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Resumo 
Terceiras estórias é o subtítulo do livro de contos Tutameia, de Guimarães Rosa. Essa 

expressão incita em muitos críticos o questionamento do que seriam as “terceiras estórias”, ou 
seja, o que significaria essa aparente ordenação, uma vez que apenas existem as “primeiras 
estórias”. Propomos uma reflexão sobre esse aspecto para concluirmos que os contos de 
Guimarães Rosa discutem o panorama complexo de nossa modernização a partir de seus 
narradores. Esta categoria narrativa deixa à mostra o jogo de poderes em nossa sociedade em 
histórias que irão se construindo em paralelo ao enredo aparente das narrativas. Para 
observarmos isso, leremos o conto “Tapiiraiauara”, em que notamos um narrador que constrói 
uma antipatia por uma espécie de coronel do sertão, mas, ao mesmo tempo, se serve de 
estratégias que são próprias do mundo que denuncia.  Há no conto uma percepção do lugar 
volúvel que é o poder em nossa sociedade. Por isso, vemos esmiuçadas várias estratégias 
discursivas que podem acessar o poder de diferentes frentes, seja pelo repertório da 
modernidade, seja pelo do mundo patriarcal. 

 

Palavras-Chave 
Terceiras estórias, modernização, narrador, astúcia. 

 

Abstract 
Terceiras estórias (Third stories) is the subtitle of Guimarães Rosa’s short stories book 

Tutameia. This expression prompts many critics to ask what would be these “third stories”, or 
what this apparent order means, once there are only the “first stories”. Here we put forward a 
questioning about this aspect in order to conclude that Rosa’s short stories discuss, from his 
narrators, the complex panorama of our modernization. This narrative category exposes the 
power game inside our society, through histories that develop themselves in parallel to the 
narratives’s aparent plots. In order to see this, we will read the short story “Tapiiraiauara”, in 
which we see a narrator building an antipathy for a kind of colonel of the backlands (sertão), but 
at the same time using strategies proper to that denounced world. There is in this short story a 
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perception of the mutable place of power in our society. For this reason, we see scrutinized many 
discursive strategies that can access the power in different fronts, whether by the repertoire of 
modernity or by the patriarchal world. 

 

Keywords 
Terceiras estórias, modernization, narrator, aututeness. 

 

 

az parte da cultura que permeia o mundo da Ciência da Computação, e 

de maneira bastante contundente, o apreço por aforismos e “leis” 

informais que ironizam os costumes e a prática dos cientistas acerca de 

sua própria ciência. Dentre eles, destacamos os 120 Epigramas da Computação, 

do renomado Alan Perlis, conhecidos como perlismos, e costumeiramente 

citados pelo pessoal do ramo como se fossem leis universais da prática da 

computação. 

Além daqueles de Perlis (PERLIS, 2017), existem centenas de outros 

aforismos. Um deles, bastante útil à nossa discussão, é conhecido como a Décima 

Regra de Greenspun: “Qualquer programa em C ou Fortran suficientemente 

complicado contém uma implementação ad hoc, informalmente especificada, 

livre de bugs e lenta de metade da Common Lisp”. (GREENSPUN, 2003) 

Para os não iniciados, essa seria mais uma fala críptica do pessoal da 

computação. Mas, para eles, faz todo sentido. Diz apenas que nenhuma 

linguagem se compara à Common Lisp. Nem todo mundo do ramo concordaria 

com isso, mas o importante para nós agora é simplesmente seu nome: décima 

regra de Greenspun. Quais são, afinal, as nove regras anteriores? 

Perguntado a esse respeito, Philip Greenspun, o criador da regra, 

respondeu: “Sorry... but there aren't 9 preceding laws. I was just trying to give 

the rule a memorable name.”1 (GREENSPUN, 2003) 

Greenspun desejava apenas dar um nome memorável à sua regra: não 

existem nove regras anteriores. Do ponto de vista estritamente matemático, isso 

não é nenhum problema. Qualquer conjunto pode ser ordenado segundo 

qualquer regra conveniente. A ordem usual dos números – 1, 2, 3, etc. – é apenas 

                                                           
1“Desculpe...mas não há 9 leis anteriores. Eu só estava tentando dar à regra um nome memorável”. 
Tradução nossa. 

F 
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uma dentre as infinitas possíveis ordens, e não é incomum encontrarmos 

conjuntos que não possuem ordem nenhuma. Greenspun pode começar da 

décima e pular direto para a centésima, se desejar. Ordem é uma propriedade 

imposta, não algo que surge naturalmente. 

