento, com o estudo do diário alemão de Guimarães Rosa.   

Estabelecendo-se como cônsul-adjunto em Hamburgo entre os anos de 1938 a 

1942, Guimarães Rosa trava contato com a Alemanha num momento crucial da história 

deste país. Em recente dossiê sobre o diário de Guimarães Rosa escrito na Alemanha 

neste período, Mariana Delfini destaca a observação de Reinaldo Marques, quando este 

considera que o diário “é o único registro do olhar sobre a Segunda Guerra de um 

escritor brasileiro do porte de Guimarães Rosa” (2008, p. 30). 
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O diário é uma confluência de sentimentos e de experiências no qual é possível 

encontrar tanto anotações sobre o horário dos alarmes de aviso de bombardeio em 

Hamburgo, como detalhes de passeios pela cidade. Pode-se ler sobre ações do cotidiano 

como a venda de um carro, bem como sobre a atrocidade cometida contra os judeus e 

como estes solicitavam ajuda no consulado. Nesses escritos, Guimarães Rosa entremeia 

observações poéticas sobre o que vê com o medo que a guerra causa nas pessoas: “Fui 

ao teatro (“Madame Butterfly”, no Staatsoper). Engraçado é, depois da sessão, a 

correria do pessoal, para chegar em casa antes do alarma. Chuva. Lua Cheia. A lua 

saindo de uma nuvem para entrar logo atrás de outra” (ROSA apud DELFINI, 2008, p. 

38). 

Em alguns dos textos de Ave, Palavra, 1970, as experiências vividas na 

Alemanha são recriadas em perspectivas que oscilam, como no diário alemão, desde 

uma mirada de espanto sobre o que foi feito dos sujeitos pelo braço da guerra até o olhar 

atento a delicadas inutilidades. Em “O Mau Humor de Wotan” e “A Velha”, por 

exemplo, tem-se o olhar perplexo do Guimarães Rosa cronista que conta do horror 

bélico arrancando das pessoas a esperança e a dignidade.  

Em “O Mau Humor de Wotan”, narra-se a história de Marion e Hans-Helmut 

Heubel no contexto da Segunda Guerra. Recém casados e esperando o primeiro filho, o 

casal e os amigos reconfortam-se quando Hans-Helmut retorna para casa depois de sua 

primeira convocação para trabalhar na guerra. Porém, a segunda convocação já se dá 

numa atmosfera de insegurança. As cartas de Marion não alcançam o soldado em guerra 

e depois vem a confirmação de que Hans-Helmut “não voltará; não o veremos” (ROSA, 

1985, p. 19). 

Tanto em Guimarães Rosa quanto em Thomas Mann, encontra-se a referência a 

Wotan, o “nome alemão de Vótan-Odin” (SPALDING, 1973, p. 75). Wotan é um deus 
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símbolo de força e supremacia, sendo “figura central no panteão germânico” (p. 66). Era 

o mais inteligente entre os deuses, senhor dos mais altos saberes e da poesia, no entanto, 

Vótan (Wotan)-Odin era também o deus da Guerra. Na crônica de Ave Palavra, o nome 

do deus mitológico surge como símbolo da força germânica que, num capricho de “mau 

humor” e prepotência, instaura seu poderio sobre os homens. Nas primeiras linhas de 

Tonio Kröger, encontra-se uma irônica menção a Wotan comparado, juntamente com o 

deus Júpiter, aos professores da escola. O deus germânico também está presente na 

concepção de A Montanha Mágica.  

Frau Wetterhuse, em “A Velha”, solicita uma visita do cônsul a sua casa, “para 

assunto de testamento” (ROSA, 1985, p.115). O pedido da velha e doente senhora 

parece se perder em meio a tanto clamor, pois o emblema nazista hasteado por todos os 

cantos da cidade e a arrogância hitlerlista levavam a crer na guerra iminente e no 

infortúnio judeu: “O consulado invadindo-se de judeus, sob mó de angústias, famintos 

de partir, sofridos imensos, em desengano, público pranto e longo estremecer, quase 

cada rosto prometendo-se a coativa esperança final do suicídio” (p.115).   

A mulher é descrita em sua aparência centenária, contrastando, ironicamente, 

com a guerra iminente que ameaça abreviar a vida. Frau Wetterhuse revela o segredo 

ocultado por seus longos anos de que seu marido judeu não é o pai de sua filha. O fato 

de o homem a quem amou – e parece ainda amar – ser um brasileiro estabelece um 

sentimento de cumplicidade da senhora com o cônsul do Brasil, a quem ela indaga se 

deve contar a verdade para a família, encontrando, deste modo, uma saída para a filha 

diante da perseguição nazista. Guimarães Rosa oferece ao leitor, no final da crônica, a 

mesma experiência de perplexidade na qual se vê imerso, não encontrando outra 

resposta sobre a estranha encruzilhada humana a não ser o silêncio: “ali, borbulhavam 
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pensamentos. Desfalecidos espíritos. Só silêncio. (...) Todos nós jazíamos de pé, em 

volta dela. A longa mulher. O sistema do mundo. A velha vida” (p. 118-119).  

Também em Ave Palavra, a Alemanha encontra-se representada a partir de outro 

estilo discursivo, em textos escritos ao modo de aforismos poéticos. Distintos na forma 

de elaboração da linguagem da crônica, mas assemelhados no olhar sutil lançado ao 

mundo, tais aforismos compõem-se de minuciosas observações acerca do banal 

circunstante.  Em “Aquário (Berlim)”, vê-se a Alemanha numa outra perspectiva, 

interpretada em inusitadas imagens: “Vertical, revés, a água se enjaula” (...) “O polvo se 

embrenha em seu despenteado: desmedusa-se” (p. 38-39). Estes aforismos capturam o 

leitor pela surpresa e delicadeza poéticas, como se lê em “Zôo (Hagenbecks Tierpark, 

Hamburgo – Stellingen)”: “Os castores – num jeito de quem conta dinheiro, murmuram 

segredos aos troncos das árvores” (p. 124).  

Em 1942, quando retorna para o Brasil, Guimarães Rosa ainda não havia 

publicado nenhum de seus livros. Acredita-se que sua experiência na Alemanha 

contribuiu singularmente para suas reflexões acerca da condição humana e para o seu 

trabalho com a linguagem. Nesta perspectiva, a guerra representada nas narrativas de 

Guimarães Rosa não se fixa no meramente factual, mas problematiza na linguagem o 

que foi feito do humano. 

Em Grande sertão: veredas, no episódio do Seo Vupes, e no conto “O cavalo 

que bebia cerveja”, em Primeiras Estórias, 1962, há representações de estrangeiros ex-

combatentes, num período que pode ser entrevisto como o pós-guerra. Nessas narrativas 

pensa-se acerca do homem depois da experiência na Segunda Guerra Mundial.  

No episódio do Seo Vupes, Guimarães Rosa oferece uma reflexão sobre a 

Alemanha, através da representação do homem alemão. Depois da Guerra, Vupes 

instala-se no sertão, gerindo um comércio que vendia produtos para fazendeiros. 
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Contanto a história do Seo Vupes, Riobaldo descreve-o em seus aspectos físicos que o 

caracterizam como estrangeiro: “esse um era estranja, alemão, o senhor sabe: clareado, 

constituído forte, com olhos azuis, esporte de alto, leandrado, rosalgar – indivíduo 

mesmo” (p. 66). Em seguida, passa a salientar o comportamento “sistemático”, 

“sensato”, “salutar na alegria séria”, que marca este homem como sujeito de cultura 

distinta com relação aos homens do sertão, homem “tão diverso de proceder, que todos 

a ele respeitavam” (p. 66). O estranhamento cultural que Riobaldo e seus companheiros 

experimentam frente ao homem de maneiras tão diferentes é, também, sentido no 

contato com a língua desconhecida do Seo Vupes. Interrogando seu interlocutor, 

Riobaldo brinca com a sonoridade não familiar da língua alemã: “e como é mesmo que 

o senhor fraseia? Wusp? É. Seo Emílio Wuspes... Wúpsis... Vupses” (ROSA, 1984a, p. 

66). Ao final desse curto episódio que se estende apenas ao longo de duas páginas, 

Riobaldo revela o aprendizado que lhe proporcionou aquele homem alemão: “com as 

graças, dele aprendi, muito. O Vupes vivia o regulado miúdo, e para tudo tinha sangue 

frio” (p. 67). 

O italiano Seo Giovânio, em “O cavalo que bebia cerveja”, também é um 

estrangeiro que se estabelece no sertão, falando “naquela língua de bater ovos” (ROSA, 

2001, p. 143), pitando charuto como Seo Vupes. Ao longo da narrativa há uma sucessão 

de acontecimentos e detalhes que provocam o estranhamento.  

Desde o título, aparece uma reversão de valores: o cavalo assume hábitos 

humanos, enquanto que, do Seo Giovânio, “falavam que comia a quanta imundície: 

caramujo, até rã, com as braçadas de alfaces, embebidas num balde de água. Ver, que 

almoçava e jantava, da parte de fora, sentado na soleira da porta, o balde entre suas 

grossas pernas, no chão, mais as alfaces” (p. 141). Ao homem animalizado sobrevivem 
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ainda costumes humanos quando se frisa que a carne não era ingerida crua, mas que 

“essa, legítima de vaca, cozinhada” (p. 141).  

Alguns elementos vão situando Seo Giovânio como um ex-combatente de guerra 

italiano. Por exemplo, dentre os muitos cachorros que tinha em casa, chama de 

Mussolino o único que ele detesta. Percebe-se, no nome do cão, uma clara referência ao 

líder fascista. Seo Giovânio era homem de poucas palavras, mantinha a sua casa 

fechada, metáfora para sua alma e suas lembranças. Tomando cerveja, hábito humano 

antes restrito ao cavalo, Seo Giovânio abre pouco a pouco os cômodos de sua casa e de 

si, revelando imprecisamente o que segredava: “... a vida é bruta, os homens são 

cativos” (p. 146). 

Pensando no impacto da guerra sobre as vidas humanas, Walter Benjamin em 

Experiência e Pobreza, explica que, depois da Primeira Guerra, “já se podia notar que 

os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em 

experiências comunicáveis, e não mais ricos” (1994, p. 114-115). Nessa perspectiva, 

pode-se considerar que tanto o Seo Vupes, que procurava viver longe de “toda a 

confusão de políticas e brigas” (ROSA, 1984a, p. 66), quanto o Seo Giovânio, 

caracterizados pela individualidade e pelo silêncio, estão marcados pela experiência 

desumanizadora da guerra, tentando sobreviver, cordialmente, em anos de difícil 

harmonia.  

O alcance do nazi-facismo é, também, uma das preocupações de escrita de 

Thomas Mann. Não se pode esquecer que o escritor de Lübeck realiza sua obra no 

transcorrer das duas grandes guerras mundiais e que sua perspectiva é a de um alemão 

que vê sua pátria caminhar para um fim inexorável. 

Em Mário e o Mágico, 1930, e Doutor Fausto, 1947, as histórias individuais dos 

protagonistas Mário e Adrian Leverkühn são postas em paralelo, respectivamente, às 
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Histórias da Itália e da Alemanha, refletindo numa perspectiva simbólica sobre o 

destino da coletividade humana. 

  A novela Mário e o Mágico pode ser lida como uma alegoria da instalação do 

regime fascista e seu domínio sobre o povo italiano. Em Torre di Venere, num verão 

sufocante, o narrador identifica-se como um dos estrangeiros que se hospedam em 

busca do idílico lugar de veraneio. Desde as primeiras observações, percebe-se a 

fragilidade dessa paz. Ele e sua família são “convidados” a deixar o luxuoso hotel no 

qual estavam, quando a tosse de um de seus filhos aterroriza a princesa nas 

acomodações ao lado. Mesmo com a constatação médica de que não há qualquer perigo 

de contágio para as outras crianças, a família é obrigada a deixar o hotel. Depois de 

arranjados e bem-servidos numa pensão, e quando “tudo parecia estar correndo da 

melhor maneira possível” (MANN, s/d, p. 21), o homem continua intrigado com o 

infortúnio que acaba de viver: “pessoalmente, confesso que tenho dificuldades em me 

recompor de tais choques com costumes tão humanos como o ingênuo abuso de poder, a 

injustiça, a corrupção servil” (p. 21). 

 Somando-se a uma “atmosfera desagradável” sentida desde o começo, uma série 

de elementos pressagia um fim trágico das férias daquela família, levando o narrador a 

questionar-se: “não deveríamos ter ido embora de Torre di Venere? ... teríamos evitado 

esse fatal Cipolla”, ... “devemos ‘partir’ quando a vida parece se tornar um pouco 

inquietante, não muito segura, ou então um pouco penosa?” (p. 26). 

 Anunciado na cidade como um mágico, chega à cidade Cavaliere Cipolla, 

“virtuose ambulante, artista cômico, forzatore, illusionista, prestidigitatore” (p. 27). 

Todos na cidade se agitam em ir à exibição do consagrado artista. O espetáculo 

consistia aparentemente em banais truques de cartas, adivinhação de números, deixando 

ambíguo o verdadeiro talento de Cipolla: ao estalar o seu chicote, ao modo de um 
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domador, o cavaliere  fazia com que fossem atendidas as suas vontades. Tanto o 

público que observava quanto as pessoas escolhidas para subirem ao palco não sabiam 

ao certo se obedeciam por vontade própria ou se por um poder sobrenatural do 

hipnotizador. 

 Controlados como fantoches, experimentando a “supressão e a imposição” de 

suas vontades, alguns reagiam à ridicularização, outros, como o jovem adolescente, 

“realizaria docilmente todas as tolices que lhe fossem ordenadas. Parecia sentir-se feliz 

obedecendo cegamente, e não parecia chateado de desembaraçar-se de sua pobre 

independência” (p. 52). Cipolla chama, então, Mario, garçom de um restaurante cujo 

nome Esquisito já sugeria a presença de algo estranho. Mario não parece ter sido 

escolhido por acaso. É, inicialmente, descrito por seus modos refinados e por “sua 

maneira sonhadora de ser” (p. 56). Em seguida, Mario é destacado pelo nome “que 

mantém despertas as tradições da pátria” (p. 56). A atuação de Cipolla vai destruindo, 

simbolicamente, a utopia e a tradição do povo italiano. O mágico oferece um espetáculo 

confuso no qual fala do amor e de como são amorosos seus sentimentos por Mario e 

indaga ao garçom do Esquisito: “diga, quem sou eu?” (p. 59). Cipolla pede um beijo, 

simbólico selo de um acordo. Como um títere que não pode agir pelos seus próprios 

desejos, Mario beija-o. Ao acordar, transtornado pelo horrendo pacto firmado com a 

figura abjeta, desfere dois tiros no ilusionista. Entre “aplausos e risos” (p. 60), o público 

não distingue a cena de um grande espetáculo e as crianças perguntam ao final: “é 

verdade que acabou?” (p. 61). Sim, responde o homem, é o fim. A afirmação de que é o 

fim, ao término do espetáculo, alça-se a dimensões ambivalentes, pois tanto explica ser 

o fim da trágica cena, como também vaticina ser o fim da humanidade, com a instalação 

de um férreo poderio totalitário. 
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 Em Doutor Fausto, a história do compositor Adrian Leverkühn é contada por 

seu amigo de infância Serenus Zeitblom. O romance é uma entranhada malha simbólica, 

podendo os signos de sua representação serem lidos pelo menos como duplos, pois a 

vida de Leverkühn é relatada em simultaneidade à trajetória da Alemanha. A destruição 

de Leverkühn e as investidas do diabo contra suas intenções de amar e de abandonar o 

individualismo exacerbado no qual vivia ocorrem em concomitância a derrocada da 

Alemanha pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Numa relação menos explícita que 

no romance de Thomas Mann, mas não menos simbólica, Riobaldo, em Grande sertão: 

veredas, pode ser relacionado com o Brasil. Buscando delinear o personagem na 

conversa com Lorenz e não encontrando caracterização que satisfizesse seu interlocutor, 

Guimarães Rosa afirma de modo contundente: “Riobaldo... melhor: é apenas o Brasil” 

(LORENZ, 1991, p. 96)     

 Serenus Zeitblom é professor de filologia clássica e humanista cujas idéias soam 

sempre ultrapassadas, em discrepância com um mundo incapaz de compreender seus 

valores. Em Mitos do Individualismo Moderno, Ian Watt tece algumas reflexões acerca 

do século XX, partindo do estudo de quatro personagens da literatura ocidental – 

Fausto, Dom Quixote, Dom Juan e Robinson Crusoe – tomados como exemplos 

modernos do mito do individualismo. Ao estudar o Doutor Fausto de Thomas Mann, 

Ian Watt considera que Serenus “é a voz cotidiana da razão, ele pode ser tratado de 

modo irônico, mas os seus julgamentos, mesmo quando limitados, são humanos e 

verdadeiros, e ele nos faz ver que o pacto de Adrian com o diabo foi uma ilusão fatal, 

como o do povo alemão com Adolf Hitler” (1997, p. 251). Amante da ordem e da 

lógica, opositor maior das crenças de Zeitblom, Leverkühn busca criar composições em 

consonância com sua época. Sua música ultramoderna será, sobretudo, uma música 

desumanizada, num mundo que vê agonizar qualquer possibilidade de ideal humanista. 
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 Na narrativa, convergem três temporalidades: o período da vida de Leverkühn, 

1885 a 1940, relatada por Zeitblom; a época em que este escreve, de 27 de maio de 

1943 até alguns dias após a rendição alemã em 8 de maio de 1945; e o século XVI, 

através da lenda medieval do Fausto. Ao recuperar o mito popular alemão e sugerir a 

Leverkühn o lugar de um novo Fausto, Thomas Mann faz prenunciar um fim de 

condenação para a Alemanha e para Leverkühn, como acontece ao Fausto primitivo. 

Várias obras tradicionais que tematizam a descida aos infernos são trazidas à cena no 

romance manniano: a epígrafe do romance extraída do Canto II do Inferno e diversas 

outras menções a Dante, as gravuras de Albrecht Dürer, algumas concepções histórico-

filosóficas de Oswald Spengler, autor de O Declínio do Ocidente e O Juízo Final de 

Michelangelo. Essas e muitas outras referências ao longo da narrativa, nas palavras de 

Zeitblom, “constituem uma esfera de tradição sumamente densa, cheia de motivos que 

se repetem” que Leverkühn queria concentrar em sua obra, “ajuntando-os 

ameaçadoramente numa tardia síntese artística” que servisse para a Humanidade como 

“o espelho de uma Revelação, para que os homens avistassem nele o que já se 

avizinhava” (MANN, 1994, p. 483)  

 A música nova de Leverkühn vai buscar em elementos arcaicos a sua força, 

assim como a Alemanha traz do luteranismo e do personagem fáustico de suas lendas 

medievais o elemento primitivo, afinando-se ao espírito novo. Tentando “defender” a 

música de Leverkühn acusada de “barbarismo”, Zeitblom explica que os arcaísmos em 

suas composições não são uma escolha arbitrária, mas que se devem a “própria natureza 

das coisas” (...) “se baseia na curvatura do mundo, em virtude da qual na manifestação 

mais recente volta a mais remota” (p. 508). Na concepção nietzscheana do eterno 

retorno ecoando na fala de Zeitblom, que busca isentar Leverkühn de suas próprias 
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escolhas, Thomas Mann problematiza simbolicamente o estado da arte moderna de 

vanguarda e a busca desenfreada por supremacia da nação alemã.  

Ao final da narrativa, fica-se conhecendo o funesto destino de Leverkühn, 

entregue a insanidade, voltando à casa onde nascera e aos cuidados da mãe Elsbeth 

Leverkühn. Nas últimas palavras da narrativa, Zeitblom chora em 1940 a morte do 

amigo e “o apogeu de selvagens triunfos” da Alemanha, lamentando o fim trágico 

desses dois pactários diabólicos: “Que Deus tenha misericórdia de vossas pobres almas, 

meu amigo, minha pátria” (p. 687).  

 

2.3 Narrativas em diálogo  

 

Considerando a extensa fortuna crítica de Guimarães Rosa e de Thomas Mann, 

percebe-se ainda serem poucos os estudos que se ocupam dos dois autores numa 

perspectiva comparada. Foram selecionadas duas contribuições críticas que aproximam 

os escritores brasileiro e alemão, e sobre as quais serão tecidas algumas considerações: 

o ensaio “Grande sertão: estudos”, de Roberto Schwarz, 19652, e a tese Ethos, corpo e 

entorno: sentido ético da conformação do espaço em Der Zauberberg e Grande sertão: 

veredas, de Paulo Astor Soethe, 1999.  

A escolha do ensaio de Roberto Schwarz deve-se ao fato de ser este um estudo 

pioneiro no Brasil que confronta as ficções dos dois escritores, no qual o crítico 

relaciona as narrativas Grande sertão: veredas e Doutor Fausto, tomando como ponto 

de conexão o tema do pacto diabólico. Se Roberto Schwarz destaca-se por ter sido um 

dos primeiros nomes a estudar, comparativamente, os dois escritores; por outro lado, o 

trabalho do Paulo Astor Soethe merece ênfase por ser um dos estudos mais recentes 

                                                           
2 O ensaio de Roberto Schwarz foi publicado primeiramente em A sereia e o desconfiado. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1965.  
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sobre Guimarães Rosa e Thomas Mann e por abordar relações entre os escritores que 

não estão centradas em temas. O germanista confronta A Montanha Mágica e Grande 

sertão: veredas, narrativas que não apresentam coincidências temáticas e que, 

conseqüentemente, não explicitam, numa primeira mirada, suas possibilidades de 

diálogo. Desta forma, ao traçar um panorama das principais preocupações dos 

estudiosos, tem-se o intuito de dialogar e de se inserir nesse contexto de plurais 

perspectivas de análise.   

 O antológico ensaio de Roberto Schwarz é, sem dúvida, um ponto de partida 

para quem deseje se aventurar no diálogo entre as narrativas de Thomas Mann e 

Guimarães Rosa. Em “Grande sertão: veredas: estudos”, Roberto Schwarz desenvolve 

a análise a partir de alguns elementos das narrativas Doutor Fausto e Grande sertão: 

veredas. De acordo com o crítico, o tema do trato maldito, o posicionamento 

interpretativo do narrador e a técnica digressiva, utilizada como recurso de estruturação 

do discurso em ambas as obras, justificam a comparação de narrativas tão distintas na 

ambientação e no tipo dos personagens.  

Considerando que o referido ensaio já fora alvo de um número abrangente de 

análises, serão pontuadas apenas questões consideradas principais para estas reflexões. 

A primeira destas questões refere-se ao diálogo que os autores estabelecem com a 

tradição do mito do Fausto. Para situar os romances de Guimarães Rosa e Thomas 

Mann em relação ao tema do pacto diabólico, recorre-se a André Dabezies, que no 

verbete “Fausto” – presente no Dicionário de Mitos Literários organizado por Pierre 

Brunel – traça um percurso genealógico desse mito, distinguindo três etapas que 

marcam acentuadas mudanças na concepção desta personagem. Este sucinto apanhado 

da trajetória do mito fáustico torna-se interessante para tecer relações, nos capítulos 

seguintes, com imagens mefistofélicas e as simbólicas infernais nas travessias 
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existenciais de Riobaldo e Aschenbach. A segunda questão a se frisar no trabalho de 

Roberto Schwarz deve-se às observações que o crítico realiza acerca do tratamento que 

Guimarães Rosa e Thomas Mann dão ao assunto mítico, pois também as travessias de 

Riobaldo e Aschenbach estão atravessadas por discursos e imagens mitológicas.  

No verbete “Fausto”, escrito ao modo de um ensaio, André Dabezies explica que 

representações de Fausto aparecem pela primeira vez na literatura escrita em 1587 no 

Volksbuch, livro popular, impresso por Johann Speiss na Alemanha, escrito por um 

redator anônimo e no drama de Christopher Marlowe, História Trágica do Doutor 

Fausto, de 1588. Neste período, a escrita de Fausto assume uma conotação pendular 

entre a extrema tragicidade do destino do protagonista e as agudas cenas de bizarrices 

que levam o público às gargalhadas. Sublinham-se os aspectos tragicômicos do destino 

e do herói que tem sua alma entregue à condenação infernal.   

