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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é estudar as relações entre os signos textuais e visuais na 
construção de uma narrativa do sertão no livro A João Guimarães Rosa (1969) da 
fotógrafa Maureen Bisilliat. O livro contém fotografias das paisagens e habitantes do 
norte de Minas Gerais acompanhadas de fragmentos do livro Grande Sertão: 
veredas de Guimarães Rosa, que atuam como guia para uma ressignificação das 
pessoas e locais retratados. Considerando a nação na perspectiva de Stuart Hall 
(2001) e Homi Bhabha (1998), como um sistema de representações sociais que 
constituem um tecido de múltiplas narrativas e tendo em foco a identidade nacional 
brasileira, que tem no sertão uma de suas mais poderosas representações, busca-
se compreender como a fotografia de Bisilliat interage com os textos de Rosa na 
construção de uma narrativa de identidade do sertão. A partir de Philippe Dubois 
(2012) e Boris Kossoy (2016), discute-se a fotografia enquanto possuidora de uma 
narrativa própria, que em Maureen Bisilliat, contribui para construir uma noção de 
identidade sertaneja/nacional. Na análise, os elementos que compõe a narrativa de 
sertão em Grande sertão: veredas foram identificados e classificados conforme a 
Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (2011). Com base na semiótica de Charles 
S. Peirce (2010) e no mapa metodológico proposto por Lúcia Santaella (2002) 
executou-se a análise dos signos fotográficos em suas dimensões icônicas e, em 
posse dos parâmetros estabelecidos pelas análises de conteúdo e semiótica, foi 
estabelecida uma relação entre os signos textuais roseanos e os signos 
visuais/textuais da obra de Maureen Bisilliat. Observou-se, assim, que a fotógrafa 
realiza uma iconização das imagens, a partir dos altos contrastes entre luz e sombra 
e do acréscimo do texto de Rosa, que modifica o seu significado. Além disso, 
percebeu-se a presença de um discurso sobre o sertão que se assemelha ao 
historicamente construído, em que as características negativas deste se relacionam 
a seu isolamento e atraso, enquanto as positivas indicam possibilidade da 
superação da condição sertaneja. 
 
Palavras-chave: Semiótica. Fotografia. Identidade nacional. Tradução intersemiótica. 

Sertão. 
  



ABSTRACT 
 

The objective of this work is to study the relation between textual and visual signs in 

the construction of a narrative of the sertão in the book A João Guimarães Rosa 

(1969) by the photographer Maureen Bisilliat. The book contains photographs of the 

landscape and inhabitants of the north of Minas Gerais state, accompanied by 

fragments of Guimarães Rosa‘s Grande sertão: veredas, which act as a guide for a 

re-signification of the people and places portrayed. Considering nation in the 

perspective of Stuart Hall (2001) and Homi Bhabha (1998), as a system of social 

representations that constitute a fabric of multiple narratives and focusing on the 

Brazilian national identity, which has in the sertão one of its most powerful 

representations, it is sought to understand how the photograph of Bisilliat interacts 

with the texts of Rosa in the construction of a identity narrative of the sertão. From 

Philippe Dubois (2012) and Boris Kossoy (2016), photography is discussed as having 

a narrative of its own, which in Maureen Bisilliat contributes to the construction of an 

idea of national/sertão based identity. In the analysis, the elements that compose the 

sertão narrative in Grande sertão: veredas were identified and classified according to 

the Content Analysis of Laurence Bardin (2011). Based on the semiotics of Charles 

S. Peirce (2010) and the methodological map proposed by Lúcia Santaella (2002), 

the analysis of the photographic signs in their iconic dimensions was carried out and, 

in the possession of the parameters established by the Content and Semiotics 

analysis, was a relationship between the Rosa‘s textual signs and the visual/textual 

signs of the work of Maureen Bisilliat. It was observed, therefore, that the 

photographer realizes an iconization of the images, from the high contrasts between 

light and shadow and the addition of the text of Rosa, that modifies its meaning. In 

addition, the presence of a discourse on the sertão that resembles the historically 

constructed one, in which the negative characteristics of this one are related to its 

isolation and delay, while the positive ones indicate the possibility of overcoming the 

condition of sertão. 

 

Keywords: Semiotics. Photography. National identity. Intersemiotic translation. 

Sertão. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O sertão é uma das principais categorias utilizadas na construção da 

identidade cultural brasileira. Desde o momento em que a questão da identidade 

nacional se impõe sobre nossa intelectualidade, as respostas dadas a esse 

problema passam, frequentemente, pelo sertão. Nesse campo de embate das 

representações, o sertão será, algumas vezes, reconhecido como o cerne da 

nacionalidade, em outras, fonte de problemas e de um arcaísmo que devem ser 

superados em nome da modernização do país. 

Euclides da Cunha é apontado por Renato Ortiz (1994) como um dos 

precursores do pensamento social brasileiro, ao lado de Sílvio Romero e Nina 

Rodrigues. Em Os Sertões (CUNHA, 1902), ele retrata os sertanejos sob o prisma 

do naturalismo, em que raça e meio são os elementos que fundamentam a análise 

social. A dureza e o atavismo atribuídos ao nordestino, ―antes de tudo, um forte‖, são 

elogiadas ao mesmo tempo em que se anuncia o seu inevitável fim. Será João 

Guimarães Rosa quem pintará o sertanejo com cores mais aprazíveis, em Grande 

sertão: veredas (ROSA, 1956). Para Antônio Cândido (2002), a potência inventiva de 

Rosa o permite superar ―o poderoso lastro de realidade tenazmente observada‖ e 

construir uma narrativa de cunho universal ―mostrando que o pitoresco é acessório e 

que na verdade o Sertão é o Mundo‖ (CÂNDIDO, 2002, p. 122). 

Inspirado por Grande sertão: veredas, foi produzido o livro A João 

Guimarães Rosa (BISILLIAT, 1969), da fotógrafa anglo-brasileira Maureen Bisilliat. O 

livro, elaborado a partir de uma série de fotografias que retratam a paisagem e os 

habitantes dos sertões de Minas Gerais, utiliza trechos do romance de Rosa na 

companhia das imagens, de forma a transformar seu sentido e produzindo uma 

representação original e própria do universo sertanejo. Os fragmentos do texto de 

Rosa, cuidadosamente escolhidos, atuam como guias para a ressignificação dos 

locais e pessoas fotografados. Dessa forma, podemos vir a conhecer, por meio de 

imagens, uma face do sertão, essa região imaginada que, segundo Sena (2010) é 

―uma das mais poderosas representações construídas pela cultura brasileira‖ 

(SENA, 2010, p. 3). 

O sertão é uma região de localização geográfica incerta. Na voz de 

Riobaldo, protagonista do romance, Guimarães Rosa inicia Grande sertão: veredas 

evidenciando essa falta de delimitação. ―O senhor tolere, isto é o sertão. Uns 
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querem que não seja: que situado sertão é por os campos-gerais a fora a dentro, 

eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia. Toleima.‖ (ROSA, 2006, 

p.8). Em outro trecho, o autor diz que o sertão ―estando em toda parte não está 

nunca onde está‖ (ROSA, 2006, p. 191). 

Ao longo da história brasileira, a palavra sertão foi utilizada para designar o 

―longe‖, o ―desconhecido‖, o ―longínquo‖ e ―selvagem‖, sempre em oposição ao 

ponto de vista do enunciador, que se encontra no local ―próximo‖, ―conhecido‖, 

―civilizado‖ (TELES, 2009). No início do período colonial, sertão era toda terra a 100 

quilômetros além da faixa litorânea. O processo de colonização e de posterior 

urbanização do país foi empurrando o sertão para os locais ―decadentes, atrasados 

ou periféricos‖ (SENA, 2010).  A partir do século XX, o sertão passou a ser 

identificado com as regiões do norte de Minas Gerais, o Centro-Oeste e o Nordeste. 

Em suas reflexões sobre o sertão e a cidade, Koehler (2007) reforça a 

oposição entre sertão e litoral, mostrando como essa ideia foi amplamente utilizada 

para a construção da consciência nacional. Definir o sertão como bárbaro e 

incivilizado é uma estratégia discursiva que permite à sociedade brasileira se 

reconhecer enquanto civilização. Recorrendo ao crítico indo-britânico Homi K. 

Bhabha, que considera a nação como ―uma experiência de identificação 

compartilhada‖ (BHABHA, 1998. p. 89) que se constrói através de narrativas nas 

quais vivências múltiplas representam-se de formas variadas, podemos 

compreender o papel das narrativas sobre o sertão – como as de Rosa e Bisilliat – 

na formulação da identidade brasileira. Partindo dessa premissa, o presente trabalho 

investiga como se dá, no nível do signo, a relação entre fotografia e texto na 

construção das narrativas do sertão na obra de Maureen Bisilliat. 

De origem inglesa e naturalizada brasileira, Sheila Maureen Bisilliat é uma 

fotógrafa profissional que vive no Brasil desde 1953. Filha do diplomata argentino 

Adolfo Scilingo e da pintora irlandesa Sheila Brannigan, Maureen nasceu em 

Englefield Green, em 1931. Passou a infância e início da juventude por diversos 

países (Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Colômbia, Argentina e Suíça) antes 

de se estabelecer em São Paulo, para onde se mudou em companhia de seu 

primeiro marido, o fotógrafo espanhol José Antonio Carbonell.  

Maureen havia iniciado seus estudos como pintora em 1952, e na mesma 

época teve seu primeiro contato com a fotografia, fotografando imigrantes japoneses 

em uma fazenda de algodão no interior de São Paulo. Entre 1955 e 1957, residiu em 
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Paris e Nova York para estudar pintura, mas terminou por abandonar a carreira nas 

artes plásticas, passando à fotografia no início dos anos 1960, com participações 

importantes na renovação estilística do fotojornalismo brasileiro, como parte da 

equipe das revistas Realidade e Quatro Rodas entre 1964 e 1972. Desse período, 

destacam-se os ensaios A batucada dos bambas (1969), sobre o samba tradicional 

carioca, e Caranguejeiras (1970), retratando mulheres catadoras de caranguejos na 

Paraíba. É possível identificar, desde seus primeiros trabalhos como fotógrafa, a 

posição privilegiada que a questão da identidade viria a ocupar em toda sua obra. 

O interesse pela articulação entre as linguagens da fotografia e da literatura 

se manifestou a partir da leitura da obra de Jorge Amado, que inspirou a fotógrafa 

em sua busca pelo que denomina ―equivalências fotográficas‖. O conceito foi 

desenvolvido a partir das ideias do fotógrafo norte-americano Alfred Stieglitz, com 

quem Maureen teve contato durante sua temporada em Nova York. Stieglitz 

acreditava na autonomia da imagem fotográfica do referente e Maureen descobriu 

sua própria maneira de jogar com a referencialidade da fotografia ao utilizar a 

literatura para ressignificar a imagem. A partir de obras de escritores brasileiros, 

Maureen Bisilliat produziu diversos ensaios fotográficos, tendo sido publicados: A 

João Guimarães Rosa, em 1969; A Visita, 1977, inspirado no poema homônimo de 

Carlos Drummond de Andrade; Sertão, Luz e Trevas, 1983, inspirado em Os Sertões 

de Euclides da Cunha; O Cão sem Plumas, 1984, a partir do poema de mesmo título 

de João Cabral de Melo Neto; Chorinho Doce, 1995, com poemas de Adélia Prado; 

e Bahia Amada Amado, 1996, com seleção de textos de 12 livros de Jorge Amado. 

Em 1985 expôs na 18ª Bienal Internacional de São Paulo um ensaio fotográfico 

inspirado no livro O Turista Aprendiz, de Mário de Andrade. 

Durante a década de 70, Maureen acompanhou os irmãos Orlando e Cláudio 

Villas-Boas em diversas viagens ao Parque Nacional do Xingu. As excursões deram 

origem aos ensaios fotográficos Detalhes de uma cultura, de 1978, e Território 

Tribal, de 1979, além do documentário de longa-metragem Xingu/Terra, que Bisilliat 

codirigiu com Lúcio Kodato e que foi escolhido para abrir o Margaret Mead Film 

Festival no Museu de História Natural de Nova York. A partir da década de 1980, 

interessou-se cada vez mais pelo vídeo, que lhe permitia trabalhar ainda melhor a 

sequencialidade que já caracterizava seu trabalho na fotografia. Manteve também, 

entre 1972 e 1992, a galeria de arte popular O Bode, localizada em São Paulo. 

Através do convite de Darcy Ribeiro, trabalhou na montagem do acervo de arte 
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popular latino-americana e tornou-se curadora, desde 1988 até 2011, do Pavilhão da 

Criatividade da Fundação Memorial da América Latina, em São Paulo. Nos anos 90, 

publicou os livros África: Moda e Cultura na Costa do Marfim, e Líbano: Impressões 

e Culinária, ambos de 1994. As mais de 16 mil imagens que constituem sua obra 

completa se encontram, desde 2003, no acervo do Instituto Moreira Salles. 

O primeiro contato de Maureen Bisilliat com a obra de Guimarães Rosa foi 

em 1963, quando um amigo a presenteou com uma edição de Grande sertão: 

veredas avisando, porém, que era provável que ela não entendesse bem a 

linguagem do livro. O romance instigou-a profundamente. O que seria realidade e o 

que seria ficção no sertão de Guimarães Rosa? ―Não só compreendi como 

mergulhei nas águas daquele mar de palavras – o sertão não viraria mar? –, 

inspirada e instigada a investigar a relação direta de Rosa com os gerais de Minas 

Gerais‖ (BISILLIAT, 2013, não paginado). Foi, então, procurar o autor, que na época 

era chefe do Serviço de Demarcação de Fronteiras do Itamaraty, e recebeu de Rosa 

incentivo para que fosse ―testemunhar esse mundo‖. Devido à origem da fotógrafa e 

seus ―cabelos longos, roupas amplas, sandálias no pé‖, Rosa apelidou-a de 

―Irlandesa Cigana‖ e deu por certo que Maureen entenderia o sertão, pois ―a Irlanda 

e o sertão têm populações que se ligam muito ricamente com a palavra‖ 

(MENGOZZI, 2004, não paginado). 

Seguindo o roteiro proposto pelo autor mineiro, Maureen realizou uma série 

de viagens ao norte de Minas Gerais, começando por Cordisburgo, terra de Rosa, e 

subindo por Curvelo, Andrequicé, até a região de Januária, na divisa com a Bahia. 

Após cada viagem, a fotógrafa se reencontrava com Rosa, levando um maço de 

fotografias e, ―atrás de cada uma, ele anotava detalhes – nome, idade, solteiro, 

casado ou viúvo, lugar de encontro, como e quando etc. –, recebendo através das 

imagens mensagens dos gerais‖ (BISILLIAT, 2013, não paginado). Em 1966, após 

deixar Cordisburgo e chegar a Andrequicé, Bisilliat fotografou Manuel Ruiz, vaqueiro 

que acompanhou Rosa em sua viagem pelo sertão, em 1952, e inspirou o conto 

―Manuelzão e Miguilin‖, presente em Corpo de Baile (ROSA, 1956). Posteriormente, 

os registros das excursões de Maureen deram origem ao livro A João Guimarães 

Rosa (1969), que combina trechos do livro de Rosa ao trabalho da fotógrafa. 

O livro é composto por 63 fotografias, sendo quase todas em preto e branco, 

(com exceção de sete fotografias coloridas) e contêm 46 trechos de texto, todos 

retirados de Grande sertão: veredas. Os trechos não são apresentados exatamente 
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como se encontram no romance. À vontade com o texto, Maureen ora modifica seu 

formato, transformando a prosa em versos, ora combina passagens diversas do 

romance na construção de um mesmo trecho. As fotografias não atuam, portanto, 

como ilustrações do texto de Rosa, mas reelaboram o romance através do processo 

de Tradução Intersemiótica, ou seja, a interpretação e recriação de um sistema de 

signos (o texto rosiano) por meio de outro sistema sígnico (as fotografias 

acompanhadas do texto editado de Rosa). A Tradução Intersemióica, conforme 

proposta por Julio Plaza (2013) é compreendida como ―prática crítico-criativa‖ que 

age a partir da ―transcriação das formas na historicidade‖, transformando signos pré-

existentes em uma nova experiência estética (PLAZA, 2013, p. 8). 

O objetivo central deste trabalho é compreender como a fotografia de 

Maureen Bisilliat dialoga com os textos de Guimarães Rosa, no contexto da 

Tradução Intersemiótica, atuando na construção de uma narrativa de identidade do 

sertão. Para isso, faz-se necessário definir o conceito de narrativas de identidade e 

situar o local do sertão no imaginário brasileiro. É importante também discutir a 

fotografia enquanto construtora de uma narrativa própria, utilizada para construir 

uma noção de identidade sertaneja/nacional, para que seja possível estudar os 

limites entre o real e o ficcional na narrativa fotográfica produzida por Maureen 

Bisilliat. Dessa forma, será possível compreender como se dá, no nível do signo, a 

interação entre texto e imagem na construção do sentido em A João Guimaraes 

Rosa e analisar a relação entre os signos textuais roseanos e os signos 

visuais/textuais da obra de Maureen Bisilliat. 

A discussão sobre o processo de criação de identidades nacionais foi 

realizada a partir dos aportes teóricos apresentados pelo teórico cultural jamaicano 

Stuart Hall em A identidade cultural na pós-modernidade (2001) e pelo crítico indo-

britâncio Homi K. Bhabha em O local da cultura (1998). Hall compreende o discurso 

da identidade nacional como um sistema de representações sociais que busca criar 

identificações e fortalecer o senso de afiliação. Para o autor jamaicano, este modelo 

de organização emergiu durante o estabelecimento dos Estados modernos, que 

visavam, assim, abarcar as noções de pertencimento de grupo, classe e religião sob 

a consciência comum de nação. Para efetivar o sentimento de pertencimento, são 

utilizadas estratégias discursivas que elaboram uma narrativa da nação capaz de 

conectar o passado ao presente, apontando para um futuro em comum entre a 

existência da nação e dos indivíduos. 
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De forma complementar à linha de pensamento de Hall, Bhabha (1998) 

discute como as populações deixadas à margem pelo narrativa oficial da nação 

disputam os espaços de produção simbólica nas culturas modernas. O crítico pós-

colonial propõe a separação entre os tempos pedagógico e performático em que se 

dá a construção da narrativa da nação. Para o primeiro, o povo é visto como objeto 

cristalizado, localizado no passado como modelo para o desenvolvimento da nação. 

Contra a tendência homogeneizadora dessa narrativa se levanta o povo-sujeito do 

tempo presente, que se insere no tempo performático em busca de espaço nos 

jogos de representatividade. 

A fotografia é um campo com vasto referencial teórico que abarca 

posicionamentos diversos, o que exige certa delimitação bibliográfica que permita 

trabalhar de forma prática e coerente. Assim, o debate sobre a relação entre as 

imagens e a realidade é realizado nessa dissertação através de três autores 

centrais. Em primeiro lugar, o filósofo tcheco naturalizado brasileiro Vilém Flusser, 

que em Filosofia da caixa preta (2011) examina o tema sob a perspectiva da 

sociedade das imagens técnicas e a capacidade das últimas de elaborar conceitos 

que programam a realidade (FLUSSER, 2011). Em seguida, é discutida a relação 

entre o objeto fotográfico e o que é por ele representado, a partir das propostas do 

fotógrafo e historiador brasileiro Boris Kossoy em Realidades e ficções na trama 

fotográfica (2016), que discorre sobre as diversas realidades contidas na imagem 

fotográfica, e do pesquisador belga Philippe Dubois em O ato fotográfico e outros 

ensaios (2012), que utiliza conceitos da semiótica peirceana para explicar a relação 

entre fotografia e fotografado. 

Para Flusser, ―no momento em que a fotografia passa a ser modelo de 

pensamento, muda a própria estrutura da existência, do mundo e da sociedade‖ 

(FLUSSER, 2011, p. 73). A sedução e o domínio das imagens técnicas sobre o 

homem é a origem do que o filósofo chama de pós-história. Esta se delineia a partir 

da expansão da capacidade de produção e reprodução das imagens técnicas e a 

ascensão do aparelho – tendo por modelo o aparelho fotográfico – que ―prefigura 

todos os aparelhos característicos da atualidade – desde o minúsculo chip de 

computador até as grandes superestruturas administrativas da sociedade‖ 

(FLUSSER, 2011, p. 19). No interior do aparelho fotográfico está programado um 

número quase infinito de potencialidades - fotografias realizáveis.  Em sua relação 

com o aparelho, o fotógrafo atua como em um jogo – seu objetivo é esgotar o 
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programa do aparelho, executando todas as imagens possíveis ―em prol da 

realização do universo fotográfico‖ (FLUSSER, 2011,p. 42). Na perspectiva do 

aparelho, o fotógrafo é funcionário – à medida que ele atua sob o programa, este se 

atualiza, de modo a estar sempre em vantagem e que o jogo não termine. Essa 

relação traz a semente do que virá a ser o mundo pós-industrial – a desvalorização 

do objeto e a valorização da informação como sede de poder. Nesse contexto, quem 

detém o poder não é mais quem possui os meios de produção, não é mais o 

capitalista, mas quem controla a programação. ―A função das imagens técnicas é a 

de emancipar a sociedade da necessidade de pensar conceitualmente‖ (FLUSSER, 

2011, p. 33) e, dessa forma, aceitar passivamente os conceitos que as imagens 

foram programadas para transmitir. 

Para resistir à ilusão das imagens técnicas é preciso desfazer a percepção 

de que as fotografias possam atuar como um espelho do real. É nesse sentido que 

Boris Kossoy (2016) aponta para a existência das diversas realidades presentes no 

objeto fotográfico. À realidade empírica, impossível de ser captada plenamente pela 

fotografia, contrapõem-se as realidades construídas através da representação 

fotográfica. Chamada por Kossoy de primeira realidade, a realidade do objeto 

fotografado se expressa vagamente na fotografia através de sua realidade interior, a 

história da produção da imagem, encerrada bruscamente no instante em que o 

fotógrafo dispara sua câmera. A partir de então, são criadas outras realidades: a 

segunda realidade, que é a realidade da representação, o assunto submetido à 

seleção e ao enquadramento realizados pelo fotógrafo; e a realidade exterior, 

expressa pela imagem em como ela se apresenta.  

Uma melhor compreensão das fotografias é realizada, portanto, quando se 

tem consciência de que estas são o resultado de uma ação. É na imagem-ato que 

Dubois (2012) identifica o sentido da fotografia, que só pode ser compreendida nos 

atos que a fazem ter sentido, isto é, no gesto de sua produção e em sua recepção e 

contemplação. Para o autor, a fotografia é ―inseparável de toda a sua enunciação, 

como experiência de imagem, como objeto totalmente pragmático‖ (DUBOIS, 2012, 

p. 15). Não se deve supor, contudo, que a importância atribuída ao ato de produção 

da fotografia pressuponha a independência das imagens diante do mundo que elas 

representam. Utilizando preceitos da semiótica peirceana, Dubois enquadra a 

fotografia sob a categoria de índice – um signo que representa seu objeto por uma 

relação de conexão física. A fotografia é a impressão luminosa de um corpo sobre 
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uma superfície sensível, sendo impossível existir uma fotografia sem um objeto que 

a origine, ainda que o acaso ou escolhas estéticas do fotógrafo tornem impossível 

identificá-lo.  

Para auxiliar a compreensão da relação entre os textos e as imagens 

presentes em A João Guimarães Rosa, recorreu-se à semiótica peirceana. 

Desenvolvida pelo filósofo e matemático norte-americano Charles Sanders Peirce, a 

semiótica, ou Teoria Geral dos Signos, propõe-se a estabelecer parâmetros para a 

compreensão de todas as formas de linguagens, sejam estas verbais ou não verbais 

(PIGNATARI, 2004; SANTAELLA, 1983). Na concepção de Peirce (2010), o signo 

adquire uma definição geral, sendo compreendido como ―qualquer coisa que conduz 

alguma outra coisa (seu interpretante) a referir-se a um objeto ao qual ela mesma se 

refere (seu objeto), de modo idêntico, transformando-se o interpretante, por sua vez, 

em signo, e assim sucessivamente ad infinitum‖ (PEIRCE, 2010, p. 74). A ação do 

signo dá início a um processo interminável de produção de significados à medida 

que o signo recorre a outros signos para ser compreendido, gerando, no processo 

de sua compreensão, outro signo, mais elaborado. A este processo, Peirce dá o 

nome de semiose (SANTAELLA, 2008). 

O aporte teórico da semiótica permite ―estabelecer as ligações entre um 

código e outro código, entre uma linguagem e outra linguagem. (...) e para ensinar a 

ler o mundo verbal em ligação com o mundo icônico ou não-verbal‖ (PIGNATARI 

2004, p. 20) e, dessa forma, reconhecer os elementos imagéticos e textuais 

utilizados na elaboração do universo narrativo do sertão e da identidade sertaneja. 

Realizar uma análise da relação entre a fotografia e o texto na obra de Maureen 

Bisilliat requer também diálogo com a teoria da Tradução Intersemiótica, como 

fornecedora de categorias que permitam compreender como os signos de um 

sistema de linguagem, no caso, o texto literário de Rosa, são representados por 

outro sistema de signos, a obra verbo-visual1 de Bisilliat. 

A Tradução Intersemiótica de Julio Plaza (2013) foi desenvolvida a partir dos 

conceitos de Roman Jakobson (1969), sobre a tradução entre diferentes sistemas de 

linguagem, e da tradução poética de Haroldo de Campos (2006). Dessa forma, vê-se 

a Tradução Intersemiótica como uma forma de reescrita critico-criativa de outras 

                                                           
1
 Considerando que o trabalho de Maureen Bisilliat compreende não somente a produção das 

fotografias como também o processo de seleção e edição do texto retirado de Grande sertão: 
veredas, optou-se por classificar sua obra como verbo-visual por incorporar as duas linguagens. 
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obras. Para apreender como Maureen realizou a tradução criativa do sertão de 

Guimarães Rosa em sua produção imagético-textual, desenvolveu-se uma 

metodologia que utiliza técnicas apresentadas por Laurence Bardin em Análise de 

Conteúdo (2011), em conjunto com a análise das fotos/textos sob o olhar da 

semiótica peirceana, conforme apresentado por Lúcia Santaella em Semiótica 

Aplicada (2002). 

De início, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre a literatura e o acervo 

específicos à proposta do projeto, com catalogação e fichamento do material, 

estabelecendo-se um corpus textual de referência. Em seguida, procedeu-se à 

releitura sistematizada de Grande sertão: veredas (2006) para a realização da 

Análise de Conteúdo. Para tal, foram definidas quais seriam as unidades de registro 

e de contexto. Unidade de registro é o ―segmento de conteúdo considerado unidade 

de base‖ (BARDIN, 2011, p. 134), no caso, delimitada à palavra ―sertão‖. A unidade 

de contexto é o segmento da mensagem que apresenta dimensões ―ótimas para que 

se possa compreender a significação exata da unidade de registro‖ (BARDIN, 2011, 

p. 137), no caso, a frase ou parágrafo em que a palavra está inserida. Dessa forma, 

foram encontradas 162 ocorrências da unidade de registro ―sertão‖, distribuídas por 

122 unidades de contexto. As ocorrências foram organizadas em uma tabela, em 

conjunto com sua unidade de contexto, para o processo de categorização. A criação 

das categorias interpretativas não foi definida previamente, sendo o resultado da 

classificação do acervo. Nessa forma de categorização, ―o título conceitual de cada 

categoria somente é definido no final da operação‖ (BARDIN, 2011, p. 149). Essas 

categorias serviram como parâmetro para as análises das sequências de textos e 

imagens de A João Guimarães Rosa.  

Com base na teoria dos signos de Charles S. Peirce (PEIRCE, 2010; 

PIGNATARI, 2004; SANTAELLA, 1983, 2008) e no mapa metodológico proposto por 

Santaella (2002) foi realizada a análise dos signos fotográficos em suas dimensões 

icônicas/simbólicas. Neste sentido, apresentam-se como procedimentos 

metodológicos relacionados às imagens alguns aspectos referentes à experiência 

fenomenológica da contemplação das fotografias - ―abrir os olhos do espírito e 

olhar‖, conforme Santaella (2002, p. 86). Assim, adaptou-se à pesquisa, as três 

fases propostas pela autora: (1) uma ―disponibilidade contemplativa‖, abrindo-se os 

―poros do olhar‖, no domínio do sensível; (2) uma observação acurada da situação 

comunicativa em que o conjunto das fotografias coloca o leitor, com um cuidado 
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adicional às referências intertextuais relativas à obra de Guimarães Rosa, e (3) 

realização de um enquadramento do particular (expresso nas fotos) em classes 

gerais, relacionadas às categorias previamente levantadas sobre o sertão roseano, 

ou seja, ―generalizar o particular em função da classe a que ele pertence‖ 

(SANTAELLA, 2002, p. 86). 