Fizemos essa digressão pela área da Ciência da Computação e Matemática 

porque a fala de Greenspun pode nos ajudar a pensar uma questão da Literatura 

Brasileira. É sabido o caso de Guimarães Rosa, que escreveu as Primeiras Estórias 

e Tutameia, Terceiras Estórias. Acostumados que estamos com a ordem de 

sucessão dos números ordinais, questionamos: onde estariam as segundas 

estórias de Guimarães Rosa?  Teriam essas “terceiras estórias” uma relação de 

série com as “primeiras estórias”? 

Em conversa conhecida com Paulo Rónai sobre as possíveis “segundas 

estórias”, Guimarães Rosa não desfaz a dúvida, mas acaba apontando para um 

aspecto interessante no índice de Tutameia:  

Mostrou-me depois o índice no começo do volume, curioso de ver se eu lhe 
descobria o macete. 
-Será a ordem alfabética em que os títulos estão arrumados? 
-Olhe melhor: há dois que estão fora da ordem. 
-Por quê? 
-Senão eles achavam tudo fácil. (RONAI, 1990, p.14) 

A dica de Guimarães Rosa mais incita o enigma que o desfaz, no entanto, 

quando ele chama atenção, em Tutameia, para o índice construído de maneira 

“desordenada”, deixa entrever a questão da ordem como um espaço para 

criação e não como um espaço da imitação. Assim, se observamos na obra do 

escritor mineiro a tentativa demiúrgica de criar um sertão pela linguagem, 

atentaríamos para o aspecto criativo e não imitativo da linguagem ali. A pretensa 

ordenação da realidade por símbolos matemáticos ou símbolos linguísticos 

também poderia estar incluída nessa questão. Dir-se-ia que a ordem dos 

cardinais é só uma possibilidade de ordenação, assim como a sequência alinhada 

das letras alfabéticas seria outra. Guimarães Rosa, ao não registrar as “segundas 

estórias”, acaba expondo na “ordem” a desordem que lhe caracteriza, mas que, 

por uma questão de cultura ou ideologia, não percebemos. Guimarães Rosa, 

portanto, possibilita pensar que a ordem é uma categoria imposta e um conceito 

flutuante, porque atrelado às escolhas de quem, num determinado momento, 
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está no poder.  Perguntar sobre as segundas estórias pode ser a requisição de 

uma manutenção ideológica que a supressão da ordem parece questionar. 

Assim, movidos por essa pretensa ordenação, procuramos nas terceiras 

estórias algo como uma síntese ou o resultado de uma soma entre um elemento 

existente, as primeiras estórias, e um elemento indefinido, as segundas estórias. 

Ou procuramos pistas nas primeiras e terceiras estórias que ajudem a construir, 

de maneira bem borgiana, o livro inexistente. O certo é que somos muito 

influenciados pelos subtítulos e todo o imaginário de sucessão que eles acionam.  

Um dos estudos mais interessantes sobre as “segundas estórias” é o do 

professor Luis Bueno que, em “Segundas estórias: uma outra leitura de 

“Famigerado”, defende:  

(…) as Segundas estórias não foram publicadas porque as Primeiras estórias 
já as trazem dentro de si. Ou seja, as Segundas estórias já estavam 
publicadas também. Isso quer dizer que as estórias que compõem o volume 
são estruturadas de forma a conter duas estórias. (BUENO, 2014, p.149)  

O professor argumenta que o processo de composição dos contos de 

Primeiras estórias apresenta um “embaralhamento de perspectivas mais 

profundo e um jogo de aparências muito mais intrigado do que um simples jogo 

de aparências.” (BUENO, 2014, p. 152). Essa característica propicia perceber que 

a narrativa são duas histórias. Bueno enfatiza que o narrador rosiano seria uma 

categoria importante para pensar nas segundas estórias, porque, nos contos de 

Primeiras estórias, seu discurso se assemelha a um registro moderno que 

denuncia “a comunidade de convencionalismo” da qual também faz parte: 

(…) o narrador que acusa a comunidade de convencionalismo o faz dentro 
da lógica convencional. O que parecia ser a intervenção de um pensamento 
moderno, que quer descobrir nas ações de cada indivíduo, mais do que nas 
origens ou no posicionamento de classe, o valor de cada um, está baseado 
numa ordem antiga, em que a justiça é feita de forma cega, a velha lógica 
de que “bandido bom é bandido morto”, não importa se isso está ou não 
previsto na lei – e não está. (BUENO, 2014, p.152) 

A questão das duas histórias do conto tem que ser explicada até porque 

Ricardo Piglia em “Teses para o conto” diz que “um conto sempre conta duas 

histórias”.(2004, p.89) Aqui, as duas histórias dizem respeito à existência nos 

contos de Primeiras estórias de uma realidade social brasileira tensionada por 

vários registros. O processo de modernização no Brasil, como extensa literatura 
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comprova, está repleto de impasses. Os ideais modernos foram lidos e 

interpretados a partir de uma ordenação que não promoveu nenhuma 

transformação social. Os pressupostos modernos foram convenientemente 

interpretados de modo a ratificar os discursos dos grupos hegemônicos já 

existentes, dando apenas uma “moldura moderna” a valores tradicionais.  