Num segundo momento, a idealização romântica oferece a Fausto outra 

conformação e outro destino. O Fausto de Goethe é representativo da abordagem deste 

mito na geração romântica. O crítico de literatura alemã, Erwin Theodor, enfatiza, no 

prefácio do texto goethiano em tradução brasileira de 1987, que antes da segunda parte 

da tragédia aparecer ao público, o Fausto da primeira parte já era “aclamado como a 

obra-prima de Goethe e até mesmo festejado como a mais representativa de toda a 

literatura alemã” (1987, p. 5).   

O Fausto goethiano, embora trabalhe lado a lado com as forças demoníacas, é, 

inicialmente, um homem cujas aspirações são grandiosas e não se prendem ao reino das 

posses materiais, mas às ambições do espírito e do conhecimento. Na primeira parte da 

tragédia, no poema inicial intitulado “Noite”, embora seja um conhecedor de grandes 

saberes, Fausto lamenta nada saber, evocando o Gênio da Terra a quem aspira se 

igualar.  
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Ao longo da primeira e da segunda parte, o desejo de poder em Fausto cresce em 

ritmo desenfreado, tornando-o gradativamente insensível às perdas humanas que 

possam lhe custar a conquista do mundo. Ao estudar o Fausto goetheano em Tudo que é 

sólido desmancha no ar, Marshal Berman explica que, aos poucos, Fausto supera o 

próprio Mefistófeles, pois, por exemplo, enquanto este lhe oferecia cavalos, símbolo da 

velocidade e instrumento para atingir o poder no mundo moderno, alcançando assim os 

lugares, Fausto ambiciona mover o próprio mundo. 

No final da tragédia, mesmo tendo travado pacto com o diabo, Fausto não 

conhece a condenação, pois é salvo das mãos de Mefistófeles, sendo levado pelos anjos 

para o céu. “Salvo ou esmagado”, explica Dabezies “o Fausto romântico tende a tornar-

se um modelo de humanidade, um herói grandioso” (p. 340).  

Na terceira etapa, como afirma André Dabezies, o personagem mítico do Fausto 

passa a representar o homem do século XX, “às voltas com seus demônios” (1997, p. 

339). Por sua vez, Anatol Rosenfeld, em Texto e Contexto II, no capítulo intitulado “As 

causas psicológicas do Nazismo”, explica que a história da humanidade é perpassada 

por uma crescente busca por liberdade individual e que o homem, ao ter nas mãos a 

conquista de tal independência, não soube muito bem o que fazer com ela, estando 

disposto a se entregar a um domínio tirânico e fugir do pesado fardo da liberdade. Desde 

a Renascença, a ascensão do indivíduo tem se acentuado até alcançar as dimensões dos 

dias atuais, nos quais o homem se concebe impotente, “esmagado por poderes 

insondáveis” (1993, p. 179). O homem moderno vê-se livre do controle do Estado e da 

Igreja, porém encontra-se desamparado num mundo onde “tudo se tornou incerto”, no 

qual se trava uma “luta atroz de todos contra todos”, onde “só os fortes e decididos” (p. 

178) vencem.  
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No século XX, o mito do Fausto é revisitado para dizer de um homem às voltas 

com sua solidão, contradições e ânsia de poder. É nesse contexto de atualização da 

lenda ao século XX que Schwarz situa as narrativas de Grande sertão: veredas e 

Doutor Fausto. A inserção dos protagonistas no mito do Fausto mobiliza essa tradição, 

ressignificando-a, conferindo universalidade às experiências do jagunço sertanejo e do 

compositor burguês. 

Pode-se indagar, portanto, como o mito do personagem fáustico das lendas e 

histórias populares na Alemanha ainda na era medieval pode ser válido para pensar 

questões do homem moderno. Tanto Thomas Mann quanto Guimarães Rosa recorrem a 

soluções semelhantes, afastando temporalmente o narrador, com o intuito de atualização 

do discurso mitológico. Desse modo, deslocar a voz narrativa é uma estratégia que 

possibilita o não fechamento no tratamento do assunto mítico.  

Em Grande sertão: veredas, Riobaldo conta sua história já velho, depois de 

haver decorrido muito tempo. Em Doutor Fausto, o narrador é Serenus Zeitblom, que 

no instante do relato, está com sessenta anos. Ambos os narradores contam recorrendo à 

memória, desfiam uma história num tempo a posteriori, o que faz com que os relatos 

configurem-se como interpretações e não como certezas (SCHWARZ, 1991).  

Os narradores desconfiam constantemente daquilo que contam, evidenciando o 

caráter seletivo da memória: “Antes conto as coisas que formaram passado para mim 

com mais pertença” (ROSA, 1984a, p. 93), diz Riobaldo. Em paralelo a esta declaração, 

confrontam-se as oscilações do narrador Zeitblom, marcadas por expressões como: 

“Acho que... ou será que ela queria afirmar...” (...) “Para mim...” (MANN, 1994, p. 41-

42), instaurando o duvidoso, explicitando o caráter interpretativo dos eventos narrados. 

Não são poucas as passagens em que Zeitblom receia que o apreço ou a repugnância por 

certas pessoas, teorias e pontos de vista dêem uma modulação excessivamente 
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individual às suas observações da vida de Adrian. Muitos também são os trechos nos 

quais afirma que, mesmo não tendo presenciado todos os momentos da vida de seu 

amigo, pode imaginar o que este teria dito ou como teria agido em determinada ocasião.  

A existência do diabo, que não assume fisicalidade nos romances, é, 

conseqüentemente, incerta, sendo fruto de interpretações vacilantes. No encontro com o 

diabo, flagra-se o sentimento de incerteza de Leverkühn acerca da real existência 

demoníaca: “- Ainda estais aí (...) até mesmo depois de eu ter saído e voltado? Isso me 

surpreende. Pois tenho a forte suspeita de que na realidade não estais” (p. 303); e 

Riobaldo, ainda em maior tumulto: “O Arrenegado, o Cão, o Cramulhão, o Indivíduo, o 

Galhardo, o Pé-de-Pato, o Sujo, o Homem, o Tisnado, o Coxo (...) Pois, não existe! E se 

não existe, como é que se pode se contratar pacto com ele?” (ROSA, 1984a, p. 37). 

Pensando o pacto dos protagonistas com o diabo, Roberto Schwarz argumenta 

que o contrato do jagunço com o demo associa-se à figura exterior e ambígua de 

Diadorim, cujo intento de matar Hermógenes, é tomado por Riobaldo como sua própria 

causa; Leverkühn, no entanto, está predestinado ao trato e “o diabo, quando vem formal 

a seu encontro, já é velho conhecido” (MANN, 1994, p. 388).  

Além de amalgamar a tradição mítica à interpretação subjetiva, Grande sertão: 

veredas e Dr Fausto embaralham temporalidades, sendo a digressão narrativa uma peça 

que une passado e presente. Desta maneira, o problema da existência ou não do diabo 

não é simplesmente transposto para o tempo presente, pois, no instante atual da 

narrativa, a questão é novamente problematizada. Assim, Schwarz afirma que “Mais 

que técnica de fazer avançar a trama, este saltitar no tempo é o reflexo estrutural da 

intenção do romance: passado ou presente, em tudo está, atual, o seu problema: o demo 

vige ou não vige” (SCHWARZ, 1991, p.386).   
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Em Ethos, corpo e entorno: sentido ético da conformação do espaço em Der 

Zauberberg e Grande sertão: veredas, Paulo Astor Soethe aproxima o modo como, em 

Der Zauberberg – A Montanha Mágica – e em Grande sertão: veredas, o espaço é 

compreendido como uma construção ética. Para tanto, aborda questões acerca do espaço 

literário, destacando o sentido ético-filosófico que a representação deste assume nas 

duas narrativas. 

Primeiramente, o autor elucida em que perspectiva utiliza os conceitos ética e 

espaço em seu estudo comparado. De acordo com Paulo Astor Soethe, o filósofo 

brasileiro Henrique Cláudio de Lima Vaz em “Escritos de Filosofia”, faz considerações 

sobre a etimologia e o significado de ethos. Soethe interessa-se pela acepção do termo 

como “morada habitual e abrigo protetor”, que passa depois a “indicar metaforicamente 

a possibilidade de o mundo tornar-se espaço habitável para o homem, receptivo à 

inscrição de seus hábitos e costumes” (SOETHE, 1999, p. 16). Partindo desse 

“horizonte inusitado” (p. 17) de um dos sentidos possíveis da palavra que associa nela 

mesma as concepções de ética e espaço, o autor encontra um caminho produtivo para a 

leitura conjunta dos romances Der Zauberberg e Grande sertão: veredas.  

Para delinear seu viés de compreensão do espaço na literatura, Paulo Astor 

Soethe confronta distintos procedimentos de análise. Em seguida, explica compreender 

o espaço em literatura como “o discurso sobre a percepção do entorno na situação 

específica dos sujeitos ficcionais, e sobre o sentido atribuído a essa percepção, no 

contexto das relações das personagens, nas obras em particular” (p. 20). 

Explicitadas as tomadas de posições conceituais, o germanista passa a analisar 

como os protagonistas Riobaldo e Hans Castorp constroem um sentido ético para a 

conformação do espaço através de suas percepções da corporalidade, pessoal e alheia, e 

do entorno. A consciência e a percepção sobre o próprio corpo possibilitam que se 
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perceba o outro em sua individualidade, que se acentue a percepção de si pelo contraste 

com esse outro, que se visualizem as linhas de limite do corpo como fronteiras com o 

entorno.  

Iniciando o diálogo de alguns elementos dos romances, as paralelas traçadas por 

Paulo Astor Soethe entre Der Zauberberg e Grande sertão: veredas organizam-se em 

torno de “um foco de atenção delimitativo: o papel de ambivalência nas duas obras” (p. 

38). Ao longo das narrativas, Riobaldo e Hans Castorp vão descobrindo que suas 

relações com outros sujeitos e com o mundo são, fundamentalmente, marcadas pela 

ambigüidade. O autor mapeia algumas relações na trajetória de aprendizagem 

intelectual dos protagonistas que estão “sob o signo da ambigüidade e da 

indeterminação” (p. 64). Tal mapeamento, segundo o autor, indica caminhos para 

trabalhos futuros.  

É importante destacar a pertinência da observação de Paulo Astor Soethe, pois, 

ao considerar que a ambigüidade, marcando a condição inevitavelmente paradoxal do 

humano, é um aspecto presente não apenas nos romances confrontados por ele, mas que 

está presente no conjunto da obra de Guimarães Rosa e Thomas Mann, abre-se, em 

perspectivas inéditas, as possibilidades comparativas entre os escritores.   

  A percepção do protagonista sobre o corpo em A Montanha Mágica é pensada 

pelo crítico, no referido estudo, partindo da observação do modo de representação visual 

das mãos.  Apresentado no começo da narrativa, Hans Castorp tem as suas mãos postas 

em evidência, descritas como um aspecto capaz de situar o protagonista social e 

existencialmente. As mãos burguesas bem-cuidadas e adornadas com anéis de Castorp 

são contrastadas com as mãos de Claudia Chauchat, com dedos curtos, aparência de 

desleixo, sem qualquer trato ou refinamento e unhas de quem possuía o hábito de roê-
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las. As mãos femininas, repugnadas pelo protagonista também são, paradoxalmente, 

objetos de atração.  

Como afirma o estudioso, “A dimensão da existência física em sua 

sensualidade” (p. 52), sentida no sonho erótico de Castorp com as mãos de Chauchat, 

entra em choque com a dimensão “mórbida e efêmera” (p. 52) do humano, 

experimentada por Castorp na visão de um raio-x no qual a sua mão é contemplada 

como um esqueleto, desnudando a face de morte e de enfermidade comum a todos. No 

aprendizado de Castorp “em relação à realidade física do seu corpo” confluem 

sentimentos ambivalentes a partir dos quais, paulatinamente, são elaboradas 

significações para o mundo percebido.  No caso de Riobaldo, se a mão de Diadorim é 

descrita em seu aspecto sedutor é, concomitantemente, motivo de perturbação do 

protagonista que experimenta sensações tão ambíguas no contato com aquela mão. 

Assim, explica Soethe: “o menino convida Riobaldo para um passeio de canoa, e ele 

aceita, estimulado pela atitude segura do garoto e pela mão que este lhe estende” (p. 

172). 

 A relação de Riobaldo e Hans Castorp com seus mestres ocorrem de modo a 

instaurar a duplicidade de sentimentos. Neste sentido, Paulo Astor Soethe salienta como 

Zé Bebelo e Settembrini são fundamentais no percurso de aprendizado intelectual dos 

protagonistas, “são marcos iniciais no desenvolvimento dos ‘aprendizes’, pois 

caracterizam as situações de aprendizado como tais” (p. 68). 

Riobaldo, de início, ensina Zé Bebelo que queria “botar na cabeça, duma vez, o 

que os livros diz e não. Ele era a inteligência!” (ROSA, 1984a, p. 120). Zé Bebelo tinha 

o anseio de ser deputado e com pouco tempo sabia mais que o próprio professor. Com o 

livro na mão fazia perguntas, testando Riobaldo e “se espocava às gargalhadas” (p. 120-

121) quando este demorava e se enganava. Com o intuito de sair em guerra “para 



46 
 

relimpar o mundo da jagunçada braba” (p. 121), Zé Bebelo chama Riobaldo para ir 

junto como seu secretário. A partir de então, explica Soethe, “a indeterminação dos 

papéis de mestre e aprendiz será uma constante no relacionamento de ambos” 

(SOETHE, 1999, p. 71). No contato com o caráter ambíguo de Zé Bebelo, a autoridade 

do mestre é posta em xeque. Depois, quando Riobaldo o depõe e assume a chefia do 

bando, mobiliza-se, mais uma vez, a “relação ambígua e reversível” (p. 71) entre ele e 

Zé Bebelo.    

Na trajetória de Castorp, Settembrini, personagem representativo dos ideais 

humanistas, tenta instruir Hans Castorp a respeito dos seus valores, por meio de muitos 

debates ao longo da narrativa, buscando convencê-lo a voltar para a planície e exercer 

sua profissão de engenheiro.  Settembrini conta fazer parte da “Liga Internacional para a 

Organização do Progresso” e que fora desencorajado pelo Dr. Behrens de descer a 

montanha e participar de uma de suas assembléias gerais em Barcelona. O humanista, 

porém, exorta Castorp a descer à planície e agir “a serviço do progresso da 

humanidade”. Settembrini ironiza a respeito do diagnóstico que declarava Castorp 

doente, afirmando ser o resultado dos exames um mero pretexto para que este fuja à luta 

e permaneça no sanatório. Num debate provocador, Castorp desmascara o mestre: “o 

senhor é mais prudente quando se trata de si próprio do que em relação a outros” 

(MANN, 1982, p. 300). 

Hans Castorp também reverte o papel de aprendiz, ao desvelar o caráter 

ambivalente do mestre e, como em Grande sertão: veredas “a situação é de 

enfrentamento, mas não compromete a relação de estima entre ambos” (SOETHE, 1999, 

p. 76).    

O trabalho de Paulo Astor Soethe encaminha-se, por fim, para a análise de 

concepções e técnicas das artes plásticas utilizadas como recurso de representação do 
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espaço nos dois romances. Em Grande sertão: veredas, identifica-se a apropriação de 

recursos técnicos próprios à pintura, como o uso das cores e o jogo entre claros e 

escuros. Em A Montanha Mágica, são mencionados quadros, como os de Ludwig Von 

Hofmann, cuja atmosfera se relaciona com a narrativa e com as vivências do 

protagonista. Em ambos os casos, destaca-se uma aproximação, em especial, com a 

pintura paisagística que propicia indagações do homem sobre seu lugar existencial, no 

qual terá de conviver enquanto ser ético junto a outras pessoas.  

Realizando a leitura de outras obras de Thomas Mann e de Guimarães Rosa, 

verificou-se a possibilidade de realizar um diálogo entre o romance manniano O Eleito, 

1951, e o conto rosiano “A hora e vez de Augusto Matraga” de Sagarana, 1946. Nas 

duas narrativas, pecado e santidade são elementos que vão compondo um só tecido do 

qual se pode ver simultaneamente sua face e seu avesso. Nos textos, também se pode 

entrever traços da lendária trajetória de Gregório, o Grande. Walnice Nogueira Galvão, 

em Mitológica Rosiana, oferece caminhos para traçar relações da figura do papa 

Gregório tanto com a narrativa rosiana, como também com o romance de Thomas 

Mann. 

Ao analisar a marca de Augusto Matraga, um triângulo inscrito numa 

circunferência, Walnice Nogueira Galvão estabelece um confronto com os estigmas de 

algumas santidades. Depois, distingui dois tipos fundamentais de santo, o santo-asceta e 

o santo-guerreiro, relacionando-os a Augusto Matraga que, na sua trajetória, oscilará 

entre os pólos da ação e da contemplação, pois “o inimigo ou é o outro, caso dos santos-

guerreiros, ou é a própria pessoa” (1978, p. 59), e ela acrescenta que “nem os papas 

escapam a esse conflito” (p. 59):  

São Gregório Magno, um dos grandes doutores da Igreja, que chefiou a Sé no 
fim do século VI e início do século VII, várias vezes tentou escapar a 
posições de eminência e voltar ao mosteiro; mesmo sua escolha para papa 
tentou evitar e só a contragosto aceitou cumprir a obrigação. Traços de sua 
vida podem ser rastreados no romance de Thomas Mann, O Eleito, onde, 
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coerentemente com a verossimilhança e a legenda medieval, senão com a 
história, é-lhe atribuído um passado de penitente que para purgar 
antecedentes incestuosos, vive longos anos agrilhoado a uma rocha 
(GALVÃO, 1978, p. 59-60). 
 

Numa elaboração familiar a obras anteriores de Thomas Mann, em O Eleito, a 

voz narrativa encontra-se distanciada temporalmente e conhece bem a história de vida 

que pretende relatar, assim como os narradores de A Montanha Mágica e de Doutor 

Fausto. Em O Eleito, sentindo-se inspirado por Deus, o monge Clemente conta a 

história de Gregorius que, nascido do mais extremo pecado, conhece as alturas da 

santificação. Thomas Mann baseia-se no poema épico Gregório na Pedra, do poeta 

medieval alemão Hartmann von Aue para reescrever a lenda do santo pecador que virou 

papa.  

No romance de Thomas Mann, os reis de Flandres, o senhor Grimald e sua 

mulher Baduhenna, que a muito tentavam gerar um herdeiro, concebem um casal de 

gêmeos, depois de muitas preces. A rainha morre no parto e o rei falece dezessete anos 

mais tarde. O desejo já existente entre os dois irmãos ganha concretude e, da relação 

incestuosa, nasce secretamente o menino Gregorius. Tomado de culpa, o irmão sai em 

busca de penitência e acaba perecendo. A criança é abandonada, colocada num barril e 

lançada nas águas do mar. Porém, assim como Édipo, cujo destino estava traçado pelos 

deuses e haveria de ser salvo quando posto ainda criança para morrer na região do 

Citéron, Gregorius é uma espécie de eleito divino, de Édipo cristão, sendo encontrado 

por pescadores e criado por um abade. 

Aos dezessete anos, Gregorius descobre ser fruto de um incesto e resolve sair em 

busca dos pais no intuito de perdoá-los: “Preciso assumir a angústia da busca, como 

servo errante e sem teto, como sem teto já passei esta noite. Certamente hei de encontrar 

algures o país desconhecido de onde venho” (MANN, 2000b, p. 112). Novamente 

aproximando-se à trajetória de Édipo que deixa sua cidade tentando escapar do seu 
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destino e que, na verdade, caminha em direção ao cumprimento do antigo vaticínio, 

Gregorius liberta o reino sitiado da rainha e se casa com ela, sem saber que se trata de 

sua própria mãe. Mas, ao contrário de Édipo, ao saber da verdade, Gregorius sai em 

errância pelo mundo, tentando expiar o pecado que está na sua própria origem. 

Penitencia-se passando dezessete anos preso a uma rocha, fazendo recordar o mito de 

Prometeu.  

Nas primeiras linhas de “A hora e vez de Augusto Matraga”, de tantos nomes 

que vão apresentando e marcando a mudança que se daria com o personagem, Augusto 

Matraga é chamado, ao final, simplesmente de “o homem”: “Matraga não é Matraga, 

não é nada. Matraga é Esteves. Augusto Esteves, filho do Coronel Afonsão Esteves, das 

Pindaíbas e do Saco-da-Embira. Ou Nhô Augusto – o homem – nessa noitinha de 

novena, num leilão de atrás da Igreja...” (ROSA, 1984b, p. 341). Essa designação, 

ganhando destaque isolada entre travessões, evidencia Matraga como um escolhido, um 

eleito dentre os homens, assim como o personagem Gregorius. 

Augusto Matraga é conhecido entre o povo por sua perversidade, mas é através 

de grandes sofrimentos e anos de penitência em trabalhos forçados e abstinência de 

prazeres que ele se converte em homem santificado e mártir do povo. Todo o texto é 

montado na agregação de valores concebidos como opostos, como o inicial leilão de 

duas prostitutas em benefício da igreja, leilão de santo configurado numa espécie de 

orgia profana.    

A trajetória de Matraga começa a se encenar como uma via crucis na qual ele 

sofrerá as penúrias da crucificação e alcançará a glória de um novo nascimento de 

Matraga. A conversão que se processa em Matraga é, porém, em tudo vacilante. Ora 

parece redimido, ora percebe-se que seus desejos não mudaram, o que difere é que 

agora ele conhecera o medo do inferno, o temor da condenação. Na sua vida de 
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penitência e de trabalho árduo que dura sete anos, Matraga é sustentado pelo lema: “ – 

Eu vou p’ra o céu, e vou mesmo, por bem ou por mal!... E a minha vez a de chegar... 

P’ra o céu eu vou, nem que seja a porrete! ... (p. 357). Ao final, converte-se em 

salvador, matando seu amigo e chefe de bando Joãozinho Bem-Bem, imolando-se em 

sacrifício aos homens anônimos do povoado. 

Cruzando vários personagens encerrados na tradição, como Gregório Magno, 

Édipo, Prometeu e Jesus Cristo, as narrativas de Thomas Mann e Guimarães Rosa 

recriam a lenda a partir da contradição fundamental do Cristianismo, para o qual a 

existência do pecado é fator imprescindível para que se revele a virtude e a santidade. 

Ressalte-se que Ana Luiza Andrade, no artigo The Carnavalization of the ‘Holy 

Sinner’: An Intertextual Dialogue between Thomas Mann e Guimarães Rosa, propõe-se 

a analisar O Eleito, e a novela “A hora e vez de Augusto Matraga” , a partir da figura do 

santo pecador, enfatizada no título da tradução de O Eleito para a língua inglesa: The 

Holy Sinner3.  Seguindo a esteira de reflexão bakhtiniana, Andrade destaca aspectos 

parodísticos e elementos de carnavalização como recursos comuns utilizados nas duas 

narrativas. A autora pontua ainda que ambos os romances, apresentam reflexões sobre o 

ato de escrever e relativizam, como outros escritores modernos, dicotomizações tais 

como as de bem e mal, sagrado e profano, erudito e popular.  

Até onde se pode constatar, as propostas de Paulo Astor Soethe e de Ana Luiza 

Andrade são comparações únicas entre obras de Thomas Mann e Guimarães Rosa, pois, 

não foram encontrados outros estudos que propusessem a aproximação entre A 

Montanha Mágica e Grande sertão: veredas, e entre O Eleito e “A Hora e vez de 

                                                           
3 Estabeleceu-se contato com a autora do ensaio que se prontificou a disponibilizar o texto já que este foi 
publicado num periódico norte-americano em 1986, não tendo sido publicado novamente e não estando 
também acessível, na íntegra, na internet. No entanto, a autora não conseguiu localizar o trabalho o que, 
de certo modo, evidenciou o interesse reduzido de pesquisadores pelos estudos que versam 
comparativamente sobre Guimarães Rosa e Thomas Mann. As informações trazidas aqui, sobre o ensaio 
de Andrade, basearam-se, sobretudo, nas discussões fornecidas por Paulo Astor Soethe em sua tese de 
1999.   
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Augusto Matraga”. Estas propostas, somando-se aos estudos que aproximam Doutor 

Fausto e Grande sertão: veredas são as perspectivas de análise já realizadas entre 

Thomas Mann e Guimarães Rosa. Nas reflexões realizadas no capítulo seguinte, 

propõe-se destacar os aspectos através dos quais é possível aproximar A Morte em 

Veneza e Grande sertão: veredas e, desse modo, ampliar as possibilidades comparativas 

entre as obras manniana e rosiana.        
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3. GRANDE SERTÃO: VEREDAS E A MORTE EM VENEZA: TRAV ESSIAS  
 
 

 

3.1 Reflexões sobre o entre em Guimarães Rosa e Thomas Mann 

 

Em Grande sertão: veredas e em A Morte em Veneza, descobrem-se mundos e 

homens em travessias, representados numa zona de vizinhança, não chegando a atingir 

uma forma exata. É por esse entre as coisas que os conhecimentos circulam e se torna 

possível criar existências que não sejam fechadas, mas que estão sempre em vias de 

transformação. Essas escrituras em devir de Guimarães Rosa e Thomas Mann podem 

ser lidas a partir da filosofia móvel de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que é atravessada 

por reflexões acerca do entre, ou seja, do devir que é sempre criativo.  