Os dados obtidos pela Análise de Conteúdo foram utilizados durante a 

Análise Semiótica, mais precisamente, durante a discussão dos potenciais 

interpretativos proporcionados por A João Guimarães Rosa. Relacionando as 

análises, observou-se como a narrativa construída por Maureen Bisilliat se alinha à 

de Rosa e àquela tradicionalmente relacionada ao sertão. Há, entre essas 

narrativas, certo consenso sobre os aspectos negativos e positivos atribuídos ao 

sertão, que estão relacionados a seu suposto atraso e a seu potencial de mudança, 

respectivamente. A obra de Bisilliat apresenta estas percepções a partir das 

modificações realizadas no texto de Rosa e no alto nível de iconização de suas 

imagens, capazes de criar novas realidades e instigar novos significados. 

Este trabalho constitui-se em três capítulos que contém as reflexões teóricas 

utilizadas como bases para a realização das análises, e a análise propriamente dita. 

No primeiro capítulo, “Vou lhe falar. Lhe falo do sertão”, são discutidas as noções de 

identidade nacional e das narrativas que são construídas para fundamentar tais 

identidades. É discutida também a posição da categoria sertão no pensamento 

social brasileiro, e as contribuições da literatura e das artes na construção de 

representações que deram visibilidade a essa categoria. Na última parte deste 

capítulo, é apresentado o enredo de Grande sertão: veredas (2006) e discute-se a 

forma como o sertão é apresentado no romance de Guimarães Rosa. O segundo 

capítulo, Realidade e fotografia: Travessias, discute as possibilidades e os limites da 

representação fotográfica na perspectiva de Boris Kossoy (2016) e Philippe Dubois 

(2012), e apresenta a teoria semiótica de Charles Sanders Peirce (2010) como um 

aparato teórico que auxilia na reflexão sobre a relação entre fotografia e realidade.  

No último capítulo, ―Sei o grande sertão?” – Análises, são apresentados a 

metodologia e os resultados das análises de Conteúdo e Semiótica, buscando 

relacioná-los ao conteúdo discutido anteriormente. Através da análise das 122 

unidades de contexto, foram levantadas categorias interpretativas que refletem a 

forma como o sertão é representado em cada unidade, divididas entre valorações 

positivas, negativas ou neutras. Observou-se a predominância das valorações 
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negativas, em sua maioria ligada à violência, ao atraso e aos aspectos selvagens e 

não civilizados do sertão. Ao mesmo tempo, grande parte das valorações positivas 

está ligada à possibilidade de superação da condição sertaneja e de ocupação e 

implementação de uma civilização neste espaço. Através da análise semiótica das 

fotografias com os textos em A João Guimarães Rosa, foi identificada uma alta 

iconização das imagens fotográficas. Esta iconização, característica do signo 

estético, é alcançada a partir das técnicas que Maureen utiliza na produção e 

composição das imagens, e também pela edição do texto de Guimarães Rosa, de 

forma que imagem e texto se alternam na construção do sentido. Analisando a obra 

de Maureen em conjunto com as categorias interpretativas textuais resultantes da 

Análise de Conteúdo, observa-se a manutenção de um discurso do sertão enquanto 

um espaço atrasado, mas com potencial de superação. Há, nas fotografias, a 

presença de elementos que demarcam o sertão como um espaço produtivo e 

passível de civilização, como se pode observar nas sequências Travessia e 

Casamento. 
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2 “VOU LHE FALAR. LHE FALO DO SERTÃO” 

 

Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é lidar com 
país de pessoas, de carne e sangue, de mil-e-tantas 

misérias... (ROSA, 2006, p. 13) 

 

Natureza e povo são dois problemas que continuamente se apresentam 

àqueles que se propõem a pensar a identidade cultural brasileira, dado o tamanho 

do território nacional e as distâncias continentais que separam partes de sua 

população (KOSSOY, 2016). A construção da ideia do Brasil enquanto nação, 

projeto iniciado após a Independência e em constante atualização, será realizada a 

partir de embates entre o moderno e o arcaico, o urbano e o rural, o litoral e o 

sertão. Através desses conflitos, o sertão e os tipos sertanejos irão se estabelecer 

como categorias fundamentais nos sistemas de representação da cultura brasileira 

(SENA, 2010; SUAREZ, 1998). 

De acordo com Schwarcz e Starling (2015), manter a unidade do Brasil era 

uma preocupação constante do Império, que precisava lidar com a imensidão do 

território e uma população que não se reconhecia enquanto nação. A partir do 

Segundo Reinado, o Estado atuou no fortalecimento de instituições culturais e 

científicas, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), e o próprio 

Imperador tomou as rédeas do direcionamento da vida cultural brasileira, 

demonstrando a compreensão, por parte do monarca, de que a unificação da nação 

seria ―obrigatoriamente uma unificação cultural‖ (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Os projetos de unificação e modernização da nação, protagonizados pelos 

diferentes grupos no comando do Estado, tradicionalmente localizados no litoral, 

teriam o interior do país como um desafio (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

Segundo Ricupero (2007), o pensamento através de pares opostos, constante no 

pensamento latino-americano desde o lançamento de Facundo: civilização e 

barbárie (1845) do argentino Domingo Faustino Sarmiento, refletia ―o problema que 

sucessivas gerações latino-americanas procuraram enfrentar, não por acaso num 

momento em que a Europa e a América, pretensos locus da civilização e da 

barbárie, incrementavam sua relação (RICUPERO, 2007, p. 119). Ainda segundo o 

autor, a oposição entre litoral e sertão estabelecida por Euclides da Cunha viria a 

consagrar o pensamento por contrastes nas interpretações sobre o Brasil, tendência 
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que se manteria também nas obras de Oliveira Viana, Gilberto Freyre e Sérgio 

Buarque de Holanda (RICUPERO, 2007). 

A relação de oposição entre o litoral e o sertão se estabelece através de 

uma ambivalência em que ―o sertão se coloca ora como obstáculo à 

homogeneização territorial e à eliminação das temporalidades disjuntivas, ora 

credita-se a ele a identidade nacional.‖ (PEREIRA, 2008, p. 54). O reflexo dessa 

ambivalência pode ser verificado em O Selvagem (1876), de Couto de Magalhães, e 

Os sertões (1902), de Euclides da Cunha, que apresentam o sertão como fonte da 

cultura verdadeiramente brasileira e ―cerne da nacionalidade‖ na mesma medida em 

que determinam que o avanço do progresso deva se dar através da conquista e 

superação do sertão (BOLLE, 2004). Em Grande sertão: veredas, a ambivalência é 

representada simbolicamente pela indeterminação da posse divina ou infernal sobre 

o sertão. ―Mas mor o infernal a gente também media. Digo. A igual, igualmente. As 

chuvas já estavam esquecidas, e o miôlo mal do sertão residia ali, era um sol em 

vazios.‖ (ROSA, 2006, p. 36); ―Deus é urgente sem pressa. O sertão é dele‖ (ROSA, 

2006, p. 346). Sobre este aspecto místico do sertão, Chauí (2000) afirma: 

 
Essa longa construção do sertão mítico, que começa nos autos de Anchieta, 
passa pelo determinismo de Euclides, aloja-se na ideologia integralista da 
mentalidade sertaneja e na getulista das entradas e bandeiras, encontra sua 
culminância em Grande Sertão: Veredas, que retoma o sentido jesuíta 
inicial do embate entre duas forças cósmicas, Guimarães Rosa escrevendo 
que ―sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, 
quando vier, que venha armado!‖ E forte com as astúcias, sabemos, é o 
Diabo. (CHAUÍ, 2000, p. 70) 

 

Se o sertão atua como espaço mítico onde se dá a construção da nação 

(SUAREZ, 1998), é através de diversas narrativas que serão produzidas 

representações que visam gerar identificação das populações ao discurso nacional. 

Como veremos adiante, o espaço da nação é um espaço de disputa simbólica, em 

que as identidades colocadas à margem atuam de forma a contestar o discurso 

centralizador que estabelece uma identidade nacional única. 

O problema das identidades culturais nacionais está diretamente ligado ao 

sentido das representações, aqui trabalhadas sob a perspectiva de Roger Chartier 

(1990, 1991, 2011), que desenvolveu o conceito no âmbito da Nova História Cultural, 

a partir de seus estudos sobre a circulação de textos impressos nas sociedades 

francesas do Antigo Regime. Diante da complexidade dos objetos e da dificuldade 

de sua apreensão através das premissas historiográficas tradicionais, Chartier 
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recorre a três conceitos que se tornam centrais para a abordagem histórica realizada 

sob a perspectiva da história cultural: 

 
Várias noções figuravam assim no centro da análise: inicialmente, o 
conceito de representação, que possibilita articular, de acordo com a 
sociologia de Durkheim e Mauss, as representações coletivas e as formas 
de exibição da identidade social ou os signos do poder (o que Pascal chama 
de montre – ―mostra‖); em seguida, a categoria de prática, que designa a 
irredutibilidade das maneiras de fazer aos discursos que as prescrevem ou 
as proscrevem, as descrevem ou as organizam; enfim, o conceito de 
apropriação, entendida ao mesmo tempo como controle e uso, como 
vontade de possessão exclusiva pelas autoridades e como invenção pelos 
consumidores comuns. (CHARTIER, 2011, p. 26) 

 

Sob essa perspectiva, a história cultural estabelece uma nova forma de 

interpretação da cultura, que não é mais percebida como estando à parte da 

realidade social, mas como parte constitutiva dessa mesma realidade. O universo 

social deixa de ser dividido entre as ―objetividades das estruturas‖ e a ―subjetividade 

das representações‖ e reconhece-se que a estrutura social é classificada, delimitada 

e organizada por e através da representação. Ao deslocar suas análises para as 

lutas de representação, a história cultural foca sua atenção sobre as ―estratégias 

simbólicas que determinam posições e relações e que constróem, para cada classe, 

grupo ou meio, um ser-percebido constitutivo de sua identidade‖ (CHARTIER, 1991, 

p. 184). 

Empregando as noções do termo reconhecidas pelas sociedades do Antigo 

Regime, o conceito de representação pode ter dois sentidos distintos. No primeiro, a 

representação atua como forma de conhecimento de um objeto ausente, substituído 

por uma ―imagem‖ capaz de o ―reconstituir em memória e de o figurar tal como ele é‖ 

(CHARTIER, 1990, p. 20). No outro sentido, a representação é entendida como 

forma de exibição de poder e de se fazer conhecer uma identidade social. Dessa 

forma, o conceito de representação permite articular três modalidades de relação 

com o mundo social: 

 
[...] em primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que 
produz as configurações intelectuais múltiplas, através das quais a 
realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; 
seguidamente, as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade 
social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar 
simbolicamente um estatuto e uma posição;- por fim, as formas 
institucionalizadas e objectivadas graças as quais uns ―representantes‖ 
(instâncias colectivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível e 
perpetuada a existência do grupo, da classe ou da comunidade. 
(CHARTIER, 1990, p. 23) 
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É nesse campo de iluminações e ocultamentos de sentidos e identidades 

que se dá a luta das representações, produzidas pelos grupos e pelos indivíduos em 

disputa por espaço no campo da produção simbólica. As representações atuam 

como ―matrizes de discursos e práticas diferenciadas‖ que têm por objetivo a 

ordenação do mundo social e a ―definição contraditória das identidades — tanto a 

dos outros como a sua‖ (CHARTIER, 1990, p. 18). De fato, a ―força social‖ das 

representações reside em sua capacidade de determinar práticas e comandar 

ações. Não se tratam apenas de ―imagens, verídicas ou enganosas‖ do mundo 

social. Ao contrário, ―elas têm uma energia própria que persuade seus leitores ou 

seus espectadores que o real corresponde efetivamente ao que elas dizem ou 

mostram‖ (CHARTIER, 2011, p. 27). 

Para o autor, é ao longo da consolidação dos Estados nacionais modernos 

que as lutas de representações se tornam cada vez mais importantes como 

processos de ordenamento e hierarquização da estrutura social. (CHARTIER, 1991, 

p. 186). Posicionando-se com centro legítimo da vida social, ―o Estado moderno 

define o terreno onde podem ser travadas lutas simbólicas entre os grupos – isto é, 

lutas onde a posição cerimonial visível é identificada com a posição social real, em 

que as distinções manifestadas são tidas por desigualdades essenciais do ser 

social‖ (CHARTIER, 1990, p. 222). É nesse contexto que as narrativas nacionais de 

identidade começam a ser formuladas, tendo por pano de fundo as lutas de 

representação pelo controle da narrativa entre os diversos grupos sociais. 

 

2.1 Narrar a nação... 

 

A partir da periodização proposta por Eric Hobsbawm (1990), Marilena Chauí 

(2000) atrela o aparecimento do conceito de ―nação‖ nos discursos políticos ao 

surgimento do Estado moderno da ―era das revoluções‖, por volta de 1830. Segundo 

a filósofa, as formulações a respeito do termo se apresentam em três etapas: de 

1830 a 1880, o discurso a respeito do ―princípio da nacionalidade‖ provém da 

economia política liberal e vincula nação a território; de 1880 a 1918, emerge de 

grupos intelectuais pequeno-burgueses, particularmente alemães e italianos o 

conceito de ―ideia nacional‖, que articula nação à língua, à religião e à raça; por fim, 

de 1918 aos anos 1950-60 surge, a partir dos partidos políticos e do Estado, o 
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discurso da ―questão nacional‖, em que a consciência nacional seria definida por um 

conjunto de lealdades políticas. 

A ideia de nação viria, dessa forma, substituir as concepções de ―povo‖ e de 

―pátria‖ como discurso de legitimação do Estado moderno. No processo de 

estabelecimento dos Estados nacionais, as formas de identificação que em 

sociedades pré-modernas se ligavam à tribo, ao povo, à religião e à região foram 

gradualmente subordinadas à ideia de uma cultura nacional: 

 
Dessa maneira, aparece um poderoso elemento de identificação social e 
política, facilmente reconhecível por todos (pois a nação está nos usos 
costumes, tradições, crenças da vida cotidiana) e com a capacidade para 
incorporar numa única crença as crenças rivais, isto é, o apelo de classe, o 
apelo político e o apelo religioso não precisavam disputar a lealdade dos 
cidadãos porque todas essas crenças podiam exprimir-se umas pelas 
outras sob o fundo comum da nacionalidade. (CHAUÍ, 2000, p. 17) 

 

De acordo com Hall (2001), a nação é um sistema de representações sociais 

que atua produzindo significados que estabelecem o que significa pertencer a uma 

nacionalidade e não a outra. Resultando de conflitos e de projetos de poder, as 

formas da cultura nacional não surgem espontaneamente, reforça: 

 
Uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que 
influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de 
nós mesmos. As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre ‗a nação‘, 
sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades. 
Esses sentidos estão contidos nas estórias que são contadas sobre a 
nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens 
que dela são construídas. (HALL, 2001, p. 50-51) 

 

Para os países de processo de modernização capitalista tardio, o século XIX 

foi particularmente voltado para o problema da nação, afirma Lima (1998). Foi o que 

ocorreu, por exemplo, com a Alemanha e a Itália em seus processos de unificação. 

No caso do Brasil, que já possuía unidade territorial, a intelligentsia teve papel 

decisivo na construção de uma identidade de afirmação do Estado-nação que 

possibilitasse a integração das massas ao sistema da ordem. Inscrever a nação no 

quadro da modernidade foi prioridade para o Estado e seus pensadores e, para 

tanto, era necessário superar a fragmentação política e social, homogeneizar a 

nação no mesmo espaço e tempo. Nesse cenário, 

 
Questões como raça e herança colonial assumem crescente importância 
nas controvérsias que marcam as três últimas décadas do século XIX e as 
três primeiras do século XX. O deslocamento na ênfase do que seriam os 
―males do Brasil‖ – herança colonial, composição étnica da população, 
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ausência de políticas públicas nas áreas de educação e saúde, entre outros 
diagnósticos que se sucederam o longo desse período – revela a 
persistência do tema das bases sobre as quais construir a nação brasileira. 
O debate sobre identidade nacional marcou o pensamento social brasileiro 
na escolha das temáticas e no ângulo de reflexão escolhido por diversos 
autores. (LIMA, 1998, p. 9) 

 

Ao mesmo tempo, segundo Ricupero (2007), a chamada ―geração de 1870‖ 

das ciências sociais estabeleceu uma mudança na forma de observar os fenômenos 

históricos e sociais, com menos ênfase no protagonismo de atores individuais e 

maior percepção dos fenômenos coletivos. Utilizando conceitos do evolucionismo e 

do positivismo, essa geração teve em Sílvio Romero um dos seus principais nomes 

e influenciou, por exemplo, Euclides da Cunha e levou à formulação da concepção 

de ―dois Brasis‖, que será predominante nas interpretações sobre o país produzidas 

ao longo do século XX (RICUPERO, 2007). 

De acordo com Hall, o projeto de criação e difusão das culturas nacionais 

nos estados modernos efetivou-se através de dispositivos institucionais, que 

incluíam a definição de uma língua vernacular oficial, o estabelecimento de sistemas 

educacionais e curriculares nacionais e de instituições culturais. É nesse contexto 

que foi criado, em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), como 

parte do projeto civilizatório do jovem Império. O Instituto, que congregava a elite 

econômica e literária carioca, tinha por objetivos a construção de uma historiografia 

nacional, o reconhecimento geográfico e o estabelecimento das fronteiras do país. 

No período de instabilidade política da Regência e diante da possibilidade da 

fragmentação da nação, a maior preocupação era manter a integridade territorial e 

cultural do país. ―Tal integridade só seria conseguida por meio de um esforço efetivo 

de se criar um passado comum para a nação una que despontava – tarefa 

desempenhada pelos intelectuais do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro‖ 

(CALLARI, 2001, p. 64). Schwarcz e Starling (2015) afirmam que, durante o segundo 

Reinado, o Estado era responsável por até 75% das verbas do IHGB. Além das 

verbas públicas destinadas à instituição, o Imperador financiava pessoalmente, 

músicos, pintores, cientistas, naturalistas, geólogos, botânicos e linguistas. 

Consciente de seu papel como patrono e condutor da intelectualidade nacional, 

conta-se não ser incomum o jovem Imperador dizer: ―A ciência sou eu‖. Dessa 

forma, ―seguindo o exemplo de Luís XIV, d. Pedro não apenas formava a sua corte 

como elegia historiadores para cuidar da memória, pintores para enaltecer a 
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nacionalidade, literatos para criar um tipo nacional‖ (SCHWARCZ; STARLING, 2015, 

p. 285). 

Mais que apenas um conjunto de instituições, a cultura nacional é composta 

também de símbolos e representações. São eles que atribuirão sentido ao que 

significa pertencer à determinada nação. Sant‘anna e Macedo (2012) comentam 

como o samba foi amplamente promovido pelo Estado durante a ditadura Vargas 

como projeto de um ritmo nacional que estabeleceu uma série de valores atribuídos 

ao que significava ser brasileiro. 

 
[...] Vargas teve a consciência de se apropriar dos gêneros musicais que 
estavam mais em voga para fazer deles estandartes da beleza e ordem 
nacional. O então presidente começou a lançar subsídios para as escolas 
de samba, estas, por sua vez, começaram a difundir um novo estilo de 
samba, patriótico, nacionalista e didático. No mesmo rumo vieram as novas 
composições musicais, a ―Aquarela do Brasil‖ de Ary Barroso (1939) tornou-
se hino do Brasil aqui e fora. (SANT‘ANNA; MACEDO, 2012, p. 8) 

 

Com a criação do Departamento de Radiodifusão e da Rádio Nacional, além 

do governo ―administrar as emissoras estatais e produzir conteúdos para as 

comerciais, como o programa Hora do Brasil, também controlava e censurava 

materiais que contrariassem os ideais da política Vargas‖ (PEREIRA, 2012, p. 109). 

A partir deste momento, o samba passa de um ritmo tipicamente urbano carioca 

para um instrumento de propagando e produto da nascente indústria cultural 

brasileira. Nesse processo, os compositores negros serão deixados em segundo 

plano, cabendo a cantores brancos lançarem os sucessos para o público de todo o 

país.  

Naturalmente, Vargas não foi o primeiro nem o último a utilizar a cultura 

como estratégia de construção de uma imagem de nação vinculada à concepção 

necessária aos interesses do Estado. A definição dos parâmetros de ―brasilidade‖ 

está vinculada aos interesses do Estado desde o início do Brasil enquanto nação, 

após 1822, e será reativada constantemente, conforme a necessidade dos 

momentos históricos. Sobre a relação entre cultura e Estado no país, Ortiz (1994) 

chega a afirmar que ―falar em cultura brasileira é falar em relações de poder‖. Na 

visão do sociólogo, ―o ‗pessimismo de Nina Rodrigues, o ‗otimismo‘ de Gilberto 

Freyre, o ‗projeto‘ do ISEB são as diferentes faces de uma mesma discussão, a da 

relação entre cultura e Estado‖ (ORTIZ, 1994, p. 8). 
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Para Hall (2001), o discurso da cultura nacional articula diversos atores do 

campo da produção simbólica com o intuito de criar a noção de pertencimento e 

estabelecer certa unidade. Para suscitar o sentimento de identificação e definir as 

características que compõem as identidades de um povo, recorre-se a algumas 

―estratégias representacionais‖, dentre as quais se destacam a narrativa da nação, a 

ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na intemporalidade e a ideia de 

um povo puro, original (HALL, 2001). 

A narrativa da nação diz respeito à forma como a história da nação é criada 

e transmitida pelos meios acadêmicos ou ficcionais, reencenada na mídia ou nas 

expressões populares, fornecendo uma série de conceitos, imagens, símbolos, 

eventos e locais que representam as ―experiências partilhadas, as perdas, os 

triunfos e os desastres que dão sentido à nação‖ (HALL, 2001, p. 52) e conectando, 

assim, a vida dos indivíduos ao destino nacional. 

Através da ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na 

intemporalidade, a identidade nacional é considerada inata, primordial. Os traços de 

caráter que constituem essa identidade permanecem imutáveis ao longo do tempo, 

ainda que de forma dormente e podendo, sempre que necessário, serem acordados 

(HALL, 2001). Nesse sentido, o passado colonial e a posição periférica do Brasil 

constituem um problema. Ao mesmo tempo em que o país atrasado e novo busca 

construir uma identidade e instituições culturais próprias, sua história e situação 

econômica o posicionam como consumidor da cultura europeia. Sobre este 

problema, afirma Cândido (1995): 

 
Daí uma dialética extremamente complexa, que os modernistas brasileiros 
sentiram e procuraram resolver ao seu modo. É fundamental todo o seu 
movimento de valorização dos temas nacionais, a consciência da 
mestiçagem, a reabilitação dos grupos de valores marginalizados (índio, 
negro, proletário). Mas, curiosamente, fizeram isso recorrendo aos 
instrumentos libertadores da vanguarda européia, isto é, dos países de cujo 
império cultural procuravam ao mesmo tempo se livrar. [...] O Modernismo 
foi um momento crucial no processo de constituição da cultura brasileira, 
afirmando o particular do país em termos tomados aos países adiantados. 
Mais do que ninguém, os modernistas fizeram sentir a verdade segundo a 
qual só o particular se universaliza, ou, como disse Mário de Andrade com 
relação à música: ―Não há música internacional e muito menos música 
universal; o que existe são gênios que se universalizam por demasiado 
fundamentais‖. Oswald de Andrade exprimiu brilhantemente na teoria da 
Antropofagia todo esse movimento, ao sugerir que a nossa maneira de fazer 
cultura era devorar a europeia, a fim de transformá-la em carne e sangue 
nossos. (CÂNDIDO, 1995, não paginado) 
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Outra estratégia representacional é a ideia de um povo puro, original, que 

deu origem à nação, ainda que, recorda Hall, ―nas realidades do desenvolvimento 

nacional, é raramente esse povo (folk) original que persiste ou que exercita o poder‖ 

(HALL, 2001, p. 55-56). No Brasil, algo semelhante ocorre com a teoria do cadinho 

racial que, segundo Ortiz (1994), considera a originalidade cultural brasileira como 

resultado da fusão das três raças povoadoras, o índio, o branco e o negro. A 

proposta, que serviria mais tarde para o estabelecimento do mito da democracia 

racial brasileira foi, de acordo com Guimarães (1988), sugerida pelo naturalista 

alemão von Martius em um artigo publicado originalmente na Revista do IHGB em 

1845 e premiado pela mesma instituição em 1847. O artigo de von Martius indicava 

o caminho a ser seguido pelo historiadores brasileiros na construção de uma 

historiografia que refletisse a identidade nacional. Para o naturalista alemão, a 

história deveria ser capaz de expressar a missão designada ao Brasil enquanto 

nação: realizar o ―aperfeiçoamento de três raças humanas, que nesse país são 

colocadas uma ao lado da outra, de uma maneira desconhecida na história antiga‖ 

(MARTIUS, 1845 apud GUIMARÃES, 1988, p. 16). Segundo Ortiz (1994), a ideia 

ganhou força no início do século XX e retornou durante a ditadura militar através do 

Conselho Federal de Cultura (CFC), criado pelo presidente Castelo Branco em 1966. 

A imagem idealizada da relação entre diferentes componentes culturais em aparente 

equilíbrio democrático ignora, contudo, as divergências e os conflitos existentes nas 

relações sociais e raciais no país (ORTIZ, 1994). 

Para Hall, o modo pelo qual a narrativa nacional se constitui estabelece uma 

relação ambígua com o tempo, construindo identidades que se espelham no 

passado enquanto apontam ansiosamente para o futuro. O discurso da cultura 

nacional ―se equilibra entre a tentação de retornar a glórias passadas e o impulso 

por avançar ainda mais em direção à modernidade‖ (HALL, 2001, p. 56). Da mesma 

forma, o conceito de ―povo‖ se encontra preso em ambiguidades temporal e 

conceitual, localizando-se em um ―tempo-duplo‖, entre o pedagógico e o 

performático. Afirma Bhabha: 

 
Temos então um território conceitual disputado, onde o povo tem de ser 
pensado num tempo duplo; o povo consiste em ―objetos‖ históricos de uma 
pedagogia nacionalista, que atribui ao discurso uma autoridade que se 
baseia no pré-estabelecido ou na origem histórica constituída no passado; o 
povo consiste também em ―sujeitos‖ de um processo de significação que 
deve obliterar qualquer presença anterior ou originária do povo-nação para 
demonstrar os princípios prodigiosos, vivos, do povo como 
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contemporaneidade, como aquele signo do presente através do qual a vida 
nacional é redimida e reiterada como um processo reprodutivo. (BHABHA, 
1998, p. 206-207) 

 

Segundo Bhabha (1998), a tensão entre o pedagógico/povo-objeto/passado 

e o performático/povo-sujeito/presente cria um problema para a tendência 

historicista do discurso da nação como narração. O espaço do povo passa, portanto, 

a ser um espaço de disputa entre os poderes totalizantes de tendência 

homogeneizadora e os interesses dissidentes, desiguais, no interior da realidade 

social e à margem do discurso unitário. A mobilidade do sujeito performático é ―uma 

prática que destrói os princípios constantes da cultura nacional que tenta voltar a um 

passado nacional ‗verdadeiro‘, frequentemente representado nas formas reificadas 

do realismo e do estereótipo‖ (BHABHA, 1998. p. 215). 

Em sua análise dos discursos e práticas relacionadas à questão da cultura e 

identidade brasileiras, Renato Ortiz afirma que esta está ―profundamente ligada a 

uma reinterpretação do popular pelos grupos sociais e à própria construção do 

Estado brasileiro‖ (ORTIZ, 1994, p. 8). Confrontado com a questão da ―autenticidade 

da cultura brasileira‖ que permeou grande parte de nosso pensamento social, o 

autor chega à conclusão de que ―não existe uma identidade autêntica, mas uma 

pluralidade de identidades, construídas por diferentes grupos sociais, em diferentes 

momentos históricos‖ e em diferentes relações com o Estado. 

Sobre a diversidade cultural brasileira, Alfredo Bosi (1987) afirma que: 

 
Ocorre, porém, que não existe uma cultura brasileira homogênea, matriz de 
nossos comportamentos e dos nossos discursos. Ao contrário: a admissão 
de seu caráter plural é um passo decisivo para compreendê-la como um 
―efeito de sentido‖, resultado de um processo de múltiplas interações e 
oposições no tempo e no espaço. (BOSI, 1987, p. 7) 

 

No ―labirinto de vozes e imagens‖ que constituem as diversas faces da 

cultura é possível identificar ―algumas linhas de força mais claras que, perseguidas 

até o fim, remetem a estruturas sociais diferenciadas‖. (BOSI, 1987, p. 8) e às 

complexas relações entre ―a vida simbólica, economia e política‖. 