Raimundo Faoro analisa melhor essa conjuntura de modernização brasileira: 

Fundamentalmente, a modernização é um traço de linhas duplas: a linha do 
paradigma e o risco do país modernizável. Quando ela, a modernização, se 
instaura, como ação voluntária, quem a dirige é um grupo ou classe 
dirigente — com muitos nomes e de muitas naturezas — que, na verdade, 
não reflete passivamente a sociedade sobre a qual atua. Tal grupo, para 
mudar o que não vai, ao seu juízo, bem, começa por dissentir da classe 
dirigente tradicional. O desvio, entretanto, não altera a pirâmide social, 
nem os valores dominantes. Um exemplo, para antecipar, será a projetada 
e frustrada reforma que se quis derivar da recepção do Positivismo 
comtista, no século passado. Militares, engenheiros e médicos, uma elite 
que não conseguia dar as cartas no estamento imperial — depois chamado 
a pedantocracia legista —, formam, não uma nova sociedade, mas um novo 
estamento, para que ocupe o lugar do antigo. È claro que de tal ascensão 
insegura só resultará uma mudança espasmódica, limitada, incapaz de 
imantar toda a sociedade. A pauta dupla, que o emoldura, com duas forças 
dentro de um projeto, não pode se dissolver, porque a isso se opõe a 
necessidade da elite dissidente de controlar, medir e regular o âmbito da 
mudança, sempre circunscrita aos valores que não pode alterar. Deste 
molde as modernizações brasileiras nunca saíram, prisioneiras de uma 
estrutura econômica, intangível à sua ação. (FAORO, 1992, p. 9) 

Entretanto, não queremos afirmar, com essa reflexão sobre a 

modernização brasileira, que o discurso sobre a modernidade deva ser pensado 

de um ponto de vista puramente progressista ou positivista. O registro moderno 

deve também ser visto como um discurso ideologicamente construído por uma 

sociedade industrial europeia em ascensão que via nos novos valores a 

possibilidade de justificar e retroalimentar o seu espaço social. Progressismo, 

liberalismo, igualdade, liberdade, fraternidade, nesse sentido, seriam 

construções ideológicas urdidas também para justificar a ascensão de uma classe 

que assumia os bens de produção e, portanto, assumia o controle das formas de 

pensamento. Marx, em A ideologia alemã, nos esclarece isso: 

Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 
pensamentos dominantes, ou seja, a classe que tem poder material 
dominante numa dada sociedade é também a potência dominante 
espiritual. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe 
igualmente dos meios de produção intelectual, de tal modo que o 
pensamento daqueles a quem são recusados os meios de produção 
intelectual está submetido igualmente á classe dominante. Os pensamentos 
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dominantes são apenas a expressão ideal das relações materiais 
dominantes concebidas sob a forma de idéias e, portanto, a expressão das 
relações que fazem de uma classe a classe dominante; dizendo de outro 
modo, são as ideias de seu domínio. (MARX, 1999, p.61)  

Alguns narradores rosianos tentam legitimar, a partir do registro moderno, 

uma percepção crítica em relação ao registro não-moderno. Essa construção 

discursiva acaba revelando o jogo ideológico do qual os narradores fazem parte 

e a suposta crítica moderna é feita a partir de um ambiente convencional, como 

Bueno afirma. Entretanto, a naturalização dessa realidade complexa não nos 

possibilita perceber o quão complexa ela é e apoiamos o moderno sem perceber 

que ele se constrói a partir de estratégias não-modernas. 

Sobre o conto “Nada e sua condição”, Luis Bueno registra:  

A situação é menos de contradição do que de convivência das duas lógicas 
numa experiência histórica particularmente complexa como é a da 
modernização, especialmente no conturbado caso brasileiro. Uma, 
privilegiada na primeira estória, é a senhorial, que o tio Man’Antônio 
procura conservar ao permanecer encastelado vigiando a todos, e que 
efetivamente está preservada na visão de seu sobrinho, o narrador. A outra, 
que emerge na segunda estória, a daqueles que “decerto, milenar  
animalmente, o odiavam” e repelem aquela majestade, é a lógica moderna 
que instaura a igualdade entre os indivíduos.(BUENO, 2014, p.151) 