Mil Platôs foi designado por Gilles Deleuze e Félix Guattari como continuação e 

fim de O Anti-Édipo. No entanto, os filósofos reconhecem que, embora ambos os textos 

apresentem o mesmo subtítulo de capitalismo e esquizofrenia, estes são livros 

concebidos de formas bastante distintas. Em Conversações, Deleuze explica que, 

embora haja uma orientação no sentido de lançar uma crítica a pressupostos da 

psicanálise freudiana, O Anti-Édipo ainda é um livro “bem acadêmico, bastante 

comportado” (1992, p. 18), e não chega a ser o tipo de escrita de filosofia que ele e 

Guattari desejavam realizar. Já em Mil Platôs, Deleuze acredita que eles conseguiram 

escrever algo bem diferente “em termos de linguagem e de pensamento” (p. 18), algo 

mais clandestino e mais alegre. Mil Platôs encontra-se publicado no Brasil, pela Editora 
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34, dividido em cinco volumes. No prefácio do primeiro volume, os autores consideram 

que Mil Platôs se constitui como uma “teoria das multiplicidades” e explicam que  

os princípios característicos das multiplicidades concernem a seus elementos, 
que são singularidades; a suas relações, que são devires; a seus 
acontecimentos, que são hecceidades (...); a seus espaços-tempos, que são 
espaços e tempos livres; a seu modelo de realização, que é o rizoma (...); a 
seu plano de composição que constitui platôs (...); aos vetores que as 
atravessam, e que constituem territórios e graus de desterritorialização” 
(DELEUZE; GUATTARI, 2007a, p. 8). 

 

Ao se considerar o devir dos objetos, torna-se possível percebê-los em seus 

aspectos múltiplos e criar o novo. Em O que é filosofia?, Gilles Deleuze, nas suas 

discussões sobre o papel da filosofia como instância criadora, considera a existência de 

um devir que atravessa os próprios conceitos, pois, para o filósofo, estes deixaram de 

designar o que uma coisa é, para problematizar suas circunstâncias. Em Conversações, 

Deleuze argumenta, também, que “todo conceito é forçosamente um paradoxo” (1992, 

p. 170). Já em Crítica e Clínica, Deleuze discute acerca do ato de escrever como um 

devir, pensando sobre alguns discursos filosóficos, como os de Platão, Espinoza, 

Nietzsche, Heidegger, e outros discursos não explicitamente filosóficos, como as 

literaturas de Franz Kafka, Lewis Carroll, Sacher Masoch etc. No primeiro texto do 

livro, “A literatura e a vida”, Deleuze considera que “a escrita é inseparável do devir”, e 

que “o devir está sempre ‘entre’ ou no ‘meio’” (1997, p. 11), o que evidencia, desse 

modo, a forma escolhida por Deleuze para refletir acerca das obras desses autores. Em 

Crítica e Clínica, a literatura é entendida como um inacabamento, que põe sempre em 

crise os modelos de representação existentes.  

A obra de Gilles Deleuze e Félix Guattari tematiza e discute acerca do conceito 

de devir, como também é, ela mesma, uma escrita em devir, que não visa alcançar 

conclusões, mas que se constitui como um exercício do pensamento que não se fecha.   
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Acompanhando algumas das reflexões presentes na obra desses filósofos, 

compreende-se que devir não é alcançar uma forma discernível, o ser, mas é um estado 

de indiscernibilidade, num fluxo de eterno vir a ser.  Num movimento de arrancamento 

do território reconhecível, o devir é desterritorialização, é abrir mão do anseio por 

identidade. É tendo em vista essa compreensão de devir que se propõe realizar uma 

leitura das obras de Guimarães Rosa e Thomas Mann. Ressalta-se, contudo, que o entre 

na obra dos escritores brasileiro e alemão não pode ser reduzido a uma igualdade, pois 

cada um dos escritores representa de maneiras bem peculiares a condição humana de 

travessia.  

Primeiramente, observa-se, na obra de Thomas Mann, que o contraste entre 

mundos aparece como uma constante. O homem representado nas narrativas do escritor 

alemão encontra-se em constante perigo de existir. A instabilidade da existência deve-se 

ao fato de o homem estar entre a “vida” e o “espírito”, princípios em aparente oposição, 

mas que se encontram tensionados na literatura de Thomas Mann. Na obra manniana, a 

“vida” está ligada às paixões, já o “espírito” é marcado pela racionalidade, pelo 

comedimento e pela autodisciplina.   

Para refletir acerca desses dois princípios na obra de Thomas Mann, dialoga-se 

com o último capítulo de O Livro do Puer, intitulado “Picos e Vales”. Neste capítulo, o 

psicólogo e analista junguiano James Hillman, estuda o modo como, a partir do modelo 

tripartido em espírito, alma e corpo, elaborou-se a estrutura bipartida em espírito e 

corpo. O autor questiona-se acerca da supremacia desse dualismo e como a concepção 

de alma foi historicamente posta de lado. O espírito está ligado ao intelecto, o corpo, 

por outro lado, associa-se às exigências do instinto. A alma, no modo como 

problematiza Hillman, pode ser associada à noção de “vida” presente na literatura 

manniana. A alma, segundo o estudioso, é o lugar das pluralidades humanas, é a 
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instância intermediadora entre as necessidades do corpo e do espírito, é o lugar das 

emoções delineadas no movimento da existência, não se opondo à abstração e à unidade 

do espírito. Entre alma e espírito há, na verdade, um mútuo desejo. James Hillman 

advoga a favor da alma, considerando que “o refletir-se no espelho da alma permite ao 

homem ver a demência de seu impulso espiritual, e a importância dessa demência” 

(1998, s/p).  

Em A Montanha Mágica, por exemplo, Hans Castorp é homem racional, voltado 

para a vida pragmática, é engenheiro naval, fabricante de barcos nos quais não navega. 

A construção faz suas exigências ao espírito, ao intelecto. Castorp, porém, desconhece a 

habilidade da navegação que pode ser lida como uma metáfora da experiência com as 

potências dos sentidos e da irracionalidade. No sanatório da montanha, depara-se com a 

vida inútil, encontrando um lugar de elevação espiritual, e onde vê aflorar a paixão por 

Mme. Chauchat. No entanto, como se o espírito e a vida não pudessem coabitar, 

Castorp descobre que seu corpo, assim como ocorre aos outros animais, está fadado à 

deterioração e a morte. 

 No caso dos personagens artistas, estes se encontram, inevitavelmente, situados 

entre as realidades do artista e do burguês. Tonio Kröger, por exemplo, está situado 

entre esses dois mundos e, como analisa Anatol Rosenfeld no seu livro intitulado 

Thomas Mann, é por “estar-no-meio” (1994, p. 113) que Kröger não pertence a nenhum 

desses lugares, estando em permanente conflito.  

Em “Os Famintos”, narrativa que dá nome a coletânea reunindo 

aproximadamente metade dos contos escritos por Thomas Mann, o protagonista Detlev 

vive uma situação parecida com a de Kröger. Numa festa onde as pessoas dançam e 

riem despreocupadamente, Detlev é um artista que não se encaixa no mundo burguês e é 

incapaz de se entreter com o banal, sentindo-se um homem superior a todos, olhando 
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com desprezo aquela “intoxicante atmosfera densa de odores de comida e bebida, flores 

e perfumes, poeira e carne humana suada” (MANN, 2000c, p. 153). Contudo, anseia 

naquela noite ser apenas um homem sem preocupações, e não um artista. Deseja 

entregar-se a vida simples, como faz a sua amada Lili que o ignora, assim como a loura 

Inge, que despreza o jovem Kröger. Não podendo mais suportar aquele esplendor de 

vida que ele acredita enfrentar “a eterna oposição do espírito” (p. 155), Detlev abandona 

o teatro. Enquanto espera a carruagem, surge um mendigo que o afronta, lançando um 

olhar inquisidor sobre Detlev e os objetos que o distinguem em sua condição social. 

Tecendo algumas considerações sobre a tradução de Lya Luft desta coletânea de contos 

mannianos no Brasil, Erwin Theodor comenta a narrativa “Os Famintos” e o encontro 

de Detlev com o mendigo, ressaltando que “surge ali o confronto de dois mundos, duas 

necessidades” (1990, p. 91).  

Embora pense em explicar ao mendigo a disparidade absurda entre eles, Detlev 

parte em silêncio, acreditando ser insatisfatória qualquer explicação que quisesse dar ao 

mendigo. Conclui, posteriormente, ser este um irmão, apenas um “pária faminto” 

(MANN, 2000c, p.158), pois é da condição do homem o anseio por um mundo 

inatingível: “nós dois somos habitantes do país dos traídos, dos famintos, dos queixosos 

e denunciantes” (p. 158); “ah, somos todos irmãos, criaturas inquietas e sofredoras; mas 

não nos reconhecemos uns aos outros” (p. 158-159). Se, para Detlev, a condição de 

eterna busca humana os aproxima, no entanto, percebe-se a fratura entre classes que os 

distancia. Embora enquanto artista não se sinta em consonância com o mundo da 

burguesia, é no conforto de seu status burguês que Detlev professa acreditar na 

existência de uma irmandade que os iguala.  

Na mesma coletânea, na narrativa intitulada “O caminho do cemitério”, 

conhece-se Lobgott Piepsam que caminha em direção ao cemitério, tendo acabado de 
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perder o emprego como funcionário de uma companhia de seguros estando ele próprio, 

ironicamente, sem qualquer segurança na vida. Não é por acaso que ele se encontra no 

meio do caminho, lugar onde só existe travessia e instabilidade. O protagonista é 

apresentado numa situação de limiaridade, sendo também descrito ao modo de um 

clown, figura que une, concomitantemente, o riso e a tragicidade. Ao longo do conto, 

ocorre um alegórico conflito entre a morte e a vida e Piepsam não se encontra nem cá 

nem lá. É na tentativa de um equilíbrio na sua travessia existencial entre a vida e a 

morte que se movem os últimos anseios de Piepsam, busca esta que não encontra uma 

síntese ou resolução. Refletindo acerca da obra de Thomas Mann, Anatol Rosenfeld 

considera que, nas narrativas mannianas, “esta é a situação do homem: estar em 

caminho” (1994, p. 105)  

Pensando o modo como Guimarães Rosa representa o homem em sua obra, 

percebe-se como este se encontra situado numa fissura movente de instabilidade. 

Augusto Matraga, em Sagarana, a respeito do qual foram tecidas algumas 

considerações no capítulo anterior, Maria Mutema que protagoniza um singular 

episódio em Grande sertão: veredas, e Mula Marmela, no conto “A benfazeja” de 

Primeiras Estórias, dentre tantos outros, são personagens configurados sob o signo do 

paradoxo e que, portanto, escapam a designações precisas.  

Em “A benfazeja”, Mula Marmela é apresentada como figura limiar, velha e 

nova, causando horror e sendo possuidora de sutil beleza, oscilando na fronteira entre o 

humano e o animal. Embora pedisse esmola, o narrador destaca que ela fora agraciada 

pelo destino por uma singular riqueza. A Marmela é, simultaneamente, mulher “não 

arrependida no crime” (ROSA, 2001, p. 176) e capaz de perceber o mundo nos seus 

mais delicados aspectos de singeleza. Nas narrativas de Guimarães Rosa, é justamente, 
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esse paradoxo que se torna produtivo, é essa dinâmica desestabilizadora da condição de 

todos os homens que se transforma em força criativa. 

Nos demais contos de Primeiras Estórias, o universo narrativo é elaborado 

tencionando forças que não se resolvem em definitivo. Seus personagens encontram-se 

sempre em viagem ou em vias de partir. Assim como nas obras de Thomas Mann, o 

homem, no espaço ficcional rosiano, encontra-se sempre a caminho, estando deslocados 

de designações fixas e territorializantes, posicionado entre valores que não são mais 

concebidos como opostos excludentes.  

Em “As margens da alegria”, conto inicial de Primeiras Estórias, percebe-se 

como o protagonista atravessa um processo de aprendizagem acerca do mundo que, ao 

invés de organizar-se em torno de verdades eternas e de valores fixos, é espaço de 

instabilidade e multiplicidade.  

No conto, o “Menino” viaja protegido pelas figuras adultas, sentindo-se seguro 

com a vida que parecia “raiar numa verdade extraordinária” (p. 49). Indo de avião, o 

Menino entra em contato com o mundo no seu aspecto móvel, conhecendo o espaço em 

sua perspectiva cartográfica, voando sobre o próprio mapa que tem no amontoado de 

revista e papéis sobre o colo. Inicialmente, o mundo é experimentado na amabilidade e 

harmonia de seus “movimentos concordantes” (p. 50), é saboreado em alegria plena e o 

Menino sente-se inteiro. Nestes primeiros instantes, o garoto concebe o mundo em seu 

aspecto de imutabilidade, acreditando na existência permanente dos elementos que 

passam a compor seu cosmos, como o animal encontrado na nova cidade: “o peru para 

sempre” (p. 51).  

Na sua dinâmica de transformação, o Menino sente que “tudo perdia a 

eternidade e a certeza, num lufo, num átimo” (p. 52). Considerando que a crença em 

verdades imutáveis se apresentam há muito insustentáveis, Nietzsche ironiza em Ecce 
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Homo: “um forte vento sopra entre as árvores, e em toda parte caem frutos – verdades. 

Há o desperdício de um outono demasiado rico: tropeça-se em verdades, esmaga-se 

algumas com o pé – são tantas” (NIETZSCHE, 2008c, p. 94). Como os frutos da 

metáfora nietzscheana, o Menino vê ruir suas verdades estáveis, confrontando-se com o 

caráter de inconstância do mundo. Em sua travessia de aprendizagem, vai descobrindo o 

caráter limiar dos seus sentimentos e das coisas cujas compreensões só podem se dá 

precária e provisoriamente.   

O mapa, sugerido no início, da narrativa pode ser tomado como símbolo do 

mundo que será descoberto não em seu aspecto de estabilidade linear, mas em sua 

multiplicidade. Com sua rede de variadas setas e direções, o mapa é uma figura utilizada 

por Deleuze e Guattari como um dos elementos possíveis de representar a noção de 

rizoma. O rizoma possibilita “múltiplas entradas” (DELEUZE; GUATTARI, 2007a, p. 

22) no qual o caminho a ser percorrido é marcado pela possibilidade de mudança e de 

reversão. Assim como o mapa, o rizoma não possui princípio nem fim, só possui meio, 

movimento, transformação, ou seja, ele está em relação com “todo tipo de ‘devires’” (p. 

33).  

Nesta perspectiva, o Menino descobre acerca da inexistência de valores opostos 

que excluem um ao outro, pois o rizoma desconhece o “dualismo ontológico” (p. 31). 

Em seu fluxo contínuo, a existência fará o Menino conhecer outra sorte de alegrias cujas 

compreensões só poderão ocorrer às margens das certezas. 

 

3.2 “Líquidos caminhos”: o motivo da travessia aquática  

  

Ao pensarem o entre capaz de dizer acerca do homem situado na fronteira 

dúplice de sua condição, Guimarães Rosa e Thomas Mann valem-se de um motivo em 
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comum: a travessia sobre as águas.  A “travessia de uma superfície aquática”, explica 

Paulo Astor Soethe, é um motivo “caro à literatura ocidental já em suas fontes mais 

remotas” (1999, p. 107). Recorrendo à atemporalidade desse motivo, Thomas Mann e 

Guimarães Rosa mobilizam a tradição literária do Ocidente na qual os heróis se 

aventuram nos desconhecidos das águas, trazendo à tona narrativas épicas como a 

Odisséia, de Homero, a Eneida, de Virgílio, A Divina Comédia. de Dante, Os Lusíadas, 

de Camões e, também, episódios da narrativa bíblica que se tornaram marcantes para a 

cultura ocidental.  

Em seu caminho de provas, o herói pode ser desafiado a descer aos Infernos e 

enfrentar seus mais terríveis medos. A descida ao Hades pode ser compreendida como 

uma alegórica descida do homem à suas próprias águas abissais. As travessias aquáticas 

de Riobaldo e Aschenbach são perpassadas, também, por esse sentido alegórico e, por 

isso, os elementos iconográficos do Inferno interessam particularmente à presente 

proposta de análise das travessias dos protagonistas de Grande sertão: veredas e de A 

Morte em Veneza.     

Na Odisséia, Ulisses é aquele que viaja pelos “líquidos caminhos” (HOMERO, 

2005, p. 59), enfrentando no mar os obstáculos de seu retorno à Ítaca. Alcança o Hades 

também por água, atravessando seus rios infernais, sendo guiado pela escuridão. Ao 

chegar à casa dos mortos, Ulisses enfrenta seus próprios infernos, sofrendo ao encontrar 

a mãe que deixara viva quando partira, experimentando a dor de ainda não ter sido 

perdoado por Ájax, dentre tantos outros confrontos. Em A Divina Comédia, Dante viaja 

pelos nove círculos do Inferno, nos quais enfrenta medonhas aparições e presencia todo 

tipo de sofrimento. Na descida à mansão do Hades, ele é dominado por aquele terrível 

pavor que “desvia o homem da sua honra que o pode nivelar à besta mais esquiva” 

(ALEGHIERI, 1998, p. 30): 
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No conto “Partida do audaz navegante” de Primeiras Estórias, o personagem 

criado por Brejeirinha é marcado pela audácia necessária ao herói dos mares que “vai 

descobrir os lugares que nós não vamos nunca descobrir” (ROSA, 2001, p. 169). O 

protagonista criado para as estórias da menina é aquele que vai descobrir os mistérios do 

mar e que, partindo sozinho, está suscetível de se defrontar com caminhos insondáveis 

de si mesmo. 

Com suas invencionices desautomatizadoras, Brejeirinha é a voz narrativa de 

muitas estórias que reinventa poeticamente o mundo. O dia tomado pela chuva impele 

Brejeirinha a criar o “audaz navegante”, aquele que é capaz de partir por qualquer veio 

de água que se encontrará com algum rio cujo destino é, inevitavelmente, unir-se ao 

mar. O mar é o lugar das grandes aventuras existenciais da tradição clássica, lugar 

povoado de mistérios onde ocorrem as metamorfoses do homem que, além de enfrentar 

duros obstáculos e sobreviver a grandes ciladas, terá que combater seus próprios 

monstros.  

Concorda-se, portanto, com Maria Giannecchini Gonçalves de Souza que ao 

estudar este conto no ensaio “Um audaz navegante: a travessia que não se perde”, 

afirma que, na narrativa de Brejeirinha, “o mundo épico vem à tona, ou melhor, as 

matrizes de todas as narrativas em que navegantes ousam partir em uma viagem” (2003, 

p. 535). Deste modo, associam-se as aventuras de Riobaldo e Aschenbach a essa matriz 

épica, pois eles se lançam audaciosamente às águas. Pensar acerca das possíveis 

significações da água torna-se crucial para se refletir acerca das experiências aquáticas 

dos protagonistas, exploradas, no presente estudo, em suas potências simbólicas, 

capazes de representar a instabilidade do existir.  

Em seu Dicionário de Símbolos, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant explicam 

que, por ser “massa indiferenciada, representando a infinidade dos possíveis” (1998, p. 
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15), a água é a substância que melhor simboliza a existência humana, pois é ela o 

elemento que mais exemplarmente aparece como transitória. Na simbólica heraclitiana 

da água, o rio e seu fluir representam o curso incessante da vida e a variedade de desejos 

que coexistem no homem. A concepção de devir na filosofia de Heráclito e a metáfora 

da água, utilizada por ele, é de importância fundamental para o pensamento filosófico 

nietzscheano. Em Ecce Homo, Nietzsche declara seu entusiasmo pela afirmação de 

Heráclito acerca “do fluir e do destruir” que se mostram indispensáveis para se elaborar 

uma filosofia dionisíaca. Nietzsche reconhece que o dizer Sim heraclitiano ao devir, ao 

vir a ser e a sua total rejeição à noção de ser é o que lhe parece “mais aparentado entre o 

que até agora foi pensado” (2008c, p. 62). 

Na filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari, o devir é pensado como uma 

linha que passa entre as coisas, e que é movimento, assemelhando-se ao modo como é 

concebido o fluxo da água do rio no simbolismo de Heráclito. No primeiro momento, 

do volume quatro de Mil Platôs, intitulado “Devir-Intenso, Devir-Animal, Devir-

Imperceptível”, Deleuze e Guattari explicam que uma linha de devir é um traçado que 

se libertou dos pontos que localizam início e fim, é uma linha que só possui meio. Uma 

linha de devir passa entre os valores essencialistas, pois estes são concebidos como 

instâncias fixas e completas e, portanto, inalteráveis. O “meio” é o espaço da travessia, é 

lugar de movimento que permite experimentar, justamente, a incompletude e a mudança 

e que, por isso, torna-se cenário possível das experiências transformadoras. É por esse 

caráter de fluidez e mudança que se associa, na presente análise, o curso de uma linha 

de devir ao modo como Guimarães Rosa e Thomas Mann representam o curso movente 

das águas em suas obras. Compreendem-se as imagens de travessia aquática, nas 

narrativas dos dois escritores, como uma forma possível de simbolizar a peregrinação 



63 
 

do humano através de seus próprios enigmas, atravessando a perigosa correnteza do 

existir.  

Alguns momentos de travessias aquáticas nas obras de Guimarães Rosa e 

Thomas Mann como, o drama do “pai” em “A terceira margem do rio” e a aventura do 

“rapaz” que persegue a rês fugitiva no conto “Seqüência”, ambas narrativas de 

Primeiras Estórias, e o episódio em A Montanha Mágica que relata um passeio de 

barco de Hans Castorp, evidenciam a recorrência desse motivo nas obras dos escritores, 

momentos em que a experiência nas águas implica em aprendizagem no contato com o 

mundo em incessante movimento.  

 Texto antológico do escritor mineiro, “A terceira margem do rio”, é uma das 

narrativas mais apreciadas de Guimarães Rosa e intitula a tradução alemã de Primeiras 

Estórias, Das dritte Ufer des Flusses, realizada por Curt Meyer-Clason.  

O conto narra a aventura de um homem, “o pai”, que, um certo dia, “mandou 

fazer para si uma canoa” (ROSA, 2001, p. 79). O centro do conflito deve-se ao 

momento da partida do pai em direção ao rio, deixando sua casa para viver no curso 

movente das águas. A partir de então, o pai ocupa uma situação limiar, estando 

simultaneamente perto e longe da sua família. O estrado móvel do rio passa a conjugar a 

proximidade e a distância, o movimento e a permanência. O rio é o lugar que abriga, 

simbolicamente, o paradoxo e a instabilidade de existir. É lá onde ele vive seu drama 

existencial e descobre a sua verdade, mas a estranheza e a explicação dessa verdade 

permanecem insondáveis para as outras pessoas. 

Em “Seqüência”, um dos filhos do seo Rigério dispõe-se a capturar uma vaca 

fugida. A rês viaja determinada e conhece o que a motiva, enfrentando todos os 

obstáculos da sua trajetória. O rapaz, no entanto, “ia desconhecidamente. Indo de oeste 

para leste” (ROSA, 2001, p. 114). Segundo explicam Chevalier e Gheerbrant, “chega-se 
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perto dos espíritos dos infernos quando se caminha de Oeste para Este, ou seja, no 

sentido inverso ao do percurso solar, que simboliza, ao contrário, o movimento vital 

progressivo” (1998, p. 506). Ao longo do caminho, perseguindo a vaquinha pitanga, o 

rapaz realizará uma incursão interior, descendo a seus próprios infernos, sofrendo uma 

transformação ao se questionar sobre seu destino no fluxo incerto daquela travessia.  

A experiência de travessia pelo rio opera nele uma mudança no modo de 

percepção do mundo, tornando-o atento para aquilo que se apresenta em sua passagem. 