Compreender e definir a identidade brasileira será a principal preocupação 

dos intelectuais do Império e das primeiras décadas da República. Para Lima (1998), 

parte desse interesse se deve à constituição concomitante da sociedade e da 

intelligentsia do país. ―É como se, no mesmo movimento, intelectuais e sociedade se 

constituíssem, superpondo-se os temas da identidade nacional e da identidade dos 
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intelectuais‖ (LIMA, 1998, p. 26). No Brasil, Estado e Nação se misturam na 

construção da identidade nacional, e os intelectuais atuarão, muitas vezes, 

produzindo representações que correspondam às demandas dos grupos 

hegemônicos. De acordo com Guimarães (1988), estas representações estarão 

relacionadas à imagem que se deseja criar para o país, e também em relação 

àqueles que não correspondem ao ideal nacional: 

 
No movimento de definir-se o Brasil, define-se também o "outro" em relação 
a esse Brasil. Num processo muito próprio ao caso brasileiro, a construção 
da ideia de Nação não se assenta sobre uma oposição à antiga metrópole 
portuguesa; muito ao contrário, a nova Nação brasileira se reconhece 
enquanto continuadora de uma certa tarefa civilizadora iniciada pela 
colonização portuguesa. Nação, Estado e Coroa aparecem enquanto uma 
unidade no interior da discussão historiográfica relativa ao problema 
nacional. (GUIMARÃES, 1988, p. 6) 

 

O ―outro‖ será identificado em duas instâncias, uma externa e outra interna. 

Uma vez que se propõe a nação brasileira como ―representante da ideia de 

civilização no Novo Mundo‖, seu oposto serão aqueles apontados como não 

portadores de civilização. Externamente, o ―outro‖ encontrará sua manifestação nas 

repúblicas latino-americanas, que representam a barbárie e a desordem. Na face 

interna, o outro será o incivilizado doméstico: o índio e o negro. Constitui-se, então, 

uma concepção de nação que se define apenas pelas ações e aspirações de uma 

parte de sua população: os brancos. ―Construída no campo limitado da academia de 

letrados, a Nação brasileira traz consigo forte marca excludente, carregada de 

imagens depreciativas do ‗outro‘, cujo poder de reprodução e ação extrapola o 

momento histórico preciso de sua construção‖ (GUIMARÃES, 1988, p. 7). Na 

narrativa de nação construída ao logo do Império, logo se encontrará um local para o 

indígena. O negro será sumariamente ignorado pela intelectualidade do período, 

considerado um ―mal necessário‖ à concretização do projeto imperial de estabelecer 

uma civilização nos trópicos (KOSSOY, 2016). 

Antônio Cândido ressalta o projeto nacionalista que guiava os romancistas 

do século XIX. A preferência pela verossimilhança, e uma busca obsessiva pela 

descrição realista de locais e tipos sociais fazem do romance uma ―verdadeira forma 

de pesquisa e descoberta do país‖ (CÂNDIDO, 2000, p. 99).  Servindo como 

instrumento de interpretação social, a ficção romântica tem "importância capital 

como tomada de consciência da realidade brasileira no plano da arte" (CÂNDIDO, 

2000, p. 101), construindo, no campo simbólico, o espaço e o ser nacional: 
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Por isso mesmo, o nosso romance tem fome de espaço e uma ânsia 
topográfica de apalpar todo o país. Talvez o seu legado consista menos em 
tipos, personagens e peripécias do que em certas regiões tornadas 
literárias, a sequência narrativa inserindo-se no ambiente, quase se 
escravizando a ele. Assim, o que se vai formando e permanecendo na 
imaginação do leitor é um Brasil colorido e multiforme, que a criação 
artística sobrepõe à realidade geográfica e social. (CÂNDIDO, 2000, p. 101) 

 

O romantismo indigenista foi largamente patrocinado pelo Estado através da 

Academia Imperial de Belas Artes e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 

uma estratégia de criar a imagem da nação a partir da exaltação ―da natureza e dos 

naturais‖. Schwarcz (2014) identifica a construção de um projeto estabelecido a 

partir de um ―triângulo nacional‖, composto pela natureza, os indígenas e pelo 

próprio D. Pedro II, organizador e, muitas vezes, objeto desse discurso. Focar nas 

belezas naturais e no trabalho civilizatório realizado pelo império era uma tentativa 

de desviar a atenção da escravidão, presente em todo o território e que 

representava ―o oposto da imagem civilizada e progressista que o país procurava 

veicular‖ (SCHWARCZ, 2014, p. 397). 

Além da escravidão, outro problema que se apresentava ao projeto 

civilizador de D. Pedro II era a imensa população rural dispersa pelo território 

nacional. As capitais do Império comportavam 8,49% da população do país em 

1823, 10,41% em 1872 e 9,54% em 1890, sendo que 50% da população urbana 

dividia-se entre Rio de Janeiro, Salvador e Recife (SCHWARCZ; STARLING, 2015). 

À modernidade da corte contrapunha-se o abandono em que viviam a maioria dos 

habitantes do ―grande sertão interior‖. 

O Grande Sertão Interior é o título da VI Parte de O selvagem, livro do 

general Couto de Magalhães. Produto direto do projeto civilizador imperial, o livro foi 

publicado em 1876 por encomenda do Imperador para ser apresentado na 

Exposição Universal da Filadélfia, no mesmo ano. Membro do IHGB que dedicou 

sua vida ao tema da nacionalidade, Couto de Magalhães foi ―o criador de muitas 

matrizes do imaginário brasileiro, suas formulações podem ser detectadas em 

diferentes vertentes do pensamento nacional desde as últimas décadas do XIX até 

os estertores do Estado Novo, senão depois‖ (MACHADO, 2000, p. 65). Realizando 

um levantamento das ―línguas, raças, famílias, religiões, geografia, lendas, contos e 

mitos‖ das populações do interior do país e indicando-as como portadoras do que 

seria a cultura verdadeiramente brasileira, em oposição aos hábitos europeizados da 
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população do litoral, O selvagem fez sucesso entre a intelectualidade da época, 

tendo sido também ―onde Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo, 

Menotti del Picchia e muitos modernistas foram buscar a autêntica matéria nacional 

de muitos de seus escritos‖ (TELES, 2009, p.80). Destaca-se no livro a importância 

dada ao nativo brasileiro, particularmente o tupi: 

 
Com uma abordagem extremamente simpática ao índio e a seu papel 
histórico na construção da nação, Couto propunha a ocupação do sertão 
interior do Brasil através da civilização pacífica dos índios. A matriz da 
missão civilizatória dos índios, que considerava fundamental para o 
progresso do país, surgia sem dúvida como uma releitura modernizada da 
ação jesuítica, reafirmando o papel da adaptação do civilizado ao mundo, 
indígena. É neste contexto que Couto constrói a ideia do tupi-nhengatu 
como língua geral de todos os grupos indígenas do Brasil e como meio de 
comunicação entre os mundos do selvagem, do branco e do caboclo, 
cimentando uma fictícia unidade do Brasil, de norte a sul, desde os tempos 
coloniais até meados do XIX. (MACHADO, 2000, p. 70) 

 

Na visão nacionalista de Couto de Magalhães, além da exaltação do tupi 

como base ideal da raça brasileira, por ser ―superior em suas qualidades, perfectível 

em seu devir e base positiva para a mestiçagem‖ (MACHADO, 2000, p. 70), o sertão 

é colocado como o espaço privilegiado para a construção da autêntica nação 

brasileira. Observa-se que em O Selvagem já aparece uma posição ambivalente que 

é constante em relação ao sertão: embora se considerasse que as regiões do 

interior fossem a origem do que havia de mais próprio na cultura brasileira, a marcha 

do progresso se mostrava inevitável e a implementação de uma civilização no sertão 

era um imperativo. Corroborando a narrativa imperial da construção de uma 

―civilização nos trópicos‖, o autor apontava para um futuro ―no qual caboclos fortes, 

inteligentes e adaptados suportariam a carga mais pesada da implantação do 

progresso nas regiões recuadas e selvagens do país, oferecendo sua contribuição à 

constituição da nacionalidade‖ (MACHADO, 2000, p. 70). 

A fotografia também teve seu papel na produção da imagem de uma 

―civilização nos trópicos‖ e os fotógrafos contavam com largo apoio e financiamento 

do Imperador. O próprio Pedro II ―se gabava de ser o primeiro monarca fotógrafo‖ 

(SCHWARCZ, 2014, p. 396). Desde a abertura dos portos, em 1808, foi grande o 

número de viajantes que se dirigiram ao Brasil, e muitos artistas e fotógrafos 

dedicaram-se a registrar e divulgar a jovem nação ao restante do mundo. Tudo 

poderia parecer atrativamente exótico aos olhares europeus: a população indígena, 

a onipresença de escravos e a própria existência dessa monarquia ―cercada de 
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repúblicas por todos os lados‖ (SCHWARCZ, 2012, p. 16). O foco da fotografia 

oficial, contudo, estará sobre as obras civilizadoras do Império, e na ―natureza e 

seus naturais‖, com ostensiva presença dos indígenas: 

 
Nelas, os indígenas seriam flagrados de maneira consoante aos modelos 
literatos de época: como aqueles que se sacrificariam para que a nação 
vingasse. Os naturais da terra seriam representados ora de maneira 
pacífica e idealizada (coerente com a literatura romântica de época), ora 
como mortos ou que viriam a morrer. Nada podem diante da civilização e a 
fotografia cumpriria um papel salvacionista, no sentido de preservar a 
imagem e evitar o total esquecimento (já que a desaparição era considerada 
como inevitável). (SCHWARCZ, 2014, p. 400) 

 

Gradualmente, o sertanejo viria a substituir o indígena como símbolo da 

nacionalidade. Ainda durante o Segundo Reinado, o assunto foi objeto de intensa 

discussão entre historiadores e literatos, dentro e fora do IHGB.  Contra o indianismo 

de Gonçalves Dias, o historiador Francisco Adolfo Varnhagen alertou, em carta a d. 

Pedro II, sobre o potencial ―subversivo‖ da utilização do indígena como 

representante da ―brasilidade‖ (GUIMARÃES, 1988). Outro motivo que pode ser 

parcialmente responsável pela substituição do indígena pelo sertanejo como símbolo 

nacional foi a incursão pelo interior do Brasil motivada pela Guerra do Paraguai. 

Essa possibilidade é sugerida por Lima (1998), embasada no artigo de Peter Beattie 

(1991) sobre a importância do contato dos militares brasileiros com as populações 

das áreas fronteiriças durante a guerra, refletida no romance A retirada da Laguna 

(1874) de Alfredo Taunay. No romance, são enaltecidas a autenticidade e a 

honradez do sertanejo, ainda que seja sublinhado o seu comportamento pouco 

civilizado.  

Taunay marcou, junto com José de Alencar, Bernardo Guimarães e Franklin 

Távora, a virada regionalista da terceira fase do romantismo que, apesar de uma 

visão positiva do sertão e seus habitantes, ainda apresentam ―tensões e 

ambiguidades nessa afirmação do sertão como essência da nacionalidade‖ (LIMA, 

1998, p. 65). Ainda segundo Lima (1998), a literatura sertanista iria reforçar a 

oposição entre litoral e sertão, com as duas categorias alternando na posição 

positiva ou negativa. Assim, o litoral é representado como um local civilizado e fonte 

de progresso, mas artificial e copista das civilizações europeia. Por sua vez, o sertão 

é retratado como um local atrasado, isolado e incivilizado que representaria, 

contudo, o que havia de mais autêntico na sociedade brasileira. 
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A oposição entre o sertão e o litoral é evidenciada, de uma forma distante do 

olhar romântico, em Os Sertões (CUNHA, 1902). Analisado pelo viés naturalista de 

Euclides da Cunha, o sertanejo ―só é forte na medida em que se insere num meio 

inóspito ao florescimento da civilização europeia‖ (ORTIZ, 1994, p. 18). A posição 

ambivalente de Cunha diante da população de Canudos parece opor a civilização 

litorânea à barbárie do sertão, mas pode, de acordo com Lima (1998), evidenciar a 

tensão entre ―uma civilização supostamente artificial e outra autêntica, ainda por se 

desenvolver, mas cujo cerne estaria nas raízes autóctones‖ (LIMA, 1998, p. 51). Ao 

mesmo tempo, a postura diante do sertanejo – mestiço por excelência e, portanto, 

inferior segundo as teorias naturalistas da época – divide-se entre considerá-lo um 

problema ou uma solução: ―A inferioridade racial explica o porquê do atraso 

brasileiro, mas a noção de mestiçagem aponta para a formação de uma possível 

unidade nacional‖ (ORTIZ, 1994, p. 34). 

As posturas ambivalentes são constantes nas narrativas sobre o Brasil em 

relação ao sertão, que ―se coloca ora como obstáculo à homogeneização territorial e 

à eliminação das temporalidades disjuntivas, ora credita-se a ele a identidade 

nacional.‖ (PEREIRA, 2008, p. 54). Presença (ou vazio) impossível de ser negada, 

contudo, a temática do sertão se impôs ao pensamento nacional. 

 

2.2 ... contar o sertão 

 

Definir o sertão não é tarefa simples. O termo parece escapar às 

simplificações, ao mesmo tempo em que parece tão familiar. Como não saber o que 

é o sertão? Objeto de destaque no pensamento social brasileiro e na literatura 

(AMADO, 1995), o sertão já foi contado em verso e prosa, musicado e televisionado, 

transportado às telas do cinema com todas suas cores, deuses e diabos. ―Talvez 

nenhuma outra categoria, no Brasil, tenha sido construída por meios tão diversos. 

Talvez nenhuma esteja tão entranhada na história brasileira, tenha significados tão 

importantes e variados e se identifique tanto com a cultura brasileira‖ (AMADO, 

1995, p. 147). Ainda assim, tentar delimitar o sertão é como caminhar sobre um 

terreno movediço. Recorrer às diversas definições que Guimarães Rosa apresenta 

em Grande sertão: veredas reforça a dificuldade em se delimitar esse espaço: 

―Sertão é isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o 

senhor dos lados‖. (ROSA, 2006, p. 197). ―Sertão, ― se diz ―, o senhor querendo 
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procurar, nunca não encontra. De repente, por si, quando a gente não espera, o 

sertão vem‖. (ROSA, 2006, p. 263). Parte da dificuldade se encontra em não ser 

possível delimitar o sertão a partir de suas características naturais como clima, 

relevo ou as formações vegetais. Nesse sentido, pode-se falar em sertões, sejam 

eles ―caatingas, cerrados, florestas, campos‖ (MORAES, 2003). Pode-se parafrasear 

Rosa e dizer que ―sertão ou sertães, é questão de opiniães... O sertão está em toda 

a parte‖ (ROSA, 2006, p. 8). 

A origem da palavra também é incerta. Sabe-se apenas que, antes de 

chegar ao Brasil, já era utilizada na África e em Portugal para designar as terras do 

interior, distantes da costa. No levantamento realizado por Teles (2009), aponta-se 

que alguns dicionários etimológicos dizem que se trata de ―Forma aferética de 

desertão‖, ou atribuem à palavra uma origem ―obscura, controversa ou 

desconhecida‖. O autor sugere uma possível explicação etimológica a partir do latim 

clássico sérere, sertum, (trançado, entrelaçamento, enredado, enfileirado), que 

geraria desertum (de-sertum: o que sai da ―fileira‖, ―desertor‖ na linguagem militar) e 

o substantivo desertanum (lugar desconhecido para onde foi o desertor), 

―estabelecendo-se, ainda no lat. Clássico, a oposição entre locus certus e o ―lugar 

incerto‖, desconhecido e, figuradamente, impenetrável‖ (TELES, 2009, p. 103). Outra 

possibilidade indicada por Teles está no trabalho de Gustavo Barroso (1983), que 

remonta a origem de sertão à língua bunda, falada por tribos bantos de Angola. 

Tendo por fonte o Dicionário da língua bunda de Angola (1804), do Frei Bernardo 

Maria de Carnecatim, Barroso identifica o vocábulo mulcetão e sua forma 

corrompida certão, com o significado definido como locus mediterraneus, - as terras 

do interior, longe da costa. Independente de sua origem, o ―certo é que o termo nos 

veio de Portugal e ocorre em Portugal, mas só adquiriu a sua grande significação 

cultural no Brasil, em face da grande extensão do território brasileiro‖ (TELES, 2009, 

p. 103). 

A diversidade de significados e de usos da palavra possibilitou que o sentido 

da categoria sertão tenha sido constantemente reinventado ao longo da história 

brasileira: 

 
A obscuridade etimológica que envolve o termo sertão constitui um dos 
elementos motivadores das várias significações que ele foi adquirindo, à 
medida que o espaço brasileiro se foi ampliando para Oeste. Dir-se-ia que a 
horizontalidade da conquista territorial atuou no esvaziamento do símbolo 
colonialista, transformando-o em signo linguístico da nova realidade 
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nacional e ampliando o imaginário dos nossos escritores. (TELES, 2009, p. 
72) 

 

A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada o primeiro documento a 

registrar a palavra no Brasil. No relato que descreve a chegada e o contato dos 

portugueses com a terra e os habitantes do Novo Mundo, sartaão é usada para 

referir-se às terras interiores e desconhecidas do continente recém-descoberto: 

―depomta apomta he toda praya parma mujto chaã e mujto fremosa. pelo sartaão 

nos pareceo do mar mujto grande por que aestender olhos nõ podiamos veer se nõ 

tera earuoredos que nos pareçia muy longa terá‖ (CAMINHA, 1968 apud TELES, 

2009, p. 74). O termo foi largamente utilizado pelos viajantes e cronistas que se 

dirigiram ao Brasil a partir do século XVI, principalmente para indicar as terras 

desconhecidas, desabitadas ou pouco habitadas. Aos poucos, a expressão adquiriu 

uma nova aplicação, diretamente relacionada à posição daquele que emite o 

conceito para designar outra localização. Desta forma, ―desde o litoral, ‗sertão‘ foi 

constituído‖ (AMADO, 1995, p. 148).  

A concentração da ocupação portuguesa na costa contribuiu para o 

estabelecimento da oposição entre o litoral e as terras interiores, o sertão. O fato 

não passou despercebido ao historiador Frei Vicente do Salvador que comparou os 

portugueses a caranguejos por habitarem apenas a faixa litorânea e realizarem 

breves incursões pelo interior: 

 
Da largura que a terra do Brasil tem para o sertão não trato, porque até 
agora não houve quem a andasse por negligência dos portugueses, que, 
sendo grandes conquistadores de terras, não se aproveitam delas, mas 
contentam-se de as andar arranhando ao longo do mar como caranguejos 
(SALVADOR, 1982 apud TELES, 2009, p. 77) 

 

De acordo com Teles (2009), a História do Brasil (1627) de Frei Vicente fixou 

definitivamente o significado de sertão como as terras interiores do país, em 

oposição às ocupações ao longo da costa. Lima (1998) afirma, contudo, que mais do 

que mera oposição geográfica em relação ao litoral, ―é em contraste com a ideia de 

região colonial que o imaginário sobre o sertão se constitui‖ (LIMA, 1998, p. 57). A 

região colonial é o espaço da ordem, onde estão presentes a Igreja e o Estado. O 

sertão, por sua vez, é o espaço vazio, selvagem e sem Deus pertencendo, portanto, 

aos domínios do diabo. Essa valoração, naturalmente, é definida a partir de fora do 

sertão. Para aqueles que, voluntariamente ou não, habitavam esse espaço 



39 

considerado deserto, o sertão adquiria significados diversos. ―Para alguns 

degredados, para os homiziados, para os muitos perseguidos pela justiça real e pela 

Inquisição, para os escravos fugidos, para os índios perseguidos, para os vários 

miseráveis e leprosos, para, enfim, os expulsos da sociedade colonial, ‗sertão‘ 

representava liberdade e esperança‖ (AMADO, 1995, p. 149). 

À medida que a descoberta de minerais preciosos impulsiona a colonização 

do interior do país, sobretudo em Minas Gerais e Goiás, o sertão é deslocado ainda 

mais para dentro do país, ―constituindo assim o ‗interior‘, a hinterlândia ou o miolo do 

território brasileiro, entre a velha zona canavieira do Nordeste, as metrópoles do 

Sudeste e a Floresta Amazônica‖ (BOLLE, 2004, p. 50). Devido à sua posição 

intermediária entre os centros urbanos, além de topografia e vegetação favoráveis, 

desenvolveu-se no sertão uma economia de abastecimento interno a partir da 

criação extensiva de gado. Este tipo de pecuária era realizado sem ―grandes 

investimentos já que os animais se reproduzem e crescem com pouca intervenção 

humana‖, decorrendo disso a imagem de que ―os homens adaptaram-se aos sertões 

mais do que adaptaram os sertões a eles‖. (SUAREZ, 1998, p. 35). O relativo 

isolamento das populações sertanejas e sua adaptação a uma região considerada 

selvagem e hostil ―fez com que o sertão se configurasse com o duplo perfil de região 

atrasada e de espaço portador de uma brasilidade mais específica‖ (BOLLE, 2004, 

p. 53). Segundo Sena (2010): 

 
Os espaços vazios do sertão dizem respeito a pouca densidade 
populacional, ao isolamento, à ausência de cidades e de terras cultivadas. 
Também é pensado como lugar de pessoas fortes e acostumadas a lidar 
com uma natureza hostil. É por isto que o sertanejo é o suporte de uma 
brasilidade específica, já que ele metaforiza os brasileiros na luta contínua 
contra uma natureza grandiosa e trágica, da qual a ideologia do ufanismo é 
um exemplo editado. É a destreza do sertanejo em sua relação com uma 
natureza hostil, destreza auxiliada por sua proximidade com esta mesma 
natureza, que o propõe como símbolo de nacionalidade. (SENA, 2010, p. 
11) 

 

Para Moraes (2003, p. 2), ―o sertão não é um lugar, mas uma condição 

atribuída a variados e diferenciados lugares‖. Trata-se de um qualitativo que indica a 

intenção de apropriação de um território. Designar uma região como sertão seria 

uma apropriação simbólica que antecede a intervenção e a intenção de implementar 

um projeto – povoador, civilizador, modernizador – que resulte na superação da 

condição de sertão. O autor afirma: 
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Nesse sentido, pode-se dizer que os lugares tornam-se sertões ao atraírem 
o interesse de agentes sociais que visam estabelecer novas formas de 
ocupação e exploração daquelas paragens. A noção pode, então, ser 
equacionada como elemento de argumentação no processo de 
hegemonização de políticas e práticas territoriais do Estado ou de 
segmentos da sociedade. (MORAES, 2003, p. 2) 

 

Ora, se como sugere Bhabha, a nação é uma estratégia narrativa que se 

baseia na historicidade, em que a nação aparece como ―medida da liminaridade da 

modernidade cultural‖ (BHABHA, 1998, p. 200), compreende-se melhor a postura 

ambígua de Euclides de Cunha de que a destruição de Canudos e a morte dos 

sertanejos, o ―cerne da nacionalidade‖, são necessárias para que se estabeleça a 

nação brasileira. É também o que acredita Bolle (2004), para quem ―a alegada 

denúncia do crime que teria sido a campanha de Canudos resulta na legitimação 

dessa mesma campanha como um inevitável crime fundador, em nome da 

modernização do país‖. (BOLLE, 2004, p. 38).  

No mesmo sentido, Suarez (1998) afirma que sertão e sertanejo são 

―elementos constitutivos‖ do pensamento social brasileiro, utilizados na construção 

da ideia de nação, em que estes atuam ―como cenário e personagem central de uma 

narrativa mítica que conta o surgimento dramático da civilização na nação 

brasileira.‖ (SUAREZ, 1998, p. 33). O sertão é, portanto, uma região imaginária, um 

espaço de mito, imune à passagem do tempo e à chegada da modernidade. 

Pode-se ver, então, como o sertão apresenta características que 

correspondem àquelas necessárias para a construção da identidade nacional, como 

discutido por Hall (2001). O confronto com o interior desconhecido possibilita a 

construção de uma narrativa da nação, em que o país se forma e se moderniza a 

partir da conquista do sertão. A construção de Brasília no Planalto Central, 

realizando um desejo, que se manifestava desde o Império, de mudança da capital 

federal para o interior do país (LIMA, 1998) e o recente avanço de projetos 

neodesenvolvimentistas na Amazônia são componentes da narrativa de conquista 

dos territórios selvagens pela civilização. E enquanto se cristaliza como espaço 

mítico, fora da lógica do tempo e povoado pelo mais autêntico tipo nacional, o sertão 

fornece elementos que podem ser utilizados para reforçar a ênfase nas origens, na 

continuidade, na tradição e na intemporalidade. Além disso, o sertanejo serve como 

modelo de um povo puro, original, ainda que a condição sertaneja tenha sido, ao 

menos aparentemente, superada para o estabelecimento da modernidade. Observe-
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se que ainda que seja categoria central para a constituição de uma narrativa de 

nação, o sertão continua às margens da nação, sem que se efetive sua integração à 

ordem e à cidadania: 

 
As narrações testificam a sua posição quando se constroem numa 
calculada distância em relação ao sertão. Ao admitir um espaço e tempo 
diferenciados, se colocam como um outro do sertão, empreitada que pode 
ser percebida no próprio desejo de dirimir as diferenças, de apaziguar as 
insurgências, de minimizar as distâncias, de equalizar as temporalidades, 
de instaurar procedimentos civilizatórios que impliquem obediência aos 
poderes centralizantes. O sertão deve persistir desde que não irrompa à 
homogeneização nacional, resultando o ambivalente e simultâneo processo 
de extingui-lo e de transformá-lo no mito de fundação e de unidade 
nacional, de trazê-lo como um ―nós‖ arcaico, mas esquecer sua resistência, 
a sua presença como alteridade. (PEREIRA, 2008, p. 55) 

 

A utilização do sertão como elemento pedagógico da identidade nacional 

encontra resistência na persistência das populações desses espaços e sua inserção 

performática na vida nacional. O intenso êxodo rural ocorrido no Brasil ao longo de 

todo o século XX, com massivo deslocamento de populações do campo para as 

cidades, por um lado, e da região Nordeste para as metrópoles do sul, por outro, 

deixou inegáveis marcas culturais e proporcionou apropriações e práticas que 

resultaram em diversas representações do sertão, muitas divergindo da narrativa 

oficial de superação do sertão e reinserindo sua população no espaço simbólico 

(GALVÃO, 2004). Para o pavor de d. Pedro II e Euclides da Cunha, os sertões 

ocupariam as cidades e imporiam transformações profundas na cultura brasileira. 

No artigo Metamorfoses do sertão, Galvão (2004) discute a influência da 

migração das populações sertanejas sobre a vida cultural brasileira, com foco na 

significação que o sertão tomou, a partir de então, na música popular, no cinema e 

nas artes em geral. A presença do migrante se expressa inicialmente em um 

―saudosismo rural‖ que fundiria as expressões do sertanejo e do caipira na música 

popular das décadas de 1920 a 1940, em uma tendência que tem como marco Luar 

do sertão (1913), de Catulo da Paixão Cearense em que se dizia: ―Este luar cá da 

cidade tão escuro/ Não tem aquela saudade do luar lá do sertão‖. Luís Gonzaga 

compôs a música que seria considerada o hino nacional dos retirantes, Asa branca 

(1947): ―Hoje longe muitas léguas/ Nesta triste solidão/ Espero a chuva cair de novo/ 

Pra mim voltar pro meu sertão‖. (GALVÃO, 2004, p. 379) 

À fase saudosista seguiu-se a denúncia da miséria em que viviam as 

populações sertanejas afligidas pela seca, à mercê dos latifundiários e levadas à 
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migração, como em Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos e Morte e vida 

severina (1956), de João Cabral de Mello Neto. Nas artes plásticas, ganhava 

visibilidade nacional o trabalho em cerâmica de Mestre Vitalino de Caruaru, 

retratando alegrias e dramas da vida nordestina. Enquanto isso, Cândido Portinari 

expressaria o drama social da migração nos quadros Retirantes e Enterro, além de 

louvar a coragem sertaneja na série Cangaceiros de 1944.  

No cinema, a imagem do cangaceiro irá alcançar novos patamares, servindo 

inclusive de título ao primeiro filme brasileiro a ser premiado no Festival de Cannes, 

O cangaceiro (1953) dirigido por Lima Barreto: 

 
Num procedimento comum – e Guimarães Rosa também o utilizaria –, o 
filme recolheu traços da legenda de Lampião, de onde extraiu as roupagens 
e adereços, os lances de crueldade bem como o tosco justiçamento, as 
brincadeiras do lazer com danças e cantorias à luz da fogueira. E até o 
nome do chefe: ―capitão Galdino Ferreira‖ em lugar de capitão Virgolino 
Ferreira. O hino guerreiro do bando de Lampião, Mulher rendeira, seria 
aproveitado no filme, assim como o bando de Riobaldo teria um similar na 
pena de Guimarães Rosa, Olêrêrê baiana; já o apito seria presenteado com 
exclusividade a Zé Bebelo. Tudo isto, a três anos apenas de Grande sertão: 
veredas e Corpo de baile, que viriam à luz em 1956. A contribuição de 
Guimarães Rosa para a temática sertaneja continuaria por todo o período, 
talvez até a contragosto do escritor, como se sabe não muito dado nem a 
radicalizações nem a esquerdismos, mas fecundando a tendência com seu 
prestígio de maior ficcionista da língua: Primeiras estórias é de 1962 e 
Tutaméia – Terceiras estórias, de 1967. (GALVÃO, 2004, p. 386) 

 

A temática regionalista nordestina vai se consolidar no cinema do período, 

com títulos como O pagador de promessas (1962) de Anselmo Duarte, Vidas secas 

(1963), de Nelson Pereira dos Santos, Deus e o diabo na terra do Sol (1964), de 

Glauber Rocha, Os fuzis (1964), de Rui Guerra, A hora e vez de Augusto Matraga 

(1965), de Roberto Santos, Auto da Compadecida (1969), de George Jonas, O 

dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969), de Glauber Rocha, este com 

título retirado de folheto de cordel. Longe da proposta do Cinema Novo e da postura 

crítica sobre os problemas do sertão a tendência também se confirma, com Os três 

cangaceiros (1961), de Victor Lima (comédia com Ronald Golias, Grande Otelo e 

Ankito), e O cangaceiro trapalhão (1967), de Daniel Filho.  