A leitura que o professor empreende alinha-se àquelas que promovem um 

entendimento de Rosa a partir da discussão dos processos de modernização 

brasileira. Entretanto, a essa procura das segundas estórias que, segundo o 

professor, estaria mesmo nas Primeiras, poderíamos questionar se Tutameia não 

apresentaria processo semelhante.  Quando lemos Tutameia, as “terceiras 

estórias”, também notamos contos em que há uma convivência de versões que 

expõem uma realidade brasileira tensionada no que diz respeito à vivência 

histórica da modernização. Em Tutameia, encontramos contos que também 

encenam a habilidade dos narradores rosianos de mostrarem essa complexa teia 

de relações que se estabelece dentro desse processo histórico brasileiro. Trata-

se de requerer também para Tutameia uma historicidade da qual, arriscamos 

dizer, nenhum texto de Rosa está imune. De 1962, data da publicação de 

Primeiras estórias, a 1967, quando é lançado Tutameia, a distância temporal não 

significa distanciamento de questões que, comumente, a obra de Rosa retoma, 

numa forma de expor as múltiplas possibilidades de leituras de um evento e o 
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jogo de forças que compõem o processo de modernização brasileira. Versões 

que se adensam ou que elaboram saídas diferentes pelo distanciamento 

temporal. 

Acreditamos que Tutameia versa também sobre uma sociedade brasileira 

que se estrutura entre o moderno e não-moderno; o público e o privado; entre 

a lei e a regra, como Wisnik (2002) já explicara, enfim, sobre leituras subjetivas e 

convenientemente interpretadas para ratificar os grupos hegemônicos. Trata-se 

de uma sociedade que opera se realimentando de discursos que, à primeira vista, 

poderiam ser vistos como ameaça por pregarem o oposto da permanência da 

oligarquia, do coronelismo ou das relações de favores. 

Estudaremos o conto “Tapiiraiauara”, de Tutameia, para observarmos que 

também as Terceiras Estórias captam o movimento de lógicas diversas, 

construindo uma narrativa que deixa à mostra os vários tempos que compõem a 

realidade brasileira. O conto deixa em evidência um narrador rosiano que 

apresenta um relato muito parcial sobre uma caça à anta. A maneira 

abertamente parcial de o narrador julgar o episódio e seus agentes nos faz 

perguntar se essa estratégia também não seria especialmente produtiva dentro 

do relato da caça. A criticidade com a qual o narrador encara o episódio da caça  

dá ares modernos ao seu relato, numa versão da modernidade que desconsidera 

qualquer ação que não esteja intimamente ligada a uma produtividade, utilidade 

ou que rechaça práticas oligárquicas, mandonistas. Defendendo essa versão 

moderna, o narrador culpabiliza o caçador, a partir de uma avaliação moralizante 

reproduzindo um padrão individualista de julgamento. Acontece que apoiar-se 

num julgamento moral do caçador e da caçada não deixa de ser uma reprodução 

do mesmo mundo que o narrador critica. Dada a maneira subjetiva e moralista 

como essa crítica é construída ao longo do conto, perguntamos se o relato do 

narrador não fundamentaria uma realidade mandonista da qual quer se 

distanciar. 

Além disso, ao postar-se ao lado do animal, demonstra todo o seu 

desconhecimento ou percepção folclórica da anta, menosprezando qualquer 

conhecimento que não o dele. Como seu pensamento é voltado para a produção 

e para o trabalho alienante, percebe as atividades de maneira desintegrada. 
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Assim, em última instância, o narrador denuncia a caça  à anta, mas não percebe 

que também contribui  para que o animal desapareça, uma vez que, como 

“moderno”, é um elemento desagregador daquela realidade. 

O conto é narrado em primeira pessoa e trata da história de um 

personagem chamado Iô Isnar e o narrador, que pressupomos ser alguém da 

cidade. Há, durante o conto, um cuidado de o narrador se diferenciar do 

personagem Iô Isnar, cujas características são criticadas ao longo da história. 

Nesse sentido, é importante o início do texto porque há uma estratégia de 

marcar a distância entre o narrador e as pessoas que fazem parte da caçada. 

Essas pessoas aparecem distantes do narrador pelo uso das formas verbais que 

marcam os sujeitos indeterminados:  

Dera-se que Iô Isnar trouxera-me a caçar a anta, na rampa da serra. Sobre 
sua trilha postávamo-nos em ponto à espera, por onde havia de descer, 
batida pelos cães. Sabia-se, a anta com o filhote. Acima, a essa hora, ela 
pastava, na chapada. (ROSA, 2001, p.239) 