Se antes para o rapaz, a vida, assim como o rio, corria em “movimentos invisíveis” é 

porque, como consideram Gilles Deleuze e Félix Guattari no volume quatro de Mil 

Platôs, “o movimento está numa relação essencial com o imperceptível” (2007b, p. 74). 

Com o deslocamento de sua viagem, sua percepção se torna outra e ele passa a enxergar 

o movimento. A aprendizagem do rapaz se dá “sob o céu que recebia a noite, e que as 

fumaças chamava. Outrarte o ouro esboço do crepúsculo” (ROSA, 2001, p. 116-117). 

Assim, a luz diurna da razão vai cedendo espaço ao crepúsculo e a noite propiciando o 

inflamar das incertezas. 

Em A Montanha Mágica, a lembrança de uma travessia aquática de Hans 

Castorp vem à tona quando este se vê numa situação limiar. O protagonista nutre 

sentimentos ambíguos em relação a Mme. Chauchat, percebendo-se envolto em 

sensações novas.  

Em um de seus discursos no qual oscila entre narrar peripécias cômicas da vida 

dos internos e a defesa inflamada de idéias políticas, Settembrini conta a história de seu 

avô Guiseppe Settembrini. Guiseppe fora “advogado em Milão, mas antes de tudo 

grande patriota, uma mistura de agitador público, orador e publicista”, “um indivíduo 

sombrio, apaixonado, insurgente, um rebelde e um conjurado” (MANN, 1982, p. 186).  

Castorp, enquanto escuta, relaciona a figura do avô de Settembrini a do seu próprio avô 
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por achar que uma “mistura de rebeldia e patriotismo” também estava presente no 

elemento conservador que identificava Hans Lorenz Castorp. E, também, pelo fato de 

ambos trajarem sempre o preto: “o avô do norte e o do sul, cada qual com o objetivo de 

interpor uma rigorosa distância entre si mesmo e o malvado presente” (p. 188). No 

entanto, embora as roupas pretas os aproximassem, Castorp sabia que, na verdade, se 

tratava de “dois mundos, dois pontos cardeais” (p. 188). Enquanto Guiseppe usava preto 

alegando luto pela Itália, “que definhava na miséria e na escravidão” (p. 187) e lutava 

com o fim de obter direitos políticos, Hans Lorenz vestia preto como um meio de 

permanecer ligado à época remota dos seus antepassados aos quais “haviam pertencido, 

originariamente, todos os direitos” (p. 188).  Ouvindo as histórias de Settembrini, 

Castorp sentiu como se estivesse colocado entre os dois avôs, olhando alternadamente 

para um lado e para outro, a examinar esses dois homens cujas proximidades faziam 

despontar mais forte as discrepâncias entre eles. Parecendo-lhe “então que coisa 

semelhante já lhe ocorrera antes”, recordou um solitário passeio de barca, ao 

crepúsculo, num lago de Holstein, feito em fins de verão há alguns anos: 

 

Fora perto das sete horas; o sol já se pusera e a lua quase cheia se elevava a 
leste, por cima das margens do lago cobertas de arbustos. E durante dez 
minutos, enquanto Hans Castop sulcava, remando, as águas silenciosas, 
reinara uma constelação perturbadora, fantástica qual sonho. A oeste 
resplandecera, como em pleno dia, uma luz vítrea, prosaica, decidida; mas 
bastava voltar a cabeça para deparar com uma paisagem de luar, igualmente 
típica, entremeada de brumas úmidas e cheia de mágico encanto. Esse 
contraste esquisito durara um quarto de hora, pouco mais ou menos, antes de 
se completar o triunfo da noite e da lua. Com um pasmo alegre, os olhos 
deslumbrados e confundidos de Hans Castorp haviam passado de uma 
iluminação e de uma paisagem à outra, do dia para a noite e da noite para o 
dia. E nesse instante, ao comparar os dois avôs, não pode deixar de se 
lembrar daquela impressão (MANN, 1982, p. 188-189).  

 

 Na superfície movediça das “águas silenciosas”, Castorp contempla 

simultaneamente o dia e a noite e estabelece conexões, posteriormente, entre essa 

experiência paradoxal e a dubiedade dos seus sentimentos em relação à Mme. Chauchat, 
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aos dois avôs e à “concepção settembriana das coisas” (p. 191). A imagem do 

crepúsculo aparece como metáfora para as certezas tornadas instáveis. Se de um lado 

resplandece o sol da razão e do Iluminismo, do outro lado, avança a noite, os desejos 

obscuros e o imponderável.  

Assim como na travessia do “rapaz” do conto “Seqüência”, a imagem do 

crepúsculo, cara ao pensamento nietzscheano, surge na experiência de Castorp como 

símbolo das verdades que certas como a lucidez solar, como explica Friedrich Nietzsche 

em Crepúsculo dos Ídolos, reaparecem imprecisas como a vermelhidão claro-escuro do 

céu crepuscular. 

Nesses três momentos das narrativas de Guimarães Rosa e Thomas Mann, 

observa-se como o fluxo movente das águas aparece como metáfora para dizer acerca 

da simultaneidade existente no homem e no mundo. O devir hídrico surge como força 

que promove a descoberta da face ambígua do mundo e que, portanto, possibilita refletir 

sobre a travessia humana nas obras de Guimarães Rosa e Thomas Mann, permitindo 

delinear questões acerca das imprecisas rotas de Riobaldo e Aschenbach.    

 

3.3 As cenas de travessia e a tensão narrativa  

 

Aproximadamente nas cem primeiras páginas da narrativa de Grande sertão: 

veredas, Riobaldo faz uma espécie de síntese das principais questões existenciais que o 

marcaram e que ainda perturbam suas reflexões, apresentando de maneira condensada 

os fatos cruciais de sua vida e de sua experiência pelo sertão. Em A Morte em Veneza é 

esboçado desde as primeiras cenas da narrativa o percurso abismal de Aschenbach a 

partir de uma série de signos e figuras sombrias que o acompanham e lhe pressagiam 
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um percurso fatal. Esses instantes iniciais apontam os principais questionamentos dos 

protagonistas e prefaciam as cenas de travessia sobre as águas.  

Ao estudar o estilo dramático, em Conceitos Fundamentais da Poética, Emil 

Staiger explica que é comum que a narrativa dramática apresente, inicialmente, uma 

visão do todo que mesmo não apontando nada de preciso, permita entrever um percurso 

que será trilhado pelo personagem trágico, pois, como enfatiza o teórico, “grandes 

acontecimentos lançam antes de si suas sombras” (1997, p. 138). A apresentação 

condensada e inexata das principais problemáticas e elementos que comporão o drama 

aparecem antes do desenrolar da ação. A partir da cena inicial, a tensão é instaurada, 

passando a se desdobrar num movimento crescente até o desfecho e que se liga ao que 

estava sendo pressagiado desde o início.  

Nesta perspectiva, pode-se considerar que as cenas de travessia funcionam como 

um marco onde a tensão narrativa se instaura em cada uma das obras e a partir do qual 

se desdobram os questionamentos e as buscas existenciais dos protagonistas. A travessia 

de Aschenbach pelo mar veneziano numa misteriosa gôndola e a de Riobaldo através do 

rio São Francisco, numa balouçante canoa, são episódios que representam 

metonimicamente a trajetória de aprendizagem existencial do jagunço e do escritor 

burguês, experiências que são reafirmadas a cada passo dos protagonistas nas narrativas. 

As águas do rio e da laguna configuram-se como palcos nos quais se desdobram os 

dramas existenciais dos protagonistas. Estrados que são móveis e que, portanto, não 

possibilita a estabilização.  

 Desgovernadamente, Riobaldo fala ao compadre Quelemém acerca dos fatos 

mais importantes, os que marcaram maior pertença em sua vida, pois “contar seguido, 

alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância” (ROSA, 1984a, p. 92). 
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No início de Grande sertão: veredas, são apresentados os principais conflitos 

que atravessam o romance, problematizando-se acerca do sertão e do homem, do medo 

e da coragem, do céu e do inferno, de Deus e do diabo, do bem e do mal, do amor, do 

ódio, do ciúme, da vida e da morte. Na primeira página, Riobaldo, homem pacato e 

maduro, é surpreendido pela notícia de um bezerro nascido com feições de cachorro e 

que ria como uma pessoa. Deste modo, vê-se se insinuar, embrionariamente, o problema 

da ambigüidade que transpassará vivências e signos no transcorrer de toda a narrativa.  

 Os signos que compõem a narrativa do romance rosiano estão marcados pela 

indecidibilidade. Elaborando uma narrativa contrapontística, Riobaldo nega uma 

consideração feita anteriormente ou afirma uma dúvida inconclusa para, em outro 

momento, voltar a tecer e a destecer. O personagem-narrador traz para a materialidade 

sígnica o paradoxo, o fazer e o desfazer-se incessante que é o viver e o homem em sua 

condição de incompletude.  

Ao traçar o homem agregando forças que enfrentam aparente oposição, Riobaldo 

põe em xeque o discurso metafísico das essencializações. Através do seu gosto 

especulativo, ele reflete acerca do homem, considerando que este não é unicamente nem 

bom nem mau, mas que tem uma terceira existência, em tudo ambígua e contestável: “é, 

e não é. O senhor ache e não ache. Tudo é e não é... Quase todo mais grave criminoso 

feroz, sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai, e é muito amigo-de-seus-

amigos!” (ROSA, 1984a, p. 11). É diante de tal constatação que Riobaldo narra as 

histórias de Aleixo e Pedro Pindó. 

Nestes dois episódios, são lançadas diversas questões retomadas, 

fragmentariamente, ao longo da narrativa e que o protagonista buscará argumentar 

logicamente, visando entender a complexidade de tais relações. Se a cegueira dos filhos 

era um castigo para redimir Aleixo de seus pecados, para que esse purgasse seu erro 
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mediante a penitência e a caridade, que culpa tinham as crianças e o velho assassinado? 

No episódio do menino Valtêi e seus pais, percebe-se a tênue fronteira entre a bondade e 

a perversidade, o bem e o mal, a mútua implicação de um no outro.  

   Ao final dessas cem primeiras páginas, Riobaldo afirma a seu interlocutor: “de 

grave, na lei do comum, disse ao senhor quase tudo” (p. 91). “Em Grande sertão: 

veredas – estudos”, Donald Schüler, associa a simplicidade do enredo no romance 

rosiano como uma das características do gênero épico. Pensando acerca da organização 

do enredo em Grande sertão: veredas, o crítico considera que, essas primeiras palavras, 

funcionam como “uma espécie de intróito em que se esboçam os temas que atravessam 

o romance” (SCHÜLER, 1991, p. 362) e depois das quais se “começa a ação 

romanesca” (p. 362), quando o protagonista conta o primeiro acontecimento 

significativo em sua vida: sua travessia sobre o rio. No conflito riobaldiano, considera-

se que a ação se inicia com a cena do encontro do protagonista com o menino Reinaldo 

que o introduzirá nos caminhos do seu próprio drama existencial.  

Nessa perspectiva, observa-se que, nas páginas iniciais de Grande sertão: 

veredas, o leitor é levado a dar um vôo panorâmico, conhecendo a respeito do 

protagonista e suas principais questões existenciais, dos elementos que compõem o 

espaço, de alguns acontecimentos e personagens fundamentais no romance etc. 

Conhece-se, por exemplo: acerca da sucessão de mandos e da sorte de cada um dos 

chefes do bando; do assassinato de Joca Ramiro e do fato de este ser o pai de Reinaldo-

Diadorim; da doença e da morte de Medeiro Vaz após a tentativa frustrada de vencer o 

Liso do Suçuarão em busca do traidor Hermógenes; da inaptidão de Marcelino Pampa 

para liderar e da chegada de Zé Bebelo que assume a chefia do bando, empreendendo a 

segunda tentativa de travessia do Liso; da habilidade de Riobaldo para comandar.  
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Embora Riobaldo se diga incapaz de mandar, afirmando: “sou de ser e executar, 

não me ajusto de produzir ordens” (ROSA, 1984a, p. 75), e experimente o medo e o 

desejo de inação, fora Riobaldo quem direcionara todas as decisões depois da morte de 

Joca Ramiro. As atitudes firmes de Riobaldo, bem como o prazer que este sente ao 

ouvir as palavras de Diadorim que acredita na sua capacidade de comando prefaciam a 

transformação que será vivida pelo protagonista que, como se saberá mais tarde, extrairá 

do intenso medo os elementos que forjarão sua extrema coragem. Como chefe Urutu-

Branco, sabe-se, antecipadamente, que Riobaldo conseguirá atravessar com seu bando o 

Liso do Suçuarão que dentre as várias significações possíveis, já bastante exploradas 

pelos críticos da obra rosiana, representa, também, a viagem que o homem empreende 

dentro de si.  

Pensando os aspectos trágicos em A Morte em Veneza, percebe-se que estes, 

assim como no Grande sertão: veredas, apresentam-se no modo como a narrativa se 

organiza. Como uma tragédia clássica, cujo desenrolar é composto por cinco episódios, 

A Morte em Veneza foi escrita, originalmente, dividida em cinco partes (HÄFELE; 

STAMMEL, 1992). A tradução em língua portuguesa da novela manniana realizada por 

Maria Deling, em 1960, não marca esse caráter de subdivisão episódica. No entanto, a 

60ª edição alemã da novela, publicada juntamente com outras narrativas pela editora 

Fischer, em 2004, Der Tod in Venedig und andere Erzählungen, e a recente tradução 

brasileira de A Morte em Veneza realizada por Eloísa Ferreira Araújo Silva, publicada 

em 2000 pela Nova Fronteira, dividem a narrativa em cinco partes. 

 A novela de Thomas Mann inicia-se com a exposição do ambiente, do 

protagonista e do conflito. Aschenbach passeia solitariamente pelas ruas de Munique, 

numa manhã em que este abandonara o árduo trabalho e buscara restabelecer o vigor da 

sua escrita. Durante a caminhada, ele se detém alguns instantes no Cemitério do Norte e 
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os elementos que passam a compor este novo cenário provocam grande estranhamento: 

lojas de venda de artigos funerários com seu amontoado de cruzes, lápides e mausoléus. 

O protagonista contempla a capela mortuária de construção bizantina, em cuja fachada 

observa “cruzes gregas”, “emblemas hieráticos”, “inscrições em letras douradas... 

relativas à vida no Além” (MANN, 2000a, p. 4). A inscrição no pórtico da capela sugere 

relações com a viagem de Dante, que principia com a travessia pelo Inferno, na qual o 

viajante lê as duras palavras escritas sobre o portal de entrada: “Por mim se entra no 

reino das dores; por mim se chega ao padecer eterno, por mim se vai a condenada gente. 

(...) Deixai aqui todas as esperanças, ó vós que entrais” (ALIGHIERI, 1998, p. 32).  

Inicialmente, tais referências não passam de sugestões a partir das quais o leitor 

é envolvido na atmosfera deste misterioso prólogo, sem saber ainda as potências que 

tais insinuações podem alcançar. Aschenbach percebe no pórtico, “acima dos dois 

animais apocalípticos que vigiavam a escadaria” (MANN, 2000a, p. 4), a presença de 

um homem que dá um rumo totalmente diferente aos seus pensamentos e que ele 

observara ser um homem “de estatura mediana, magro, sem barba e com um nariz 

incrivelmente rombudo” (p. 4), “do tipo ruivo, com a característica pele leitosa e 

sardenta” (p. 4-5). Levava um “chapéu de palha de abas largas e retas” (p.5), uma 

mochila de viajante, trajava um terno amarelo, carregando no braço uma capa de chuva.  

Desse modo, conhece-se o viajante, figura com “um ar de estrangeiro, de alguém 

vindo de longas distâncias” (p.5), cuja “postura tinha um quê de dominadora altivez, 

arrogância ou mesmo ferocidade” (p. 5) e pela qual Aschenbach se vê totalmente 

arrebatado. O aspecto de viajante do estranho continua a atuar sobre sua imaginação e 

um desejo pelo desconhecido se gera em Aschenbach: 

Notou, atônito, uma estranha expansão de seu íntimo, uma espécie de 
inquietação errante, um anseio juvenil sedento de distância, um sentimento 
tão vivo, tão novo, ou, antes, há tanto tempo inabitual e desaprendido, que ele 
parou enleado, mãos nas costas e olhos no chão, a investigar a natureza e o 
propósito dessa sensação. 
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Era vontade de viajar, nada mais; mas, na verdade, irrompera como um 
acesso e se intensificara, atingindo o nível passional, sim, até beirar a 
alucinação4 (MANN, 2000a, p. 6). 

  

 Passa, então, a visualizar uma região pantanosa e selvagem, uma espécie de 

floresta virgem e antidiluviana, vendo faiscar por entre a mata “as pupilas de um tigre 

agachado” (p. 6), experimenta um misto de pavor e atração pelas novas sensações. 

Tendo sido apresentado o estopim que levara Aschenbach a decidir-se por viajar, 

conhecem-se os motivos pelos quais tal escolha surge como algo surpreendente na 

trajetória do protagonista.  

 Para o escritor e homem moderado que sempre fora, viajar, até então, “não 

significava nada além de uma medida higiênica” (p. 6), que era preciso adotar de vez 

em quando. Aschenbach passara a vida sentindo-se demasiadamente ocupado com a 

“alma européia” e com seu “dever de produção”, para se entregar a qualquer distração e 

nunca se sentira nem mesmo tentado a sair da Europa. Só que, agora, ao alcançar a 

maturidade, teme, enquanto artista, não ter atingido a sua meta e receia “de o relógio 

querer parar antes de ele ter cumprido sua parte” (p. 7). Como lhe era habitual, tentou 

refrear esse impulso que “logo foi moderado e colocado no devido lugar por sua razão e 

pela sua autodisciplina exercida desde a juventude” (p. 7), julgando moralmente tal 

desejo “de uma vadiagem pelo mundo” como uma atitude “por demais leviana” (p. 7). 

 Os seus antepassados haviam sido oficiais, juízes, funcionários públicos, homens 

que haviam levado uma vida séria e reta, servindo ao rei e ao Estado. Ele havia herdado 

do sangue paterno o gosto pela disciplina e, da ascendência tcheca da mãe, herdara os 

aspectos físicos de estrangeiro. Assim como Tonio Kröger, Aschenbach concebia-se 

                                                           
4 “Eine seltsame Ausweitung seines Innern ward ihm ganz überraschend bewusst, eine Art schweifender 
Unruhe, ein jugendlich durstiges Verlangen in die ferne, ein Gefühl, so lebhaft, so neu oder doch so längst 
entwöhnt und verlernt, das ser, die Hände auf dem Rücken und den Blick am Boden, gefesselt stehen 
blieb, um die Empfindung auf Wesen und Ziel zu prüfen.  
Es war Reiselust, nichts weiter; aber wahrhaft als Anfall auf tretend und ins Leidenschaftliche, já bis zur 
Sinnenstäuschung gesteigert” (p. 9-10). 
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como um indivíduo eleito por ser o resultado da fusão de características tão díspares, 

julgava-se um artista singular justamente por se considerar um amálgama da austeridade 

paterna com impulsos sensuais e obscuros maternos.  

Na segunda parte da novela manniana, o narrador apresenta a obra literária de 

Aschenbach. Não é de se estranhar que ele tenha se consagrado pela epopéia em prosa 

sobre a vida de Frederico, o Grande, pois a épica é uma forma marcadamente apolínea, 

como explica Nietzsche em O Nascimento da Tragédia, e a concepção apolínea de arte 

faz “suas exigências de autoconhecimento e comedimento” (2007b, p. 65). Aschenbach 

era artista paciente incansável que se entregava à obrigação cotidiana de escrever. Sua 

obra, a exemplo de sua novela Um miserável, passara a “preconizar a rejeição de toda 

dubiedade moral, de qualquer simpatia pelo abismo” (p. 14). Aproximando-se dos 

anseios de Riobaldo, que constrói (e desconstrói) um discurso oral no qual intenta 

separar a “dubiedade moral” experimentada através do sertão, Aschenbach em seu 

discurso literário busca, através do raciocínio, ordenar o mundo que, como afirma 

Riobaldo, “é muito misturado” (ROSA, 1984, p. 207).  

Também não é de se estranhar que Aschenbach tenha começado a servir ao 

Estado, como seus antepassados, e que o Departamento de Ensino tenha incluído 

páginas de sua autoria nos compêndios escolares, pois algo de pedagógico se infiltrara 

em suas produções e “seu estilo, nos últimos anos, perdia os rasgos audaciosos, as 

nuances sutis e inventivas, passando para o exemplarmente correto, tradicionalmente 

lapidar, formal e até sentencioso” (MANN, 2000a p. 15). Servindo ao Estado em suas 

configurações do início do século XX, Aschenbach não se afasta muito do perfil 

considerado adequado para o poeta que deveria coadunar com os interesses da república 

ideal platônica. Exortando para o bom caminho, o poeta configurado por Sócrates 

deveria separar a virtude dos vícios. As ações boas não podiam apresentar 
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conseqüências más, bem como os deuses não podiam ser apresentados como 

responsáveis por desgraças (PLATÃO, 2000).  

Aschenbach resolve, no entanto, não viajar para longe, partindo com destino a 

Pula, instalando-se numa ilha do Adriático. No entanto, a falta de um contato com o 

elemento estrangeiro e de uma relação mais próxima com o mar o fazia crer ter errado 

na escolha do seu destino. Inquietado em seu íntimo pelo equívoco resolve, 

“surpreendido pelo óbvio” (MANN, 2000a, p. 18), zarpar para Veneza. 

A viagem de Aschenbach rumo à cidade italiana é apresentada já nos primeiros 

elementos de modo a pressagiar um mistério: A velha embarcação é descrita como 

“obsoleta, sombria e coberta de fuligem”; “um marinheiro corcunda e sujo” (p. 18) o 

direciona para a compra do bilhete numa “cabine artificialmente iluminada” (p. 18) e 

dentro da qual se achava um funcionário “com o chapéu caído de banda e um toco de 

cigarro no canto da boca, um homem de cavanhaque, com ar de diretor de circo 

mambembe” (p. 18), cuja teatralidade exagerada dos gestos e “o palavreado oco com 

que os acompanhava tinha algo de atordoante” (p. 18).  

Em A Montanha Mágica, Hans Castorp também entra em contato com uma 

atmosfera insólita na qual tem a “sensação de sonhar e de saber que se sonha, de querer 

despertar e não conseguir” (MANN, 1982, p. 106). As figuras que aparecem a Castorp 

em sua chegada ao sanatório vão compondo os elementos de um universo onírico 

promovendo um questionamento acerca da variedade de faces possíveis da realidade, 

traçando uma intrigante relação com as fadas, elfos e personagens mitológicos da peça 

shakespeareana Sonho de uma noite de verão. A sensação desestabilizadora de Castorp, 

de uma aparente harmonia da realidade onde tudo parece não passar de um sonho, 

compõe igualmente as impressões iniciais de Aschenbach. 
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  Aschenbach é recebido por uma Veneza cinzenta e chuvosa, distinta da outra 

vez em que fora a cidade e a achara resplandecente. Era a primeira vez que chegava de 

navio à cidade italiana e agora sentia que “chegar a Veneza de trem, vindo por terra, era 

o mesmo que entrar em um palácio por uma porta dos fundos, e que jamais alguém 

deveria aproximar-se da mais incrível de todas as cidades a não ser de navio, 

atravessando o mar” (MANN, 2000a, p. 22-23). O fato de ser esta a primeira vez que 

Aschenbach chega a Veneza atravessando as águas e encontra a cidade singularmente 

nevoenta, concorre juntamente com os demais elementos, para esboçar o prefácio de sua 

trajetória singular e trágica.  

 Acomodado no navio, antes que este deixasse o cais, Aschenbach atordoa-se 

com a visão de um velho “num terno de verão amarelo-claro, de corte ultramoderno, 

gravata vermelha e um panamá de abas audaciosamente viradas para cima” (p. 19) 

fazendo-se passar por jovem num grupo de rapazes. A farsa da juventude, solicitada no 

estilo “ultramoderno” e arrojado, no cabelo castanho e na excessiva maquiagem é 

denunciada pelas rugas e pela dentadura amarelada que deixa entrever a senilidade.  

Aschenbach sente colidir duas realidades e “parecia-lhe que nem tudo se 

encaixava de modo habitual, como se começasse a alastrar-se um clima de pesadelo, 

uma desfiguração do mundo no sentido do insólito, que talvez pudesse ser detida, se ele 

deixasse a vista repousar um pouco na sombra antes de voltar a olhar em torno” (p.20). 