De acordo com Galvão (2004), a partir dos anos 60, as representações do 

sertão tomaram contornos revolucionários que se intensificaram após a tomada do 

poder pelos militares, e o cangaceiro seria alçado à condição de herói louvado pelo 

Cinema Novo. A experiência das Ligas Camponesas em canaviais do Nordeste, a 

divulgação do método Paulo Freire e romances como Quarup (1967) de Antônio 
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Callado, apontavam para o sertão com um espaço possível de contestação da 

ordem. Na mesma década, a Graúna ganharia vida pelas mãos do cartunista Henfil. 

Publicadas pelo Pasquim e com críticas ao governo militar e seu suposto ―milagre 

econômico‖, as tiras tinham como personagens a pequena ave Graúna, o bode 

Orelana e o cangaceiro Zeferino vestido a caráter, com chapéu de couro e 

cartucheiras. ―A todo momento assistimos à ressurreição do cangaceiro como 

justiceiro vindicatório do povo, ou então à revalorização da ―cultura beata‖ como 

igualitária e redistribuidora‖ (GALVÃO, 2004, p. 390). Ainda segundo a autora, a 

temática do sertão contestador será incorporada ao campo político: 

 
Espírito e época em que, sem desdouro, o poeta erudito Ferreira Gullar pôs-
se a escrever folhetos de cordel, a exemplo de Quem matou Aparecida? e 
João Boa-morte, cabra marcado para morrer, ambos de 1962, compostos 
igualmente para o mesmo Centro, que os editou. Depois do golpe militar, o 
poeta publicaria clandestinamente pelo PCB a História de um valente 
(1966). Os três folhetos partilhavam objetivos políticos, de militância, e não 
soava a extravagância que assumissem tal modelo, dados os objetivos. 
Assim se explica o predomínio de formas primordiais ou desataviadas, 
como a redondilha maior e a rima em -ão. (GALVÃO, 2004, p. 382) 

 

Nesse contexto, a campanha de Canudos veio a ganhar novas dimensões, 

recuperada pelo orgulho regional baiano. A partir de então, negou-se a narrativa que 

colocava a comunidade como um aglomerado de fanáticos religiosos e passou-se a 

interpretá-la como uma ―comuna socialista encabeçada por um líder revolucionário‖, 

precursora do Movimento dos Sem-Terra (GALVÃO, 2004).  

Verifica-se o estabelecimento de uma perspectiva que encara o sertão e o 

sertanejo – agora na versão contestatória do cangaceiro – como categorias de 

pensamento político-social, não sob a possibilidade de afirmação de uma identidade 

nacional monolítica, mas pela afirmação da coexistência de diferentes identidades 

culturais que resistem à pressão homogeneizadora da nação. Assim, ―O sertão – o 

cangaço, o messianismo, as revoltas populares, a religião do sertanejo – se 

apresenta por meio de experiências que surgem à margem da nação; e como forma 

de se pensar o Brasil justamente por refletir sobre a irrupção de outros tempos e 

espaços‖ (PEREIRA, 2008, p. 76). 

A presença do sertão no cinema nacional ainda perdurou até o fim do século 

XX em diversas roupagens, mais ou menos contestatórias, com Baile perfumado 

(1996) de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, Corisco e Dadá (1996) de Rosemberg 

Cariry, Central do Brasil (1998), de Walter Salles, Eu tu eles (2000), de Andrucha 
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Waddington e a refilmagem de O Auto da Compadecida (2000) por Guel Arraes. 

Cineastas do início do século XXI também encontram inspiração no sertão e o 

trabalham em temáticas diversas, como pode ser observado em Cinema, aspirinas e 

urubus (2005) de Marcelo Gomes, Boi Neon (2015) de Gabriel Mascaro e Deserto 

(2017), de Guilherme Weber. 

 

2.3 O sertão do tamanho do mundo 

 

―- Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus 

esteja.‖ (ROSA, 2006, p. 8). A narrativa do romance Grande sertão: veredas, 

publicado em 1956, se inicia indicando a fala do protagonista, Riobaldo, com um 

interlocutor oculto. A partir daí, o protagonista/narrador irá contar, pelas idas e 

vindas da narração, a história de sua vida desde a infância, passando pela 

jagunçagem e por fim, sua situação presente, de fazendeiro dono de terras. O 

interlocutor a quem Riobaldo se dirige, revela-se em seguida, é um homem culto e 

da cidade, a quem o protagonista demonstra constantemente a sua reverência. 

Segundo Sperber (1982), conduzir o romance como um diálogo é uma estratégia 

que Guimarães Rosa utiliza para envolver o leitor na narrativa: 

 
O relato se inicia com uma invocação a um interlocutor, uma segunda 
pessoa, que está presente/ausente: não responde nunca. Funciona como o 
espelho mágico de Branca de Neve. E o texto todo se contamina de magia. 
Como a narrativa se inaugura com a interpelação, tudo o que for contado 
será inquestionável, porque inquestionado. (uma astúcia de Guimarães 
Rosa é dar ao interlocutor-leitor a possibilidade artificial, aparente, de 
participação no relato, que não se concretiza, já que não conheceremos 
diretamente as respostas do interlocutor, nem suas expressões 
fisionômicas, nem sua caracterização gestual. O receptor invisível se 
sobrenaturaliza e autoriza o relato.) A partir do travessão inicial, tudo será 
verossímil. (SPERBER, 1982, p. 72) 

 

Assim, a história que Riobaldo conta adquire legitimidade, na medida em 

que ―[o] destinatário, nós leitores e o interlocutor, transforma-se em cúmplice, em 

responsável, em participante da narrativa‖ (SPERBER, 1982, p. 73). Desfazendo o 

labirinto que Rosa constrói na narrativa, pode-se ordenar a vida do protagonista. 

Quando criança, Riobaldo vivia com sua mãe, Bigrí, que o criava sozinha. Em um 

episódio importante de sua juventude, foram os dois até o porto do Rio-de-Janeiro 

para pagar uma promessa. Lá se deu o encontro de Riobaldo com o Menino que 

viria a se tornar Diadorim. Neste momento considerado iniciático por Bolle (2004), 
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eles atravessam o São Francisco em uma canoa. A aventura com o Menino iria 

marcar profundamente o protagonista: ―O São Francisco partiu minha vida em duas 

partes‖ (ROSA, 2006, p. 213). 

Após a morte da mãe, Riobaldo é enviado para a fazenda de seu ―padrinho‖ 

(na verdade seu pai), o fazendeiro Selorico Mendes. Por fim, ao perceber que o 

jovem não demonstrava interesse pelo trabalho na fazenda, o padrinho o envia a 

Curralinho para frequentar a escola. Seu desempenho é tão bom que é indicado 

pelo professor, Mestre Lucas, para ensinar aos mais jovens ―as letras e a tabuada‖ 

(ROSA, 2006, p. 80). Mais adiante, foi enviado à fazenda de Zé Bebelo para atuar 

como seu professor – ainda que, para manter as aparências, finja ser secretário do 

fazendeiro, pois que ―ler e escrever, e as quatro contas, ele já soubesse, consumia 

jornais‖ (ROSA, 2006, p. 90). 

Zé Bebelo tinha aspirações políticas, e entre seus projetos estava o fim da 

violência no sertão: ―Dizendo que, depois, estável que abolisse o jaguncismo, e 

deputado fosse, então reluzia perfeito o Norte, botando pontes, baseando fábricas, 

remediando a saúde de todos, preenchendo a pobreza, estreando mil escolas‖ 

(ROSA, 2006, p. 92). Com a ajuda do Governo, Zé Bebelo reúne tropas para 

combater os jagunços, e leva Riobaldo como seu secretário. O protagonista, 

contudo, fica horrorizado com a matança e deserta. Durante sua fuga, é abordado 

por um grupo de jagunços e reencontra o Menino, que se apresenta como Reinaldo, 

membro do grupo de jagunços de Titão Passos, todos sob a liderança de Joca 

Ramiro. Movido por sua atração por Reinaldo, Riobaldo decide entrar para o bando. 

Como membro do bando de Joca Ramiro, Riobaldo participa de batalhas 

contra soldados do governo e também contra seu antigo líder, Zé Bebelo. Por sua 

habilidade com tiro, ganha o respeito dos jagunços e o apelido de Tatarana. Após a 

derrota de Zé Bebelo, realiza-se seu julgamento, na Fazenda Sempre-Verde, um 

dos pontos centrais do romance. Durante o julgamento, Hermógenes e Ricardão, 

chefes a serviço de Joca Ramiro, exigem a morte do inimigo e caçador de jagunços. 

Outros chefes, contudo, não concordam com a execução, que iria contra os valores 

do que Bolle (2004) chama de ―sistema jagunço‖. A opinião de Titão Bastos deixa 

claros os valores deste sistema: 

 

O que eu acho é que é o seguinte! que este homem não tem crime 
constável. Pode ter crime para o Governo, para delegado e juiz-dedireito, 
para tenente de soldados. Mas a gente é sertanejos, ou não é sertanejos? 
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Ele quis vir guerrear, veio ― achou guerreiros! Nós não somos gente de 
guerra? Agora, ele escopou e perdeu, está aqui, debaixo de julgamento. A 
bem, se, na hora, a quente a gente tivesse falado fogo nele, e matado, aí 
estava certo, estava feito. Mas o refrêgo de tudo já se passou. Então, isto 
aqui é matadouro ou talho?... Ah, eu, não. Matar, não. Suas licenças... 
(ROSA, 2006, p. 186) 

 

Na ordem do ―sistema jagunço‖, a violência da batalha faz parte da guerra, 

mas não justificaria o assassinato a sangue-frio de Zé Bebelo. Decide-se, então, 

pelo exílio do chefe inimigo, que deveria se mudar para o estado de Goiás e não 

retornar a guerrear. Zé Bebelo aceita a punição, enaltecendo a honradez do 

julgamento e como os ―jagunços do Norte são civilizados de calibre‖ (ROSA, 2006, 

p. 192). 

Finda a guerra contra os ―zé-bebelos‖, os grupos se dispersam pelo sertão, 

até que chega a notícia da morte de Joca Ramiro, assassinado por Ricardão e 

Hermógenes. Inicia-se outra guerra, desta vez contra os ―judas‖, e Riobaldo e 

Reinaldo/Diadorim lutam sob as ordens de Medeiro Vaz. Corre, entre os jagunços, o 

rumor de que Hermógenes teria feito um pacto com o Diabo e, por isso, seria 

impossível derrotá-lo. Ao mesmo tempo em que tentam encontrar o bando dos 

―judas‖, o grupo de Riobaldo é perseguido implacavelmente por soldados do 

Governo, e se refugia na Bahia.  

Entre batalhas e fugas através da paisagem do sertão, o amor proibido de 

Riobaldo por Diadorim crescia: ―Gostava de Diadorim, dum jeito condenado; nem 

pensava mais que gostava, mas aí sabia que já gostava em sempre‖ (ROSA, 2006, 

p. 67). Isso não impedia que ele se envolvesse com mulheres que encontrasse 

durante as travessias, como Nhorinhá, ―a sem mesquinhice, para todos formosa, de 

saia cor-de-limão, prostitutriz‖ (ROSA, 2006, p. 260) e Otacília, que Riobaldo 

conhece na Fazenda Santa Catarina e toma como sua noiva. 

Pretendendo surpreender o inimigo, Medeiro Vaz tenta atravessar o Liso do 

Sussuarão, o que resulta na morte de vários homens e cavalos, causada pelo calor 

intenso e secura extrema do local. O próprio Medeiro Vaz morre em seguida, 

indicando Riobaldo para substitui-lo na chefia do bando. Relutante, o protagonista 

entrega a liderança para Zé Bebelo que, tendo recebido a notícia do traiçoeiro 

assassinato de Joca Ramiro, retornara aos gerais para vingá-lo. Na Fazenda dos 

Tucanos, o bando de Zé Bebelo é encurralado por Hermógenes e seus jagunços. 



47 

Neste momento crítico, Zé Bebelo pede a Riobaldo que escreva cartas para as 

autoridades da região, dando a localização dos bandos: 

 
O teor era aquilo mesmo, o simples! que, se os soldados no soflagrante 
viessem, de rota abatida, sem esperdiçar minuto, então aqui na Fazenda 
dos Tucanos pegavam caça grossa, reunida ― de lobo, jaguatirica e onça 
― de toda a jagunçada maior reinante no vezvez desses gerais sertões. A 
rasa, à justa, e cerrar com fecho formal: Ordem e Progresso, viva a Paz e a 
Constituição da Lei! Assinado: José Rebêlo Adro Antunes, cidadão e 
candidato. (ROSA, 2006, p. 227) 

 

Riobaldo percebeu a traição que Zé Bebelo tramava: sua posição social 

preservaria sua vida e sua liberdade quando o exército chegasse. O bando 

consegue, contudo, escapar da Fazenda dos Tucanos com liberdade, e se refugia 

nos retiros da Coruja e do Valado, propriedades de ―sêo‖ Habão. O fazendeiro 

permitiu que os jagunços permanecessem em suas terras, e demonstrou interesse 

em utilizá-los como mão-de-obra em troca. As desconfianças de Riobaldo sobre Zé 

Bebelo aumentavam ainda mais ao ver como o chefe conversava em pé de 

igualdade com Habão: ―O que me dava a qual inquietação, que era de ver! conheci 

que fazendeiro-mór é sujeito da terra definitivo, mas que jagunço não passa de ser 

homem muito provisório‖. (ROSA, 2006, p. 284). 

Decidido a não ser apenas mais um jagunço, Riobaldo vai a uma 

encruzilhada, onde realiza um pacto diabólico: ―Nessa situação, o pacto com o 

Diabo, nas Veredas-Mortas, se lhe apresenta como o meio mágico para passar para 

o outro lado da máquina social‖ (BOLLE, 2004, p. 113). Ao retornar ao retiro do 

Valado, o protagonista destitui Zé Bebelo da chefia, e se utiliza de sua origem para 

se legitimar enquanto chefe aos olhos do fazendeiro: ―Duvidar, seó Habão, o senhor 

conhece meu pai, fazendeiro Senhor Coronel Selorico Mendes, do São Gregório?!‖ 

(ROSA, 2006, p. 286). 

A partir de então, Riobaldo assume a chefia sob o nome de Urutú-Branco, e 

conduz o bando para a travessia do Liso do Sussuarão, que dessa vez é feita com 

facilidade. Em seguia, o bando realiza um ataque à fazenda de Hermógenes e 

sequestra sua esposa. Caminhando para o fim da guerra, os jagunços vencem o 

bando do Ricardão e confronta-se com o bando de Hermógenes na batalha final, 

realizada no Paredão. Diadorim morre durante a última batalha, e descobre-se sua 

verdadeira identidade: Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins, a filha de Joca 



48 

Ramiro. Riobaldo, por fim, casa-se com Otacília e estabelece-se como fazendeiro, 

mantendo seus jagunços ao redor. 

A narrativa de Grande sertão: veredas se passa em um espaço 

geograficamente bem definido. Sua localização no tempo, no entanto, mantém-se 

indefinida, podendo ser localizada no final da República Velha, na última década do 

século XIX, segundo Bolle (2004, p. 68). O Império é uma lembrança relativamente 

recente ―(...) demos com o velho, na porta da choupã dele mesmo. Homem no 

sistema de quase-dôido, que falava no tempo do Bom Imperador.‖ (ROSA, 2006, p. 

357), e a República ainda não se constituiu enquanto um Estado presente em todo o 

território nacional. ―Ao que Zé Bebelo elogiou a lei, deu viva ao governo, para perto 

futuro prometeu muita coisa republicana‖ (ROSA, 2006, p. 93). 

O conhecimento detalhado que Guimarães Rosa apresenta sobre a 

geografia e os costumes do sertão foi adquirido em uma viagem realizada em 1952, 

quando o autor acompanhou, por 10 dias, a travessia da boiada da fazenda da Sirga 

até a fazenda São Francisco, em uma distância de 240 km (MEYER, 2006). Durante 

este período, o autor anotou intensamente tudo o que viu, utilizando diversas 

cadernetas, que ele carregava consigo penduradas ao pescoço por um barbante. As 

anotações, nomeadas pelo autor como Boiada, encontram-se no Arquivo Guimarães 

Rosa do Instituto de Estudos Brasileiro (IEB), localizado na Universidade de São 

Paulo. De acordo com Meyer (2006), estas foram utilizadas na construção de 

Grande sertão: veredas e de Corpo de baile, ambos de 1956 (Figura 1). 
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FIGURA 1 – O SERTÃO PERCORRIDO POR JOÃO GUIMARÃES ROSA 

 

Fonte: Produzido pelo autor a partir do mapa de Bezerra e Heidemann (2006). 

 

O conhecimento do terreno proporciona uma descrição exata da paisagem e 

dos caminhos do sertão, que podem induzir a uma tentativa de enxergar um 

realismo no romance que, contudo, não se concretiza. Cândido (2002) afirma que, 
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por mais detalhadas que sejam as observações de Guimarães Rosa sobre a região 

do romance, seu poder criativo é o que dá forma a todo o romance, inclusive a sua 

geografia:  

 
Cautela, todavia. Premido pela curiosidade o mapa se desarticula e foge. 
Aqui, um vazio; ali, uma impossível combinação de lugares; mais longe uma 
rota misteriosa, nomes irreais. E certos pontos decisivos só parecem existir 
como invenções. Começamos então a sentir que a flora e a topografia 
obedecem frequentemente a necessidades da composição; que o deserto é 
sobretudo projeção da alma, e as galas vegetais simbolizam traços afetivos. 
Aos poucos vemos surgir um universo fictício, à medida que a realidade 
geográfica é recoberta pela natureza convencional.  (CÂNDIDO, 2002, p. 
124) 

 

Além de suas características inventivas e metafísicas, o sertão que 

Guimarães Rosa recria no romance diferencia-se de outras representações do 

sertão por suas características físicas. Destaca Galvão (2006): 

 
Conforme o ponto de vista geográfico, o romance Grande sertão: veredas 
fornece ao leitor a paisagem, variegada, dessa região de Minas Gerais. O 
sertão do Nordeste, mais explorado na literatura e no cinema, associa-se a 
noções de secura e de caatinga – com sua vegetação tacanha, eriçada de 
espinhos e garranchos. Já o sertão mineiro é dominado pelos campos 
gerais, com suas pastagens boas para o gado e suas "veredas", onde as 
águas alimentam o vicejar dos renques de buritis. Alternam-se matas e 
florestas, também. (GALVÃO, 2006, p. 32) 

 

Apesar das diferenças de paisagem, características como o atraso e a 

violência aproximam o sertão de Guimarães Rosa daquele apresentado por Euclides 

da Cunha. Para Bolle (2004), Grande sertão: veredas seria uma reescrita de Os 

Sertões, através da qual o autor mineiro evidenciaria o desequilíbrio entre as forças 

sociais que caracteriza a sociedade brasileira. De acordo com o crítico, Riobaldo 

atua como um ―comentador de discursos‖ que discorre sobre vários discursos sobre 

o Brasil que são apresentados ―em forma de desmontagem e remontagem crítica‖ 

(BOLLE, 2004, p. 78). Para o autor, a representação que Rosa constrói do sertão 

através de um discurso labiríntico visa ―contestar a visão linear e progressista da 

história‖ (BOLLE, 2004, p. 80) que Euclides da Cunha apresenta em Os Sertões 

(1902). Bolle (2004) considera ainda que o confronto que permeia Grande sertão: 

veredas não seria o da oposição entre sertão e cidade como duas sociedades 

diferentes, e sim de conflitos econômicos e sociais dentro de uma mesma 

sociedade. O romance seria um retrato da segmentação social da sociedade 
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brasileira entre o senhor ―sujeito da terra definitivo‖ e o jagunço que ―não passa de 

homem muito provisório‖ (BOLLE, 2004, p. 113). 

Desta forma, segundo o autor, Guimarães Rosa faria uma crítica à violência 

e à falta de diálogo entre as classes sociais no Brasil, que reforçariam a enorme 

desigualdade social do país. Bolle insiste na leitura social e histórica de Grande 

sertão: veredas, em oposição às leituras linguística e esotérica, predominantes por 

muito tempo na crítica literária (pelo que o autor culpa o período da Ditadura Militar, 

que desestimularia investigações mais críticas), e recusa a ideia de um Rosa 

alienado ou, ainda, reacionário (BOLLE, 2004, p. 21). 
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3 REALIDADE E FOTOGRAFIA: TRAVESSIAS 

 

Digo! o real não está na saída nem na chegada! ele 
se dispõe para a gente é no meio da travessia. 

(ROSA, 2006, p. 46) 

 

A fotografia surgiu no início do século XIX, mas seus princípios, adaptados 

da camera obscura2 já eram conhecidos desde a antiguidade e utilizados por 

pintores desde o século XVI. A técnica moderna foi desenvolvida de forma isolada 

por pesquisadores em diferentes lugares: Joseph Nicéphore Niépce (1827) e Louis 

Daguerre (1839) na França, William Henri Fox Talbot (também em 1839) na 

Inglaterra (BRIGGS; BURKE, 2004) e Antoine Hercule Romuald Florence (1833) no 

Brasil (KOSSOY, 2012). Os primeiros daguerreótipos3 eram considerados peças de 

arte ―que não permitiam reprodução múltipla‖ (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 170). A 

aparente fidedignidade da fotografia fez com que esta logo viesse a substituir a 

iconografia ilustrada na documentação da paisagem e no registro de viajantes. Ao 

mesmo tempo, multiplicaram-se os estúdios de fotografia, atraindo o público que 

ansiava eternizar-se através do retrato (KOSSOY, 2012). 

A partir de 1860, a fotografia se tornou mais acessível e seu consumo se 

multiplica através das carte de visite. Moda mais popular da fotografia no século XIX, 

a carte de visite era uma fotografia colada sobre papel cartão, no formato de um 

cartão de visitas tradicional, que era trocado entre pessoas próximas. Também 

fizeram sucesso os álbuns com fotografias de monumentos históricos e paisagens 

exóticas que tornavam possível conhecer o mundo todo sem sair de casa. Dessa 

forma, o retrato de estúdio e o registro da paisagem ―foram responsáveis por 

introduzir as fotografias no cotidiano de populações do mundo todo‖ (KOSSOY, 

2012, p. 25). Nas décadas seguintes, o tamanho e o custo das câmeras caíram com 

a contribuição de George Eastman e de sua criação: a câmera Kodak iria vender 

mais de 90 mil unidades em cinco anos. ―Com isso, e de outras maneiras, os 

Estados Unidos estavam estabelecendo o ritmo de evolução e uma sociedade de 

                                                           
2
 As câmeras obscuras eram caixas de madeira em que eram feitos um pequeno furo, em um de seus 

lados, para permitir que a luz externa entrasse e produzisse uma imagem sobre a superfície do lado 
oposto. 
3
 Assim eram chamadas as imagens produzidas através do processo desenvolvido por Louis 

Daguerre, que fixava imagens sobre placas de cobre cobertas com uma fina camada de prata. 
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consumo registrada generosa, mas brevemente, em instantâneos‖ (BRIGGS; 

BURKE, 2004, p. 171). 

A presença e influencia das fotografias vai continuar crescendo a cada 

revolução técnica, sendo a última representada pelo surgimento das imagens digitais 

e o salto tecnológico que tornou as câmeras e, sem seguida, os telefones com 

câmeras, acessíveis a um crescente público consumidor. As fotografias irão, assim, 

tornar-se a forma predominante pela qual o mundo nos é apresentado, de modo que 

―quase tudo em que acreditamos, e a maior parte das coisas que sabemos, 

aprendemos e compramos, reconhecemos e desejamos, vem determinado pelo 

domínio que a fotografia exerce sobre nossa psique. E esse fenômeno tende a 

intensificar-se.‖ (DONDIS, 1997, p. 13). 

A natureza técnica da imagem fotográfica, em contraposição às imagens 

tradicionais/artísticas, garantiu-lhe, desde o seu surgimento, um status de 

testemunho, de prova definitiva da verdade (KOSSOY, 2016). Para Vilém Flusser 

(2011), o caráter aparentemente inócuo, ―não-simbólico‖ das fotografias faz com que 

sejam olhadas como janelas, mas estas transformam-se em biombos que interpõem-

se entre os homens e o mundo. Ao colocarem-se nessa posição, as imagens 

técnicas promovem a remagicização da vida. Sob seu efeito mágico, o homem não 

mais ―decifra as cenas das imagens como significados do mundo, mas o próprio 

mundo vai sendo vivenciado como um conjunto de cenas‖ (FLUSSER, 2011, p. 23). 

Para Martins (2016), ―com a fotografia, a sociedade passa a ver mais e a ver menos 

ao mesmo tempo, porque passa a ver através da mediação de um instrumento 

técnico da sociedade racional e moderna‖ (MARTINS, 2016, p. 66). Ao dominarem 

as formas de pensar e conhecer o mundo, as imagens técnicas constituem-se em 

barragens que retém a produção de toda atividade humana: 

 
Todo ato científico, artístico e político visa eternizar-se em imagem técnica, 
visa ser fotografado, filmado, videoteipado. Como a imagem técnica é a 
meta de todo ato, este deixa de ser histórico, passando a ser um ritual de 
magia. Gesto eternamente reconstituível segundo o programa. Com efeito, 
o universo das imagens técnicas vai se estabelecendo como a plenitude dos 
tempos. (FLUSSER, 2011, p. 35) 

 

Para o filósofo tcheco, imagem sempre implica algum tipo de magia. Por 

exemplo, ao pintar, na parede da caverna, a imagem do animal que desejava caçar, 

o homem pré-histórico realizava um ato mágico com o objetivo de modificar a 

realidade. Da mesma forma, as imagens técnicas também envolvem magia, mas 
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esta não visa a modificar o mundo, e sim a modificar nossos conceitos em relação 

ao mundo. Com sua instantaneidade e sua aparente fidedignidade, as imagens 

técnicas inspiram fascínio ao mesmo tempo em que repelem a reflexão. O autor 

afirma que ―a função das imagens técnicas é a de emancipar a sociedade da 

necessidade de pensar conceitualmente‖ (FLUSSER, 2011, p. 33) e substituir a 

consciência histórica por consciência mágica, pós-histórica. Diante das imagens 

técnicas, não há casualidade, não há relações históricas, apenas relações mágicas 

de eterno retorno, enquanto o olhar circula entre os elementos da cena fotografada, 

hipnotizado. 

As imagens técnicas diferenciam-se das tradicionais também por sua 

relação com os textos. As imagens tradicionais precedem à escrita, que surge 

exatamente para substituir a consciência mágica por consciência histórica. A escrita 

desfia as superfícies das imagens e as codifica em planos lineares, transforma 

cenas em processos. ―A escrita se funda sobre a nova capacidade de codificar 

planos em retas e abstrair todas as dimensões, com exceção de uma: a da 

conceituação, que permite codificar textos e decifrá-los‖ (FLUSSER, 2011, p. 24). As 

imagens técnicas são produzidas por aparelhos que, por sua vez, são produtos da 

técnica – texto científico aplicado. Isso que dizer que as imagens técnicas são 

produtos indiretos do texto, ou seja, abstração de terceiro grau: a imagem técnica 

―abstrai uma das dimensões da imagem tradicional para resultar em textos 

(abstração de segundo grau); depois, reconstituem a dimensão abstraída, a fim de 

resultar novamente em imagem‖ (FLUSSER, 2011, p. 24). Enquanto as imagens 

tradicionais imaginam o mundo, ―as imagens técnicas imaginam textos que 

concebem imagens que imaginam o mundo‖ (FLUSSER, 2011, p. 24). Compreender 

isso é fundamental para podermos decifrar tais imagens: 

 
Decifrá-las é reconstituir os textos que tais imagens significam. Quando as 
imagens técnicas são corretamente decifradas, surge o mundo conceitual 
como sendo o seu universo de significado. O que vemos ao contemplar as 
imagens técnicas não é ―o mundo‖, mas determinados conceitos relativos 
ao mundo, a despeito da automaticidade da impressão do mundo sobre a 
superfície da imagem (FLUSSER, 2011, p. 31) 

 

Se as imagens técnicas visam a programar a realidade e não a representá-

la, o que vemos quando olhamos para uma fotografia? 
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3.1 Realidade (s) 

 

Diante das fotografias, é difícil negar que se trata de um pedaço do real 

transportado para o papel (ou tela). Utilizando os termos já clássicos de Roland 

Barthes, olhar uma fotografia é lembrar-se ―isso foi‖. Em A câmara clara (2015), 

Barthes refere-se diversas vezes a essa característica, assombrado pela aderência 

do real na imagem fotográfica. ―A cada vez que lia algo sobre Fotografia, eu pensava 

em tal foto amada, e isso me deixava furioso. Pois eu só via o referente, o objeto 

desejado, o corpo prezado‖ (BARTHES, 2015, p. 16). O semioticista francês chega a 

afirmar que a presença do real na fotografia é tão forte que oblitera a própria 

superfície em que se encontra: ―Seja o que for o que ela dê a ver e qualquer que 

seja a maneira, uma foto é sempre invisível: não é ela que vemos‖ (BARTHES, 

2015,p. 15). 