Todas as características relativas ao conhecimento da anta e de sua caçada 

são situadas distantes do narrador, num tempo remoto e com sujeitos 

indeterminados. O próprio começo do conto introduz essa distância com o 

“Dera-se que”, uma forma que retoma o “Era uma vez”, dando ares de fábula à 

narrativa e situando o episódio num tempo longínquo. Diante da animosidade 

do narrador, é fácil percebermos que ele estaria na caçada contra a sua vontade, 

algo que insiste em deixar evidente: “Vistosa, seca manhã, entre lamas, a fim de 

assassinato; Iô Isnar se regozijava, duro e mau como uma quina de mesa. Eu 

olhava os topos das árvores. Fizera-me vir. Era o velho desgraçado.” (ROSA, 2001, 

p.239).  Em muitos momentos do conto, como nessa passagem, o narrador expõe 

abertamente sua antipatia por Iô Isnar, se servindo, quando pode, de palavras 

para desqualificá-lo: “duro”, “mau”, “desgraçado”. Também outra característica 

desse narrador é a performance, que muda acrescentando informações ao seu 

discurso. Aqui, por exemplo, ele se mantém aparentemente alheado, numa 

postura ingênua, vendo os topos das árvores. Com essa postura, não deixa 

transparecer para Iô Isnar a raiva de estar ali contra a sua vontade.  

De acordo com esse relato bem parcial, o episódio da caça poderia ser lido 

como um “assassinato”, qualificação utilizada para possivelmente o narrador 
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enfatizar a crueldade da morte da anta. Se pensarmos assim, apostaríamos numa 

leitura muito recorrente que se faz de Guimarães Rosa, a qual fomenta a 

abertura, a partir da linguagem, para uma universalidade e para a poesia nos 

textos do autor. São leituras que, a despeito da historicidade da obra, preferem 

enfatizar seu aspecto filosófico, poético apenas, não levando em consideração, 

muitas vezes, também o referencial social e local que a obra apresenta.  Esse 

movimento, às vezes, é possibilitado pelo próprio narrador rosiano, numa das 

muitas maneiras de produzir máscaras ao longo do discurso. Se operarmos 

dentro de lógicas centrífugas, que expandem o texto rosiano para um 

universalismo que não se conjuga com o seu localismo, a palavra “assassinato”, 

dentro do contexto da caça, mostraria a orientação do narrador por defender a 

anta, humanizada, e atacar, a partir do discurso, o seu algoz, desumanizado. O 

narrador persiste nessa desumanização ao listar as características do caçador:  

De tocaia, aqui, no rechego, a peitavento, Iô Isnar comodamente guardava-
a, rês, para tiro por detrás da orelha, o melhor, de morte. Dava osga, a 
desalma. Moeu-me. Merecia maldição mansamente lançada. Iô Isnar, 
apurado, ladino no passatempo. (ROSA, 2001, p.240) 

O episódio da caça surge, então, como um hábito com o qual o narrador 

não concorda. Por isso, seu relato vai marcando, de forma negativa, 

características que mostram a destreza do ponto de vista de quem caça: o fato 

de Iô Isnar ficar comodamente de tocaia, planejando um tiro certeiro atrás da 

orelha  do animal. De um ponto de vista de quem caça, Iô Isnar mostrava-se 

habilidoso. Mas, de ponto de vista do narrador, que condena a caça, aquele 

episódio era repulsivo. Se nos identificarmos com o relato do narrador, vamos 

também condenar Iô Isnar e acreditaremos que o narrador está humanizando a 

anta a partir desses detalhes. Ao contrário, se percebermos que tanto Iô Isnar 

como o narrador estão fazendo parte de um jogo e que a caça é só um espaço 

para medir suas forças, percebemos as orientações subjetivas de ambos. Assim, 

ao lado da primeira história da caça à anta, também percebemos uma outra 

história: a própria caça que o narrador faz de Iô Isnar e vice-versa. 

Para entendermos isso, é necessário percebermos que, além da caça, há 

um outro problema entre os dois:“O problema de Iô Isnar era noutro nível, de 

dó e circunstância, viril compungência.”(ROSA, 2001, p.240)  Se observarmos que 
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há outro problema sendo tratado pelos dois, no episódio da caça, as palavras do 

narrador vão assumindo outras significações. Assim, as palavras “duro”, 

“degraçado” e “mau”, que foram usadas para desqualificar a atitude de Iô Isnar, 

podem ser bem premeditadas por um narrador que quer causar a antipatia pelo 

personagem.  Depois, o narrador revela, como vimos na passagem, que Iô Isnar 

era “apurado, ladino no passatempo”, características que tanto podem estar 

fazendo referência à caça quanto ao encaminhamento do outro problema de Iô 

Isnar. Ser ladino é tanto ser alguém inteligente, quanto alguém cheio de astúcias. 

Portanto, podemos entender a caça como um passatempo muito propício para 

Iô Isnar conseguir o que, de fato, quer e esse desejo talvez não tenha a ver 

somente com a captura da anta. 