Essa figura de aspecto grotesco faz com que Aschenbach suponha como apenas 

aparente a ordem existente no mundo, promovendo o choque entre uma realidade 

reconhecível e outra até então considerada impossível. A visão do grotesco, de acordo 

com as considerações de Anatol Rosenfeld no texto “A Visão Grotesca”, de Texto/ 

Contexto I, “tende a exprimir precisamente a desorientação em face de uma realidade 

tornada estranha e imperscrutável” (2006, p. 60) 
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Ao aportar em Veneza, no tumulto do desembarque, Aschenbach não consegue 

se desvencilhar da aproximação do velho janota que deseja em mau e escasso francês 

uma boa estada ao desconhecido:  

‘Desejamos-lhe a melhor das estadas’, baliu, em meio a rapapés. ‘Que tenha 
de nós uma boa lembrança! Au revoir, excusez et bon jour, Sua Excelência!’ 
Sua boca baba, ele aperta os olhos, lambe os cantos da boca e a mosca tingida 
se eriça debaixo dos lábios senis. ‘Nossos cumprimentos’, balbucia, tocando 
os lábios com dois dedos, ‘nossos cumprimentos à sua amada, à mais bela, à 
mais amada de todas as amadas’. E eis que de repente sua dentadura superior 
escapa da maxila, caindo sobre o lábio inferior5 (MANN, 2000a, p. 23). 

 

É nessa atmosfera de tensão entre realidade e irrealidade que Aschenbach deixa 

a embarcação e afasta-se do velho, saindo em busca de uma gôndola que o leve até a 

estação dos barcos realizando, assim, sua simbólica travessia sobre as águas. 

Ao analisar os aspectos trágicos em Grande sertão: veredas e em A Morte em 

Veneza, destacam-se os elementos estruturais do drama presentes nas duas narrativas, 

objetivando perceber de que modo as travessias de aprendizagem de seus protagonistas 

assumem também uma dimensão trágica. Nas reflexões desenvolvidas no ensaio 

“Grande sertão: veredas: genealogias”, considerando os diversos filões genealógicos do 

romance rosiano, Evelina Hoisel propõe-se a observar alguns aspectos de associação 

dessa narrativa com a tradição da literatura dramática. A autora vincula o discurso de 

Grande sertão: veredas ao da tragédia, explicando que esta “dramatiza exemplarmente 

a problemática da aprendizagem humana, mostrando a inevitabilidade do homem 

defrontar-se com as forças mais imponderáveis do ser” (2004, p. 95).  

Ressaltando a importância das cenas nas narrativas estudadas, dialoga-se, a 

seguir, com o modo como os cineastas Luchino Visconti e Nelson Pereira dos Santos 

                                                           
5 “So sieht er sich minutenlang ausserstande, den Zudringlichkeiten des schauderhaften Alten zu 
entkommen, den die Trunkenheit dunkel antreibt, dem Fremden Abschiedshonneurs zu machen. ‘Wir 
wünschen den glücklichsten Aufenhalt’, meckert er unter Kratzfüssen. ‘Man empfiehlt sich geneigter 
Erinnerung! Au revoir, excusez und bom jour, Euer Excellenz!’ Sein Mund wässert, er drückt die Augen 
zu, er leckt die Mundwinkel, und die gefärbte Bartfliege na seiner Greisenlippe sträubt sich empor. 
‘Unsere Komplimente’, lallt er, zwei Fingerspitzen am Munde, ‘unsere Komplimente dem Liebchen, dem 
allerliebsten, dem schönsten Liebchen...’ und plötzlich fällt ihm das falsche Obergebiss vom Kiefer auf 
die Unterlippe” (p. 26). 
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interpretam as cenas de travessia, conferindo-lhes um lugar de destaque, o que reafirma 

a força simbólica e o caráter instaurador da tensão desses instantes na concepção de 

escrita de Thomas Mann e de Guimarães Rosa. Tendo em vista essa perspectiva épico-

dramática, propõe-se ler as viagens aquáticas e as aprendizagens de Riobaldo e 

Aschenbach, destacando suas intrínsecas relações com o devir hídrico. 

3.4 As cenas de travessia e as lentes recriadoras de Luchino Visconti e de Nelson 

Pereira dos Santos 

 

Nas palavras de Mauro Porru, em Luchino Visconti: o intérprete do estetismo 

decadente, Morte em Veneza foi considerado pela crítica “o mais belo e o mais sofrido 

filme de Visconti” (2000, p. 165). O filme de 1971 inicia-se com a cena da viagem de 

Aschenbach, encontrando-se a embarcação já nas proximidades de Veneza (Figura 1), 

seguindo-se da travessia de gôndola do protagonista (Figura 2). Em Ironias da 

Modernidade, com palavras entusiasmadas acerca da tomada viscontiana, Arthur 

Nestrovski afirma que “ninguém esquece a chegada de Gustav Von Aschenbach a 

Veneza, num barco a vapor que mal se distingue contra o céu da manhã” (1996, p. 90). 

Ignora-se completamente quem seja o protagonista e os motivos que o trazem à cidade. 

Visconti suprimiu cenas da novela na qual Aschenbach é apresentado como um artista 

maduro e que, já consagrado, questiona-se acerca do seu fazer, cedendo a um desejo 

incomum de experimentar o novo e partir em viagem. 

A omissão das cenas iniciais do texto de Thomas Mann, de acordo com Anatol 

Rosenfeld, acarreta problemas para a adaptação viscontiana. Rosenfeld sublinha que a 

omissão da cena inicial da novela, que apresenta o rapaz em Munique responsável por 

irromper em Aschenbach o desejo da viagem, bem como a quase total exclusão da 

“dimensão mítica da novela” (1994, p. 187) são pontos que enfraquecem a tradução 
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fílmica de Visconti. As figuras que prenunciam a morte, a referência às figuras 

mitológicas, ao mundo grego e ao pensamento platônico, destaca Rosenfeld, são 

elementos não marcados no filme, sendo estes, justamente, os aspectos “que conferem à 

novela multivocidade perturbadora” (p. 189). 

 

 

(Figura 1) 

 

(Figura 2) 

 

As afirmações categóricas de Rosenfeld mostram-se controversas se considerado 

que, no mesmo ensaio, o autor afirma que sua tentativa de análise “representa um 

esforço para interpretar, na medida do possível, apenas o filme, como obra autônoma, 

independente da novela de Thomas Mann” (p. 183). Porém, o que se percebe nas 

observações supracitadas, é a irresistível inclinação em analisar o filme pondo-o em 

comparação redutora com a obra literária. Nas argumentações finais do ensaio, lê-se: 
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“Trata-se de uma obra cinematográfica de alto nível, ainda que ela não possa competir, 

em profundeza e importância, com a novela de Thomas Mann” (p. 190).  

Dirigido pelos irmãos Geraldo e Renato Santos Pereira, Grande sertão: veredas, 

1965, inicia-se com a seguinte epígrafe extraída do romance rosiano: “Sertão é onde 

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

(ROSA, 1984, p. 18). Partindo do trecho do autor mineiro, pouco a pouco, evidencia-se 

o viés escolhido para a adaptação fílmica de Geraldo e Renato Santos Pereira que dão 

especial enfoque à questão da jagunçagem e às batalhas travadas pelo sertão. Não sendo 

dada ênfase à experiência existencial e dramática de Riobaldo e às imagens de travessia, 

o filme não dispõe, portanto, de material possível para se pensar tais enfoques. No 

entanto, Nelson Pereira dos Santos, ao recriar o conto rosiano “A terceira margem do 

rio”, no seu filme homônimo de 1993, escolhe a partida do pai para o rio (Figura 3) 

como cena de abertura da sua adaptação fílmica. Apesar de não se tratar 

especificamente de Grande sertão: veredas, o filme de Nelson Pereira dos Santos 

oferece questões suficientes para se pensar a importância da experiência de travessia na 

obra rosiana. Em A terceira margem do rio, o cineasta brasileiro entrelaça diversos fios 

narrativos, personagens e elementos dos contos de Primeiras Estórias compreendendo, 

deste modo, o íntimo diálogo existente entre os personagens das narrativas. O drama 

que move o pai invisível do conto que dá título ao filme atravessa as trajetórias dos 

demais personagens. Ao final de sua travessia por tantas encruzilhadas existenciais, o 

filho volta à casa da infância e à beira do rio, como se agora compreendesse os motivos 

que levaram o pai a habitar a fronteira móvel da águas.    
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(Figura 3) 

 

Longe de se limitar a transposição dos enredos, Luchino Visconti e Nelson 

Pereira dos Santos evidenciam serem grandes conhecedores das narrativas de Thomas 

Mann e Guimarães Rosa e das questões estéticas e filosóficas que emergem como 

constantes na obra dos escritores.  Recriando clássicos da literatura italiana como O 

Leopard,o de Tomasi di Lampedusa, O Inocente, de Gabriele D’Annunzio, Senso de 

Camilo Boito, Luchino Visconti não busca legitimar seu discurso fílmico a partir das 

narrativas literárias já consagradas, mas, ao invés disso, investe nos espaços de 

ambigüidade das obras, dilatadores das possibilidades de significação, nos vazios 

potencializadores de novas e infinitas leituras. Numa perspectiva igualmente recriadora, 

Nelson Pereira dos Santos adapta grandes obras da literatura brasileira como, por 

exemplo, Vidas Secas (1963), Um Azyllo muito louco (1969), baseado em O Alienista, 

de Machado de Assis, Tenda dos Milagres (1975), Memórias do Cárcere (1983), 

trabalhando também na produção de A Hora e vez de Augusto Matraga (1965), dirigido 

por Roberto Santos. Na adaptação cinematográfica de Nelson Pereira dos Santos, 

encontram-se as marcas de um leitor crítico que, como tal, é um inventor. 

Ao escolherem o momento da chegada à cidade italiana, seguida da viagem de 

gôndola de Aschenbach, e a partida do pai do conto de Primeiras Estórias como 

primeiras tomadas para suas adaptações cinematográficas, Visconti e Nelson Pereira dos 
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Santos reafirmam as cenas de travessia como marcos instauradores da tensão na 

conflitante trajetória existencial dos protagonistas. As cenas de travessia são pontos a 

partir dos quais essa tensão se desdobra numa perspectiva crescente, sendo também o 

lugar para o qual retornam ao final da narrativa fílmica, como um ciclo que se fecha. 

 

 

 

 

4. RIOBALDO E ASCHENBACH: EXPERIÊNCIAS DE TRAVESSIA  

 

 

 

4.1 Cenas de travessia: um diálogo possível  

 

“Acho que eu tinha de aprender a estar alegre e triste 
juntamente, depois, nas vezes em que no Menino 

pensava". 
Grande sertão: veredas. 

 
“Estava, porém, simultaneamente satisfeito e abalado, 

ou seja: encantado". 
A Morte em Veneza. 

 

 

Na obra de João Guimarães Rosa, referências à tradição filosófica e literária 

ocidental, aparecem recriadas no seu universo de representação literária. O motivo do 

pacto diabólico, por exemplo, que surge na mitologia popular alemã, na era medieval, 

cujo percurso genealógico foi traçado no capítulo 1, aparece reelaborado em Grande 

sertão: veredas. No romance rosiano, o pacto com o diabo, ao mesmo tempo em que se 

liga a uma tradição do mito do Fausto, também ressignifica essa mesma tradição, e o 

contrato com as forças demoníacas surge como metáfora do pacto do homem com os 

seus próprios avessos. Outro exemplo ocorre no diálogo que Guimarães Rosa estabelece 
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com a simbologia do rio do filósofo Heráclito, na qual a dinâmica dos espaços fluviais 

metaforiza o homem que se encontra em permanente devir, recriada nas imagens 

rosianas dos rios de três margens. Em “Grande sertão: veredas - genealogias”, Evelina 

Hoisel, estudando a presença de textos shakespereanos no discurso do romance rosiano, 

observa o modo como, em sua fala, Riobaldo encontra-se repetindo trechos de Macbeth 

e, também, como nas falas do jagunço, encontram-se reinventadas, palimpsestamente, 

algumas palavras de Hamlet. Tal mosaico da escritura rosiana altera, conseqüentemente, 

o sentido inicial de falas e símbolos, mitos e pensamentos da tradição ocidental, 

criando-se outras vozes e discursos a partir dessa nova tessitura.   

Na obra de Thomas Mann, por sua vez, é possível encontrar explicitamente 

referências a discursos míticos e pensamentos filosóficos, à literatura, às artes plásticas 

e à música. Realizando uma análise acerca das distinções dos discursos 

neomitologizantes de James Joyce e Thomas Mann, E. M. Mielietinski, considera em A 

Poética do Mito, que Thomas Mann direciona-se no sentido de estabelecer um 

equilíbrio entre o discurso mítico e a História. Acredita-se que a escolha de Thomas 

Mann, em mobilizar uma série de referências do universo mítico, dá-se com o intuito 

que tem o escritor alemão de atualizar o mito, ressignificando-o, na atualidade, e 

conferindo, concomitantemente, uma dimensão mítica às próprias contingências 

históricas.  

 Tendo em vista estas considerações acerca das posições dos escritores quanto à 

recriação simbólica, propõe-se, nesse trabalho, oferecer uma leitura de alguns signos das 

cenas para, em seguida, perceber como tais elementos se desdobram nas trajetórias dos 

protagonistas. As cenas de travessia, em Grande sertão: veredas e em A Morte em 

Veneza, com seus múltiplos símbolos permitem refletir acerca do processo de 

transformação existencial de Riobaldo e Aschenbach. Possuindo um começo, um 
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caminho de turbulências que não chega a um fim, mas, cujos desdobramentos 

permanecem inconclusos, as cenas são compreendidas como metonímia das travessias 

que os protagonistas experimentarão em suas vidas. Nas navegações, é a partir de 

embarcações bambas como a gôndola e a canoa que se metaforiza a condição de 

instabilidade do homem. Lêem-se as travessias a partir de perspectivas diferentes acerca 

do estudo das imagens e dos símbolos. Porém, o que se busca salientar ao dialogar com 

cada uma dessas vozes é a capacidade que tem o símbolo de problematizar questões 

acerca da existência do homem. Nesse sentido, tomando a perspectiva de Octavio Paz, 

em Signos em Rotação, considera-se que as imagens das cenas aparecem como uma 

possibilidade de representação cifrada da condição humana.   

Para relatar sua travessia sobre as águas, Riobaldo acentua ao compadre meu 

Quelemém a singularidade desta experiência em sua vida: “foi um fato que se deu, um 

dia, se abriu. O primeiro. Depois o senhor verá por quê, me devolvendo minha razão” 

(ROSA, 1984a, p. 93).  Considerado “o primeiro” acontecimento de sua existência, este 

episódio configura-se como ponto inicial de progressiva transformação do protagonista. 

Na travessia de Riobaldo, corpo e canoa acompanham o vacilo dos sentimentos 

novos que ele começa a experimentar. O porto do Rio-de-Janeiro, de água estreita e 

mansinha, local de negociações e também ponto de partida para quem desejasse navegar 

o São Francisco, é lugar onde Riobaldo conhece o menino que lhe causa forte 

impressão, e que, mais tarde, o leitor saberá tratar-se de Diadorim: 

Aí pois, de repente, vi um menino, encostado numa árvore, pitando cigarro. 
Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. 
Ali estava, com um chapéu-de-couro, de sujigola baixada, e se ria para mim. 
Não se mexeu. Antes fui eu que vim para perto dele. (...) Mas eu olhava esse 
menino, com um prazer de companhia, como nunca por ninguém eu não tinha 
sentido. Achava que ele era muito diferente, gostei daquelas finas feições, a 
voz mesma, muito leve, muito aprazível. Porque ele falava sem mudança, 
nem intenção, sem sobejo de esforço, fazia de conversar uma conversinha 
adulta e antiga. Fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais 
embora, mas ficasse, sobre as horas, e assim como estava sendo, sem 
parolagem miúda, sem brincadeira – só meu companheiro amigo 
desconhecido (ROSA, 1984a, p. 95-96). 
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Sentindo a simpatia mútua que já os ligava e achando-se envolto numa 

atmosfera de encantamento, Riobaldo segue o menino num passeio de canoa que 

marcaria, simbolicamente, toda a sua trajetória existencial: 

As canoas eram algumas, elas todas compridas, como as de hoje, escavadas 
cada qual em tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, apipada 
passando sacas de arroz, e nós escolhemos a melhor das outras, quase sem 
água nem lama nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele se 
sentou em minha frente, estávamos virados um para o outro. Notei que a 
canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me 
dado a mão para descer barranco. Era uma mão bonita, macia e quente, agora 
eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava aumentante 
receio. Olhei: aqueles esmerados esmartes olhos, botados verdes, de folhudas 
pestanas, luziam um efeito de calma, que até me repasasse. Eu não sabia 
nadar. O remador, um menino também, da laia da gente, foi remando. Bom 
aquilo não era, tão pouco firmeza. Resolvi ter brio. Só era bom por estar 
perto do menino. Nem em minha mãe eu pensava. Eu estava indo a meu 
esmo. (ROSA, 1984a, p. 96-97). 

  

No estudo comparativo de Paulo Astor Soethe, comentado no primeiro capítulo, 

salientou-se como o germanista considera que uma das formas dos protagonistas Hans 

Castorp e Riobaldo apreenderem o mundo que os rodeia se dá a partir da percepção das 

mãos. A instabilidade sentida por Riobaldo, neste passeio na trêmula canoa, é delineada 

por signos como as mãos e os enigmáticos olhos do menino.  

A mão do menino é signo ambíguo, pois, ao mesmo instante em que atrai pela 

beleza e oferece segurança, é também o elemento que desestabiliza, fazendo aflorar 

sensações que assustam o jovem Riobaldo, mas que também o fascinam e o seduzem: “e 

o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte melhor na minha pele, 

no profundo, desse a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca, com os dedos 

dela delicados” (ROSA, 1984a, p. 99-100).  

Os olhos descritos com suas “folhudas pestanas” evidenciam uma visão do 

protagonista acerca do menino que, já no primeiro encontro, é percebido em seu aspecto 

misterioso. Ao longo do romance, Diadorim continua a ser configurado de forma a 

compor sempre um enigma, num jogo de colorações que oscilam entre claros e escuros, 
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luz e neblina, numa tensão irresolúvel entre revelação e ocultamento: “Diadorim 

desconversou, e se sumiu, por lá, por aí, consoante a esquisitice dele, de sempre às 

vezes desaparecer e tornar a aparecer, sem menos” (p. 58).     

Riobaldo e o menino iniciam a viagem pelo de-Janeiro, rio de “águas claras” (p. 

97) e tranqüilas, com seus “bichos cágados” (p. 97) e inofensivos. Em A Água e os 

Sonhos, Gaston Bachelard estuda a variedade das águas, articulando as ambivalências 

simbólicas relacionadas a este elemento. Observando essas primeiras águas que se 

apresentam para Riobaldo, recorre-se, então, a Bachelard, quando este explica que, 

perto de águas claras, “o mundo tende à beleza” (2002, p. 28).  

Enquanto navegam no ribeirão, o menino chama a atenção de Riobaldo para o 

belo do mundo que os circunda: os répteis do rio “em cima de pedra, quentando sol, ou 

nadando descoberto, exato” (ROSA, 1984a, p. 97), a espessa mata às margens da água, 

as muitas flores e pássaros pelo caminho.  

Assim como o moço do conto “Seqüência”, Riobaldo passa a ver o que se 

apresenta no movimento. No entanto, se o rapaz percorre sozinho sua trajetória de 

aprendizagem enquanto persegue a rês fugitiva, o protagonista de Grande sertão: 

veredas terá o menino-Reinaldo-Diadorim como seu guia.  

Em A Divina Comédia, Virgílio propõe-se, explicitamente, a conduzir Dante na 

sua travessia infernal, dizendo: “proponho-me levar-te a bom caminho: serei teu guia 

pela região do padecer eterno” (ALIGHIERI, 1998, p. 29). Na travessia de Riobaldo, 

seu guia não oferece nenhuma segurança acerca do caminho a ser trilhado. Enquanto 

guia, Diadorim não garante o sucesso nem o roteiro do percurso; ao invés disso, 

configura-se como disseminador da incerteza e do enigma no universo do protagonista: 

“Diadorim também, que dos claros rumos me dividia” (ROSA, 1984a, p. 87). Na 

viagem dantesca, crê-se no Deus cristão a conduzi-los e a certificar o destino. Na 
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aventura riobaldiana, não se assegura a existência divina e, não havendo Deus, “é o 

aberto perigo das grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar – é todos contra os 

acasos” (p. 56). 

No papel de condutor de Riobaldo, Diadorim faz remontar a figura mitológica de 

Hermes, mensageiro dos deuses e guia das almas entre o reino dos vivos e dos mortos. 

Na sua trajetória pelas épocas, Hermes passa a ser considerado também um 

representante das forças do demo (FAIVRE, 1997). A ligação de Hermes, 

simultaneamente, às forças divinas e diabólicas caracteriza também o aspecto ambíguo 

de Diadorim que já traz no próprio nome as marcas do diabo e de mensageiro divino6.  

Na navegação, Riobaldo e o menino deixam a serenidade das águas do de-

Janeiro e, de súbito, alcançam o rio São Francisco: 

Mas, como pouco, chegávamos no do-Chico. O senhor surja: é de 
repentemente, aquela terrível água de largura: imensidade. Medo maior que 
se tem, é de vir canoando num ribeirãozinho, e dar, sem espera, no corpo 
dum rio grande. Até pelo mudar. A feiúra que o São Francisco puxa, se 
moendo todo barrento vermelho, recebe para si o de-Janeiro, quase só um 
rego verde só (ROSA, 1984a, p. 97)    

 

Diferentemente da limpidez e beleza do “de-Janeiro”, o rio “do-Chico” é de 

águas profundas, turvas e agitadas, tragando com “feiúra” os barcos que nele chegam, 

“se moendo” com ferocidade como um bicho a devorar suas presas. A transparência da 

água rasa é substituída pela densidade, assim, pensando em diálogo com Bachelard, 

“veremos oporem-se às qualidades da superfície as qualidades do volume” (2002, p. 

56). Riobaldo passa a temer ser engolido por essas águas, pois, quando tornada sombria 

e misteriosa, “a água já não é uma substância que se bebe, mas é uma substância que 

bebe” (p. 57).  A saída do ribeirão e o alcance do São Francisco assustam “até pelo 

mudar”, pois a mudança abre um espaço para o desconhecido e que, por isso, 

                                                           
6 A respeito da composição e significados do nome de Diadorim, já bastante explorado pela crítica 
rosiana, pode-se consultar, dentre outros, o ensaio de Augusto de Campos, 1959, “Um lance de ‘Dês’ no 
Grande sertão”, O mundo movente de Guimarães Rosa, 1972, de José Carlos Garbuglio e O Recado do 
Nome, 1976, de Ana Maria Machado. 
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desmantela as certezas estabilizadoras. A sombra e o negrume também são as principais 

características dos rios infernais que atemorizam os viajantes que singram rumo ao 

Hades. 

“Daqui vamos voltar?”, pede Riobaldo. “Para quê? Indaga o menino. A canoa 

vacila ainda mais com as brincadeiras do canoeiro, levando Riobaldo a gritar e a se 

queixar, o que não impede que, como guia que é, Diadorim determine a direção: “– 

‘atravessa’” (p. 98). A partir de então o protagonista, assim como Dante em seu périplo 

infernal, passa a experimentar as potências do medo:  

Tive medo. Sabe? Tudo foi isso: tive medo! Enxerguei os confins do rio, do 
outro lado. Longe, longe, com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha. A 
aguagem bruta, traiçoeira – o rio é cheio de baques, modos moles, de esfrio, e 
uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos no pau da canoa. Não me 
lembrei do Caboclo d´Água, não me lembrei do perigo que é a ‘onça-d’água’, 
se diz – a ariranha – essas desmergulham, em bando, e bécam a gente: 
rodeando e então fazendo a canoa virar, de estudo. Não pensei nada. Eu tinha 
o medo imediato (ROSA, 1984a, p. 98). 