O fascínio e o estranhamento – às vezes, até mesmo o medo - causados 

pela imagem fotográfica são frutos da complexa relação que esta mantém com a 

realidade. Flusser (2011) considera que as imagens técnicas são dificilmente 

decifráveis exatamente por aparentarem não necessitar ser decifradas. Seu evidente 

atributo de verdade dispensaria maiores reflexões, e nisso reside sua magia. A 

permanência do real na fotografia é objeto de discussão desde o surgimento da 

técnica, mobilizando intelectuais, acadêmicos e artistas ao redor da questão. Sobre 

as diversas abordagens aplicadas ao problema da relação do objeto fotográfico com 

a realidade, Dubois (2012) identifica que os discursos se enveredam por três linhas 

principais. 

a) a fotografia como espelho do real. Os primeiros discursos, 

contemporâneos às primeiras fotografias, tratam geralmente da oposição entre a 

nova tecnologia e a obra de arte tradicional, e eram unânimes em concordar com a 

verossimilhança entre a fotografia e o objeto retratado. Ainda que as posições ora 

fossem de elogio das possibilidades artísticas da fotografia, ora de denúncia da 

invasão da indústria sobre o campo da arte, há consenso ao redor da ideia de que a 

fotografia é um ―analogon‖ objetivo do mundo, ―a imitação mais perfeita da 

realidade‖. O crédito de seu caráter mimético baseia-se principalmente ―na 

consciência que se tem do processo mecânico de produção da imagem fotográfica‖ 

(DUBOIS, 2012, p. 25) que, ao contrário da pintura, não permitiria a intervenção do 

artista sobre a imagem. Utilizando os termos da semiótica peirceana, a fotografia, 



56 

nesse momento, é ícone – representa seu objeto por sua semelhança com o 

mesmo. 

b) a fotografia como transformação do real. Surgindo com mais força durante 

o século XX na esteira da onda estruturalista e discutido principalmente pelas áreas 

da semiótica, da psicologia da percepção, dos estudos da ideologia e da 

antropologia, esse discurso opõe-se ao discurso da mimese e reconhece o caráter 

eminentemente cultural da fotografia. Considera-se que como a língua, a fotografia é 

arbitrária, cultural, ideológica e perceptualmente codificada e ―um problema de 

convenção e instrumento de análise e interpretação do real‖ (DUBOIS, 2012, p. 41). 

Estudos antropológicos vão enfatizar que a linguagem codificada da imagem 

fotográfica é determinada culturalmente e exige o aprendizado de seus códigos para 

ser apreendida. 

A partir desse momento, nega-se veementemente a possibilidade da 

fotografia revelar a realidade empírica, mas argumenta-se que ―pelo trabalho (a 

codificação) que ela implica, a foto vai se tornar reveladora da verdade interior (não 

empírica). É no próprio artifício que a foto vai se tornar verdadeira e alcançar sua 

própria realidade interna‖. (DUBOIS, 2012, p. 43 – grifos do autor). O caráter de 

realidade da fotografia está inscrito em seu código interno, determinado 

culturalmente e sem verdadeira correspondência com o mundo físico. Conjunto de 

códigos, ela é um símbolo peirceano - signo que representa a partir de uma 

convenção geral. 

c) a fotografia como um traço do real. Desenvolvido a partir dos últimos 

escritos de Barthes e da retomada dos textos de Charles S. Peirce, esse discurso 

traz de volta a questão da referencialidade da fotografia, mas sob a perspectiva do 

traço, distante da ―obsessão do ilusionismo mimético‖. ―Por sua gênese automática, 

a fotografia testemunha irredutivelmente a existência do referente, mas isso não 

implica a priori que ela se pareça com ele. O peso do real que a caracteriza vem do 

fato de ela ser um traço, não de ser mimese‖. (DUBOIS, 2012, p. 35). 

Apesar desta posição ser a mais aceita atualmente, a tese do traço do real 

na fotografia não é recente, tendo sido discutida anteriormente por André Bazin em 

―Ontologia da imagem fotográfica‖ (1945), Walter Benjamin em ―Pequena história da 

fotografia‖ (1931), além do próprio Peirce no final do século XIX4. Todos eles estão 

                                                           
4
 O trabalho de Peirce sobre semiótica encontrava-se em textos fragmentários escritos ao longo dos 

anos, tendo a maioria sido publicada apenas postumamente. 
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de acordo que, a despeito do trabalho de codificação realizado pelo fotógrafo, o 

objeto captado pelas lentes retorna, na singularidade de sua existência. 

 
A técnica mais exata pode conferir a seus produtos um valor mágico que 
nenhuma imagem pintada poderia ter para nós. Apesar do domínio técnico 
do fotógrafo, apesar do caráter combinado da atitude imposta ao modelo, o 
espectador, contra sua vontade, é obrigado a buscar em tal imagem a 
pequena faísca do acaso, de aqui e agora, graças à qual o real, por assim 
dizer, queimou o caráter da imagem; e deve encontrar o lugar imperceptível 
em que, na maneira de ser singular desse minuto, há muito tempo passado, 
o futuro se aninha ainda hoje e tão eloquente que, por meio de um olhar 
retrospectivo, podemos encontra-lo. (BENJAMIN,1971 apud DUBOIS, 2012, 
p. 46) 

 

Barthes (2015) irá dizer, diante dessa insistência da realidade saltar aos 

olhos, que o referente ―adere‖ à fotografia. Contudo, é a noção de índice, proposta 

por Peirce, que Dubois acredita responder, satisfatoriamente, ao problema da 

referencialidade da imagem fotográfica. 

 

3.1.1 O índice fotográfico 

 

A semiótica, ou Teoria Geral dos Signos, é uma das disciplinas que fazem 

parte da arquitetura filosófica de Charles Sanders Peirce, lógico-matemático e 

filósofo norte-americano que desenvolveu a semiótica como um estudo da 

linguagem a partir da lógica. Todo o raciocínio de Peirce é elaborado a partir de sua 

fenomenologia, que divide todo e qualquer fenômeno segundo três categorias: 

primeiridade, ou qualidade; de segundidade, ou reação; e de terceiridade, ou 

mediação (SANTAELLA, 1983). O signo é a forma mais simples de terceiridade, pois 

trata-se de um primeiro (algo que se apresenta à mente), ligando um segundo 

(aquilo que o signo representa) a um terceiro (o efeito interpretativo causado pelo 

signo em um intérprete – real ou potencial) (PIGNATARI, 2004; SANTAELLA, 2002, 

2008). Nas palavras de Peirce: 

 
Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 
representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente 
dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. 
Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. O signo 
representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos 
os seus aspectos, mas com referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, 
denominei fundamento do representâmen. (PEIRCE, 2010, p. 46). 
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É importante sublinhar que, para Peirce, o signo não é monolítico, mas 

constitui-se em uma cadeia de relações triádicas com poder de autogeração, 

caracterizando o processo sígnico como ―continuidade e devir‖ (PLAZA, 2013, p.17). 

O interpretante de um signo será sempre outro signo (Figura 2), ―cujo objeto não é o 

mesmo do signo primeiro, pois que engloba não somente objeto e signo, como a ele 

próprio, num contínuo jogo de espelhos‖ (PIGNATARI, 2004, p.49). 

 

FIGURA 2 – A SEMIOSE COMO PROCESSO CONTÍNUO DE PRODUÇÃO SÍGNICA 

 

Fonte – (PIGNATARI, 2004, p. 48) 

 

Na perspectiva fenomenológica de Peirce, ―qualquer coisa que esteja 

presente à mente tem a natureza de um signo‖ (SANTAELLA, 2002, p. 10). Há três 

propriedades formais que permitem que essa tal ―coisa‖ possa atuar como signo, 

chamadas de fundamento do signo: sua mera qualidade, sua existência e seu 

caráter de lei. Quando expressa apenas seu fundamento, um signo pode ser um 

quali-signo, sin-signo ou legi-signo5, respectivamente. Estas propriedades serão 

onipresentes em todos os fenômenos, ocorrendo casos de maior dominância de 

uma característica sobre as demais. Sobre a interpenetração das categorias 

sígnicas, afirma Pignatari: 

 
As distinções e classificações não são absolutas, assim como nenhum 
signo é absolutamente preciso. São elas operações lógicas de digitalização 

                                                           
5
 O quali-signo apresenta-se por sua qualidade pura, como uma cor, uma sensação ou um aroma, 

antes que essa qualidade possa ser associada a algum tipo de objeto. O sin-signo expressa-se por 
uma relação de causa e efeito, como a fumaça que indica a existência do fogo. O legi-signo 
caracteriza-se por seu aspecto de lei ou convenção estabelecida socialmente, como os sistemas de 
linguagem (PIGNATARI, 2004). 
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para efeito de análise e controle de fenômenos contínuos, donde tenderem 
para multiplicar-se para maior precisão na apreensão das gradações desse 
mesmo contínuo. (PIGNATARI, 2004, p. 61-62) 

 

A partir dessa classificação triádica, é possível classificar os signos a partir 

do tipo de relação que os mesmos estabelecem com seu objeto. Se signo e objeto 

estiverem ligados por semelhanças de qualidades, o signo será um ícone. Caso 

estabeleçam uma relação de causa-efeito entre si, temos um índice. Se forem 

ligados por uma determinação convencional, com caráter de lei, o signo será um 

símbolo. O objeto, por sua vez, divide-se em duas categorias: dinâmico e imediato. 

O objeto dinâmico é externo ao signo e determina o signo, é o ―sobre‖ o que o signo 

fala. O objeto imediato é o objeto dinâmico tal como ele é representado no signo. O 

interpretante é o efeito interpretativo que o signo produz em uma mente real ou 

potencial e é classificado em três tipos: interpretante imediato, ou potencial; 

interpretante dinâmico, que corresponde ao efeito que o signo produz em um 

intérprete (podendo ser de natureza emocional, energético ou lógico) e interpretante 

final, que se refere ao resultado interpretativo a que todo intérprete estaria destinado 

a chegar, caso os interpretantes dinâmicos do signo fossem totalmente explorados. 

Trata-se de um limite apenas suposto, mas inatingível (SANTAELLA, 2002, 2008). 

Para o debate aqui proposto sobre a imagem fotográfica, destaca-se a 

natureza do índice: 

 
Os índices podem distinguir-se de outros signos, ou representações, por 
três traços característicos: primeiro, não tem nenhuma semelhança 
significante com seus objetos; segundo, referem-se a individuais, unidades 
singulares, coleções singulares de unidades ou a contínuos singulares; 
terceiro, dirigem a atenção para seus objetos através de uma compulsão 
cega. Mas seria difícil, senão impossível, citar como exemplo um índice 
absolutamente puro, ou encontrar um signo qualquer desprovido de 
qualquer qualidade indicial. Psicologicamente, a ação dos índice depende 
de uma associação por contiguidade, e não de uma associação por 
semelhança ou de operações intelectuais. (PEIRCE, 2010, p. 75-76) 

 

O índice representa seu objeto a partir de quatro princípios: conexão física, 

singularidade, designação e atestação (DUBOIS, 2012). Uma pegada é o índice de 

que alguém passou por aqui, é a marca física deixada pela criança que atravessou a 

sala sem antes limpar os pés. Da mesma forma, a fotografia é resultado da 

impressão luminosa de um existente sobre uma superfície sensível, química ou 

digital. Disso resulta que, para cada fotografia, exista um único referente singular. 

Nesse sentido, a foto é índice também no sentido digital: ela aponta, 
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inevitavelmente, para o objeto por ela designado. Por apontar para um existente, a 

fotografia age como testemunho, atesta a existência de uma realidade, ainda que 

não seja capaz de expressar o sentido desta. Por sua conexão com um referente 

físico, a fotografia será sempre indicial, ―e isso mesmo se os efeitos da imagem foto 

acabam por ser da ordem da semelhança icônica e até, às vezes da colocação em 

símbolo‖ (DUBOIS, 2012, p. 65). Peirce ressalta que a similaridade às vezes 

presente nas fotografias é sempre resultado de uma intenção: 

 
As fotografias, e em particular as fotografias instantâneas, são muito 
instrutivas porque sabemos que sob certos aspectos elas se parecem 
exatamente com os objetos que representam. Porém, essa semelhança é 
devida às fotografias que foram produzidas em circunstâncias em que eram 
fisicamente forçadas a corresponder, ponto por ponto, à natureza. Desse 
ponto de vista, portanto, elas pertencem à segunda classe de signos: os 
signos por conexão física. (PEIRCE, 1978 apud DUBOIS, 2012, p. 65) 

 

A capacidade da fotografia de indicar uma existência não deve ser 

confundida com a possibilidade de que ela possa explicar o sentido da cena que 

exibe. A fotografia, em si, nada explica, nada interpreta. O sentido que porventura 

possa transmitir resulta de uma série de escolhas por parte do fotógrafo, no 

momento de sua gênese. Por isso, Dubois afirma que o sentido da fotografia está 

intrinsecamente ligado ao ato de sua produção, não sendo possível ―pensar a 

fotografia fora de sua inscrição referencial e de sua eficácia pragmática‖ (DUBOIS, 

2012, p. 65). É a ação do fotógrafo que vai dar início ao processo de criação de uma 

nova realidade, ―construída, codificada, sedutora em sua montagem, em sua 

estética, de forma alguma ingênua, inocente, mas que é todavia, o elo  material do 

tempo e do espaço representado‖ (KOSSOY, 2016, p. 24). A imagem fotográfica 

constitui-se, portanto, na travessia entre o real e o representado, entre a realidade e 

a ficção. É nesse entrecruzamento que pode-se vislumbrar seus significados. 

 

 3.2 A construção de realidades 

 

Por estas características indiciais, Dubois afirma que ―como índice, a 

imagem fotográfica não teria outra semântica que não sua própria pragmática‖ 

(DUBOIS, 2012, p. 52). Seu sentido está intrinsecamente conectado com o momento 

de sua gênese – o ato fotográfico. Pensar o ato fotográfico é desnaturalizar a 

imagem técnica e reconhecê-la como resultado de um processo ―técnico, cultural, 
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estético e ideológico elaborado pelo fotógrafo‖ (KOSSOY, 2016, p. 50). Nesse 

sentido, Flusser está de acordo: 

 
A manipulação do aparelho é gesto técnico, isto é, gesto que articula 
conceitos. O aparelho obriga o fotógrafo a transcodificar sua intenção em 
conceitos, antes de poder transcodificá-la em imagens. Em fotografia, não 
pode haver ingenuidade. Agem conceitualmente, porque tecnicamente. 
Toda intenção estética, política ou epistemológica deve, necessariamente, 
passar pelo crivo da conceituação, antes de resultar em imagem. O 
aparelho foi programado para isso. Fotografias são imagens de conceitos, 
são conceitos transcodificados em cenas. (FLUSSER, 2011, p. 52-53) 

 

O ato fotográfico constitui-se num processo de produção que deve ser 

considerado desde sua concepção enquanto ideia – ainda que subconsciente – até 

o momento final da contemplação, quando novas realidades são construídas na 

mente dos receptores. ―É nesse universo de práticas e representações sociais que 

procuramos decifrar o processo de criação/construção de realidades a partir do 

suporte fotográfico e do conhecimento histórico‖ (KOSSOY, 2012, p. 32). 

Quando dispara sua câmera, o fotógrafo imagina a cena que deseja 

registrar, e atua técnica e esteticamente em busca de traduzir em imagens os 

conceitos que imaginou e assim, cria novas realidades. Martins (2016) utiliza o termo 

imaginação fotográfica para definir o modo como as fotografias são produzidas: 

escolha de composição, perspectiva e profundidade de campo, tudo o que define ―no 

espaço fotográfico o que da fotografia deve fazer parte e o modo como deve fazer 

parte‖ (MARTINS, 2016, p. 65). A fotografia se apresenta, para o autor, como ―meio 

de compreensão imaginária da sociedade‖ (MARTINS, 2016, p. 65), uma forma de 

apreensão de como a sociedade é vista e se dá a ver através das fotografias. Além 

dos elementos estéticos e escolhas de corte e montagem, os significados que a 

fotografia produz são também modificados pela própria inserção do fotógrafo no 

mundo social, e pela forma como a prática fotográfica atua como hábito ou como 

performance: 

 
Um bom exemplo é que nas populações sertanejas do Brasil ainda hoje, 
mesmo em face de câmeras ultrarrápidas, as pessoas se perfilem diante da 
câmera, o corpo enrijecido, a respiração contida. Algo que, a rigor, nada tem 
a ver com a fotografia na atualidade, embora seja de fato memória de um 
tempo em que a fotografia dependia de exposições longas e até de poses 
predeterminadas. (MARTINS, 2016, p. 64) 

 

Através de sua imaginação fotográfica, o fotografo constrói realidades. 

Kossoy (2016) estabelece a diferenciação entre primeira e segunda realidade, e 
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realidade interior e exterior da fotografia. A primeira realidade diz respeito ao 

passado, à ―história particular do assunto, independentemente da representação‖. A 

realidade interior é a história oculta e interna da imagem, que se confunde com a 

primeira realidade em que se originou. A imagem fotográfica é parte da primeira 

realidade pelo curto instante de sua criação: ―o momento em que o referente reflete 

a luz que nele incide sobre a chapa sensível e a imagem é gravada; é o índice 

fotográfico, provocado por conexão física, como assinala Peirce‖ (KOSSOY, 2016, p. 

37). Após esse breve instante, ela já se encontra na segunda realidade. 

A segunda realidade é a do assunto representado, o ―fato definitivo que 

ocorre na dimensão da imagem fotográfica, imutável documento visual da aparência 

do assunto selecionado no espaço e no tempo‖ (KOSSOY, 2016, p. 38). É a 

realidade da representação, do documento que exibe, congelado, um passado 

inacessível e, ao mesmo tempo, interpretado, idealizado e ideologizado. A realidade 

exterior da fotografia é exatamente o seu conteúdo explícito, a ―face aparente e 

externa de uma micro-história do passado, cristalizada expressivamente‖ (KOSSOY, 

2016, p. 38) e transposta não apenas no tempo e no espaço, mas também 

transferida para a superfície bidimensional da imagem. 

Os processos de construção de realidades ocorrem não apenas no momento 

de elaboração da imagem, mas também durante sua apreciação através dos 

processos interpretativos que ela irá originar: 

 
Seria esta, enfim, a realidade da fotografia: uma realidade moldável em sua 
produção, fluida em sua percepção, plena de verdades explícitas (análogas, 
sua realidade exterior) e de segredos implícitos (sua história particular, sua 
realidade interior), documental porém imaginária. Tratamos, pois, de uma 
expressão peculiar que, por possibilitar inúmeras representações/ 
interpretações, realimenta o imaginário num processo sucessivo e 
interminável de construção e criação de novas realidades. (KOSSOY, 2016, 
p. 48). 

 

As práticas e usos que serão feitos da fotografia também são responsáveis 

por atribuir novos sentidos às imagens. Exposta em uma galeria ou impressa no 

jornal, o significado de uma fotografia altera-se quase completamente. O processo 

de pós-produção das fotografias resulta, inevitavelmente, em alterações de seus 

significados ―em função do título que recebem, dos textos que ‗ilustram‘, das 

legendas que as acompanham, da forma como são paginadas, dos contrapontos 

que estabelecem quando diagramadas com outras fotos etc.‖ (KOSSOY, 2016, p. 

54). A utilização de legendas e outros textos tem papel fundamental na construção 
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da realidade exterior da fotografia, pois possibilita a elaboração de um sentido 

diverso daquele registrado. Na composição imagem-texto obtém-se um conteúdo 

transferido de contexto, que constitui nova trama, nova realidade. Na análise do 

trabalho de Maureen Bisilliat, é particularmente importante ter consciência desse 

aspecto, pois além da utilização de textos junto às imagens, a posição e a ordem 

das fotografias também são decididas de forma a construírem uma narrativa. 
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4 “SEI O GRANDE SERTÃO?” – ANÁLISES 

 

Para apreender como Maureen Bisilliat realizou a transposição do sertão 

literário de Guimarães Rosa para sua produção imagético-textual, desenvolveu-se 

uma metodologia que utiliza técnicas da Análise de Conteúdo, apresentadas por 

Laurence Bardin (2011), em conjunto com a análise das fotos/textos sob o olhar da 

semiótica peirceana, conforme apresentado por Lúcia Santaella (2002). Dessa 

forma, pretende-se compreender com se efetua a Tradução Intersemiótica na obra 

de Bisilliat, ou seja, como os signos de um sistema de linguagem, no caso, o texto 

literário de Rosa, são representados por outro sistema de signos, a obra verbo-visual 

de Bisilliat. 

Considerando que a Tradução Intersemiótica é um processo de transposição 

criativa, não se procura aqui, portanto, semelhanças explícitas entre a obra de 

Maureen e o texto de Rosa. O trabalho de tradução consiste na produção de signos 

que sejam equivalentes aos presentes no sistema utilizado na obra original: 

 
Em qualquer situação, o processo de tradução consiste na procura de 
equivalências entre os sistemas. Isto quer dizer que um elemento x que 
ocupa um determinado lugar num determinado sistema de signos, o teatro, 
por exemplo, seria substituído, na tradução, por um outro elemento x' que 
exercesse a mesma função, porém no outro sistema de signos, o cinema. 
(DINIZ, 1994, p. 1003) 

 

Vale retomar aqui o termo ―Equivalências Fotográficas‖, utilizado por 

Maureen para designar seus trabalhos inspirados em obras literárias. O conceito foi 

inspirado no fotógrafo norte-americano Alfred Stieglitz, que, entre 1923 e 1932, 

produziu uma série de fotografias de nuvens chamada Equivalências (Equivalents, 

no original). Stieglitz acreditava na independência do objeto fotográfico e, com esta 

série, buscou dissociar a fotografia da referência a um objeto e revesti-la de uma 

plasticidade que a tornasse um objeto admirável por si só. Nas palavras do 

fotógrafo: ―Meu objetivo é cada vez mais que minhas fotografias se pareçam com 

fotografias‖ (STIEGLITZ, 1923 apud DUBOIS, 2012). 

Desenvolvendo seu próprio modo de desafiar a referencialidade da 

fotografia, Maureen Bisilliat utiliza o texto literário para alterar o significado dos 

objetos registrados. Mais que ilustrar o texto de Rosa, a fotógrafa o transforma, 

selecionando e editando os trechos conforme deseja. Em diversos trechos ao longo 

do livro, Maureen altera a estrutura do texto rosiano, transformando prosa em 
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poesia. A poesia, de acordo com Pignatari (2004) possui grande potencial icônico, 

pois diminui a importância do sequenciamento lógico das palavras e dá maior 

liberdade ao seu caráter estético. Segundo o autor, ―na poesia, as palavras não mais 

significam o que se espera delas, porque já não são mais palavras. Elas adquirem 

feições icônicas‖ (PIGNATARI, 2004, p. 183). 

O trabalho final é uma obra plenamente realizada, que de certa forma, 

independe da obra original. Este é o processo da Tradução Intersemiótica que, de 

acordo com Plaza (2013), é concebida 

 
[...]como prática crítico-criativa, como metacriação, como ação sobe 
estruturas e eventos, como diálogo de signos, como um outro nas 
diferenças, como síntese e re-escritura da história. Quer dizer: como 
pensamento em signos, como trânsito de sentidos, como transcriação de 
formas na historicidade. (PLAZA, 2013, p. 209) 

 

Partindo da classificação feita por Roman Jakobson (1969), que distingue 

três formas de tradução6, Plaza (2013) aperfeiçoa o conceito de Tradução 

Intersemiótica, ao dialogar com a semiótica peirceana, e com a teoria da tradução 

poética de Haroldo de Campos (2006) e compreendendo a Tradução Intersemiótica 

como um processo de pensamento em signos e recriação através do signo estético. 

Ocorre que, ―a tradução, como prática intersemiótica, depende muito mais das 

qualidades criativas e repertoriais do tradutor, quer dizer, de sua sensibilidade, do 

que da existência apriorística de um conjunto de normas e teorias‖. (PLAZA, 2013, p. 

210). Não há, portanto, uma base metodológica predeterminada que possa definir de 

que forma Maureen Bisilliat foi bem sucedida, ou não, em sua tradução de 

Guimarães Rosa. Ao contrário, é através da observação das formas como a autora 

trabalha os signos icônicos e verbais que podemos vislumbrar de que maneira 

Grande sertão: veredas é expresso no trabalho da fotógrafa. 

A primeira etapa desta análise é a busca pelos signos do sertão gerados por 

Guimarães Rosa em Grande sertão: veredas. Procedendo com o modelo de análise 

de conteúdo (BARDIN, 2011), definiu-se a palavra ―sertão‖ como unidade de 

registro. A unidade de contexto utilizada para o escopo da análise é a frase ou 

parágrafo em que a unidade de registro está inserida. Em seguida, realizou-se uma 

                                                           
6
 Em Aspectos linguísticos da tradução, Jakobson define as três formas de tradução como: a) 

tradução intralingual, ou reformulação, que consiste na substituição de uma forma verbal por outra do 
próprio idioma; b) tradução interlingual, ou tradução propriamente dita, que interpreta um signo verbal 
pelo signo equivalente em uma outra língua e c) tradução intersemiótica, ou transmutação, que 
consiste na recriação dos signos verbais por sistemas de signos não-verbais (JAKOBSON, 1969). 
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busca no romance que resultou na identificação de 162 ocorrências da unidade de 

registro ―sertão‖, distribuída por 122 unidades de contexto. As ocorrências foram 

organizadas em uma tabela, em conjunto com sua unidade de contexto, para o 

processo de categorização. 

Em seguida, realizou-se a categorização das entradas para que, a partir dos 

temas expressos nos trechos, fossem criadas as categorias de análise (conforme 

sugerido em BARDIN, 2011, p. 149). Dessa forma, definiu-se duas modalidades de 

categorias: as categorias ―gerais‖, que dizem respeito ao tema de forma mais 

abrangente, e as categorias ―específicas‖, que se referem à forma como o sertão é 

retratado em cada trecho (características positivas, negativas ou neutras). A 

definição das categorias gerais seguiu a seguinte lógica: sertão físico para trechos 

que tratam do sertão e seus aspectos geográficos, de seu espaço e de sua 

natureza; sertão físico (específico) para os trechos que circunscrevem uma região 

como sertão, normalmente para designar a origem de um personagem (ex. ―...e ele 

sendo de sertão do mesmo nome, das comarcas de Pernambuco‖ (ROSA, 2006, p. 

115)); sertão social para trechos que indicam o sertão como espaço de ocupação 

e/ou atuação humana; e sertão abstrato para os trechos de divagação de natureza 

especulativa-filosófica. Os resultados dessa análise podem ser verificados no 

Quadro 1. A análise completa encontra-se no Anexo 1, ao final deste trabalho. 