 Nesse sentido, seria interessante repensarmos no começo do conto em 

que o narrador revela que aquela manhã era “vistosa e seca” a fim de 

“assassinato”. Perguntamos de quem seria esse assassinato, já que essa palavra 

pode também ser pensada dentro do contexto das ações conscientes, 

estratégicas e premeditadas por parte do personagem Iô Isnar em relação ao 

narrador. Se nos apoiarmos no registro moderno, que condena a caça, o 

exercício de fartura onde não falta, o capricho de tirar a vida de um animal como 

esporte, a palavra “assassinato” marca o ponto de vista crítico sobre o evento. 

Mas, se, ao contrário, percebermos que essa palavra diz respeito também à 

morte de alguém, começamos a desconfiar do relato e dos propósitos da caçada. 

O texto torna-se, então, um espaço de disputa entre Iô Isnar e o narrador. A 

palavra “assassinato” pode ter sido usada para qualificar não o crime contra a 

anta, mas sugerir o crime contra alguém. Podemos, então, notar a orientação do 

narrador em criar uma repulsa e desconfiança em relação a Iô Isnar não apenas 

por causa da anta, mas porque ele próprio poderia ser o alvo da caçada. O relato, 

portanto, pode ser bem parcial não só por uma defesa da anta, mas porque 

acontece algo a mais naquela caçada. 

Para entendermos essa sugestão, temos que saber que o problema que Iô 

Isnar tem diz respeito ao fato de seu filho estar em serviço militar e na eminência 

de participar de uma guerra: “Seu filho achava-se em cidade, no serviço militar.” 

(ROSA, 2001, p.240) Ao introduzir esse problema, o narrador  nos mostra 
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também que há uma outra história se articulando no episódio da caçada. Nessa 

história, a aparente caçada de anta pode ser vista como pretexto para Iô Isnar 

conseguir o que quer e o narrador também. Na condição de embate entre o 

narrador e o personagem Iô Isnar, a desvantagem do primeiro de estar exposto 

em uma caçada é contrabalançada por outras vantagens: a do conhecimento 

sobre a guerra e a de ser, naquele momento, o dono do discurso. Será pelas 

palavras bem premeditadas do narrador que poderemos perceber esse embate 

entre narrador e Iô Isnar como nessa passagem: - “Haverá mais guerra? O Brasil 

vai?”...perguntara, muito, expondo a balda.” (ROSA, 2001, p.240) 

A palavra “balda” pode dizer respeito a uma ação habitual, mania. Se 

fixarmos nesse entendimento, a pergunta de Iô Isnar seria algo como uma 

conversa sem outros propósitos a não ser propor um diálogo ingênuo para quem 

está no meio de uma caçada. Mas, se observamos que “balda” também é 

considerada uma carta de jogo sem valor, podemos perceber que o narrador está 

incitando uma desconfiança naquela conversa aparentemente despropositada. 

O ingênuo, a carta sem valor, de acordo com essa sugestão, torna-se crucial para 

a introdução de um problema que Iô Isnar não tem como resolver sozinho. Nessa 

situação, o narrador, em desvantagem na caça da anta, passa a assumir a 

vantagem do conhecimento da guerra e a vantagem de contar a história. Por 

isso, vai distribuindo aos poucos palavras que nos fazem ter uma desconfiança 

pelo atentado contra a sua própria vida.  

Tendo o verbo como arma, tanto como relato, quanto dentro da história, 

o narrador vai espelhar a situação de vulnerabilidade da anta e de seus filhotes 

na situação de Iô Isnar e de seu filho. A anta e seu filhote, indefesos, prestes a 

serem caçados encontram-se em situação análoga a de Iô Isnar e seu filho 

também igualmente indefesos na iminência de uma guerra. Nos dois momentos, 

será o narrador, o homem da cidade, que intermediará uma “salvação” para o 

animal, para Iô Isnar e também para si próprio, se acreditarmos que o caçador 

está querendo intimidar o homem da cidade. A salvação, por isso, deve ser 

pensada também dentro desse jogo entre as histórias, e não apenas dentro de 

uma leitura ecológica e humanizante por parte do narrador, que, desse ponto de 

vista, poderia ser comparado a um herói dos vulneráveis. O narrador sabe que 
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está articulando várias situações ali e recorre à astúcia para espelhar uma 

história da anta na história do filho de Iô Isnar: 

Havia urgência. 
Podia-se uma idéia. 
À mão da linguagem. A de meneá-lo, agi-lo, nesse propósito, em 
farsamento, súbito estudo, por equivalência de afetos, no dói-lhe-dói, no 
tintim da moeda! Iô Isnar, carrasco, jeito abjeto, temente ao diabo. A pingo 
de palavras, com inculcações, em ordem a atordoá-lo, emprestar-lhe minha 
comichão. Correr aposta. (ROSA, 2001, 241) 