 

Embora se possa relacionar o enorme medo de Riobaldo aos temores que os 

heróis da tradição épica enfrentaram no mistério do mar de onde poderiam surgir 

monstros das profundezas, o medo do protagonista também se associa a uma matriz 

local. Na mitologia popular brasileira, o Caboclo d’Água é figura das mais temidas. De 

acordo com as explicações de Câmara Cascudo, no Dicionário do Folclore Brasileiro, o 

Caboclo d’Água assombra navegantes, fazendo virar e afundar canoas. Ele é uma 

“criatura fantástica que vive no rio São Francisco, tendo o domínio sobre as águas e os 

peixes” (CASCUDO, 1998, p. 209). A ariranha, mamífero também conhecido como 

onça-d’água, assombra igualmente os que atravessam os rios, pois se oculta na água, 

podendo emergir a qualquer instante e levar as embarcações ao naufrágio.  

Experimentando tamanho pavor, Riobaldo apega-se na certeza de que todas as 

canoas são feitas de certo tipo de madeira que, mesmo virando, flutuam sobre as águas, 

livrando os navegantes da morte. O canoeiro, no entanto, revela a Riobaldo sua má 
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sorte: “esta é das que afundam inteiras. É canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau-

dóleo não sobrenadam...’ Me deu uma tontura. O ódio que eu quis: ah, tantas canoas no 

porto, boas canoas boiantes (...) Até fosse crime, fabricar dessas, de madeira burra!” 

(ROSA, 1984a, p. 99). A travessia na canoa afundadeira reforça ainda mais ser esta uma 

viagem sem nenhuma garantia.   

É na linha móvel do rio São Francisco que Riobaldo trava com Diadorim um 

diálogo acerca do medo e da coragem que se evidenciará crucial para sua trajetória de 

aprendizagem. Recorda o protagonista: 

“‘Carece de ter coragem’ – ele me disse. (...) ‘Que é que a gente sente quando 
se tem medo?’ – ele indagou... – ‘Você nunca teve medo?’ – foi o que me 
veio de dizer. Ele respondeu: ‘Costumo não...’ (...) ‘Meu pai disse que não se 
deve de ter...’ (...) ‘... Meu pai é o homem mais valente desse mundo’. Aí o 
balambango das águas, a avançação enorme roda-a-roda – o que até hoje, 
minha vida, avistei, de maior, foi aquele rio. Aquele, daquele dia. (...) – Ah, 
tu: tem medo não nenhum?’ – ao canoeiro o menino perguntou, com tom. – 
‘Sou barranqueiro!’ – o canoeirinho tresdisse, repontando de seu 
orgulho”(ROSA, 1984a, p. 99). 

 

 Riobaldo é o único passageiro temeroso naquele trajeto, apreendendo o mundo 

em sua face hostil. Diadorim e o canoeiro apresentam familiaridade com aqueles 

espaços de água, enquanto que o protagonista atordoa-se com o vasto horizonte de 

desconhecimento e imprevisibilidade. A habilidade em remar e o destemor do menino 

canoeiro fazem remontar a figura mitológica grega do Caronte, pois, como explica 

Bachelard, “a função de um simples barqueiro, quando encontra seu lugar numa obra 

literária, é quase fatalmente tocada pelo simbolismo do Caronte” (2002, p. 80).  

 Se o Caronte atravessa um período de esquecimento por conta da predominância 

dos valores do Cristianismo, na Renascença, Dante reestabelece esse personagem do 

paganismo como o barqueiro do Inferno de sua odisséia cristã. Michelangelo, em O 

Juízo Final, também sintetiza no mesmo afresco Deus e a figura pagã do barqueiro. Em 

Doutor Fausto, o inferno representado na obra de Leverkühn é composto desse 

amálgama das tradições primitivas, da Antigüidade e do Cristianismo e, como explica o 
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narrador, “o quadro sonoro de Leverkühn tem muito do poema de Dante e ainda daquele 

muro superpovoado, abarrotado de corpos, onde os anjos embocam os trompetes do 

Fim, o barco de Caronte despeja sua carga, os mortos ressucitam, os santos adoram, 

máscaras diabólicas guardam o sinal de Minos cingido de serpentes...” (MANN, 1994, 

p. 485). Além de imagens dantescas, a música de Leverkühn, cita explicitamente o Juízo 

Final, e descreve o horror de suas figuras. Esse personagem mitológico, nas palavras de 

Bachelard, “atravessará as épocas de sofrimento” (2002, p.82) chegando ao século XX e 

ao discurso de remitologização do romance moderno.  

As águas escuras, as relações possíveis com a viagem de Dante e com as figuras 

míticas gregas de Hermes e Caronte permitem compor a iconografia de um Inferno. A 

dificuldade de Riobaldo em realizar sua travessia existencial que se desdobra na 

narrativa do Grande sertão: veredas encontra-se sintetizada nesta cena de travessia e 

que permite ser compreendida como uma alegórica descida do protagonista aos infernos 

de si. 

 Ao alcançarem a outra margem, o menino, acompanhado por Riobaldo, sai à 

procura de um lugar onde pudessem sentar e ficassem “espreitando as distâncias do rio e 

o parado das coisas” (ROSA, 1984a, p. 101). Os signos rememorados por Riobaldo, que 

compõem a imagem desse instante, continuam a sugerir rudeza, reafirmando a 

dificuldade do protagonista de realizar sua própria travessia de aprendizagem: 

“sentamos, por fim, num lugar mais salientado, com pedras, rodeado por áspero 

bamburral” (p. 100). A vegetação arbustiva de bambus, que nasce à margem dos rios e é 

difícil de ser atravessada, é percebida pelo protagonista em seu caráter de aspereza, 

também comum a rispidez das pedras.     

Embora afirme que o trajeto de volta fora em “tudo igual, igual” (p. 102) tendo 

sido, portanto, um percurso de instabilidade, o processo de modificação de Riobaldo 
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começa a se evidenciar quando este acrescenta que, algumas vezes, o retorno lhe 

“pareceu depressa demais” (p. 102). Percebe-se que o protagonista, enquanto neófito 

nessas experiências, passa a sentir o mundo numa dinâmica diferente.  

No meio das águas, ele questiona novamente o menino: “– Você é valente, 

sempre? – em hora eu perguntei” (p. 102) ao que o menino declarou: “– Sou diferente 

de todo o mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente...” (p. 

102). Riobaldo declara a seu interlocutor ter se transformado naquele instante: “e eu não 

tinha medo mais. Eu? (...) O sério é isto, da estória toda – por isso foi que a estória eu 

lhe contei –: eu não sentia nada, só uma transformação, pesável. Muita coisa importante 

falta nome” (p. 102).  

A cena de travessia condensa simbolicamente a metamorfose que Riobaldo 

experimentará ao longo da vida. Embora se julgue transformado, a aprendizagem não 

ocorre de forma definitiva, mas está sempre se desdobrando em diferentes momentos da 

sua existência, nos quais o protagonista atribui significações sempre inconclusas.   

Riobaldo narrador questiona-se na maturidade sobre os significados desse 

acontecimento, consciente de que na ocasião não lhe sobrevieram as indagações do 

modo como elas hoje se lhe apresentam:  

Por que foi que eu precisei de encontrar aquele Menino? (...) Mais, que 
coragem inteirada em peça era aquela, a dele? De Deus, do demo? (...) E o 
que era que o pai dele tencionava? (...) Por que foi que eu conheci aquele 
Menino? (...) Para que foi que eu tive de atravessar o rio, defronte com o 
Menino? (...) acho que eu tinha de aprender a estar alegre e triste juntamente, 
depois, nas vezes em que no Menino pensava, eu acho que. Mas, para que? 
Por que? (ROSA, 1984a, p. 102-103) 
 
 

Perceba-se a importância conferida a esta experiência e ao menino que passa a 

possuir significado em sua vida sendo, a partir de então, designado com letra maiúscula: 

o Menino. 

O protagonista recomeça a narrar o início do encontro unindo, deste modo, as 

duas pontas de um fio. A narrativa da cena encerra-se não com uma certeza, mas com 
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uma pergunta acerca da existência ligada ao imprevisível: “deveras se vê que o viver da 

gente não é tão cerzidinho assim?” (p. 103).  

Desse modo, na cena de travessia de Riobaldo, a descida infernal surge como 

metáfora para dizer da sua trajetória de aprendizagem, na qual ele é colocado frente aos 

seus infernos, a tudo aquilo que o desestabiliza. O protagonista inicia seu estado de 

devir, entrando em contato com as forças imponderáveis de si mesmo. 

Analisando o encontro de Riobaldo com o menino Reinaldo, José Carlos 

Garbuglio, em O Mundo Movente de Guimarães Rosa, interpreta todo o episódio como 

uma iniciação, passando a associar os signos que o compõe aos elementos dos rituais 

iniciáticos. De acordo com o crítico, o primeiro símbolo dessa iniciação está no 

distanciamento que ocorre entre Riobaldo e sua mãe, apontando Diadorim como seu 

iniciador. O momento em que Diadorim reage com uma faca ao homem que os assedia 

configura-se como o instante em que o ritual de iniciação se reveste de importância 

fundamental, sendo consagrado pelo sangue. O crítico destaca, ainda, a água como 

elemento que representa a fecundidade e o nascimento, marcando, deste modo, toda a 

trajetória simbólica de morte iniciática e renascimento de Riobaldo. Assim, o 

protagonista experimenta a repartição e a diferenciação com o mundo, pois, antes da 

travessia, encontrava-se numa relação de fusão e indiferenciação com o cosmos.  

A leitura da cena de travessia sob este ponto de vista torna-se interessante na 

medida em que a viagem iniciatória, a exemplo da descida infernal, relaciona-se com 

um estado de devir e transformação do homem. No volume quatro de Mil Platôs, 

instigando os leitores acerca da multiplicidade possível de devires, Deleuze e Guattari 

argumentam acerca das experiências iniciatórias que promovem o deslocamento e o 

devir do homem: 

Todas as viagens ditas iniciáticas comportam esses limiares e essas portas 
onde há um devir do próprio devir, e onde muda-se de devir, segundo as 
‘horas’ do mundo, os círculos de um inferno ou as etapas de uma viagem que 
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fazem variar as escalas, as formas e os gritos (DELEUZE; GUATTARI, 
2007b, p. 32-33)   
 
     

 A experiência de mudança, de passagem de um modo de ser a outro, só é 

possível acreditando-se que o homem não está acabado, mas que ele está sempre por se 

completar, sendo atravessado durante sua vida por momentos sucessivos de devir e de 

iniciação. Só há transformação naquele que se acredita faltante. Esse caráter de 

inacabamento humano é considerado por Riobaldo como a maior das aprendizagens de 

sua vida: “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, 1984a, p. 

21). É, também, a partir dessa consciência de incompletude que Aschenbach será 

movido para sua experiência de travessia e transformação existencial.  

Após completar cinqüenta anos e receber o título de nobreza pela importância de 

sua obra e embora esta fosse reconhecida em todo o país, Aschenbach descobria-se 

descontente, sentindo que algo faltara em sua literatura que, sendo fruto de prazer, 

também fosse motivo de satisfação para seus leitores. Decide-se por viajar, pois lhe 

“parecia razoável... não sufocar teimosamente uma necessidade” (MANN, 2000a p. 7), 

mas, na verdade, sabia que sua ânsia lasciva por viajar “era desejo de fuga” (p. 7). A 

escolha por aquilo que enraíza não produz mudança, mas é no inabitual que se pode 

gerar o novo. Por isso, ele temia os rostos familiares e a casa de campo para a qual ia 

em todos os verões e que reafirmaria seu cansaço e insatisfação. A partir de então, 

Aschenbach começa a instaurar seu próprio percurso de transformação e devir, pois, na 

visão de Deleuze e Guattari, o devir é processo do desejo, 

é partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui 
ou das funções que se preenche, extrair partículas entre as quais instauramos 
relações de movimento e repouso, velocidade e lentidões, as mais próximas 
daquilo que estamos em vias de nos tornarmos, e através das quais nos 
tornamos (DELEUZE; GUATTARI, 2007b, p. 64). 
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Em A Morte em Veneza, a travessia de gôndola configura-se como marco de 

crescente tensão na trajetória de aprendizagem de Aschenbach. Há na cena uma 

profusão de signos lúgubres que vão esboçando o percurso do protagonista em direção à 

morte. 

Ao descer da fuliginosa embarcação italiana, Aschenbach solicita uma gôndola 

que o leve a estação dos barcos, equilibrando-se precariamente nesta travessia cuja 

estranheza, já experimentada no navio, se dilata: 

Quem não teria de combater um ligeiro arrepio, um secreto temor e aflição ao 
embarcar pela primeira vez, ou depois de muito tempo, numa gôndola 
veneziana? Esse estranho veículo, herança intacta de tempos medievais e tão 
singularmente negro como, dentre tudo que existe, só um ataúde pode ser, 
lembra aventuras criminosas e mudas na noite de águas rumorejantes, lembra 
ainda mais a própria morte, esquifes e sepulturas lúgubres e a derradeira 
viagem silenciosa. E alguém teria notado que o assento desses barcos, aquela 
cadeira de barcos, laqueada de negro esquife e estofada em preto fosco, é o 
assento mais macio e voluptuoso e embalador do mundo? 7(MANN, 2000a, 
p. 23-24) 
 

O interior do barco, seu estofado e seu conforto é comparado a um caixão 

fúnebre e relacionado, explicitamente, à morte. Caracterizada de modo funesto, a negra 

gôndola veneziana faz remontar a mitológica barca dos mortos. A esse respeito, 

recordam-se as reflexões de Bachelard quando considera que barcos misteriosos 

presentes em narrativas remetem, de um modo ou de outro, à barca dos mortos (2002).  

Acomodado na gôndola, Aschenbach cerra os olhos e entrega-se a uma 

despreocupação até então desconhecida. Ele percebe que, ao redor de si, estende-se a 

imensidão da laguna e que ele navegava em direção aos perigos do “mar aberto” 

(MANN, 2000a, p.24). Com sua pluralidade de significações, o mar estará sempre 

                                                           
7 “Wer hätte nicht einen flüchtigen Schauder, eine geheime Scheu und Beklommenheit zu bekämpfen 
gehabt, wenn es zum ersten Male oder nach langer Entwöhnung galt, eine venezianische Gondel zu 
besteigen? Das seltsame Fahrzeug, aus balladesken Zeiten ganz unverändert überkommen und so 
eigentümlich Schwarz, wie sonst unter Allen Dingen nur Särge es sind, - Es erinnert na lautlose und 
verbrecherische Abenteuer in plätschernder Nacht, ES erinnert noch mehr na der Tod selbst, na Bahre und 
düsteres Begängnis und letzte, schweigsame Fahrt. Und hat man bemerkt, dass der Sitz einer solchen 
Barke, dieser sargschwarz lackiert, mattschwarz gepolsterte Armstuhl, der weichste, üppigste, der 
erschlaffendste Sitz Von der Welt ist?” (p. 26-27).  
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presente na trajetória do protagonista como símbolo possível das paixões, do fluxo 

contínuo e da imprecisão da vida e, ainda, como modelo de perfeição das formas.   

A sugestão da gôndola como uma embarcação funesta reforça-se ainda mais 

quando o gondoleiro é descrito de modo que se torna possível entrever um Caronte. 

Ressalte-se, contudo, que Thomas Mann não realiza uma mera transposição desse 

personagem que já se encontra presente na mitologia helênica, mas que o autor 

complexifica essa figura, tecendo uma imbricada malha simbólica que traduz um 

processo de desestabilização do protagonista em descida a seus próprios infernos. Na 

novela manniana, lê-se acerca do gondoleiro: 

Era um homem de fisionomia desagradável, brutal mesmo, vestindo roupa 
azul de marinheiro, com uma faixa amarela enrolada na cintura e um chapéu 
de palha já sem forma, cujo trançado começava a desfiar, atrevidamente 
caído de lado. O formato do rosto, o bigode louro e crespo sob o nariz curto e 
arrebitado faziam com que não parecesse de modo algum italiano. Embora de 
constituição mais para o franzino, a ponto de não parecer especialmente 
indicado para aquele ofício, manejava o remo com grande energia, 
empenhando todo o corpo em cada remada. Por vezes o esforço fazia com 
que contraísse os lábios, expondo seus dentes brancos. Com as sobrancelhas 
ruivas franzidas (...)8 (MANN, 2000a, p. 24-25) 

    

A fisionomia, considerada brutal, também se traduz no modo rude como o 

gondoleiro responde às perguntas de Aschenbach, que se espanta com uma atitude 

considerada rara na cidade que recebe com excessiva amabilidade os seus turistas, 

chegando o protagonista a designá-lo como “despótico gondoleiro” (p. 26). De 

semelhante modo, age Caronte com as almas que transporta para o reino do Hades, 

mostrando-se “tirânico e brutal para com elas, como um verdadeiro déspota” 

(GRIMAL, 1997, pág. 76). 

                                                           
8 “Es war ein Mann von ungefälliger, ja brutaler Physiognomie, seemännisch blau gekleidet, mit einer 
gelben Schärpe gegürtet und einen formlosen Strohhut, dessen Geflecht sich aufzulösen began, verwegen 
schief auf dem Kopfe. Seine Gesichtsbildung, sein blonder, lockiger Schnurrbart unter der kurz 
aufgeworfenen Nase liessen ihn durchaus nicht italienischen Schlages erscheinen. Obgleich eher 
schmächtig Von Leibesbeschffenheit, so dass Mann ihn für seinem Beruf nicht sonderlich geschickt 
geglaubt hätte, führte er das Ruder, bei jedem Schlage den ganzen Körper einsetzend, mit grosser 
Energie. Ein paarmal zog er vor Anstrengung die Lippen zurück und entblösste seine weissen Zähne. Die 
rötlichen Brauen gerunzelt (…)” (p. 28). 
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A descrição do bigode “louro e crespo” do gondoleiro e a constituição física 

mais para franzina, remonta à maneira como a aparência do barqueiro infernal é 

apresentada na mitologia. De acordo com Junito de Souza Brandão, no Dicionário 

Mítico-Etimológico da Mitologia Grega, o Caronte traz “barba hirsuta e grisalha” (p. 

188), representado, geralmente, “como um velho feio, magro, mas extremamente 

vigoroso” (p. 188). Do mesmo modo, o gondoleiro que conduz Aschenbach não possui 

um porte físico que indique ser ele apropriado para lidar com o remo e que, no entanto, 

navega com enorme vigor.  

O amarelo que compõe o traje e o vermelho que aparece na tonalidade ruiva das 

sobrancelhas do gondoleiro são cores recorrentes no rapaz do cemitério de Munique, no 

velho janota da embarcação italiana, no gondoleiro e no cantor bufo do Hotel de 

Banhos, figuras que aparecem a Aschenbach sugerindo a presença do doentio, do 

estranho e da morte. Richard Miskolci, no trabalho Thomas Mann, o artista mestiço, 

referido anteriormente, explica que a cor avermelhada dos cabelos aparece na novela de 

Thomas Mann nas imagens de homens de aspecto estrangeiro e que são estes “figuras 

evocativas da morte” (2003b, p. 56).   

Também em Doutor Fausto é possível perceber uma sugestão do mórbido no 

uso das cores vermelha e amarela que aparecem num episódio crucial desse romance, 

quando Adrian Leverkühn realiza o simbólico pacto com a doença e com o diabólico.  

Adrian é conduzido pelas ruas italianas e, ao final do trajeto, solicita um lugar 

onde possa fazer uma refeição. O guia de casquete vermelho cuja identificação estava 

inscrita numa placa de latão leva Adrian a um bordel, havendo certa identificação entre 

alguns elementos que compõem o guia e este lugar, como o corrimão da escada que é 

igualmente feita de latão e a lanterna do bordel que é vermelha como o casquete. No 
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recinto, Adrian é recebido por uma mulher que, dentre os detalhes grotescos que 

compunham sua imagem, usa “um rosário de contas amareladas”.  

Em Fenomenologia da Percepção, Maurice Merleau-Ponty analisa o modo 

como os vários sentidos humanos relacionam-se no ato de percepção do mundo. 

Estudando acerca da experiência perceptiva das cores, Merleau-Ponty explica que o 

amarelo e o vermelho são cores desestabilizadoras que promovem “a experiência de um 

arrancamento, de um movimento que se distancia do centro” (1994, p. 284). Deste 

modo, considera-se que as cores amarela e vermelha também promovem deslocamento, 

constituindo-se como signos deflagradores do vacilante percurso e do trágico desfecho 

da travessia de Aschenbach. 

Embora o gondoleiro direcione o percurso que leva o escritor até a região do 

Lido, será o garoto Tadzio o verdadeiro guia de Aschenbach na sua travessia pelos 

labirínticos caminhos de Veneza. Desempenhando o papel de Hermes, Tadzio é o 

condutor do protagonista em direção à morte. Hermes é a divindade que promove união 

entre Apolo e Dionísio. No seu ensaio intitulado “Thomas Mann: Apolo, Hermes, 

Dionísio”, Anatol Rosenfeld argumenta que é pela intermediação de Hermes que se 

“estabelece comércio entre o espírito e a vida, entre o ser e a aparência, entre a idéia e o 

esplendor sensível” (2006, p. 211).    

Nas observações acerca do nefasto gondoleiro, destaca-se, ainda, um monólogo 

ininterrupto que se desenrola numa língua incompreensível, proferida raivosamente 

entre dentes pelo gondoleiro. Na cruzada dantesca, no canto VII do Inferno, é Plutão 

que profere palavras intraduzíveis e raivosas contra Dante e Virgílio, e que, não 

correspondendo exatamente a nenhuma língua, funciona como uma espécie de língua 

infernal.    
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No episódio de Doutor Fausto acima referido, em que Adrian é conduzido pelas 

ruas italianas, o guia mistura palavras de idioma estrangeiro, criando uma espécie de 

língua única e infernal, daí sua força de estranheza e mistério. Lê-se no relato de Adrian 

sobre o seu encontro com o guia: “Apresentou-se-me como cicerone e identificou-se 

como tal pela plaqueta e por algumas palavras inglesas e francesas, diabolicamente 

pronunciadas, peautiful puilding e antiquidé extèmement indéressant” (MANN, 1994, p. 

189).  

Nesse sentido, as palavras desconexas do gondoleiro e incompreensíveis a 

Aschenbach funcionam como uma espécie de linguagem funesta, cujo conhecimento 

cabe, exclusivamente, àqueles que são guardiães dos mistérios infernais.  

 Ainda tentando impor-se diante de um possível criminoso, Aschenbach busca 

dar a direção por meio de suas ordens, indagando sobre o preço da viagem ao 

gondoleiro que responde tiranicamente: “– O senhor pagará” (MANN, 2000a, p. 26). 

Após essas categóricas palavras, Aschenbach faz uma menção direta ao Hades e 

ao poder que tem o insubordinado remador sobre sua vida: “mesmo que só esteja 

interessado em meu dinheiro e, com um golpe de remo pelas costas, me envie para a 

mansão do Hades, terei feito uma boa viagem” (p. 26). As referências ao inferno 

desdobram-se até os últimos signos presentes que compõem a cena de travessia quando 

o protagonista chega ao Lido e indica o lugar onde se hospedará. Acompanhando o 

carregador de suas bagagens em direção ao Hotel de Banhos, Aschenbach atravessa 

uma alameda coberta por flores brancas que sugere uma relação com o Aqueronte, o 

mais importante rio infernal, o rio de álamos brancos, conforme define Junito de Souza 

Brandão, em seu dicionário supracitado. 

Segundo o mito grego, Caronte é o responsável por dirigir as barcas, 

transportando as almas para o reino dos mortos, atravessando as águas infernais dos rios 
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Aqueronte, Flegetonte, Cocito, Estige e Lete. Porém, a travessia só pode ser feita 

mediante pagamento de um óbolo. Os mortos são, assim, obrigados a dar algumas 

moedas ao barqueiro como paga pela viagem.  

Embora tenha sentenciado a Aschenbach a inevitabilidade do pagamento pela 

travessia, o gondoleiro desaparece após ter conduzido o passageiro até o destino 

desejado sem ter, no entanto, recebido a paga pelo seu serviço. O desejo inicial do 

protagonista de que a travessia durasse para sempre ressoa agora morbidamente. Ao 

longo da narrativa vai se evidenciando ser a trajetória de Aschenbach uma viagem para 

a morte. Deste modo, confirma-se na morte seu anseio primeiro de realizar, nas águas 

do mar veneziano, uma viagem infinita.  

Tendo sido destacados os aspectos das cenas considerados principais para o 

enfoque deste estudo, cabe agora observar como a mobilização de uma série de 

símbolos e de elementos mitológicos nas escritas de Thomas Mann e de Guimarães 

Rosa torna-se significativa para a aprendizagem de Aschenbach e Riobaldo.  