 

QUADRO 1 - RESULTADOS DA ANÁLISE DOS TRECHOS CONTENDO A UNIDADE DE 

REGISTRO ―SERTÃO 

Categoria 1 Categoria 2 

Positivo Negativo Neutro 

Sertão físico Aprazível 
Belo 

Desfrutável 
Dinâmico 

Em processo de 
ocupação 

Idílico 
Imenso 
Infinito 
Livre 

Perfectível 
Superável 

 

Áspero 
Atrasado 

Bélico 
Desabitado 
Desconfiado 

Deserto 
Duro 

Espaço a ser superado 
Imprevisível 
Indesejado 
Indiferente 

Infernal 
Inquieto 
Isolado 

Labiríntico 
Lugar de penitência 

Maligno 
Penoso 
Perigoso 

Ambivalente 
Desconhecido 
Incognoscível 
Indeterminado 

Móvel 
Onipresente 

Quente 
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Categoria 1 Categoria 2 

Positivo Negativo Neutro 

Quente 
Selvagem 
Sem lei 

Traiçoeiro 
Violento 
Volátil 

Sertão físico 
(específico) 

Afetivo - Destino inevitável 

Sertão social Civilizável 
Corajoso 
Honrado 

Integrado à nação 
Lugar de heroísmo 

Maleável 
Passível de adaptação 

Politizado 
Produtivo 
Resistente 

Abandonado 
Alegre 

Atrasado 
Bélico 

Coronelista 
Desconfiado 

Desigual 
Desordeiro 

Doente 
Duvidoso 
Esquecido 

Fora da lógica urbana 
Hierárquico 

Ilógico 
Imprevisível 
Insubmisso 

Insubordinado 
Lugar de insensatez 

Mal-habitado 
Necessitado 

O inverso do não-sertão 
Obscuro 

Parado no tempo 
Pobre 

Produtor de cultura 
Rústico 
Sofrível 

Submisso 
Superado 

 Transmissão de história 
Violento 

Fora das 
convenções externas 

 
Passivo 

Portador de 
identidade 
Rigoroso 

Surpreendente 

Sertão 
abstrato 

Afetivo 
Dadivoso 

Divino 
Generoso 

Idílico 
Imenso 
Justo 

Sedutor 

Diabólico 
Imprevisível 

Incompreensível 
Insubordinado 

Isolado 
Labiríntico 

Lei do mais forte 
Lugar de esquecimento 

Lugar de provação 
Passivo 
Perigoso 
Solitário 

Submisso 
Traiçoeiro 

Estado de espírito 
Incognoscível 

Incomensurável 
Severo 

Fonte: Produzido pelo autor. 
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Através do Quadro 1 pode-se observar que as valorações negativas a 

respeito do sertão se sobrepõem às positivas e às neutras. De forma complementar, 

enquanto as características negativas estão relacionadas à falta de civilização e 

ordem no sertão (desabitado, violento, abandonado, atrasado), as características 

positivas apontam para a possibilidade de superação desses defeitos (em processo 

de ocupação, maleável, civilizável, integrado à nação). As valorações neutras se 

relacionam, em sua maioria, à dimensão do sertão, e à dificuldade de se estabelecer 

a ordem em um espaço incomensurável, mas que, por isso mesmo, oferece-se como 

espaço possível para a construção da nação (BOLLE, 2004). 

As qualidades atribuídas ao sertão expressas em Grande sertão: veredas, 

conforme apreendidas pela Análise de Conteúdo, revelam uma percepção do sertão 

que não se distancia do discurso historicamente construído sobre essa 

região/categoria. O sertão aparece como um lugar selvagem, vazio, deserto e 

imenso. As características positivas estão ligadas à beleza do sertão, ou à sua 

virtual ocupação. Como discutido por Moraes (2003), o sertão mostra-se como uma 

condição imposta a determinados lugares. Condição esta que já pressupõe algum 

projeto de exploração: ―Mesmo aquelas concepções que veiculam uma visão 

positiva desses lugares vão equacionar tal positividade como um potencial 

adormecido, cuja efetivação prática demandaria ações transformadoras da realidade 

vigente‖ (MORAES, 2003, p. 3).  

Desde a publicação do romance de Rosa, esta ocupação e exploração do 

sertão mineiro realizou-se intensamente, modificando radicalmente a paisagem, 

como afirma Bolle: 

 
Nas últimas quatro décadas, o sertão tem se tornado uma paisagem 
tecnicizada e industrial. Haja visto a substituição da vegetação primitiva, o 
carrasco, por extensas plantações de soja, como na Chapada Gaúcha, ou 
as dezenas de quilômetros de floresta mecanizada, com milhões de 
eucaliptos plantados maquinalmente, como no chapadão entre o 
Jequitinhonha e o Arassuaí, ou ainda a criação do Parque Nacional ―Grande 
Sertão: Veredas‖, visando preservar um pedaço do autêntico cerrado com 
veredas e buritis. (BOLLE, 2004, p. 71-72) 

 

Nos aspectos abstratos, o sertão aparece como um espaço idílico e sedutor 

ainda que insubordinado, imprevisível e até incompreensível. As características 

incognoscível e incomensurável também aparecem, e indicam que talvez seja por 

sua profundidade oculta que o sertão cause tanta atração e repulsa e seja objeto de 

tanta reflexão sobre sua influência na identidade cultural brasileira. 
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A sequencialidade é um fator de grande importância na obra de Bisilliat. A 

produção de seus livros é organizada em função de uma sequência de imagens e 

textos que atua na construção de uma narrativa. Na página de Maureen Bisilliat no 

site do Instituto Moreira Salles, é possível encontrar um depoimento seu sobre a 

relação entre sua fotografia e a palavra na construção da sequencialidade: 

 
Quando produzimos livros fotográficos, sem o atalho das palavras – mesmo 
breve –, não há efetivamente um produto editorial. Trata-se de um álbum de 
fotografias soltas. Eu penso em sequências. Aprecio as imagens em 
travessias com a escrita. No trabalho editorial, frases escolhidas definem 
melodicamente a linha da obra. Em livros como os de Diane Arbus e de Nan 
Goldin, há essa orquestração: ritmos, silêncios, acordes, vazios. A palavra − 
escolhida da produção literária, do testemunho biográfico − vem da fala 
íntima da pessoa destilada. Seria quase como escrever com a imagem e ver 
com a palavra. ( INSTITUTO MOREIRA SALLES, 2017, não paginado)  

 

De posse das categorias retiradas do romance, pode-se passar à análise 

semiótica de A João Guimarães Rosa, a partir da seleção de três sequências de 

fotografias, aqui denominadas Personagens, localizada nas páginas de 3 a 9, 

Travessia, nas páginas 42 e 43; e Casamento, da página 50 à 53 (Anexo 2). Estas 

sequências foram definidas considerando uma série de fotos e textos em 

subsequência que tratassem de um mesmo tema e construíssem algum tipo de 

narrativa em sua disposição. Para efeito de análise, as sequências serão divididas 

em unidades chamadas de ―Trecho‖, dividindo assim cada conjunto de imagem e 

texto presente em uma (ou mais) página que constitua uma unidade de sentido. A 

análise semiótica, como sugerida por Santaella (2002), deve preferencialmente ser 

realizada por etapas, analisando-se primeiro o signo em relação a si mesmo (seu 

Fundamento), passando ao signo em relação a seu objeto e, por último, o signo em 

relação ao Interpretante. 

 

4.1 Os Fundamentos de AJGR 

 

O fundamento é a ―potencialidade sígnica‖ (SANTAELLA, 2008, p. 22) que 

algo precisa ter, para que possa ser de alguma forma acessado por um interpretante 

e, dessa forma, se constituir como um signo. É a qualidade que permite que algo 

possa atuar como um signo diante de uma mente, real ou potencial. De acordo com 

Santaella (2008), há três modalidades pelas quais algo pode possuir potencialidade 

sígnica: qualidade ou semelhança; existência; e imputação, convenção ou lei. O 
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objeto da presente análise, signo em potencial com suas diversas possibilidades, é 

um exemplar de A João Guimarães Rosa, livro produzido por Maureen Bisilliat a 

partir de fotografias executadas pela fotógrafa entre os anos de 1966 e 1968. A 

edição é de 1969 e não houve reedições.  

O primeiro fundamento do signo está na qualidade que ele exibe, ou seja, as 

impressões que as fotografias causam quando vistas de relance enquanto se folheia 

as páginas, a sensação de movimento, os tons de cinza, o preto e branco com 

sombras predominantes, o cheiro que exala das páginas etc. Tudo isso constitui os 

aspectos qualitativos do livro que possibilitam que ele possa atuar como um signo, 

num primeiro momento de aproximação, basicamente no âmbito dos sentidos e de 

forma ainda não racionalizada. 

O Segundo fundamento do signo é calcado no caráter de existente do 

objeto. Do livro enquanto objeto físico, ou da reprodução das imagens do livro como 

dispostas no trabalho que o leitor tem em mãos. Esta edição tem 28 centímetros de 

altura por 21 de largura, e quase 1 centímetro de espessura. Foi encadernada em 

capa dura de cor branca, onde se encontram impressos, perto do topo, o nome da 

obra e da autora, ambos em caixa baixa, e na base, uma fotografia de um vaqueiro e 

alguns bois (Figura 3). A contracapa traz impressa esta mesma fotografia, na mesma 

posição, sem texto algum, e na lombada do livro verifica-se o título e o nome da 

autora, no mesmo formato da capa. O volume utilizado neste trabalho possui 

diversas manchas na capa, as margens das folhas amareladas pelo tempo, e o 

cheiro particular de livros que ficaram por muito tempo guardados em sebos. A 

encadernação, antiga e frágil, requer cuidado no manuseio, para que as páginas que 

ainda estão no lugar não se soltem. As imagens utilizadas para ilustrar esse 

trabalho, além de sua materialidade individual, servem de atestado da existência de 

um livro original, singular, de onde foram foram retiradas. 
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FIGURA 3 – O LIVRO EM SUA SINGULARIDADE 

 

Fonte – BISILLIAT (1969) 

 

O Terceiro fundamento do signo baseia-se no aspecto de lei, das 

racionalizações e interpretações que inserem o objeto em um determinado contexto. 

Partindo dos aspectos gerais para os específicos, trata-se de um livro de fotografias 

do século XX, utilizando técnicas analógicas e majoritariamente em preto-e-branco. 

Foi produzido por Maureen Bisilliat na busca por equivalências fotográficas entre a 

fotografia e a literatura. Além disso, a fotógrafa é conhecida por seu trabalho em que 

a questão da identidade é muito presente. Cabe, também, especificar o contexto 

cultural e editorial em que se insere o trabalho de Maureen Bisilliat: 

 
Nas décadas de 50 e 60, alguns movimentos de expressão artística 
defendiam que a população brasileira não tinha conhecimento sobre as 
manifestações culturais de seu próprio território. Por um lado, o país 
passava por um momento histórico de forte valorização do 
desenvolvimentismo, marcado pela industrialização e pela expansão de 
empresas de comunicação, como a televisão e as publicações editoriais. 
Por outro, fora dos eixos econômicos, predominavam modos de vida 
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considerados tradicionais, relações de trabalho e de poder pautadas em 
valores não condizentes com o discurso que se firmava sobre a ―nação do 
progresso‖. (SILVA; LEITE, 2013, p. 39) 

 

A consciência de que o Brasil é um país ―moderno e arcaico – e não 

moderno ou arcaico‖ (SCHWARCZ, 2012, grifo da autora) se reflete no trabalho dos 

fotógrafos jornalísticos deste período, inicialmente na revista O Cruzeiro (com Jean 

Manzon e Pierre Verger) e, posteriormente, na revista Realidade, onde Maureen 

Bisilliat atuou (SILVA; LEITE, 2013). Como visto no Capítulo 2, este tipo de trabalho, 

em que o fotógrafo adentrava o país em busca da ―natureza e seus naturais‖, não é 

completamente novidade, e sempre andou lado a lado com o discurso modernizante. 

―De toda maneira, é no mínimo paradoxal o caminho percorrido pela fotografia, que 

sempre oscilou entre desvelar um país exótico e tropical, e uma nação que luta por 

processos de cidadania e inclusão‖ (SCHWARCZ, 2012, p. 20). 

Ainda sobre o papel de Maureen na construção desses discursos 

fotográficos sobre o Brasil, Agostineti (2013), em sua dissertação sobre o livro 

Sertão: Luz e sombras, produzido pela fotógrafa a partir d‘Os Sertões de Euclides da 

Cunha, observa que ―[s]uas fotografias expressam tanto uma vontade de formação 

da identidade nacional, um ideário coletivo, quanto uma vontade individual de fincar 

raízes, fixar uma identidade, criar um lugar‖ (AGOSTINETI, 2013, p. 107). 

Conhecendo as características que dão fundamento ao signo analisado, é 

possível avançar e analisar a relação deste com seus objetos. Para tal, optou-se 

para analisar cada sequência separadamente, de forma a permitir um maior 

detalhamento. 

 

4.2 Sequência 1 – Personagens 

 

Nomeou-se de Personagens a sequência inicial de fotografias do livro, que 

vai da segunda capa até a página 9. Compõem essa sequencia seis fotografias e 

cinco trechos textuais. Com exceção das duas primeiras fotografias, essa série é 

composta por retratos de pessoas que Maureen conheceu durante suas viagens ao 

sertão do norte de Minas Gerais, estando entre elas Manuel J. Ruiz, que 

acompanhou Guimarães Rosa em sua viagem pelo sertão em 1952 e serviu de 

inspiração para o personagem Manuelzão em Corpo de Baile. 
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Antes de discutir o signo em relação a seus objetos, é preciso observar a 

forma como os quali, sin e legi-signos são expressos. O quali-signo atua como signo 

a partir de uma qualidade, pelo seu ―modo de aparecer tal qual é, em si mesma, 

independente de qualquer outra consideração que não seja ela própria‖ 

(SANTAELLA, 2008, p. 99). Por exemplo, uma cor, sem que esta cor seja a cor de 

alguma coisa. O verde, em sua pura qualidade, sem que seja o verde de uma folha, 

trata-se apenas da possibilidade do verde. O sin-signo, por sua vez, está 

necessariamente ligado a uma existência singular. Ele pressupõe a ação de um 

quali-signo, mas está diretamente ligado a um objeto da experiência direta 

(SANTAELLA, 2008, p. 100). O legi-signo atua a partir de um caráter de lei, de uma 

abstração de caráter operativo, que conforma a ação de um singular. ―Assim 

funcionam as palavras, assim funcionam todas as convenções sócio-culturais, assim 

também funcionam as leis do direito‖ (SANTAELLA, 2002, p. 13). É a ação do legi-

signo, portanto, que permite que, ao se deparar com a ocorrência singular de uma 

palavra, escrita ou falada, uma pessoa seja capaz de saber a que essa palavra se 

refere. 

Num primeiro momento, atenta-se para os potenciais evocativos dos quali-

signos. Inevitavelmente, o caráter indicativo dos sin-signos destaca-se, pois estamos 

analisando um objeto que é, em parte, fotográfico, e nomear os objetos 

representados é reconhecer seu poder referencial. Os símbolos (roupas, decoração, 

objetos etc) são a expressão do legi-signo. É preciso enfatizar que ―os elementos 

culturais e as convenções só funcionam simbolicamente para um interpretante7. 

Dependendo do tipo de intérprete, dependendo especialmente do repertório cultural 

que o intérprete internalizou‖ (SANTAELLA, 2002, p. 93). Isso quer dizer que discutir 

as características simbólicas é entrar no domínio do interpretante dinâmico. 

 

                                                           
7
 Com essa afirmação, Santaella (2002) deseja enfatizar que cada interpretante será exclusivo, uma 

vez que cada um será produzido a partir do repertório específico de cada observador que acesse um 

determinado signo. 
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FIGURA 4 – NONADA 

 

Fonte – BISILLIAT (1969) 

 

O livro se inicia com a fotografia, em página dupla (Figura 4), de um homem 

descalço sentado em um longo banco de madeira, em posição curvada que sugere a 

preparação de um cigarro de palha. O contraste produzido pelas sombras não 

permite identificar suas feições. Uma porta e uma janela inundam o cômodo de luz, 

produzindo um jogo de luz e sombra. O piso é velho, gasto e cheio de rachaduras. 

Na obra de Maureen, o homem sentado pode ser associado a Riobaldo, preparando-

se para contar a história de sua vida ao interlocutor urbano, no caso, o público leitor. 

Ao final do livro, encontra-se uma reprodução dessa mesma fotografia, formando 

uma repetição circular, tal como o Nonada que inicia e encerra Grande sertão: 

veredas. 

A porta, localizada na extremidade esquerda da página, preenche esse 

canto com luz, quase dissolvendo a imagem para dentro do ―mundo real‖. Produz, 

dessa forma, a sensação de que o leitor está entrando no universo do livro. Tal 

como o interlocutor de Riobaldo, que no romance é também o próprio leitor, o leitor 

de A João Guimarães Rosa é guiado a conhecer a realidade do sertão através de 

uma narrativa, que seu anfitrião provavelmente inicia enquanto termina de enrolar o 
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cigarro: ―― Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus 

esteja‖ (Rosa, 2006, p, 8). A presença do cão na fotografia, calmamente deitado sob 

a janela, também se relaciona com o início do romance, reforçando a tranquilidade 

que o sertão vive, findo o tempo da jagunçagem: ―Olhe! quando é tiro de verdade, 

primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente – depois, então, se vai ver se 

deu mortos‖ (ROSA, 2006, p. 8). A balança metálica próxima à porta demarca o 

sertão como um espaço de trabalho, de produtividade. 

 

FIGURA 5 – TRECHO 1: RETORNO AOS GERAIS 

 

Fonte – BISILLIAT (1969, p. 3) 

 

O Trecho 1 reforça o convite para o leitor reentrar no universo do romance 

de Rosa, interpretado visual e textualmente por Maureen. Repetem-se elementos 

visuais como porta, banco e homem picando fumo, embora o piso indique que se 

trata de outra casa. O corte da fotografia mostra apenas os membros do homem, e 



76 

um espaço ao seu lado no banco que sugere que o leitor ―se assente‖ e acompanhe 

a história. Logo abaixo da imagem encontra-se o texto, alinhado à base da página, o 

que se mantém padrão em todo o livro: 

 

Eu sei. 
Sempre sei, realmente. 
Só o que eu quis, todo o tempo, 
o que eu pelejei para achar, 
era uma só coisa – a inteira – 
cujo significado e vislumbrado dela 
eu vejo que sempre tive. 
A que era: 
que existe uma receita, 
a norma dum caminho certo, estreito, 
de cada uma pessoa viver – 
e essa pauta cada um tem –  
mas a gente mesmo, 
no comum, não sabe encontrar; 
como é que, sòzinho, por si, 
alguém ia poder encontrar e saber? 
 
E o caminho nosso era retornar por esses gerais de Goiás – como lá alguns 
falam. 
O retornar para êstes gerais de Minas Gerais. (BISILLIAT, 1969, p. 3) 

 

O texto indica que o caminho para que cada um possa conhecer o 

significado de sua própria vida está no sertão. Pode ser considerado um convite 

para se buscar encontrar, no sertão, um sentido de identidade que se torna mais 

difuso à medida que a modernização do país introduz cada vez mais costumes e 

valores estrangeiros aos habitantes dos centros urbanos. 
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FIGURA 6 – TRECHO 2: MEIA-RAZÃO 

 

Fonte – BISILLIAT (1969, p. 5) 

 

No Trecho 2, a fotografia ocupa a maior parte da página. O contraste entre 

as partes claras e as escuras é o que mais se destaca ao primeiro olhar. Há quase a 

mesma área de luz e sombra na imagem, com áreas em que uma penetra na outra, 

em uma forma que sugere um tipo de yin-yang. O céu é completamente branco, 

indicando tempo aberto e sem nuvens (―sertão sendo do sol‖). Na terra, em negativo, 

destacam-se um poste tem formato de cruz e uma figura masculina vestindo uma 

longa capa e chapéu. Há algo de teatral nessa imagem. O homem fotografado 

encontra-se de pé em uma calçada de pedra que também sugere um palanque, ou 

palco. O excerto do romance, transformado em poesia, poderia estar sendo 

declamado pelo homem da foto: 

 

Vou lhe falar. 
Lhe falo do sertão. 
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Do que eu não sei. 
Um grande sertão! Não sei. 
Ninguém ainda sabe. 
Só umas raríssimas pessoas... 
 
Sertão velho de idades... 
Sertão sendo do sol... 
Um espaço para os de meia-razão. (BISILLIAT, 1969, p. 5) 

 

À medida que se aprofunda no aspecto simbólico, campo dos legi-signos, 

avança-se no conhecimento sobre o sertão, que aqui se apresenta como um 

espaço-palco. O homem da foto poderia ser um ator sobre o palco, um líder 

religioso, se a capa fosse uma batina, ou um chefe jagunço fazendo um discurso (Zé 

Bebelo ou Riobaldo/Urutú Branco). Nos três casos, trata-se de atividades que 

transitam entre o que Riobaldo chama de ―meia-razão‖: a ficção, a religião e a 

jagunçagem, que exige uma outra forma de pensar, à parte da lógica urbana. De 

certa forma, o aspecto teatral também diz respeito à trajetória de Riobaldo, que 

precisou aprender a agir e ―atuar‖ como jagunço e líder de bando, sendo que, para 

atingir esse posto, foi necessário o ritual do pacto nas Veredas Mortas para que o 

protagonista se sentisse apto a assumir a chefia na guerra contra o Hermógenes. 

Retornando aos aspectos simbólicos, a posição da trave horizontal sugere 

mais a forma de um poste de energia que a de uma cruz propriamente dita. Não é 

possível, contudo, identificar fios, formando, assim, a imagem que uma cruz tosca, 

como as vistas nos filmes sobre os movimentos messiânicos do sertão, como em 

Deus e o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha. Há aqui uma ambiguidade entre a 

presença da cruz e a da figura encapuzada, normalmente associada ao ―tinhoso‖. 

Esta é uma discussão presente em todo o romance, que não chega a decidir se é 

Deus ou o Diabo quem exerce o domínio sobre o sertão. Pelo contrário, os dois 

estão sempre presentes pelo sertão, como diz a fórmula repetida ao longo do 

romance: ―O diabo na rua, no meio do redemunho...‖ (ROSA, 2006, p. 10). 
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FIGURA 7 – TRECHOS 3 E 4: DELICADEZA E SEVERIDADE 

 

Fonte – BISILLIAT (1969, p. 6-7) 

 

Os Trechos 3 e 4 trabalham duas características diferentes. No primeiro, a 

fotografia de uma jovem sertaneja é acompanhada de um texto que trata de 

Nhorinhá, uma das primeiras amantes de Riobaldo no romance: 

 

Nhorinhá – flôrzinha amarela do chão que diz: - Eu sou bonita! 
Nhorinhá, gôsto bom ficado em meus olhos e minha bôca. (BISILLIAT, 1969 
p. 6) 

 

Destaca-se o olhar da fotografada, que encara a câmera. Há uma impressão 

geral de delicadeza, causada pelo vestido de bolinhas, que sugerem florezinhas, e 

pela ausência das sombras marcadas e dramáticas que caracterizam as demais 

fotos.  

O segundo Trecho apresenta a figura séria de Manuelzão J. Ruiz. A 

impressão que ele transmite é de severidade e desconforto diante da câmera. Além 

disso, sua figura monolítica e estável contrastando com os batentes de madeira que 

conferem à foto uma sugestão de desequilíbrio, representa a solidez e o 
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autocontrole necessários para se viver em um mundo instável como o sertão. O 

texto confirma essa sensação de senso de estabilidade: ―Eu sou donde eu nasci. 

Sou de outros lugares‖ (BISILLIAT, 1969, p. 7). 

Estes dois temas estão bastante presentes no romance. A delicadeza é 

representada ocasionalmente por Nhorinhá e Otacília – ―Toda moça é mansa, é 

branca e delicada. Otacília era a mais.‖ (ROSA, 2006, p. 132) – e mais 

constantemente pelos sentimentos que Diadorim inspira ao protagonista: 

 

Tornei a entrar na rebaixa. Diadorim permanecia lá, jogado de dormir. De 
perto, senti a respiração dele, remissa e delicada. Eu aí gostava dele. Não 
fosse um, como eu, disse a Deus que esse ente eu abraçava e 
beijava.(ROSA, 2006, p. 136) 

 

Vista como não pertencente ao sertão, e decididamente não esperada em 

um homem sertanejo, a delicadeza de Diadorim é hostilizada por outros jagunços: ―A 

fumaça dos tições deu para a cara de Diadorim ― Fumacinha é do lado ― do 

delicado... ― o Fancho-Bode teatrou‖ (ROSA, 2006, p. 111). Não obstante, a dureza 

e severidade exigidas pela vida sertaneja fazem com que o protagonista esconda 

seus sentimentos por Diadorim, e revista-se da aparência endurecida que 

caracterizou sua chefia como Urutú Branco. 
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FIGURA 8 – TRECHOS 5 E 6: JAGUNCÊIO 

 

Fonte – BISILLIAT (1969, p. 8-9) 

 

Os últimos trechos desta sequência apresentam duas fotografias de um 

mesmo homem. No Trecho 5, tem-se a foto deste de perfil, vestindo camisa clara e 

chapéu escuro e apresentando uma barba grisalha. Acompanha a foto a frase: 

―Nasci aqui. Meu pai me deu minha sina. Vivo, jaguncêio...‖ (BISILLIAT, 1969, p. 8). 

O Trecho 6 é composto por uma fotografia do mesmo homem de corpo inteiro e 

ocupando a página inteira, e um trecho textual que fala sobre o desejo que Riobaldo 

sentia em vencer a disputa contra o bando de Hermógenes:  

 

Tudo em mim, minha coragem: minha pessoa, a sombra de meu corpo no 
chão, meu vulto. 
O que eu pensei forte, as mil vêzes: que eu queria que se vencesse; 
e queria quieto: feito uma árvore de tôda altura! (BISILLIAT, 1969, p. 8). 

 

Cada trecho apresenta uma característica diferente. O Trecho 5 trabalha 

com elementos de movimento, expressos na inclinação da figura de perfil, em 

sentido descendente, e na sombra das telhas, ao alto, que produzem uma 

ondulação que reforça a sugestão de movimento. O texto reforça essa sensação. A 
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última sentença, ―Vivo, jaguncêio...‖ (BISILLIAT, 1969, p. 8) fala desta vida que é 

constante peregrinação pelos sertões, nunca permanecendo por muito tempo no 

mesmo local. 

No Trecho 6, elementos de firmeza e estabilidade se fazem presentes. A 

segunda imagem é estável, com sombras bem delineadas. Os pés descalços 

assemelham-se a raízes firmemente plantadas no solo, e a postura do homem surge 

como uma ―árvore de tôda altura!‖ (BISILLIAT, 1969, p. 8). Ainda que a sombra do 

telhado estabeleça um limite vertical à imagem, a posição da fotógrafa, em um nível 

abaixo do fotografado, dá-lhe uma perspectiva de imensidão. 

 

4.2.1 Os objetos de Personagens 

 

Cada signo possui dois objetos, o imediato e o dinâmico. O Objeto Imediato 

refere-se ao signo em como ele se apresenta, é ―o real metabolizado num signo‖ 

(ANDACHT, 2013, p. 12), e se expressa nos três níveis do signo, icônico, indicial e 

simbólico. O Objeto Dinâmico é o real em sua existência singular, com todas as 

demais facetas que o Objeto Imediato não foi capaz de captar. 

Em relação ao Objeto Imediato, nesta sequência, o aspecto icônico de 

grande parte das fotos se destaca pelas sombras bem marcadas e o forte contraste 

entre luz e sombra, que geram uma iconização das imagens. O aspecto indicial, 

como discutido anteriormente, relaciona-se à conexão física entre representado e 

imagem, que permite que se reconheça os objetos representados como indicativos 

dos objetos singulares que os deram origem. O aspecto simbólico é mais marcado 

nas três primeiras imagens, com a presença de símbolos como portas, cruz, e o jogo 

de luz e sombra produzindo contrastes significativos. 

O objeto dinâmico do índice fotográfico está inevitavelmente ligado ao objeto 

fotografado, não importa o quão irreconhecível esse possa estar. No trabalho de 

Maureen, no entanto, a indexicalidade8 externa da imagem é, muitas vezes, 

                                                           
8
 A indexicalidade é à capacidade do signo de indicar seus objetos, e de que forma o signo os 

representa. O aspecto indicial se divide em dois níveis: as indexicalidades interna e externa. A 

indexicalidade interna relaciona-se à composição. No caso da fotografia, isso significa a forma como 

a composição visual da imagem permite identificar objetos que não estão claramente visíveis e 

estabelecer conexões com objetos existentes. Já a indexicalidade externa refere-se ao poder 

indicativo do signo, ou seja, como as imagens se referem a um existente singular externo ao signo 

(SANTAELLA, 2002, p. 92-93). 
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substituída pela indexicalidade interna, que conecta o indivíduo fotografado ao texto 

que acompanha a fotografia, mais que à sua existência singular, que é mantida no 

anonimato. Outra estratégia, presente principalmente nas três primeiras fotos, é a 

utilização de fortes contrastes, que representam seus objetos de maneira 

evocativa/icônica, enquanto as demais peças dessa sequência jogam com seus 

objetos, deslocando-os do seu objeto dinâmico singular, e aproximando-os do 

dinâmico textual, ancorando sua imagem ao texto. A exceção é a foto de Manuelzão, 

que é acompanhada por um trecho do romance, e também por seu nome, que atesta 

sua identidade. 

 

4.3 Sequência 2 – Travessia: 

 

Esta curta sequência é composta por duas fotografias de uma boiada (Figura 

9), acompanhadas por textos que falam sobre as peregrinações dos bandos de 

jagunços pelo sertão.  