O narrador entende que tem uma oportunidade ali de salvar a anta e de, 

provavelmente, se salvar também, mas terá que agir em “farsamento”, estudar 

a situação, insinuar “inculcações”, emprestando para Iô Isnar a  mesma dúvida 

que está sentindo, ou seja, Iô Isnar deveria se sentir como caça, assim como o 

narrador se sente. Se o narrador estivesse também preocupado com seu destino, 

teria que explorar a potência do verbo, a única arma que tem na caça e na 

história, para se salvar ali e resolve, diferente da anta, da presa fácil, mostrar-se 

útil.  A desvantagem é suplantada por uma vantagem, que se consegue por meio 

da astúcia. Estudando a linguagem, o narrador resolve agir por “equivalência de 

afetos”, devolvendo um troco à moeda que Iô Isnar lançara. Deixa claro, dessa 

forma, que vê a situação da anta como algo que pode usar para espelhar a 

situação do filho de Iô Isnar. Assim, resolve introduzir o medo em Iô Isnar ao 

mostrar a situação de “caça” em que seu filho poderia estar na guerra: 

- “Sim, o Brasil mandará tropas...”-deixei-lhe; conforme à teoria. Sem o fitar: 
mas ao raro azul entre folhagens de árvores. 
- “Cruz!?” - ele fez, encolhera elétrico os ombros. 
Eu, mais, numa ciciota: - “É grave...” Luta distante, contra malinos pagãos, 
cochinchins, indochins: que martirizavam os prisioneiros, miudamente 
matavam. Guerra de durar anos...(ROSA, 2001, p.241) 

O narrador enfatiza a crueldade da guerra, misturando registros de tempos 

e os cercando de crueldade. Provavelmente, pela referência a “cochinchis, 

indochins”, “malinos pagãos” a narrativa esteja tratando da guerra do Vietnã. De 

fato, o governo americano em 1965 solicitou ao Brasil um envio de tropas para a 

guerra. Posteriormente, em 1973, houve outro pedido: agora para o Brasil 

substituir o Canadá e compor os quatro países que monitorariam o Tratado de 

paz no Vietnã. O Brasil, no entanto, recusou ambos os pedidos.  (BIAGI, 2005.) 
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 Para falar dessa guerra, o narrador se serve de palavras que acionam 

uma percepção bem esteriotipada sobre os orientais e tais expressões, diante de 

um pai cristão e com medo, provocam o horror. A maneira lacônica de 

apresentar as informações pelo narrador, bem como a performance de sua fala 

(“Sem o fitar: mas ao raro azul entre folhagens de árvores”) incidem diretamente 

em Iô Isnar. Será o medo acionado pelo discurso astuto do narrador que 

prenderá Iô Isnar. Como esse narrador é astuto, toda essa orientação subjetiva 

pode ter como desculpa a tentativa de ele querer se orientar pelo mundo de Iô 

Isnar para convencê-lo. Ou seja, todas essas imagens do outro podem também 

ser uma máscara do discurso do narrador para incitar o medo em Iô Isnar ao 

tentar reproduzir o mundo do qual não quer fazer parte. Chama atenção para a 

maneira folclórica como Iô Isnar pode estar sendo percebido por esse narrador, 

dado o discurso muito generalizante e estereotipado a que o narrador recorre 

para falar sobre os orientais.  

A desenvoltura desse narrador pelos discursos que compõem a sociedade 

brasileira deixa à mostra sua astúcia, o que, pelo contexto, passa a ser percebido 

como algo que se pode desmascarar. A capacidade de adaptação desse narrador 

ao discurso que lhe convém equivale a mostrar o jogo de mascaramentos 

visando desmascarar o narrador. Sabendo que pode manipular a palavra, 

transforma o verbo em arma e o disparo certeiro do discurso abate Iô Isnar: 

Iô Isnar, voz ingrata, já ele em outras oscilações: - “Deveras”? - Coçou a 
nuca, conquanto. Acelerava seu sentir; pôs-se cinco rugas na testa, como 
uma pauta de música. Vi o capinzal, baixas ervas, o meigo amarelo do 
lameiro, uma lama aprofundada. Ele era um retrato. (ROSA, 2001, p.241) 

Depois que lança a desconfiança, o olhar do narrador, que antes mirava as 

alturas, passa a se concentrar no capinzal, entre lameiros. Sua performance, que 

acena nessa parte para baixo, mostra a tentativa de despistamento das 

informações que são, metodicamente, lançadas para Iô Isnar. Na sequência, o 

narrador insiste nos disparos:“Devagar, a ministrar, com opinião de martelo e 

prego: - “Seu filho único...” Disse. Do ominoso e torvo, de desgraçados sucessos, 

o parar em morte, os suplícios mais asiáticos. - “Se a sorte sair em preto...” o 

tema fundamental. (ROSA, 2001, p.241) A tocaia armada por Iô Isnar aparece 
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também como tocaia para si próprio a partir da astúcia do narrador numa célebre 

virada em que a caça se torna caçador. 