  

 
4.2 Desdobramentos narrativos e aprendizagens existenciais 
 
 

  

Temas e símbolos que se apresentam nas cenas de travessia dos protagonistas 

condensam alguns dos principais leitmotive das narrativas.  

A neblina constante em Grande sertão: veredas e a atmosfera cinzenta de A 

Morte em Veneza aparecem já nos episódios de travessias e configuram-se como 

decisivos motivos que perpassam singularmente os demais, marcando o conflituoso do 

mundo tornado ambíguo. A opacidade insistente delineia o mundo dominado por 

Dionísio. É desse modo que, nas duas narrativas, se vê a imagem do tigre dionisíaco 

insurgir nos espaços onde transcorrem os dramas dos protagonistas. 
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Em Grande sertão: veredas, Riobaldo não detém todo o controle da sua 

trajetória, e o sertão é metaforizado como o próprio tigre no qual ele monta e explica ser 

difícil de domar, pois “todos que malmonta no sertão só alcançam de reger em rédeas 

por uns trechos; que sorrateiro o sertão vai virando tigre debaixo da sela” (ROSA, 

1984a, p. 350). Em A Morte em Veneza, ao ser incitado de ânsia por viajar através da 

imagem do forasteiro de Munique, Aschenbach vê, inicialmente, uma espécie de selva 

antidiluviana onde faísca “as pupilas de um tigre agachado” (MANN, 2000a, p. 6). 

Decidindo-se por viajar, no entanto, ele expõe não desejar ir “para muito longe, não 

exatamente até os tigres” (p.8). Mas, ao mudar o roteiro de sua viagem, singrando para 

Veneza, o protagonista vai em direção justamente para a cidade que, como se pontuou 

no capítulo 1, está configurada pelo dionisíaco e lhe propiciará o contato com a 

desmedida instauradora do trágico.    

Nas peripécias de Riobaldo, o conflito existencial entendido como uma 

navegação sobre as águas e descida infernal continua a ser representado na travessia 

pelo sertão que passa a ser delineada a partir de metáforas náuticas. Enfrentando o Liso 

do Suçuarão sob o comando de Riobaldo, a aventura é comparada a uma travessia 

aquática: “e os cavalos, vagarosos; viajavam como dentro dum mar” (ROSA, 1984a, p. 

474). Concomitantemente, o sertão é cenário para o pacto com o demo, sendo, muitas 

vezes, configurado como um inferno na terra cuja travessia é difícil de realizar. 

Também, as reflexões acerca do inacabamento humano e da necessidade de aprender a 

conjugar aparentes opostos como o medo e a coragem são algumas das principais 

questões presentes na simbólica travessia riobaldiana sobre o Rio São Francisco e que 

sofre sucessivos desdobramentos na experiência do protagonista. 

Dada a importância que a travessia aquática assumiu na sua vida, Riobaldo 

rememora a cena em momentos decisivos de sua trajetória pelo sertão, nos quais ele 
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conhece, a cada instante, um meandro insuspeitável de si e uma qualidade nova de 

coragem e de medo. Por diversas vezes, ao longo da narrativa, o protagonista faz 

remissões àquele dia no fim da infância em que conheceu o Menino. 

Quando anda sem rumo pelo sertão, depois de ter fugido do bando de Zé Bebelo, 

Riobaldo reencontra Diadorim e toma a decisão de seguir os ramiros, relembrando o 

encontro com o menino no rio: “Soflagrante, conheci. O moço, tão variado e vistoso, 

era, pois sabe o senhor quem, mas quem, mesmo? Era o Menino! O Menino, senhor 

sim, aquele do porto do de-Janeiro, daquilo que lhe contei, o que atravessou o rio 

comigo, numa canoa bamba, toda a vida” (p. 129). Percebe-se que a fala do próprio 

Riobaldo já sugere uma associação daquela aventura no rio com a travessia que 

constitui sua vida inteira. Tal relação entre a parte e o todo interessa particularmente às 

presentes reflexões, pois reafirma o caráter que tem a cena de ser símbolo de toda a 

trajetória riobaldesca.  

Numa crucial batalha com os hermógenes, Riobaldo desconfia de Zé Bebelo e 

está decidido a matá-lo e a tomar a chefia caso haja traição. Na variação constante de 

seus sentimentos, Riobaldo experimenta, neste episódio, o total destemor e a força de 

mando que traz consigo. Embora passe a olhar Zé Bebelo com desconfiança, admira o 

poder de comando do chefe que decide por atravessar o Sucruiú, mesmo com o alerta 

dos catrumanos acerca da peste. A coragem do chefe é colocada em paralelo a de 

Diadorim cuja bravura Riobaldo conheceu já naquela travessia do São Francisco: 

 

Para mim, ele estava sendo feito o canoeiro mestre, com o remo na mão, no 
atravessar o rebelo dum rio cheio. – “Carece de ter coragem... Carece de ter 
muita coragem...” – eu relembrei. Eu tinha. Diadorim vindo do meu lado, 
rosável mocinho antigo, sofrido de tudo mais firme, duro de temporal, 
naquelas constâncias. (...) com Zé Bebelo da minha mão direita, e Diadorim 
da minha banda esquerda: mas, eu, o que é que eu era? Eu ainda não era 
ainda (ROSA, 1984a, p. 365). 
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Riobaldo traz à tona símbolos daquele dia e as palavras tão decisivas de 

Diadorim que marcaram sua trajetória: “Carece de ter coragem”. Porém, o protagonista 

vê-se entre duas forças, sendo apenas conduzido, ainda não se concebendo capaz de 

dirigir sua vida através do poder de sua própria coragem. 

No momento de maior temor da sua vida, quando Riobaldo está prestes a ir às 

Veredas Mortas e travar o pacto com o demo, ele relembra o dia em que conheceu 

Diadorim no porto, buscando novamente atribuir significados para aquele fato ocorrido 

há tanto tempo:  

Diadorim, o Reinaldo, me lembrei dele como menino, com a roupinha nova e 
o chapéu novo de couro, guiando meu ânimo para se aventurar a travessia do 
Rio do Chico, na canoa afundadeira. Esse menino, e eu, é que éramos 
destinados para dar cabo do Filho do Demo, do Pactário! O que era o direito, 
que se tinha. O que eu pensei, deu de ser assim (ROSA, 1984a, p. 382). 
 

Riobaldo acredita que, desde aquele encontro com Diadorim que guiava os 

propósitos de sua alma, seu destino havia sido traçado e que ele fora designado a matar 

por um desejo que estava além dele mesmo. Indo em busca dos inimigos, Riobaldo 

afirma que o intento de matar Hermógenes não é um projeto seu, mas de Diadorim. No 

entanto, a empreitada se evidencia, cada vez mais, ser uma ambição do próprio 

Riobaldo. Embora o desejo de vingança não seja dele, é ele quem aspira aprender e se 

transformar, enfrentando seus próprios avessos e os perigos dos imponderáveis de suas 

forças.  

Observando, por outro lado, a experiência de Aschenbach, percebe-se que a 

travessia sobre as águas continua a ser experimentada nas ruas aquáticas de Veneza na 

qual se entrevê a decomposição e a iminência da morte. O escoar do tempo que o 

impulsionara a viajar é outro motivo condutor presente na cena de travessia e que se 

desdobra na fulminante estada do escritor burguês na cidade italiana. Na viagem de 

gôndola, o protagonista julga ser muito tarde para sair das mãos do gondoleiro 
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considerando, assim, a inevitabilidade da situação, pois acredita não haver mais tempo 

para retroceder e fazer uma nova escolha.  

Duplamente labiríntica, Veneza é constituída por caminhos de água que se 

costuram com a misteriosa arquitetura e as ruelas trançadas por pontes. Esse labirinto de 

pedra torna-se o cenário ideal para que Aschenbach conheça a hybris dionisíaca 

instauradora da transgressão e perturbadora da moral. O protagonista alicerçara toda sua 

vida e sua arte no princípio apolíneo da sofrosyne que acredita ser a partir da 

inteligibilidade que se alcança o conhecimento e a beleza. Porém, ao experimentar a 

paixão, ele conhece o elemento dionisíaco que abre caminho para o devir, trazendo em 

seu bojo o extravasamento e a destruição. Deste modo, pensando a metamorfose de 

Aschenbach, pode-se estabelecer um estreito diálogo com Nietzsche que, em O 

Nascimento da Tragédia, explica: “quem não só compreende a palavra ‘dionisíaco’, 

mas se compreende nela... fareja a decomposição” (2007b, p. 61). O protagonista sente 

um sombrio contentamento pelo estado de putrefação da cidade, pois ele 

“experimentava uma obscura alegria pelo que, camulfado pelas autoridades, se passava 

pelos becos sujos de Veneza – esse segredo pernicioso da cidade, que se confundia com 

seu próprio segredo” (MANN, 2000a, p. 62). O processo de deterioração do 

protagonista ocorre em paralelo ao alastramento da doença em Veneza. Ao passo que as 

águas venezianas apodrecem, Aschenbach vai simbolicamente se liquefazendo, unindo-

se a desmedida e a perfeição do mar que desintegra as formas devolvendo o homem ao 

nada.  

 Na noite anterior à sua morte, Aschenbach defronta-se com o cantor bufo figura 

que, como já se destacou, prefaciam a doença e a morte juntamente com o rapaz de 

Munique, o velho da embarcação e o gondoleiro. Comandando o grupo de artistas 

ambulantes, o cantor de aparência nauseante e de cabelos ruivos provoca um misto de 
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fascinação e repulsa nos expectadores burgueses do hotel. Com forçosas pantomimas e 

as sinistras gargalhadas da famosa cantiga italiana, o bufão zomba dessa classe que 

também se encontra em estado de decomposição e que, fechada num mundo particular, 

ignora o prenúncio de sua própria desintegração e da simbólica epidemia que já se 

propaga em seu seio.   

Se o tempo é escasso para a agonizante burguesia, ele também o é para 

Aschenbach. A todo instante, o narrador cria novos epítetos para o protagonista, 

marcando o pouco tempo que resta a este “artista que envelhecia” (p. 51), “homem 

grisalho” e para quem já era “tarde demais” (p. 54) se entregar a profunda embriaguês 

dos sentidos.   

Ao ser acometido tardiamente pela paixão e descobrir que fora a sensualidade 

criadora que faltara a sua arte, Aschenbach defronta-se tragicamente com a sentença do 

tempo. Ao descobrir seu engano, já é demasiado tarde. Ele relembra a antiga ampulheta 

da casa dos seus pais que, desde aquela época, já evidenciava o tempo que se esvai num 

fluxo irreversível. Considerando a adaptação de A Morte em Veneza, percebe-se como 

Luchino Visconti confere ênfase ao leitmotiv temporal presente na narrativa manniana. 

Num flashback do filme, no qual conversa com Alfred, Aschenbach especula acerca da 

areia vermelha que escorre, quase imperceptivelmente, da parte superior da ampulheta. 

As reflexões de Aschenbach acerca do tempo, em muito se assemelham as que se 

apresentam em Doutor Fausto, no qual a ampulheta, que já fora posta em movimento, 

também é utilizada como imagem representativa da rapidez com que o tempo, 

fatidicamente, se consome. Considera-se, portanto, fortuito trazer novamente à baila 

para estas discussões, algumas reflexões acerca do filme do cineasta milanês.  

Em Imagem-Tempo, Gilles Deleuze analisa, numa série de obras 

cinematográficas, o que ele chamou de imagens cristais. As imagens cristalinas não são 
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as que levam a confusão entre o real e o imaginário, mas as que possibilitam a dupla 

visão, a indiscernibilidade entre o que sejam imagens reais e virtuais, promovendo “um 

avesso e um direito perfeitamente reversíveis” (DELEUZE, 2005, p. 89). Deleuze 

aponta que a cinematografia viscontiana representa o último estado das imagens cristais, 

a do cristal em decomposição, destacando quatro elementos fundamentais de Visconti 

que bem tratam desse estado. O mais importante desses elementos é “a idéia, ou melhor, 

a revelação de que algo chega tarde demais” (p. 118) e que não pode evitar a 

decomposição. 

Sendo grande conhecedor da obra de Thomas Mann, Visconti interessou-se, 

sobretudo, por essa dimensão da novela, na qual a descoberta de Aschenbach é 

acompanhada pela impossibilidade de virar a ampulheta e fazer o tempo retroceder.  

A incapacidade de voltar ao passado e recuperar a vitalidade das formas associa-

se, por sua vez, à asquerosa figura do velho janota. Na sintética e perspicaz análise 

acerca do filme viscontiano, Arthur Nestrovski, em Ironias da Modernidade, explica o 

retorno dessa aparição: 

Vista como um todo, a novela descreve um lento processo de inversão: 
Aschenbach vai se transformar aos poucos naquela persona mais desprezada 
por ele mesmo, no início, e isto se dará perversamente, ao seguir até o fim o 
seu próprio e mais íntimo credo (NESTROVSKI, 1996, p. 91).  

  

Ironicamente, o velho ébrio da embarcação pelo qual o protagonista sentira 

tamanho asco, retorna no próprio Aschenbach através da máscara de juventude com a 

qual este se camufla. O disfarce não é capaz de driblar o peso do tempo, mas, ao invés 

disso, a maquiagem reforça simbolicamente o mundo tornado ambíguo a partir da união 

entre Apolo e Dionísio, entre a medida e a perfeição da forma e os deslimites da paixão. 

Pode-se observar, nas imagens selecionadas do filme de Visconti, o modo como o 

cineasta marca pictoricamente a semelhança entre o velho janota (figura 4) e 

Aschenbach (figura 5) nos instantes finais da trajetória existencial do protagonista.  
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Figura 4 

 

Figura 5 

 

Pensando os processos de aprendizagem de Riobaldo e Aschenbach, percebe-se 

que, inicialmente, ambos crêem na possibilidade de estabilizar o mundo em valores 

opostos que se excluem mutuamente.  

Tentando desdobrar entendimentos acerca de si e da realidade, a aprendizagem 

de Riobaldo tende à descoberta da condição paradoxal humana e à conseqüente 

impossibilidade de separação das coisas:  

 
Eu careço de que o bom seja bom e o ruim ruím, que dum lado esteja o preto 
e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe 
da tristeza! Quero os todos pastos demarcados... Como é que posso com este 
mundo? A vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a esperança mesmo do 
meio do fel do desespero. Ao que, este mundo é muito misturado... (MANN, 
2000a, p. 207) 
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Embora deseje ordenar o mundo em pares opositores, a fala do protagonista 

direciona-se para o deslocamento de valores fechados, ao se deparar com um mundo 

misturado no qual a “esperança” e o “fel do desespero” não estão situados a priori em 

lados opostos, mas que só são compreensíveis tendo como referência o movimento da 

existência mesmo que não pára de se deslocar. 

Ao refletir acerca da tensão dramática, em “Elementos dramáticos da estrutura 

de Grande sertão: veredas”, Evelina Hoisel considera que é na tentativa em desmisturar 

os objetos existentes que se gera a tensão entre Riobaldo e o mundo e que tal dicotomia 

 só pode ser superada através da percepção de que as coisas não são 
antagônicas e não se deixam compreender em contrários e oposições binárias. 
Nesse sentido, o discurso do velho Riobaldo é também uma prática 
desconstrutora da filosofia clássica, que repousa no princípio da 
discernibilidade, da possibilidade de separar o verdadeiro do falso, o bem do 
mal (HOISEL, 1991, p. 488) 
 
 

Apurando-se no gosto pelo raciocínio, buscando discernir o mundo e apossar-se 

conscientemente dele, o protagonista declara: “Eu gosto muito de moral. Raciocinar, 

exortar os outros para o bom caminho, aconselhar a justo” (p. 14). Na seqüência, num 

movimento desconstrutor do pensamento clássico, Riobaldo torna ambíguo o conhecido 

dito socrático “só sei que nada sei”, afirmando: “eu quase que nada não sei. Mas 

desconfio de muita coisa” (p. 14).  

Em O Nascimento da Tragédia, Friedrich Nietzsche considera que “a palavra 

mais incisiva em favor dessa nova e inaudita estimação do saber e da inteligência foi 

proferida por Sócrates, quando verificou que era o único a confessar a si mesmo que 

não sabia nada” (2007b, p. 82). Desse modo, ao considerar que há muita coisa de que 

só pode desconfiar, relativizando a predileção pelo raciocínio e a supremacia de um 

mundo inteligível, Riobaldo desconstrói a voz socrática ao invés de validá-la, 

considerando a presença da intuição e dos sentidos na sua aprendizagem. Na tentativa 



107 
 

de conhecimento de si e da realidade, o protagonista percebe que estes não se mostram 

reveladores de um centro de verdade, mas de uma multiplicidade. Descobrindo a 

pluralidade de desejos que coabitam no homem e que o mundo é um fluxo incapaz de 

ser pensado a partir de pólos estanques, Riobaldo evidencia uma das principais lições 

aprendidas nos rasos do sertão, a de que “o real não está na saída nem na chegada: ele se 

dispõe para a gente é no meio da travessia” (ROSA, 1984a, p. 60).  

Ao longo da narrativa de Grande sertão: veredas, o protagonista vai 

descobrindo que a realidade não existe como instância dada, delineada a partir de 

polaridades excludentes, havendo somente direções movediças e mudança interminável.  

O mundo é descoberto pouco a pouco enquanto devir e é essa compreensão de uma 

existência em travessia que possui afinidade com o pensamento de Gilles Deleuze e 

Félix Guattari quando estes consideram, no volume quatro de Mil Platôs, que “uma 

linha de devir não tem nem começo nem fim, nem saída nem chegada, nem origem nem 

destino... uma linha de devir só tem meio” (2007b, p. 91).    

Aschenbach também crê, inicialmente, num mundo em que a razão e a paixão 

podem ser separadas sem conflito. No começo de sua estada no Lido, ele acredita ser 

capaz de contemplar a perfeição da beleza apolínea sem se envolver sensualmente com 

ela.  Em suas elucubrações filosóficas, enquanto observa Tadzio, o protagonista 

imagina-se, por duas vezes, falando ao garoto polonês, como se fosse o próprio Sócrates 

instruindo Fedro acerca do amor e da virtude. Na primeira vez, Aschenbach, tomando 

emprestada a voz socrática, ensina que a Beleza é a única forma ideal que pode ser 

percebida através dos sentidos, pois o Divino, a Razão, a Virtude e a Verdade não 

podem ser compreendidas pela sensação, mas apenas pela via do inteligível. A Beleza é 

entendida como o caminho que conduz o homem sensível ao espírito, tornando-se útil 

ao artista que a transforma em conhecimento.  
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Em Fedro, Sócrates faz uso da imagem da parelha alada para exemplificar 

acerca das vontades humanas controversas. O cocheiro que governa o homem dirige um 

par de cavalos, sendo um bom, “dotado de sobriedade e pudor” (PLATÃO, 1999, p. 

158), e outro mau, “amigo da soberba e da lascívia” (p. 158) que segue o caminho 

conforme sua própria cobiça. Ao homem caberia a difícil tarefa de refrear os impulsos 

do animal indomado. A escolha de Aschenbach direciona-se contrariamente à 

advertência socrática, pois, experimentando o embate dentro de si, ele anseia que a força 

de seu delírio imponha-se à sua costumeira sobriedade.  

No segundo momento em que se imagina num diálogo com o pequeno efebo, o 

protagonista, já enredado pela paixão, reafirma ser a beleza o caminho pelo qual se 

chega ao espírito, no entanto, acrescenta:  

Pois é preciso que saibas que nós, poetas, não podemos percorrer o caminho 
da beleza sem que Eros se interponha, arvorando-se em nosso guia. (...) Vês 
agora que nós, poetas, não podemos ser nem sábios nem dignos? (...) como 
pode servir de educador quem traz em si um pendor inato e incorrigível para 
o abismo? 9(MANN, 2000a, p. 83).   

 

Aschenbach passa a desconstruir a postura moralizante que fora basilar em toda 

sua escrita e que lhe rendeu o título de nobreza e o reconhecimento geral da nação. Ele 

descobrira outra compreensão acerca da arte na qual a beleza, e não o conhecimento, 

passa a ser a única aspiração do artista. À forma associam-se a vida e o vigor, gerando a 

embriaguez dos sentidos, fazendo com que, desse modo, a vida e o espírito, o apolíneo e 

o dionisíaco voltem a se reintegrar. Aschenbach descobre que os dois deuses da arte não 

são inimigos, mas que a forma apolínea e a sensualidade dionisíaca são igualmente 

necessárias para a realização da obra de arte.  

                                                           
9 “Denn Du musst wissen, dass wir Dichter den Weg der Schönheit nicht gehen können, onhe dass Eros 
sich zugesellt und sich zum Führer aufwirt. (...) Siehst Du nun wohl, dass wir Dichter nicht weise noch 
würdig sein können? (…) Denn wie sollte wohl der zum Erzieher taugen, dem eine unverbesserliche und 
natürliche Richtung zum Abgrunde eingeboren ist?” (p. 84). 
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Assim, em suas travessias existenciais, Riobaldo e Aschenbach vão descobrindo, 

como se lê em O Nascimento da Tragédia, que a oposição não se dá entre Apolo e 

Dionísio, mas entre este último e Sócrates que considerava a supremacia da 

racionalidade em detrimento aos sentidos. Os ensinamentos de Sócrates propõem 

desfazer a tensão da existência humana e corrigi-la de seu aspecto paradoxal, 

substituindo o caráter trágico da vida por uma compreensão teórica. Em Grande sertão: 

veredas e em A Morte em Veneza, os protagonistas percorrem um caminho no qual 

descobrem a face trágica da existência, que se deve ao fato de ser esta um movimento 

paradoxal e conflituoso, na qual “Tudo que existe é justo e injusto e em ambos os casos 

é igualmente justificado” (NIETZSCHE, 2007b, p. 66).   

 
 
 
4. 2.1 O nome dos protagonistas e o elemento hídrico 
 

 

Refletindo acerca do modo como os símbolos dessas travessias encontram-se 

disseminadas nas trajetórias existenciais de Riobaldo e Aschenbach, destaca-se a 

composição e a mudança dos nomes dos protagonistas ao longo das narrativas. Ambas 

as personagens possuem, na formação dos seus nomes próprios, o elemento da água, 

símbolo de devir e, também, sofrem modificações em seus nomes, o que implica na 

tomada de uma nova atitude diante do mundo.   

Em O Recado do Nome, publicado primeiramente em 1976, recebendo nova 

edição em 2003, Ana Maria Machado dedica-se, especificamente, à análise de nomes de 

personagens de Guimarães Rosa, problematizando a função que tais nomes assumem 

em sua literatura.  
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De acordo com Machado, o nome das personagens rosianas não funciona como 

mero “elemento indicador”, mas como um dispositivo que costura os diversos fios da 

trama narrativa. Assim, a autora afirma que  

Uma primeira função do nome em Guimarães Rosa é, pois, a de questionar o 
próprio texto. A relação entre o nome e o texto não é apenas a do vínculo 
existente entre a parte e o todo. A análise do nome próprio em Guimarães 
Rosa mostra que ele desempenha um papel importante na própria geração do 
texto, no engendramento dos sintagmas, na produção da página escrita, no ato 
de fazer a obra (MACHADO, 1976, p. 194). 

 

O nome próprio das personagens, do modo como é articulado por Guimarães Rosa, 

decepciona qualquer ideal de identidade fixa e de univocidade. Ao contrário disso, os 

nomes são marcados pela polissemia e pela mudança e estão imbricados com todos os 

demais signos que compõem o universo das narrativas e as buscas existenciais dos 

personagens. Na obra de Thomas Mann, o nome próprio das personagens também 

engendra uma intricada rede significativa.  

A metamorfose e alternância de formas do nome dos protagonistas é outro 

aspecto a partir do qual se torna frutífero aproximar O Eleito e “A hora e vez de 

“Augusto Matraga”, mencionados no primeiro capítulo, pois, na novela rosiana, o 

protagonista muda de nome de acordo com sua trajetória de transformação, sendo 

tratado como Matraga, Augusto Esteves, o das Pindaíbas e o do Saco-da-Embira, Nhô 

Augusto. Em O Eleito, o drama do protagonista Gregorius situa-se na busca pela 

descoberta da sua origem. Aos dezessete anos, ele descobre não ser filho dos pescadores 

que o criara, e resolve sair à procura dos próprios pais. No entanto, a busca de Gregorius 

pelo que ele chama de “verdadeira identidade” está fadada a não ter êxito. Uma das 

evidências de que a idéia de uma identidade verdadeira só existe enquanto desejo 

hipotético ocorre no fato do seu nome, a marca primeira do que seria a identidade do 

sujeito, está sempre mudando. Inicialmente, ele é Gregorius, mas, também é chamado 

de Gregorss e de Gregor. Também, lhe apelidam de “Credemi”, de o “Triste”, 
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recebendo ainda uma série de epítetos nos desdobramentos da história. Desse modo, o 

nome do protagonista, e também de outras personagens, vão sofrendo alterações e se 

multiplicando no transcorrer narrativo.  