  

FIGURA 9 – TRECHOS 7 E 8: SUGESTÕES DE SERTÃO 

 

Fonte – BISILLIAT (1969, p. 42-43) 
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Os aspectos icônicos das duas imagens são bem destacados, criando uma 

expressividade específica para cada uma. No Trecho 7, observa-se o movimento em 

curva da boiada, sugerindo a sinuosidade de um rio, imagem reforçada pelo texto, 

que evoca o rio Urucúia:  

 

Cavalo, cavalaria! 
Cortejo que fazia suas voltas, pelos êrmos, pelos ôcos, pelos altos, 
a forma duma mistura de gente amontoada, uma continuação grande. 
Viemos pelo Urucúia. Rio meu de amor é o Urucúia. 
As chuvas já estavam esquecidas, e o miôlo mal do sertão residia ali, 
era um sol em vazios... encostava na nuca da gente... 
A calamidade de quente! 
E o embraseado, o estufo, a dôr do calor em todos os corpos que a gente 
tem. 
Os cavalos venteando. 
O chão endurecia cedo, êsse rareamento de águas. O fevereiro feito. 
Chapadão, chapadão, chapadão. (BISILLIAT, 1969, p. 42) 

 

A foto do Trecho 8 parece ter sido tirada logo após a anterior, e transmite 

certa hesitação, causada pela nuvem de poeira que deixa os objetos pouco nítidos.  

 

O mundo estava vazio. Boi e boi. Boi e boi e campo. 
Era uma terra diferente, louca, e lagoa de areia. 
Onde é que seria o sobejo dela, confinante? 
O chapadão é sòzinho – a largueza. O sol. O céu de não se querer ver. 
O verde careado do grameal. As duras areias. 
As árvorezinhas ruim-inhas de minhas... (BISILLIAT, 1969, p. 43) 

 

A indexicalidade interna da sequência encontra-se na forma como fotografia 

e texto reafirmam a temática da viagem pelo sertão. Em grande parte, isso se deve à 

indexicalidade externa, ou seja, à forma como as imagens estão ancoradas na 

realidade. As fotografias mostram o trabalho de vaqueiros tocando o gado e uma 

vastidão deserta que se espalha pelo horizonte, com poucas ―arvorezinhas ruim-

inhas‖ (BISILLIAT, 1969, p. 43) que caracterizam o sertão, ou uma imagem que se 

constrói do sertão. Não é possível identificar os rostos destes homens, devido à 

distância e ao alto contraste da imagem. Nesse caso, a indexicalidade perde 

importância para os aspectos mais icônicos do signo. Elementos como o céu e o 

chapadão, importantes no texto, são inexpressivos nas fotos. O caráter sugestivo 

das imagens revela-se mais importante para construir o sentido na tradução criativa.  
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4.3.1 Os objetos de Travessia 

 

O objeto imediato desta sequência expressa-se, no aspecto icônico, pela 

sugestão de movimento (Trecho 7) e pela imprecisão dos contornos (Trecho 8). No 

texto do Trecho 7, reforça-se a ideia de movimento, através da edição do texto de 

Rosa na forma de versos de tamanhos alternados, proporcionando ritmo à leitura. 

No texto do Trecho 8, são sugeridas imagens do sertão desértico: ―O mundo estava 

vazio. Boi e boi. Boi e boi e campo‖, ―lagoa de areia‖, ―O chapadão é sòzinho – a 

largueza.‖, ―O sol. O céu de não se querer ver.‖, etc (BISILLIAT, 1969, p. 43). A foto 

também assume certos aspectos de deserto, sugerindo uma tempestade de areia. 

Apesar da forte carga icônica das fotografias, não há como negar seu aspecto 

indicial. Ainda que a identidade dos vaqueiros seja irreconhecível, os elementos da 

foto são identificáveis sem dificuldade.  

No aspecto simbólico as fotografias dessa sequência se destacam por 

estarem entre as poucas imagens presentes no livro que não são retratos. Estas 

fotografias foram realizadas de cima de um jipe (BOZIO, 2012), oferecendo uma 

perspectiva que também as diferencia das fotos de pessoas, em que Maureen tende 

a se posicionar em um nível abaixo dos indivíduos fotografados, como visto na 

Sequência 1. 

Por sua vez, o objeto dinâmico é aquilo que foi retratado, o trabalho destes 

vaqueiros anônimos em alguma localidade próxima a Curvelo, em Minas Gerais. 

Observa-se que os vaqueiros vestem roupas simples e claras, e não encourado que, 

tradicionalmente, é associado ao sertanejo. Além disso, as travessias relatadas em 

Grande sertão: veredas eram realizadas por muitos jagunços a cavalo, e não por 

vaqueiros guiando gado. 

 

4.4 Sequência 3 – Casamento 

 

A sequência intitulada Casamento é constituída por cinco fotografias e três 

trechos textuais. De acordo com o arquivo do site do Instituto Moreira Salles, trata-se 

do Dia de Santo Antônio, em 19669. As fotos mostram o que aparenta serem os 

preparativos ou a festa subsequente a um casamento coletivo. Dubois (2012) 

enfatiza a importância do verbo ―mostrar‖ quando se fala de fotografia, pois esta, por 

                                                           
9
 Fonte: https://ims.com.br/titular-colecao/maureen-bisilliat/ 
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sua natureza ontológica, pode apenas mostrar, indicar um ―isso foi‖, mas é incapaz 

de nos dizer, por si só, o ―isso quer dizer‖. 

 

FIGURA 10 – ALVORÔÇO  

 

Fonte – BISILLIAT (1969, p. 50) 

 

A fotografia mostra uma aglomeração de pessoas, tendo ao centro dois 

homens mais velhos. O homem à esquerda está a cumprimentar o outro, uma de 

suas mãos pousando sobre o ombro do amigo, e seu olhar é direcionado à câmera. 

O homem à direita está de perfil, virado de frente para o homem que o cumprimenta. 

Um ―flare‖10 de luz, vindo dos fundos do prédio, cobre seu rosto e só é possível ver 

seus poucos cabelos brancos. A luminosidade do fundo e a luz que irradia pelas 

frestas do telhado indicam que a festa ocorre durante o dia. Ao redor dos dois 

homens, pessoas com roupas simples, mulheres com lenços nos cabelos. Sobre 

                                                           
10

 O ―flare‖ é um efeito luminoso, normalmente em formato circular ou hexagonal, causado por um 
feixe de luz que incide diretamente sobre as bordas da lente da câmera fotográfica. 
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todos, ocupando mais da metade da fotografia, bandeirinhas de papel cruzam o teto 

do que pode ser um salão ou uma igreja. O texto utilizado é um trecho de Grande 

sertão: veredas reelaborado em formato de versos: 

 

Os homens enxergados 
tamanho de meninos, 
numa alegria, 
feito de nuvens de abelhas 
em flôr de araçá, 
êsse alvoraço. (BISILLIAT, 1969, p. 50). 

 

No romance, este trecho é uma descrição que Riobaldo faz de seus 

companheiros que se banham no rio enquanto ele fica de sentinela. Na obra de 

Maureen, o mesmo trecho consegue transmitir detalhes que o momento congelado 

da fotografia não consegue expressar: a agitação dos convidados, o barulho das 

vozes (semelhante ao zumbido das abelhas), a alegria que um dia de festa 

proporciona para aqueles que vivem a dura vida do sertão. A evocação dessa 

imagem pueril no trecho do romance que se estende aos personagens da fotografia 

traz outra dimensão ao evento registrado, marcando-o com um caráter de 

autenticidade, de uma alegria ingênua que se manifesta, inclusive, na descontração 

com que o homem do centro da foto encara o olhar da câmera fotográfica. 
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FIGURA 11 – CAMARIM DO SANTÍSSIMO 

 

Fonte – BISILLIAT (1969, p. 51) 

 

Este trecho é composto de uma foto e um trecho de três linhas, retirados de 

partes diferentes do romance, todos tratando da questão do feminino: 

 

Era mulher como o sol não acende a água do rio Urucúia... [1] 
Era uma mão branca, com os dedos dela delicados... [2] 
Era como se para mim ela estivesse no camarim do Santíssimo. [3] 
(BISILLIAT, 1969, p. 51). 

 

Ao centro da imagem, destaca-se a figura branca de uma mulher vestida de 

noiva. O vestido delicado contrasta com a rudeza do ambiente ao fundo, onde se 

podem ver cordas e selas penduradas em postes de madeira, tudo coberto por um 

telhado de palha. À esquerda, ao alto, pouco acima da cabeça da noiva, um efeito 

luminoso causado pela luz atravessado a palha sugere algo de sacro a esse 

momento. Essa sacralidade é retomada ao fim do texto; na linha 3. Esta passagem, 
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no romance, refere-se à Otacília, com quem Riobaldo viria a se casar. As duas 

frases anteriores se referem a Diadorim em dois momentos-chave: a descoberta, 

após sua morte, de que ela era uma mulher [1], e quando Riobaldo a conhece, como 

―o menino‖, às margens do Rio São Francisco. 

A construção dessa imagem é curiosa, pois a trave do teto parece estar 

apoiada sobre a cabeça da noiva. Se intencional ou um deslize da fotógrafa, as 

implicações dessa montagem dialogam com o trecho seguinte, em que coloca a 

importância da mulher e do amor para a manutenção da sanidade e da ordem no 

sertão.  

 

FIGURA 12 – DESCANSO NA LOUCURA  

 

Fonte – BISILLIAT (1969, p. 51) 

 

O último trecho que compõe essa análise é composto por três fotografias, 

posicionadas lado a lado, ocupando a parte superior da página dupla, com o 

seguinte texto na base segunda página: 

 

Só se pode viver perto de outro, 
e conhecer outra pessoa, 
sem perigo de ódio, 
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se a gente tem amor. 
Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. 
(BISILLIAT, 1969, p. 53) 

 

Nas três fotos deste trecho, destacam-se a presença das noivas, através do 

brilho do tecido acetinado dos vestidos. Há certo sentido de dualidade nas imagens, 

pois em cada uma destacam-se duas pessoas. Na primeira, uma noiva em primeiro 

plano, com um noivo atrás, olhando atento para a câmera. Provavelmente não se 

trata do par dessa mesma noiva, devido à posição em que estão dentro da igreja. 

Ainda assim, a composição e seus olhares sugerem um jogo, como se o homem 

estivesse à espreita, e a noiva sentisse sua aproximação (seu olhar pode ser 

interpretado como timidez ou como se percebesse estar sendo observada). Na foto 

do meio, duas noivas estão lado a lado diante do altar. Seu desconforto diante da 

câmera é bem visível. Atrás delas, há cruzes enfeitadas com fitas e um anjo de 

gesso posicionado exatamente entre as duas. Cunha (2014) sugere que, com esse 

par de noivas, Maureen esteja simbolizando o amor proibido entre Riobaldo e 

Diadorim. Na última foto, um casal de noivos, aparentemente sentado, olha 

diretamente para a câmera. A presença do casal de opostos, finalmente lado a lado, 

completaria a desordem causada pelas duplas das outras fotos. O aspecto da 

dualidade, nesta sequência, é sugerido também pela luz lateral que faz com que 

todos tenham apenas metade dos rostos iluminados, ficando o resto coberto por 

sombras. O texto também trata, ainda que de forma sutil, da oposição entre o ódio e 

o amor, loucura e saúde, caos e ordem. Os três pares de personagens podem 

também ser relacionados às três principais mulheres com quem Riobaldo se 

relacionou: a primeira foto mostraria Nhorinhá, a prostituta, sendo espreitada por um 

possível cliente, a segunda representaria o amor proibido por Diadorim, e a última 

representando Otacília, com quem o protagonista de fato se casou.  

 

4.4.1 Os objetos de Casamento 

 

Os aspectos icônicos do Objeto Imediato desta sequência se apresentam 

através dos positivos e negativos, dos jogos de luz e sombra que captam o olhar. O 

aspecto indicial se manifesta, mais uma vez, na existência singular dessas pessoas, 

agora com a potencialidade de se reconhecer sua identidade. O aspecto simbólico é 

bastante fecundo. Além dos temas já discutidos, como a dualidade e a temática do 
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amor, há diversos elementos, como bandeirinhas, fitas e símbolos religiosos, que 

caracterizam esta festa como uma festa popular, quase folclórica.  

O Objeto Dinâmico, ou aquilo que é retratado, encontra-se na presença das 

pessoas fotografadas, mas também nos papéis que as instituições, como a Igreja e 

casamento, exerceram na construção da sociedade e da identidade brasileiras. 

 

4.5 Efeitos interpretativos de AJGR 

 

Partindo para o último item da tricotomia peirceana e ponto final das 

análises, chegamos ao Interpretante. O Interpretante imediato é todo o leque de 

sentidos possíveis que o signo analisado pode proporcionar, todo o potencial 

interpretativo que o livro de Maureen Bisilliat está apto a produzir, incluindo a 

discussão aqui proposta. Pode-se dizer que, além da experiência estética, o livro 

produz uma inquietação causada pela relação entre imagem e texto, e as formas 

como um ressignifica o outro. Contudo, especular as possibilidades do interpretante 

dinâmico já é se colocar como interpretante dinâmico do tipo lógico. 

O Interpretante dinâmico é o efeito palpável, histórico (ANDACHT, 2013), do 

signo, e pode ser do tipo emocional, energético e lógico. O interpretante dinâmico do 

tipo emocional está na forma como o conteúdo do livro pode afetar seu leitor, 

causando qualquer tipo resposta na esfera dos sentimentos, seja afeição ou repulsa. 

No aspecto energético, encontram-se as ações concretas que o contato com o signo 

podem provocar. No caso do livro de Maureen, esse tipo de interpretante pode ser 

expresso se o livro despertar em algum leitor a vontade de viajar para as regiões 

fotografadas e conhecê-las por si mesmo (efeito que a leitura de Grande sertão: 

veredas causou na própria fotógrafa), buscar ler (ou reler) o romance que inspirou as 

fotografias, ou impulsionar a produção de pesquisa acadêmica sobre o livro, como 

esta. 

O interpretante dinâmico do tipo lógico representa a posição de quem 

analisa o signo e, a partir de seu repertório, realiza conexões que ligam o signo 

apreendido a outros já conhecidos, produzindo toda uma nova cadeia de 

significados. Neste ponto, encontra-se o diálogo com as categorias textuais retiradas 

de Grande sertão: veredas a partir da Análise de Conteúdo e apresentadas no 

Quadro 1.  
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Retomando a sequência Personagens, observa-se como os temas tratados 

nas imagens e nos textos relacionam-se com as categorias do Sertão Social e 

Abstrato, principalmente. Em relação ao Sertão Social, as características destacadas 

são, em sua maioria, negativas e apresentam o sertão com um espaço ―fora da 

lógica urbana‖, ―lugar de insensatez‖ e ―obscuro‖. É um ―espaço para os de meia-

razão‖, onde a delicadeza é uma estranha, e a força e a rigidez são necessárias. Por 

outro lado, em relação ao sertão abstrato, categorias positivas são evidenciadas, 

revelando um sertão afetivo, no trecho sobre Nhorinhá, até mesmo idílico, um 

espaço que permita que os homens exerçam sua vontade e descubram os caminhos 

do seu destino. Apresentando de uma forma crítica os conceitos normalmente 

atribuídos ao sertão, esta sequência de abertura propõe um olhar que se assemelha 

ao que Bolle (2004) atribui a Rosa: um olhar que vê a oposição entre o litoral e o 

sertão não como parte do conflito entre duas sociedades diferentes, mas como 

resultado das próprias contradições da sociedade brasileira. Convida o leitor a 

―retornar por esses gerais‖ (BISILLIAT, 1969, p. 3) e encontrar essa outra face de si 

mesmo. 

Na sequência Travessia, algumas características físicas do Sertão Físico 

são evidenciadas. Tanto nas imagens quanto no texto são evocados o calor, a 

imensidão, o vazio, a rala vegetação. Contudo, enquanto no texto as características 

negativas do sertão são mais presentes, como Desabitado, Deserto, Infernal, 

Maligno, Penoso, Quente e Selvagem as fotografias tendem à neutralidade 

sugerindo as características Ambivalente, Desconhecido, Imenso e Indeterminado. 

Em Casamento é revelado um aspecto da vida sociocultural dos moradores 

do sertão. A cerimônia de casamento simboliza, entre outras coisas, o 

estabelecimento de uma determinada ordem na sociedade. Bisilliat apresenta, 

portanto, um sertão civilizado ou, ao menos, civilizável. Nas categorias sertão social, 

―Civilizável‖, ―Honrado‖, ―Integrado à nação‖, ―Alegre‖ e ―Produtor de cultura‖. Dentre 

as características negativas, as que mais se aplicam são ―Atrasado‖, ―Parado no 

tempo‖, ―Pobre‖ e ―Rústico‖, que é como a festa do interior poderia ser interpretada 

pelos habitantes das metrópoles, público do livro de Maureen. Aplica-se também a 

qualidade neutra ―Portador de uma identidade‖. Há ainda aspectos de um sertão 

―Afetivo‖, evocado pelo texto que trata da possibilidade do amor em tornar a vida 

mais tolerável. 
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A relação entre as sequências retiradas de A João Guimarães Rosa e as 

categorias interpretativas textuais retiradas de Grande sertão: veredas foram 

organizadas no Quadro 2. 

 

QUADRO 2 - RELAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS COM AS CATEGORIAS TEXTUAIS 

 Categoria 

Sequência Sertão físico Sertão físico 
(específico) 

Sertão social Sertão abstrato 

Personagen
s 

Duro (-) 
Desconhecido (0) 
Incognoscível (0) 

Destino 
inevitável (0) 

Fora da lógica urbana (-) 
lugar de insensatez (-) 

obscuro (-) 

Afetivo (+) 
Idílico (+) 

Travessia Desabitado (-) 
Deserto (-) 
Infernal (-) 
Maligno (-) 
Penoso (-) 
Quente (-) 

Selvagem (-) 
Ambivalente (0) 

Desconhecido (0) 
Imenso (0) 

Indeterminado (0) 

 Passível de adaptação (+) 
Produtivo (+) 

Portador de identidade (0) 
Rigoroso (0) 

Imenso (+) 
Isolado (-) 

Labiríntico (-) 
 

Casamento   Alegre (+) 
Civilizável (+) 
Honrado (+) 

Integrado à nação (+) 
Produtor de cultura (+) 

Atrasado (-) 
Parado no tempo (-) 

Pobre (-) 
Rústico (-) 

Portador de identidade (0) 

Afetivo (+) 

(+) qualidades positivas; (-) qualidades negativas; (0) qualidades neutras. 
Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Observando o quadro, pode-se notar que as qualidades transparecidas no 

trabalho de Maureen Bisilliat assemelham-se àquelas destacadas por Guimarães 

Rosa e pelas expressões mais tradicionais sobre o sertão, explicitadas no primeiro 

capítulo. As qualidades negativas do sertão estão ligadas a seu aparente vazio e 

isolamento, que mantém seus habitantes em uma posição de ―atraso‖ em relação ao 

restante do país. Paralelo a isso, as características positivas se expressam em dois 

caminhos: um, objetivo, em que as qualidades do sertão estão em seu potencial 

perfectível, que aponta para sua superação, e o outro caminho, subjetivo, que 

expressa um sertão afetivo, portador de uma alegria simples e uma delicadeza que 

foi perdida durante o avançar da modernidade. 



94 

A expressão desse aspecto subjetivo do sertão extrapola o poder indicativo 

das fotografias, e reveste-se de iconicidade. Isto ocorre graças à interação das 

imagens com os textos, e também, devido ao potencial significativo e evocativo da 

fotografia em preto-e-branco. De acordo com Vilém Flusser, 

 

[a]s fotografias em preto e branco são a magia do pensamento teórico, 
conceitual, e é precisamente nisto que reside seu fascínio. Revelam a 
beleza do pensamento conceitual abstrato. Muitos fotógrafos preferem 
fotografar em preto e branco, porque tais fotografias mostram o verdadeiro 
significado dos símbolos fotográficos: o universo dos conceitos.  (FLUSSER, 
2011, p. 60) 

 

Retomando os conceitos do autor, a fotografia em preto e branco tem 

potencializadas as capacidades de encantar e de programar conceitos no público. 

Traduzindo em termos semióticos, este tipo de fotografia tem um forte apelo icônico, 

com a característica da semelhança do ícone sobrepujando o ímpeto da conexão 

física que o índice produz. O referente da fotografia, aqui, dilui-se diante da 

experiência estética proporcionada pelos ícones, tornando-se ilustração, ou tipo. 

Segundo Pignatari (2004), é nisto que reside ―a ambiguidade viva fundamental do 

signo poético, que tende ou pré-tende a ser o seu referente-objeto sem deixar de ser 

signo‖ (PIGNATARI, 2004, p. 120). Dessa forma, os personagens reais fotografados 

por Maureen podem ser mais facilmente transformados nos personagens fictícios de 

Guimarães Rosa. O sertão real transforma-se no sertão ideal, na representação. 

A análise semiótica encerra-se com o Interpretante final. Este é um 

interpretante em devir, sendo sempre acrescido das novas significações que são 

produzidas incessantemente na cadeia sígnica. Pignatari (2004) compara o 

interpretante final ao estado de Nirvana do budismo, ou seja, um estado de plena 

compreensão do signo, praticamente inatingível. Pode-se afirmar que A João 

Guimarães Rosa ganha novos potenciais interpretativos a partir da conclusão, e de 

cada futura leitura, deste trabalho. Onde essa cadeia de significados irá chegar, é 

algo que não é possível calcular. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A identidade nacional brasileira está profundamente relacionada às 

representações do sertão que foram construídas ao longo da história do país. Esta 

relação é marcada pela ambivalência com que o sertão é representado, ao mesmo 

tempo, como fonte da originalidade brasileira e evidência do atraso do país em 

relação à Europa. Há, contudo, uma tendência, ao longo do século XX, de 

revisitações e resignificações do sertão que apresentam outras formas de se ver e 

de se pensar esse espaço. 

Contraditoriamente, foi o movimento modernizador, representado pela 

industrialização e pelo desenvolvimento de um sistema de cultura de massas no 

país, que trouxe o sertão para o centro da discussão sobre a identidade cultural 

brasileira. Nesse momento, foram produzidas representações que corroboravam o 

discurso oficial sobre o papel do sertão na cultura nacional, mas também surgiram 

vozes dissidentes que questionavam a narrativa oficial e se apropriavam do sertão e 

seus habitantes – mais notadamente do cangaceiro – como representantes da 

resistência dentro de uma sociedade historicamente injusta. Estas representações 

questionavam diretamente o modelo pedagógico das narrativas oficiais, e 

apresentava o sertanejo como agente performático da história nacional, para utilizar 

os termos de Bhabha. 

A fotografia teve papel importante na revelação deste Brasil ―real‖. 

Publicações como as revistas Cruzeiro, Realidade e Quatro Rodas incentivavam 

seus fotógrafos a desbravarem o interior e descobrirem as diversas faces de um 

país que às vezes se mostrava refratário à modernização. Longe de espelhar de 

forma ingênua os objetos fotografados, os profissionais e artistas que fotografaram 

os confins do país produziram uma série de discursos fotográficos sobre o que 

encontraram. As imagens que eles produziram apresentavam diversas realidades, 

que não diziam respeito apenas ao objeto fotografado, mas principalmente, aos 

filtros culturais, estéticos, ideológicos e tecnológicos daqueles por trás das câmeras. 

Dessa forma, ao tomar em mãos as fotografias de Maureen Bisilliat em A 

João Guimarães Rosa, fez-se necessário ter o cuidado de não cair na armadilha da 

naturalização das imagens, e buscar desvendar os significados expressos pelas 

escolhas da fotógrafa em cada clique. Portanto, buscar em Grande sertão: veredas 

as formas como o sertão foi expresso por Guimarães Rosa revelou-se uma 
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ferramenta extremamente útil para compreender as formas como Bisilliat recriou o 

sertão rosiano na edição de suas fotografias com os textos que as acompanham. 

A partir da Análise de Conteúdo foram encontradas 162 ocorrências da 

palavra ―sertão‖, distribuídas por 122 unidades de contexto, no romance Grande 

sertão: veredas. Através da classificação dos significados e valores apresentados 

por essas unidades, verificou-se a predominância de aspectos negativos do sertão, 

em sua maioria relacionados a seu estado selvagem, violento e imprevisível. Por sua 

vez, as qualidades positivas relacionam-se a valores como honra e coragem e, 

principalmente, ao potencial perfectível e civilizável do sertão. 

Pode-se observar que a relação entre imagem e texto, na obra de Maureen 

Bisilliat, se caracteriza pela mútua alteração nos sentidos produzidos por cada uma 

das linguagens. Ocorre uma predominância do signo icônico em ambos os casos. 

No texto, o ícone se sobressai a partir das alterações de estilo e de sentido 

operadas pela autora ao transformar a prosa em poesia e intercalar diversas 

passagens em um mesmo trecho, que conferem outro ritmo e significado, mais 

atribuído ao valor estético que a seu sentido na obra de Rosa. A iconização das 

fotografias, por sua vez, é alcançada pelo seu alto poder de sugestão das imagens 

em preto e branco, pelo forte contraste e pela presença do texto, que ora 

complementa o sentido das imagens, ora acrescenta elementos que modificam seu 

significado original. 

Realizando a Análise Semiótica em conjunto com as categorias textuais 

retiradas pela Análise de Conteúdo constatou-se que os valores em relação ao 

sertão expressos em A João Guimarães Rosa se assemelham àqueles de Grande 

sertão: veredas, embora a narrativa desenvolvida por Maureen Bisilliat se utilize de 

elementos afetivos e simbólicos para expressá-los. Dessa forma, na tradução que 

Bisilliat realiza da obra de Rosa a fotógrafa se apropria dos elementos do texto e os 

edita a partir de sua própria perspectiva, em um projeto estético singular que, no 

entanto, repercute os valores apresentados por Rosa sobre o sertão e seus 

habitantes. 

Ao construir sua narrativa, Maureen revela um sertão que é, ao mesmo 

tempo, performático e pedagógico, questionando o discurso oficial sobre a 

modernização do país ao mostrar seu lado arcaico, mas também inserindo este 

espaço e esta população no conjunto da nacionalidade ao evidenciar seu aspecto 

produtivo e ―civilizado‖. O uso de duas linguagens, a fotográfica e a literária, confere 
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a seu trabalho um potencial ainda maior de construção de realidades e significados. 

O sentido de sua narrativa não se constitui enquanto parte isolada somente da 

imagem ou do texto, mas através das idas e vindas entre um e outro, criando novos 

significados a cada mirada. Travessia. 
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ANEXO 1 TRECHOS DE GRANDE SERTÃO: VEREDAS CONTENDO A 

PALAVRA SERTÃO (162 UNIDADES DE REGISTRO E 122 UNIDADES DE 

CONTEXTO)  

 

# Trecho Página Categoria 1 Categoria 2 

1 O senhor tolere, isto é o sertão. Uns 

querem que não seja! que situado 

sertão é por os campos-gerais a fora a 

dentro, eles dizem, fim de rumo, terras 

altas, demais do Urucúia. Toleima. Para 

os de Corinto e do Curvelo, então, o 

aqui não é dito sertão? Ah, que tem 

maior! Lugar sertão se divulga: é onde 

os pastos carecem de fechos; onde um 

pode torar dez, quinze léguas, sem 

topar com casa de morador; e onde 

criminoso vive seu cristo-jesus, 

arredado do arrocho de autoridade. O 

urucúia vem dos montões oestes. Mas, 

hoje, que na beira dele, tudo dá ― 

fazendões de fazendas, almargem de 

vargens de bom render, as vazantes; 

culturas que vão de mata em mata, 

madeiras de grossura, até ainda virgens 

dessas lá há. O gerais corre em volta. 

Esses gerais são sem tamanho. Enfim, 

cada um o que quer aprova, o senhor 

sabe: pão ou pães, é questão de 

opiniães... O sertão está em toda a 

parte. 

8 Sertão físico Indeterminado 
Móvel 

Imenso 
Onipresente 

Penoso 

2 Sertão. O senhor sabe: sertão é onde 

manda quem é forte, com as astúcias. 

Deus mesmo, quando vier, que venha 

armado! E bala é um pedacinhozinho de 

metal... 

15 Sertão social Violento 
Hierárquico 

3 Sertão. Sabe o senhor! sertão é onde o 

pensamento da gente se forma mais 

forte do que o poder do lugar. Viver é 

muito perigoso... 

20 Sertão 
abstrato 

Submisso 

4 Sertão! estes seus vazios. O senhor vá. 

Alguma coisa, ainda encontra. 

24 Sertão físico Desabitado 
Em processo de 

ocupaçao 

5 Mas, em deslúa, no escuro feito, é um 

escurão, que pêia e péga. E noite de 

muito volume. Treva toda do sertão, 

sempre me fez mal. 

24 Sertão físico Maligno 

6 Mãe dela chegou, uma velha 

arregalada, por nome de Ana Duzuza! 

falada de ser filha de ciganos, e dona 

adivinhadora da boa ou má sorte da 

gente; naquele sertão essa dispôs de 

25 Sertão físico 
(específico) 

- 
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# Trecho Página Categoria 1 Categoria 2 

muita virtude.  

7 Eu dou proteção. Eu, isto é ― Deus, por 

baixos permeios... Essa não faltou 

também à minha mãe, quando eu era 

menino, no sertãozinho de minha terra 

― baixo da ponta da Serra das 

Maravilhas, no entre essa e a Serra dos 

Alegres, tapera dum sítio dito do 

Caramujo, atrás das fontes do Verde, o 

Verde que verte no Paracatú. 

31 Sertão físico 
(específico) 

Afetivo 

8 Quando conheceu Joca Ramiro, então 

achou outra esperança maior! para ele, 

Joca Ramiro era único homem, par-de-

frança, capaz de tomar conta deste 

sertão nosso, mandando por lei, de 

sobregovêrno. 

33 Sertão social Insubordinado 

9 Mas mor o infernal a gente também 

media. Digo. A igual, igualmente. As 

chuvas já estavam esquecidas, e o 

miôlo mal do sertão residia ali, era um 

sol em vazios. 

36 Sertão físico Maligno 
Infernal 

 

10 No sertão, até enterro simples é festa. 42 Sertão social Alegre 

11 Será acerto que os aleijões e feiezas 

estejam bem convenientemente 

repartidos, nos recantos dos lugares. Se 

não, se perdia qualquer coragem. O 

sertão está cheio desses. Só quando se 

jornadeia de jagunço, no teso das 

marchas, praxe de ir em movimento, 

não se nota tanto: o estatuto de 

misérias e enfermidades. Guerra diverte 

― o demo acha. 

43 Sertão social Doente 
Abandonado 

12 Homem sistemático, salutar na alegria 

séria. Hê, hê, com toda a 

confusão de política e brigas, por aí, e 

ele não somava com nenhuma coisa: 

viajava sensato, e ia desempenhando 

seu negócio dele no sertão ― que era o 

de trazer e vender de tudo para os 

fazendeiros: arados, enxadas, 

debulhadora, facão de aço, ferramentas 

rógers e roscofes, latas de formicida, 

arsênico e creolinas; e até papa-vento, 

desses moinhos-de-vento de sungar 

água, com torre, ele tomava empreitada 

de armar. 

51 Sertão social - 
 

13 Eu precisar de homem valente assim, 

viajar meu, quinze dias, sertão agora 

aqui muito atrapalhado, gente braba, 

tudo... 

51 Sertão social Desordeiro 
Violento 

 

14 O senhor imagine! parecia que não se 52 Sertão social Maleável 
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mealhava nada, mas ele pegava uma 

coisa aqui, outra coisinha ali, outra 

acolá ― uma moranga, uns ovos, grelos 

de bambú, umas ervas ― e, depois, 

quando se topava com uma casa mais 

melhorzinha, ele encomendava pago 

um jantar ou almoço, pratos diversos, 

farto real, ele mesmo ensinava o guisar, 

tudo virava iguarias! Assim no sertão, e 

ele formava conforto, o que queria. 

Passível de 
adaptação 

15 O sertão é do tamanho do mundo. 52 Sertão 
abstrato 

Incomensurável 

16 Normal, quando a gente encontrava 

alguma boiada tangida, ele 

cobrava só imposto de uma ou umas 

duas reses, para o nosso sustento nos 

dias. Autorizava que era preciso se 

respeitar o trabalho dos outros, e 

entusiasmar o afinco e a ordem, no 

meio do triste sertão. 

54 Sertão social Civilizável 
Passivo 

 

17 Vim cobrar pela vida de meu amigo 

Joca Ramiro, que a vida em outro 

tempo me salvou de morte... E liquidar 

com esses dois bandidos, que 

desonram o nome da Pátria e este 

sertão nacional! (Zé Bebelo) 

63 Sertão social Honrado 
Integrado à 

nação 

18 Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que 

não sei. Um grande sertão! Não sei. 

Ninguém ainda não sabe. Só umas 

raríssimas pessoas ― e só essas 

poucas veredas, veredazinhas. O que 

muito lhe agradeço é a sua fineza de 

atenção. 

71 Sertão 
abstrato 

Incognoscível 
 

19 Porto, lá como quem diz, porque outro 

nome não há. Assim sendo, verdade, 

que se chama, no sertão: é uma beira 

de barranco, com uma venda, uma 

casa, um curral e um paiol de depósito. 

71 Sertão social Atrasado 

20 Sertão é o penal, criminal. Sertão é 

onde homem tem de ter a dura nuca e 

mão quadrada. Mas, onde é bobice a 

qualquer resposta, é aí que a pergunta 

se pergunta. 

77 Sertão social Violento 
Sofrível 

Imprevisível 

21 ― Ah, a vida vera é outra, do cidadão 

do sertão. Política! Tudo política, e 

potentes chefias. 

78 Sertão social Politizado 
Coronelista 

22 Respirei! a gente sorvia o bafejo ― o 
cheiro de crinas e rabos sacudidos, o 
pêlo deles, de suor velho, semeado das 
poeiras do sertão. Adonde o movimento 
esbarrado que se sussurra duma tropa 
assim ― feito de uma porção de 

82 Sertão físico Dinâmico 
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barulhinhos pequenos, que nem o dum 
grande rio, do a-flôr. 

23 Urubú é vila alta, 

mais idosa do sertão 

padroeira, minha vida ― 

vim de lá, volto mais não... 

Vim de lá, volto mais não?... 

Corro os dias nesses verdes, 

meu boi mocho baetão buriti ― água 

azulada, 

carnaúba ― sal do chão... 

Remanso de rio largo, 

viola da solidão. 

quando vou pra dar batalha, 

convido meu coração... 

84 Sertão social Violento 

24 Desarmado eu completo, eu assim, eles 

todos mesmo vão muito mais me 

respeitar, oh, no sertão. 

87 Sertão social Honrado 

25 Medeiro Vaz, antes de sair pelos Gerais 

com mão de justiça, botou fogo em sua 

casa, nem das cinzas carecia a 

possessão. Casas, por ordem minha 

aos bradados, eu incendiei! eu ficava 

escutando ― o barulho de coisas 

rompendo e caindo, e estralando surdo, 

desamparadas, lá dentro. Sertão! 

98 Sertão social Lugar de 
insensatez 
Lugar de 
heroísmo 

26 Íamos por um plâino de varjas; lua lá 

vinha. Alimpo de lua. Vizinhança do 

sertão ― esse Alto-Norte brabo 

começava. ― Estes rios têm de correr 

bem! eu de mim dei. Sertão é isto, o 

senhor sabe! tudo incerto, tudo certo. 

Dia da lua. O luar que põe a noite 

inchada. 

109 Sertão físico Desconhecido 
Selvagem 

 

27 E era um Luís Pajeú ― com a faca-

punhal do mesmo nome, e ele sendo de 

sertão do mesmo nome, das comarcas 

de Pernambuco. 

115 Sertão físico 
(específico)  

-  

28 Ah, tempo de jagunço tinha mesmo de 

acabar, cidade acaba com o sertão. 

Acaba? 

116 Sertão social Atrasado 
Superado 
Resistente 

29 Vamos embora daqui, juntos, Diadorim? 

Vamos para longe, para o porto do de-

Janeiro, para o sertão do baixío, para o 

Curralim, São-Gregório, ou para aquele 

lugar nos gerais, chamado Os-Porcos, 

onde seu tio morava... 

127 Sertão físico 
(específico) 

- 

30 E o Jõe contava casos. Contou. Caso 

que se passou no sertão jequitinhão, no 

arraial de São João Leão, perto da terra 

dele, Jõe. Caso de Maria Mutema e do 

153 Sertão físico 
(específico) 

- 
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Padre Ponte. 

31 Me alembrei do que tinha soprado em 

intriga o Antenor, e dei razão à cisma 

dele: quem sabe, mesmo, Joca Ramiro 

estava no propósito de deixar a gente 

se acabar ali, na má guerra, em sertão 

plano? 

159 Sertão físico Deserto 

32 A gente tinha até medo de que, com 

tanta aspereza da vida, do sertão, 

machucasse aquele homem maior, 

ferisse, cortasse. 

171 Sertão físico Duro 
Áspero 

33 Adianta querer saber muita coisa? O 

senhor sabia, lá para cima ― me 

disseram. Mas, de repente, chegou 

neste sertão, viu tudo diverso diferente, 

o que nunca tinha visto. Sabença 

aprendida não adiantou para nada... 

Serviu algum? 

179 Sertão social Surpreendente 
Fora da lógica 

urbana 

34 O senhor não é do sertão. Não é da 

terra... 

180 Sertão social Portador de 
uma identidade 

35 Se gordo próprio não era, isso só por no 

sertão não se ver nenhum homem 

gordo. 

184 Sertão social Pobre 

36 Que este homem Zé Bebelo veio caçar 

a gente, no Norte sertão, como 

mandadeiro de políticos e do Governo, 

se diz até que a soldo... 

185 Sertão físico - 

37 ...A guerra foi grande, durou tempo que 

durou, encheu este sertão. Nela todo o 

mundo vai falar, pelo Norte dos Nortes, 

em Minas e na Bahia toda, constantes 

anos, até em outras partes... Vão fazer 

cantigas, relatando as tantas façanhas... 

189 Sertão social Bélico 
Produtor de 

cultura 
Transmissão de 

história 

38 Ah, este Norte em remanência: 

progresso forte, fartura para todos, a 

alegria nacional! Mas, no em mesmo, o 

afã de política, eu tive e não tenho 

mais... A gente tem de sair do sertão! 

Mas só se sai do sertão é tomando 

conta dele a dentro... 

192 Sertão físico Superável 
Perfectível 

39 Eu tinha vindo para ali, para o sertão do 

Norte, como todos uma hora vêm. 

195 Sertão físico 
(específico) 

Destino 
inevitável 

40 O que nem foi julgamento legítimo 

nenhum! só uma extração estúrdia e 

destrambelhada, doideira acontecida 

sem senso, neste meio do sertão... ― o 

senhor dirá. Pois! por isso mesmo. Zé 

Bebelo não era réu no real! Ah, mas, no 

centro do sertão, o que é doideira às 

vezes pode ser a razão mais certa e de 

mais juízo! 

196 Sertão social Imprevisível 
Ilógico (para 
quem vê de 

fora) 
O inverso do 
não-sertão 
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41 As nove. Com mais dez, até à Lagoa do 

Amargoso. E sete, para chegar numa 

cachoeira no Gorutuba. E dez, 

arranchando entre Quem-Quem e 

Solidão; e muitas idas marchas: sertão 

sempre. Sertão é isto: o senhor empurra 

para trás, mas de repente ele volta a 

rodear o senhor dos lados. Sertão é 

quando menos se espera; digo. 

197 Sertão físico Imenso 
Infinito 

 

42 Mas, tem horas em que me pergunto: 

se melhor não seja a gente tivesse de 

sair nunca do sertão. Ali era bonito, sim 

senhor. Não se tinha perigos em vista, 

não se carecia de fazer nada. 

198 Sertão físico Belo 
Aprazível 

Idílico 

43 Agora, o mundo quer ficar sem sertão. 199 Sertão físico Indesejado 

44 Sei que o sertão pega em armas, mas 

Deus é grande! 

205 Sertão social Violento 
Corajoso 

45 Redeando, rumamos, em tralha e tórto, 

por aquele a-fora ― a gente ia investir o 

sertão, os mares de calor. 

207 Sertão físico Quente 
Imenso 

46 E da existência desse (o Diabo) me 

defendo, em pedras pontudas 

ajoelhado, beijando a barra do manto de 

minha Nossa Senhora da Abadia! Ah, 

só Ela me vale; mas vale por um mar 

sem fim... Sertão. 

208 Sertão 
abstrato 

Imenso 
Perigoso 

Dadivoso? 

47 Pediram notícias do sertão. Essa gente 

estava tão devolvida de tudo, que eu 

não pude adivinhar a honestidade 

deles. O sertão nunca dá notícia. 

211 Sertão físico Isolado 
Desconfiado 

48 Subindo em esperança, de lá saímos, 

para chão e sertão. Sertão bravo: as 

araras. 

212 Sertão físico Selvagem 

49 Sertão é o sozinho. Compadre meu 

Quelemém diz! que eu sou muito do 

sertão? Sertão! é dentro da gente. 

213 Sertão 
abstrato 

Isolado 
Solitário 

50 Os dias que são passados vão indo em 

fila para o sertão. Voltam, como os 

cavalos! os cavaleiros na madrugada ― 

como os cavalos se arraçôam. 

214 Sertão 
abstrato 

Lugar de 
esquecimento 

51 Jagunço é o sertão. 214 Sertão 
abstrato 

Severo 

52 O sertão tem medo de tudo. 215 Sertão social Desconfiado 

53 O senhor sabe o mais que é, de se 

navegar sertão num rumo sem termo, 

amanhecendo cada manhã num pouso 

diferente, sem juizo de raiz? Não se tem 

onde se acostumar os olhos, toda 

firmeza se dissolve. Isto é assim. Desde 

o raiar da aurora, o sertão tonteia. 

217 Sertão físico Imenso 
Labiríntico 

54 Guima, que ganhava em todo jogo de 220 Sertão físico - 
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baralho, era do sertão do Abaeté; (específico) 

55 Todos juntos, aquilo tranquilizava os 

ares. A liberdade é assim, 

movimentação. E bastantes morreram, 

no final. Esse sertão, esta terra. 

221 Sertão físico Violento 
Livre 

56 E nisto, que conto ao senhor, se vê o 

sertão do mundo. Que Deus existe, sim, 

devagarinho, depressa. Ele existe ― 

mas quase só por intermédio da ação 

das pessoas: de bons e maus. Coisas 

imensas no mundo. O grande-sertão é a 

forte arma. Deus é um gatilho? 

236 Sertão 
abstrato 

Estado de 
espírito/ 

existência 
Lugar de 
provação 

57 O sertão é sem lugar. 243 Sertão 
abstrato 

Incognoscível 

58 Só remontei um pasmo e um consolo 

expedito; porque a guerra era o 

constante mexer do sertão, e como com 

o vento da seca é que as árvores se 

entortam mais. 

248 Sertão social Violento 

59 Revés ― que, por resgate da morte de 

Joca Ramiro, a terrível que fosse, agora 

se ia gastar o tempo inteiro em guerras 

e guerras, morrendo se matando, aos 

cinco, aos seis, aos dez, os homens 

todos mais valentes do sertão? 

249 Sertão social Bélico 
 

60 Com os vivos é que a gente esconde os 
mortos. Aqueles mortos ― o Jósio, 
entortado prestes, com pedaços de 
sangue pendurados do nariz e dos 
ouvidos; o Acrísio, repousado numa 
agência quieta, que ele não havia de 
em vida; o Quim Pidão, no pormiúdo de 
honesto, que nunca nem tinha 
enxergado trem-de-ferro, volta-e-outra a 
perguntar como seria; e Evaristo Caitité, 
com os altos olhos afirmados, esse 
sempre sido prazenteiro no meio de 
todos. Tudo por culpa de quem? Dos 
malguardos do sertão. 

249 Sertão social Violento 

61 Zé Bebelo, sozinho por si, sem outro 

sobrecalor de regimento, servisse para 

governar os arrancos do sertão? 

253 Sertão social Insubmisso 

62 Rebulir com o sertão, como dono? Mas 

o sertão era para, aos poucos e poucos, 

se ir obedecendo a ele; não era para à 

força se compor. Todos que malmontam 

no sertão só alcançam de reger em 

rédea por uns trechos; que sorrateiro o 

sertão vai virando tigre debaixo da sela. 

258 Sertão social Insubmisso 
Imprevisível 

63 Um Hermógenes quer tomar conta do 

sertão dos Gerais... 

261 Sertão físico 
(específico) 

- 

64 Sertão, ― se diz ―, o senhor querendo 

procurar, nunca não encontra. De 

263 Sertão físico Imprevisível 
 



111 

# Trecho Página Categoria 1 Categoria 2 

repente, por si, quando a gente não 

espera, o sertão vem. Mas, aonde lá, 

era o sertão churro, o próprio, mesmo. 

65 Que o que acontecia era de serem só 

esses homens reperdidos sem salvação 

naquele recanto lontão de mundo, 

groteiros dum sertão, os catrumanos 

daquelas brenhas. 

265 Sertão social Esquecido 
 

66 Ei, do Brasil, amigo! ― Zé Bebelo 

cantou resposta, alta graça. ― Vim 

departir alçada e foro! outra lei ― em 

cada esconso, nas toesas deste 

sertão... 

267 Sertão físico Sem lei 
 

67 Eu, que estava mal-invocado por 

aqueles catrumanos do sertão. Do 

fundo do sertão. O sertão! o senhor 

sabe. 

269 Sertão social Obscuro 

68 Porque Zé Bebelo previa de vir, cá em 

baixo, no escuro sertão, e, o que ele 

pensava, queria, e mandava! tal a 

guerra, por confrontação; e para o 

sertão retroceder, feito pusesse o sertão 

para trás! 

269 Sertão físico Espaço a ser 
superado 
Atrasado 

 

69 Aquele ano declarava de não se ter 

nem frio, pelo legal. De que valeram as 

tantas chuvas? Aí este mundo de sertão 

tinha se perdido ― eu mesmo me disse. 

270 Sertão físico Quente 
 

70 Hem? Hem? ― Zé Bebelo falou ― O 

que imponho é se educar e socorrer as 

infâncias deste sertão! 

273 Sertão social Atrasado 
Necessitado 

71 Conforme eu pensava! tanta coisa já 

passada; e, que é que eu era? Um raso 

jagunço atirador, cachorrando por este 

sertão. 

278 Sertão físico Lugar de 
penitência 

72 Hermógenes Saranhó Rodrigue Felipes 

― como ele se chamava; hoje, neste 

sertão, todo o mundo sabe, até em 

escritos no jornal já saíu o nome dele. 

281 Sertão social - 

73 Mas, no existir dessa gente do sertão 

então não houvesse, por bem dizer, um 

homem mais homem? Os outros, o 

resto, essas criaturas. Só o 

Hermógenes, arrenegado, senhoraço, 

destemido. 

281 Sertão social Desigual 

74 Zé Bebelo, que esses projetos ouvisse, 

ligeiro logo era capaz de ficar cheio de 

influência: exclamar que assim era 

assim mesmo, para se transformar 

aquele sertão inteiro do interior, com 

benfeitorias, para um bom Governo, 

para esse ó-Brasil! 

286 Sertão social Civilizável 
Atrasado 
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75 Eu estava, com efeito, relatando 

mediante certos floreados umas 

passagens de meu tempos, e depois 

descrevendo, por diversão, os 

benefícios que os grados do Governo 

podiam desempenhar, remediando o 

sertão do desdeixo. 

292 Sertão social Abandonado 
 

76 Diadorim, esse, o senhor sabe como um 
rio é bravo? E, toda a vida, de longe a 
longe, rolando essas braças águas, de 
outra parte, de outra parte, de fugida, no 
sertão. 

294 Sertão físico - 

77 Alaripe então contou uma estória, caso 

sucedido, fazia tempos, no giro do 

sertão. 

298 Sertão social - 

78 Madrugada essa boa claridade. Luar 

que só o sertão viu. 

298 Sertão físico Belo 

79 Mas, você é o outro homem, você revira 

o sertão... Tu é terrível, que nem um 

urutú branco... 

301 Sertão social Submisso 

80 Vi quando ele se despediu e tocou ― 

com o bom respeito de todos ― ; e 

fiquei me alembrando daquela vez, de 

quando ele tinha seguido sozinho para 

Goiás, expulso, por julgamento, deste 

sertão. Tudo estava sendo repetido. 

302 Sertão social Rigoroso 

81 As famílias capinam e colhem, 

completo, enquanto vocês estiverem em 

glórias, por fora, guerreando para impór 

paz inteira neste sertão e para obrar 

vingança pela morte atraiçoada de Joca 

Ramiro!... 

307 Sertão social Bélico 
Produtivo 

82 O sertão é bom. Tudo aqui é perdido, 

tudo aqui é achado... ― ele seo Ornelas 

dizia. ― O sertão é confusão em grande 

demasiado sossego... 

312 Sertão 
abstrato 

Labiríntico 
Generoso 

83 Oxalá, o senhor vai, o senhor venha... O 

sertão carece... Isto é, um homem forte, 

ambulante, se carece dele. 

313 Sertão social Abandonado 

84 Mas sou, de mim, o Urutú-Branco, 

Riobaldo que Tatarana já fui; o senhor 

terá ouvido? Aí o mais esse sertão tem 

de ver, quem mais abre e mais acha! ― 

assim eu disse, um pouco enfurecido. 

313 Sertão social Submisso 

85 Hei-de às armas, fechei trato nas 

Veredas com o Cão. 

Hei-de amor em seus destinos 

conforme o sim pelo não. 

Em tempo de vaquejada todo gado é 

barbatão. 

deu doideira na boiada soltaram o Rei 

do Sertão... 

319 Sertão social Submisso 
Violento 
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Travessia dos Gerais tudo com armas 

na mão... O Sertão é a sombra minha e 

o rei dele é Capitão!... 

86 Ah, um recanto tem, miúdos remansos, 

aonde o demônio não consegue espaço 

de entrar, então, em meus grandes 

palácios. No coração da gente, é o que 

estou figurando. Meu sertão, meu 

regozijo! Que isto era o que a vozinha 

dizia! 

323 Sertão 
abstrato 

Afetivo 

87 Será ― mal pergunto eu ao senhor ― 

que viajei este sertão com o Outro 

sendo meu sócio? Vá retro! 

331 Sertão físico - 

88 Ser o que não dava realce ― qualquer 
um podia, fazendeiro com posses, mão 
em políticas. O sertão tudo não aceita? 
A minha pessoa era nada, glória de Zé 
Bebelo era nada. 

335 Sertão 
abstrato 

Passivo 
Lei do mais 

forte 

89 Até, a seguir, por um afino de momento 
eu me arrepiei por trás da testa. Ato do 
que meio confuso imaginei, por um vão 
imaginar: que, me querendo-bem ― a 
mais de meu merecimento ― e crendo 
que eu enfrentava os duros riscos, ela 
Otacília pudesse praticar o 
estouvamento gentil de se fugir de casa 
e vir aventurada em minha cata, por 
todos os pousos deste sertão... 

335 Sertão físico - 

90 O sertão aceita todos os nomes: aqui é 

o Gerais, lá é o Chapadão, lá acolá é a 

caatinga. Quem entende a espécie do 

demo? 

337 Sertão físico Volátil 
Traiçoeiro 

91 Que é que adiantava que, àquela hora, 

os passarinhos cantassem, acabando 

de amanhecer o campo sertão? 

339 Sertão físico - 

92 O sertão não tem janelas nem portas. E 

a regra é assim! Ou o senhor bendito 

governa o sertão, ou o sertão maldito 

vos governa... 

340 Sertão 
abstrato 

Insubordinado 
Traiçoeiro 

 

93 Desses córregos... Do Burití-Comprido, 

Tamboril, Cambaúba, Virgens, Mata-

Cachorro, das Cobras... Para cima da 

Barra-da-Vaca, Arinos,... Em sertão 

são. Isso, que são lugares. 

342 Sertão físico - 

94 Aqueles outros homens, os do todo 

sertão, das brenhas, os com as ventas 

largas para baixo, cada-um um cão ― o 

que era que eles achavam em meu ser? 

343 Sertão social Mal-habitado? 
Rústico 

 

95 Travessia ― do sertão ― a toda 

travessia. 

345 Sertão 
abstrato 

Lugar de 
provação 

96 Sertão foi feito é para ser sempre 

assim: alegrias! 

345 Sertão 
abstrato 

Idílico 

97 Deus é urgente sem pressa. O sertão é 346 Sertão Divino 
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dele. abstrato 

98 Nossos dois bandos viajavam em 

guerra e contraguerra, e desenrolando 

caminhos, por esses Gerais, cães, se 

caçando. Só que o sertão é grande 

ocultado demais. 

347 Sertão físico Imenso 
Bélico 

99 Rasgamos sertão. Só o real. Se passou 
como se passou, nem refiro que fosse 
difícil-ah; essa vez não podia ser! 
Sobrelégios? Tudo ajudou a gente, o 
caminho mesmo se economizava. As 
estrelas pareciam muito quentes. 

349 Sertão físico - 
 

100 Mas o sertão está movimentante todo-

tempo ― salvo que o senhor não vê; é 

que nem braços de balança, para 

enormes efeitos de leves pesos... 

356 Sertão físico Inquieto 
Imprevisível 

101 Mano velho, tú é nado aqui, ou de 

donde? Acha mesmo assim que o 

sertão é bom?... 

359 Sertão social Duvidoso 

102 Sertão não é malino nem caridoso, 

mano oh mano!: ― ...ele tira ou dá, ou 

agrada ou amarga, ao senhor, conforme 

o senhor mesmo. 

359 Sertão 
abstrato 

Justo 

103 O sertão não chama ninguém às claras; 

mais, porém, se esconde e acena. Mas 

o sertão de repente se estremece, 

debaixo da gente... E ― mesmo ― 

possível o que não foi. 

359 Sertão 
abstrato 

Imprevisível 
Sedutor  

104 O senhor tenha na ordem seu quinhão 

de boa alegria, que até o sertão ermo 

satisfaz. 

361 Sertão físico Desfrutável? 
 

105 A doidivã, era uma afiançada mulher. 

No sertão tem de tudo. 

363 Sertão social Fora das 
convenções 

externas 

106 O senhor faça o que queira ou o que 

não queira ― o senhor toda-a-vida não 

pode tirar os pés! que há-de estar 

sempre em cima do sertão. O senhor 

não creia na quietação do ar. Porque o 

sertão se sabe só por alto. Mas, ou ele 

ajuda, com enorme poder, ou é 

traiçoeiro muito desastroso. 

366 Sertão 
abstrato 

Estado de 
espírito 

107 Sertão velho de idades. Porque ― serra 

pede serra ― e dessas, altas, é que o 

senhor vê bem! como é que o sertão 

vem e volta. Não adianta se dar as 

costas. Ele beira aqui, e vai beirar 

outros lugares, tão distantes. Rumor 

dele se escuta. Sertão sendo do sol e 

os pássaros! urubú, gavião ― que 

sempre vôam, às imensidões, por 

sobre... Travessia perigosa, mas é a da 

373 Sertão físico Selvagem 
Perigoso 
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vida. Sertão que se alteia e se abaixa. 

Mas que as curvas dos campos 

estendem sempre para mais longe. Ali 

envelhece vento. E os brabos bichos, 

do fundo dele... 

108 E entendi que podia escolher de largar 

ido meu sentimento: no rumo da tristeza 

ou da alegria ― longe, longe, até ao 

fim, como o sertão é grande... 

386 Sertão físico Imenso 

109 Remanso de rio largo... 

Deus ou o demo, no sertão... 

386 Sertão físico Ambivalente 

110 Adonde estava o Hermógenes? O céu 
botava mais nuvens. Daí, outro: ― 
Deles, nada... E eu expedi ainda outros: 
que saíssem e fossem e vissem, mais 
mestres, batessem aquelas beiradas de 
maior mundo. Que modo que senseei, 
do vazio do tempo em redor ― e que eu 
entredisse! ―O Sertão vem? Vinha. 

386 Sertão social Violento 
Bélico 

111 Otacília ― a vinda dela, sertão a dentro, 

por me encontrar e me rever, por minha 

causa 

388 Sertão físico - 

112 Só esses pressentimentos, sozinho eu 

senti. O sertão se abalava? 

394 Sertão físico Indiferente 

113 Sensato somente eu saísse do meio do 

sertão, ia morar residido, em fazenda 

perto de cidade. O que eu pensei: ...rio 

Urucúia é o meu rio ― sempre 

querendo fugir, às voltas, do sertão, 

quando e quando; mas ele vira e recai 

claro no São Francisco... 

395 Sertão físico Isolado 

114 Sei o grande sertão? Sertão: quem 

sabe dele é urubú, gavião, gaivota, 

esses pássaros: eles estão sempre no 

alto, apalpando ares com pendurado pé, 

com o olhar remedindo a alegria e as 

misérias todas... 

395 Sertão físico Incognoscível 

115 Ninguém nunca foi jagunço obrigado. 

Sertanejos, mire veja! o sertão é uma 

espera enorme. 

396 Sertão social Parado no 
tempo 

116 O sertão ventou rouco. 397 Sertão físico - 

117 O sertão me produz, depois me enguliu, 

depois me cuspiu do quente da boca... 

402 Sertão social Violento 

118 Satanão! Sujo!... e dele disse somentes 

― S... ― Sertão... Sertão... 

406 Sertão 
abstrato 

Diabólico 

119 Só era o cego Borromeu, que moveu os 
braços e as mãos; feio, feito negro que 
embala clavinote. Sem nem sei por que, 
mal que perguntei! 
― Você é o Sertão?! 

407 Sertão 
abstrato 

Incompreensível 

120 O senhor vê aonde é o sertão? Beira 

dele, meio dele?... Tudo sai é mesmo 

de escuros buracos, tirante o que vem 

409 Sertão físico Incognoscível 
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do Céu. Eu sei. 

121 Daí, fomos, e em sepultura deixamos, 

no cemitério do Paredão enterrada, em 

campo do sertão. 

412 Sertão físico - 

122 E Zé Bebelo corrigiu, para eu ouvir, os 

projetos que ele tinha. Aí, ái, fanfarrices. 

Não queria saber do sertão, agora ia 

para a capital, grande cidade. 

417 Sertão social Atrasado 
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