Ao analisar o nome de Riobaldo, Ana Maria Machado, no referido livro, destaca 

a presença do substantivo rio e do qualificativo baldo. O caráter de rio marca Riobaldo 

enquanto sujeito que se encontra em constante busca de completude existencial, mas 

que, assim como o elemento hídrico do rio que não para de fluir, o encontro com a 

unidade é sempre baldo, sempre frustrado. Como um destino inscrito no próprio nome, 

Riobaldo permanece sob o signo da falha, da impossibilidade de alcançar a perfeição do 

Uno.  

Pode-se lembrar, ainda, que baldo está ligado ao verbo baldear que, dentre 

outros sentidos possíveis, significa atravessar. Em sua trajetória existencial, Riobaldo é 

aquele que atravessa e que é atravessado, que passa de um lugar a outro, de um estado a 

outro. Nesse movimento de se fazer e de se desfazer permanente, Riobaldo recebe 

vários nomes. Ele é, inicialmente, apenas “Riobaldo”, sem sobrenomes que marquem 

qualquer pertencimento. Depois, é chamado de “Professor” na fazenda de Zé bebelo, é 

“Tatarana”, o bom jagunço atirador e, depois, é o chefe “Urutu-Branco”.  

Receber outro nome é um traço presente nos ritos de iniciação nos quais se 

inauguram etapas na vida dos sujeitos que assumem novas responsabilidades numa 

determinada sociedade. Quando Riobaldo assume o comando do bando, ele necessita 

ser renomeado, recebendo o nome de “Urutu-Branco”, passando por um processo de 

questionamento e aceitação do novo nome.  

Na trajetória de Aschenbach, percebe-se que, assim como os anseios de 

Riobaldo aparecem inscritos no seu próprio nome, ele também traz no nome as marcas 

de um sujeito faltante e de sua própria trajetória existencial.  
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O substantivo Bach significa laguna, riacho, marcando o protagonista em seu 

aspecto de fluidez. Aschenbach tem gravado no nome traços que não sugerem a fixidez 

do “ser”, mas a transitoriedade do vir a ser e a condição humana de mutabilidade.  É 

também a partir do nome que a travessia do protagonista prenuncia-se em seu caráter 

trágico, pois o qualificativo Asche, cinzas, permite que se estabeleça associação com a 

morte.  

Nas linhas que iniciam a narrativa de A Morte em Veneza, evidencia-se, através 

de alterações no nome do protagonista, que este é “iniciado” em um novo papel que lhe 

foi legitimado socialmente.    

Gustav Aschenbach recebe a preposição von em seu nome, passando a chamar-

se então, como corrige o narrador ao apresentar o protagonista, Gustav von Aschenbach. 

A partícula von que, grosso modo, corresponde às preposições de ou por em português, 

apresenta algumas singularidades de uso em língua alemã, pois, quando presente no 

nome próprio, a preposição marca título de nobreza.  

A alteração no nome de Aschenbach introduz, já nas primeiras linhas da novela 

manniana, a problemática do artista em crise, cuja degradação caminha em paralelo à 

crise histórica: 

Numa tarde de primavera do ano de 19..., que meses a fio vinha mostrando ao 
nosso continente um semblante tão ameaçador, Gustav Aschenbach, ou von 
Aschenbach, como passara a chamar-se oficialmente desde seu 
qüinquagésimo aniversário, saíra de sua residência na rua do Príncipe 
Regente, em Munique, para um longo passeio solitário10 (MANN, 2000a, p. 
3).    

  

Mesmo tendo atingido o reconhecimento social, Aschenbach sente a 

proximidade da falência inventiva de sua escrita, somando-se a isto a catástrofe 

histórica. Embora o ano exato apareça em suspensão pelo uso das reticências, pode-se 

                                                           
10 “Gustav Aschenbach oder von Aschenbach, wie seit seinem fünfzigsten Geburtstag amtlich sein Name 
lautete, hatte an einem Frühlingsnachmittag des Jahres 19.., das unserem Kontinent monatelang eine so 
gefahrdrohende Miene zeigte, Von seiner Wohnung in der Prinz-Regentenstrasse zu München aus allein 
einen weiteren Spaziergang unternommen” (p. 7). 
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entrever, considerando-se a época em que a novela foi escrita por Thomas Mann, que 

este “semblante tão ameaçador” refere-se à proximidade da Primeira Guerra Mundial. 

Uma vez sugerido o paralelo com a História, e sendo tarde demais para o protagonista 

produzir uma nova obra, percebe-se também ser tarde demais para o mundo livrar-se da 

barbárie bélica. 

A nova condição de nobreza sentida na mudança do nome irrompe em 

Aschenbach a consciência do seu próprio enfado e insatisfação com sua produção 

artística, desse modo, o protagonista atravessa um período de questionamento desse 

novo nome e a nova condição que este lhe acarreta. O protagonista sai em busca de 

compreensão para as dúvidas que o assolam. É, então, enquanto laguna de cinzas que 

Aschenbach percorre as labirínticas ruas da “cidade aquática” (MANN, 2000a, p. 24), 

entregando-se à doença e à destruição e a uma apropriada morte em Veneza.  

 

 

4.2.2 Diadorim e Tadzio: o mito do andrógino e os desfechos trágicos dos 

protagonistas 

 

Embora tentem ordenar a realidade a partir da compreensão metafísica da 

separação de opostos, Riobaldo e Aschenbach experimentam a tensão das polaridades 

ao serem conduzidos pelos escuros da paixão. Simbolicamente repartido da unidade 

primitiva, o movimento de Riobaldo no mundo é, sobretudo, uma tentativa de 

recuperação da inteireza. Aschenbach, por outro lado, aspira à perfeição da beleza que 

faltara a sua arte. As buscas dos protagonistas por reintegração à totalidade encontram 

sua síntese nas paixões pelas figuras andróginas de Diadorim e Tadzio.   
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Estudando acerca do mistério da totalidade em Mefistófeles e o Andrógino, 

Mircea Eliade explica que o andrógino é considerado o modelo do homem perfeito e da 

unidade primitiva do ser. Em O Banquete de Platão, o mito acerca da origem do homem 

é explicado a partir da imagem do andrógino, cujo simbolismo é trazido no momento do 

discurso de Aristófanes acerca do amor, no qual este argumenta que o homem fora 

inteiro no princípio dos tempos, tendo sido repartido pela fúria dos deuses, estando 

fadado a viver em eterna busca, sempre desejoso de se completar em sua carência.   

Ao tematizarem o amor, nas narrativas de Grande sertão: veredas e de A Morte 

em Veneza, Guimarães Rosa e Thomas Mann têm em vista a concepção de Platão, 

presente em algumas obras desse filósofo, e discutida, em especial, em O Banquete. No 

ensaio “O amor na obra de Guimarães Rosa”, Benedito Nunes estuda acerca do tema do 

amor na obra rosiana, explicando como, na elaboração deste tema na obra do escritor 

mineiro, está presente a idéia platônica de que, através do amor deve produzir-se a 

beleza e elevar-se, gradativamente, em direção ao espiritual. Pensando em A Morte em 

Veneza, recorda-se que é com uma idéia platônica semelhante a esta que Aschenbach 

compreende inicialmente o amor, e fala ao seu amado Tadzio estabelecendo explícita 

intertextualidade com obras platônicas como O Banquete e Fedro. Em Thomas Mann, o 

artista mestiço, Richard Miskolci explica que para escrever a novela A Morte em 

Veneza, “Mann dedicou-se inicialmente à leitura platônica do amor, leu O banquete, 

Fedro e até o Erotikus de Plutarco. Também leu comentadores, especialmente a análise 

de Lukács de O banquete, na qual o filósofo húngaro afirma que o último anseio do 

artista é o amor” (2003b, p. 52).  

Nas narrativas de Grande sertão: veredas e A Morte em Veneza, no entanto, eis 

que Dionísio atravessa, afastando um ideal de amor harmônico e virtuoso, e os 

protagonistas passam a ser conduzidos pelos escuros da paixão que os arrastam para o 
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mais primitivo e caótico de si. No referido ensaio, Benedito Nunes destaca que na 

concepção de amor de Guimarães Rosa, “o espiritual não suprime a carne” (1994, p. 

115), não havendo uma compreensão dicotômica, pois, na erótica rosiana, “o espiritual é 

o esplendor, a refulgência do amor físico, aquilo em que a sensualidade se transforma, 

quando se deixa conduzir pela força impessoal e universal do eros” (p. 115). Em A 

Morte em Veneza, Aschenbach reconhece que é impossível ansiar o espiritual, 

percorrendo o caminho da beleza “sem que Eros se interponha como guia” (MANN, 

2000A, p. 83), sem que o artista desça, também, as entranhas do abismo, ao ínfero 

mundo do dionisíaco.   

Ligado aos mitos cosmogônicos, o andrógino representa exemplarmente a 

unificação existente no princípio dos Tempos. Em diversas tradições, nos relatos acerca 

da totalidade original e da criação do mundo, Deus e o Diabo não são concebidos como 

opositores, mas como parceiros na fundação do Universo. Eliade inicia suas reflexões 

acerca do segredo da totalidade primordial, destacando, justamente, o “Prólogo ao Céu” 

do Fausto de Goethe, no qual se vislumbra a simpatia mútua entre Deus e Mefistófeles. 

Em Grande sertão: veredas, diversos personagens, estórias e símbolos são 

atravessados por forças que estão para além do Bem e do Mal. Embora tente por 

diversas vezes assegurar a separação entre Deus e o Diabo, Riobaldo vê-se imerso num 

mundo de mistério e paradoxo no qual o divino e o demoníaco compõem os dois lados 

de uma mesma moeda. As próprias existências de Deus e do Demo são postas em 

xeque. Desta forma, ao afirmar que “o diabo existe e não existe” (ROSA, 1984a, p. 9) 

ao mesmo tempo, torna-se impossível fixá-lo em categorias. A compreensão sobre o 

demo ocorre numa terceira perspectiva, distante das polaridades excludentes de existir 

ou inexistir, mas considerando exatamente a simultaneidade. Ao mesmo tempo em que 

o diabo existe, habitando “dentro do homem, os crespos do homem” (p. 10), ele também 
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não tem fisicalidade, só existindo enquanto construção e parte do homem. Em A Morte 

em Veneza, o êxtase com a perfeição da beleza divina que Aschenbach vislumbra em 

Tadzio ocorre na forma de uma orgia demoníaca. Em sonho, o protagonista vive sua 

noite de Walpurgis, de luxúrias e extravasamento dionisíaco. Assim, a não 

dicotomização entre o divino e o demoníaco, nas escritas de Guimarães Rosa e Thomas 

Mann, traz à cena narrativa a potência do paradoxo.  

  Ao reencenar o drama cósmico em suas existências, o homem encontra-se, 

inicialmente, num estado de totalidade com as formas, sofrendo depois a desagregação 

com o logos nascendo para a fragmentação do Cosmos para, em seguida, movimentar-se 

no anseio pela reintegração com o Caos. A condição de existência do homem no 

cosmos, explica Mircea Eliade, “é definido justamente pelo devir, pelo movimento 

contínuo e pela tensão de contrários. Não mais se mover e não mais ser dilacerado pelas 

tensões entre os contrários equivale a não existir mais no Cosmos” (1999, p. 126). 

Desse modo, a figura do andrógino nas experiências de Riobaldo e Aschenbach 

marca, acentuadamente, a presença da tensão irresolúvel nas trajetórias de sofrimentos e 

aspirações dos protagonistas no mundo, na esperança de encontrar o que lhes escapam. 

É o desejo de totalidade que impulsiona tais buscas que estão marcadas pelo movimento 

incessante, pelo devir, na procura por completude que permanece sempre como um 

ideal inatingível.  

Nas suas andanças, Riobaldo tenta superar seu estado fragmentário. Diadorim, 

em sua androginia, configura-se como possibilidade de reunificação, pois agrega, 

simultaneamente, o divino e o demoníaco, o feminino e o masculino, a luz e o obscuro, 

o oculto e o revelado. Durante a travessia no sertão, o amor por Diadorim e a tentativa 

de união transforma-se num desejo irrealizável, levando o protagonista à constatação de 

que “Diadorim era um impossível” (ROSA, 1984a, p. 458). Com a morte de Diadorim, 
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dá-se o reconhecimento que promove uma reviravolta nos anseios do protagonista que 

tem suas expectativas frustradas e o seu estar no mundo não alcança o ideal de 

harmonia: “Tempo é a vida da morte: imperfeição” (p. 549). Pode-se considerar que o 

sentido do trágico, na travessia de Riobaldo, reside na sua impossibilidade de reverter 

sua condição de sujeito paradoxal e inacabado e de voltar a unir, a re-unir seus próprios 

fragmentos.   

Aschenbach, por outro lado, descobre que lhe faltara a potência de Eros na sua 

arte e em suas escolhas durante a vida. Porém, ele não vê meios de unir-se a seu amado 

que está prestes a deixar o Hotel e a se desvencilhar de vez de sua veneração. Tadzio 

reúne os princípios do masculino e do feminino, do divino e do demoníaco, sendo 

tratado tanto como psicagogo, aquele que evoca a alma dos mortos, quanto comparado a 

Eros, evocando, dessa forma, simultaneamente, a morte e a vida. A morte de 

Aschenbach ganha dimensões trágicas na medida em que solapa qualquer possibilidade 

humana de se produzir uma obra com a plenitude da beleza divina que ele somente 

encontra em Tadzio. Ao morrer contemplando o garoto polonês e a infinidade marítima, 

Aschenbach entrega-se simbolicamente à perfeição da beleza e a Eros, através da 

autoimolação que é o meio de unificação por excelência, símbolo do desejo de 

reintegração à unidade primitiva. “A função essencial do sacrifício é voltar a juntar o 

que foi despedaçado in illo tempore” (1999, p. 99), explica Eliade. 

A doença contraída por Aschenbach assume, desse modo, um papel fundamental 

no seu anseio por reintegração a totalidade. Compreendendo a doença em sua dimensão 

simbólica, Susan Sontag, em A Doença como Metáfora, esclarece que, enquanto a 

tuberculose individualiza e segrega o doente do meio social, as doenças epidêmicas 

revelam o infectado como membro de uma comunidade. Assim, a cólera devolve 

Aschenbach à dimensão coletiva e à fusão com o Caos, sendo uma experiência 
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marcadamente dionisíaca, pois, enquanto o apolíneo proporciona a supremacia do 

indivíduo, o dionisíaco reintegra o homem ao sentimento de unidade primordial. 

As experiências de travessia aquática vividas pelos protagonistas em momentos 

singulares de suas vidas relacionam-se com todo o desdobramento de suas 

aprendizagens. O simbolismo aquático, segundo explica Mircea Eliade, em O Sagrado e 

o Profano, implicando tanto a morte quanto o renascimento. Esta compreensão 

simbólica da água atravessa as existências de Riobaldo e Aschenbach estando, também, 

presente nos desfechos de seus dramas existenciais.     

Na transição da infância para o amadurecimento, aos quatorze anos, Riobaldo 

imerge nas águas, morre simbolicamente e renasce. Ao emergir, ele se manifesta 

formalmente para o mundo, tornando-se consciente dele, sendo capaz de contemplá-lo 

na condição de diferenciado, mas não sendo capaz de voltar a se integrar com o Caos. A 

travessia de Aschenbach, por outro lado, se realiza na maturidade. Aschenbach não 

conhece o retorno de seu trajeto, permanecendo simbolicamente mergulhado nas águas 

da unidade pré-formal. A imersão simbólica configura o desejo de retorno a 

indiferenciação que multiplica a potencialidade da vida. 

Percorrendo os caminhos sinuosos de Grande sertão: veredas e de A Morte em 

Veneza, acompanham-se as aventuras aquáticas de Riobaldo e Aschenbach, que se 

lançam em rotas imprevistas, ao devir, que é o chamamento do mundo. Embora 

temerosos e vacilantes, os protagonistas seguem em direção a voz do desejo, propondo-

se a navegar, em seus frágeis barcos, um mundo cheio de dobras e curvaturas. Riobaldo 

e Aschenbach singram pelos escuros abismos de uma aprendizagem, na qual descobrem 

o paradoxo de suas existências que, assim como um rio de três margens, é processo e 

imperfeição. 
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5. INCONCLUSAS TRAVESSIAS 

 
 

Ao ler as narrativas de Grande sertão: veredas e de A Morte em Veneza, 

percebemos que há várias travessias que se processam. Nos seus percursos existenciais, 

Riobaldo e Aschenbach tentam estabilizar o fluxo da vida durante suas existências 

inteiras. No entanto, nem a saída de Riobaldo da jagunçagem, nem a morte de 

Aschenbach, paralisam o movimento.  

 Tendo abandonado a vida de jagunço, o Riobaldo barranqueiro, casado e 

apegado na fé em Deus parece ter acabado com a mobilidade da sua vida, vivendo no 

“range rede”, e deixando o simbólico caráter nômade do jagunço. No entanto, é na 

velhice ao se encontrar, aparentemente, num estado de fixidez, que ele realiza a 

travessia pela linguagem.  

Ao narrar sua vida, o protagonista continua experimentando a mobilidade de 

existir, pois seu gosto pela busca contínua de entendimento da existência e do mundo 

constitui-se como um permanente trânsito: “Por tudo, réis-coado, fico pensando. Gosto. 

Melhor, para a idéia se bem abrir, é viajando em trem-de-ferro. Pudesse, vivia para cima 

e para baixo, dentro dele” (ROSA, 1984a, p. 20). É, o próprio Riobaldo, quem relaciona 

seu gosto em especular idéias com a mobilidade da viagem, na qual o trem surge como 

metáfora para explicar acerca da travessia que é o mundo e o ato de contar.   

Desse modo, a aprendizagem que Riobaldo experimenta durante suas andanças 

pelo sertão tem continuidade na maturidade. Se, na dinâmica do mundo externo, ele 

guerreava e aprendia acerca do caráter processual da existência, ao se biografar, ele 

continua se elaborando e criando as trilhas do seu passado no instante mesmo em que 

fala.  
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Em Grande sertão: veredas uma escritura biográfica, Evelina Hoisel observa a 

complexidade das relações entre a vida vivida e a vida narrada por Riobaldo. Ao pensar 

a trajetória existencial do protagonista, a autora argumenta que, os obstáculos que este 

encontra para contar sua vida, estão associados à dificuldade do seu próprio percurso 

existencial que, representado exemplarmente pela travessia sígnica, desdobra-se ao 

infinito. 

Na experiência de Aschenbach, por outro lado, a decisão em permanecer em 

Veneza, mesmo sabendo do alastramento da epidemia, é uma entrega às forças do 

dionisíaco, percorrendo um caminho rumo à doença, que representa, na rede metafórica 

de Thomas Mann, um percurso em direção ao aniquilamento, que é, também, uma 

escolha em direção à aceitação da potência da vida. Nesse sentido, pode-se ler a decisão 

do protagonista de A Morte em Veneza, considerando as palavras de Nietzsche, em O 

Nascimento da Tragédia, quando este explica que, uma existência tomada pelo 

dionisíaco, afirma a vida em todas as suas formas, até no há nela de destruição (2007b). 

 Desse modo, ao ser conduzida por Eros, a morte de Aschenbach não se 

configura como negação, mas como afirmação da vida. Eros permite aos homens 

reintegrar-se a sua unidade primitiva e esse reencontro tem um desejo de permanência. 

Se a escassez de tempo impossibilita a realização do prazer absoluto do protagonista, a 

intemporalidade da morte permite-lhe a inteireza e a plenitude do gozo.  

 Oferecendo uma leitura filosófica da obra freudiana, Herbert Marcuse, em Eros 

e Civilização, considera que a transformação das diversas relações sociais e do corpo 

individual em Eros liberta o homem de uma função estritamente utilitária na sociedade, 

devolvendo-lhe a possibilidade de indagar acerca dos seus desejos. No capítulo “Eros e 

Thanatos”, Marcuse explica que tal erotização devolve uma dimensão sensual a 

existência e que Eros, por sua vez, possui uma atração irresistível com a morte, pois 
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esta, diferentemente da efemeridade vida, confere eternidade a satisfação. Ao superar o 

tempo, Eros transgride a condição temporal do prazer. Nesse sentido, Achenbach não se 

restringe ao momento pontual de satisfação com a beleza, mas anseia por torná-la 

eterna. Sua morte não estanca o fluxo do tempo, mas desdobra ao infinito o potencial da 

vida.  

A não conclusão das travessias dos protagonistas encontra-se representada, 

também, no modo como o espaço está configurado, no qual o mundo é apresentado em 

seu caráter de multiplicidade e abertura.  

Em Grande sertão: veredas, Riobaldo atravessa um sertão de muitos caminhos 

que se entremeiam, propiciando que se criem imagens plurais dessa geografia. O sertão 

é apresentado em suas incontáveis veredas que se estendem em múltiplas direções. Os 

mapas desses espaços são descontínuos e com possibilidades diversas de 

movimentação. O recurso digressivo da linguagem, utilizado no romance rosiano, 

promove a experimentação de um mundo sem princípio nem fim, circular. 

Em A Morte em Veneza, Aschenbach percorre as ruas da labiríntica cidade de 

Veneza. No verbete “Labirinto”, em Dicionário de Mitos Literários, André Peyronie, 

estuda imagens do labirinto na literatura, e explica que toda cidade deixa entrever a 

forma de um labirinto, mas, dentre todas, é Veneza a que melhor representa essa 

imagem. Os becos da cidade, na qual Aschenbach vive seu drama, dilatam-se em 

variadas direções. A pluralidade de caminhos metaforiza as tantas possibilidades de 

escolha que se apresentam para o protagonista que, desde a chegada a cidade italiana, é 

surpreendido por um mundo de emaranhadas vias, enfrentando enganosos trajetos, 

desvios de rota, encruzilhadas.  

Os espaços nas narrativas, nos quais Riobaldo e Aschenbach realizam suas 

trajetórias, propiciam que os protagonistas aprendam acerca do devir de suas existências 
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e do mundo. As imagens das veredas e do labirinto permitem estabelecer um diálogo 

com o modelo rizomático de representação das idéias, como pensado por Gilles Deleuze 

e Félix Guattari. Para estes filósofos, o rizoma é o “modelo de realização” da teoria das 

multiplicidades, pois ele se abre em variadas e simultâneas direções, possui múltiplas 

possibilidades de trajetos e, desse modo, torna-se representativo de uma perspectiva 

desierarquizada e plural do pensamento. 

Guimarães Rosa e Thomas Mann, problematizando acerca do paradoxo das 

coisas e dos homens, associam os lugares de travessia aos sujeitos que os percorrem e 

instauram seus devires, que, em suas andanças quixotescas, ressignificam os signos de 

suas existências. Nesse sentido, refletindo acerca da representação literária de 

Guimarães Rosa e Thomas Mann, consideramos as palavras de Gilles Deleuze que, em 

Crítica e Clínica, argumenta: “trajetos e devires, a arte os torna presentes uns nos 

outros; ela torna sensível sua presença mútua e se define assim, invocando Dionísio 

como o deus dos lugares de passagem e das coisas de esquecimento” (1997, p. 79) 

Ao ler obras em devir como Grande sertão: veredas e A Morte em Veneza, 

somos deslocados dos parâmetros existentes acerca da representação narrativa, e tal 

ruptura de um horizonte esperado, confere abertura aos signos, potencializando-os a 

realizar imprevistos trajetos. A travessia que experimentamos no ato da leitura, também, 

continua a se processar, pois, ao fechar o livro, sentimos que as certezas escorregam e 

somos povoados por interrogações. Nas reflexões aqui tecidas, atentando para a abertura 

sígnica do texto literário, e para o modo como Guimarães Rosa e Thomas Mann fazem 

uso de imagens capazes de representar a multiplicidade e o paradoxo da condição de 

existir do homem, buscamos reafirmar a força da vida e da arte em seu devir. 
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