Sobre esse domínio da linguagem que esse narrador apresenta, 

observamos que muitas das críticas que são lançadas a Iô Isnar são retiradas do 

terreno da antipatia, uma orientação subjetiva em relação ao comportamento 

do caçador. Assim, o personagem era “desgraçado”, sua atitude dava “osga”, o 

que fazia o narrador desejar “maldição mansamente lançada”. Em outras 

passagens, chama-o de “jeito abjeto”, “carrasco”, “temente ao diabo”. Todos 

esses predicativos juntos montam uma percepção de Iô Isnar a partir de uma 

vivência emocional e subjetiva do narrador. Desse ponto de vista, seu discurso 

seria tão condenável quanto a própria orientação de Iô Isnar, que se movimenta 

fazendo as próprias leis. Assim, os ares modernos que podemos perceber no 

discurso crítico do narrador são apenas aparentes, porque a narrativa se orienta 

de forma bastante subjetiva  e emocional em relação a Iô Isnar. As características 

desse personagem surgem, assim, como visões bastante subjetivas de alguém 

que pode estar querendo se defender de uma morte iminente, mais do que 

propriamente alguém que ali se porta como defensor dos desprotegidos. 

Retratado por um homem da cidade, Iô Isnar apresenta atitudes 

condenáveis. Aqui, podemos pensar no status que esse narrador tem não só para 

a narrativa como também dentro da sociedade brasileira. O lugar de onde fala 

pode estar ajudando formular uma ideia sobre Iô Isnar e pode, igualmente, estar 

ajudando no jogo de sua argumentação. Em A cidade das letras, Ángel Rama 

discorre sobre a história das elites intelectuais na América Latina.  No século XIX, 

na cidade modernizada, as letras eram um meio de distinção e escalada social: 

A letra que apareceu com alavanca de ascensão social, da respeitabilidade 
pública e da incorporação aos centros do poder; mas também, em um grau 
que não havia sido conhecido pela história secular do continente, de uma 
relativa autonomia em relação a isso tudo, sustentada pela pluralidade de 
centros econômicos que a sociedade burguesa em desenvolvimento gerava. 
(RAMA, 2015, p.72) 

Rama chama atenção para a incorporação dos letrados aos centros de 

poder e também para a possibilidade de autonomia dessa classe. Essa relativa 

autonomia será responsável por mitos urbanos em relação ao trabalho liberal de 

jornalistas e advogados, por exemplo. Esses profissionais acalentam um 
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imaginário de figuras solitárias e heróicas por resistirem ao poder do Estado. 

Sobre esses mitos, Rama esclarece: 

Os mitos partem de componentes reais, mas não são obviamente traduções 
do funcionamento da sociedade, e sim dos desejos possíveis de seus 
integrantes. São condensações de suas energias desejantes acerca do 
mundo, as quais na sociedade norte-americana se abastecem com amplidão 
nas forças individuais, enquanto nas latino-americanas descansam numa 
percepção aguda do poder, concentrando em altas esferas, e 
simultaneamente sobre uma sub-reptÍcia desconfiança acerca das 
capacidades individuais para opor-se a ele. (RAMA, 2015, p.74) 

Acontece que essa camada social, a dos profissionais letrados, acostumada 

que estava com uma percepção colonizada das instituições e sistemas coloniais, 

não conseguia fazer uma crítica contundente em relação à organização do poder 

nessas sociedades para manterem o posto de autonomia. Quando atentamos, 

no conto de Rosa, para essa percepção crítica do narrador em relação a Iô Isnar, 

essa imagem de Rama sobre os letrados é reforçada. Como observamos no 

conto, esse letrado da cidade, o narrador, não apresenta uma crítica 

contundente (porque não ultrapassa as impressões individuais e emocionais) em 

relação a essa possivelmente estrutura social a que Iô Isnar nos reporta. Ele 

próprio parece se servir daquele mundo que condena, quando oferece “ajuda” a 

Iô Isnar: “ ‘Ajudo-o...Mas tem que vir comigo à cidade...’ propinei”. (ROSA, 2001, 

p.242) 

 Outra questão interessante em relação à cidade letrada e que tem a ver 

com o conto “Tapiiauauara” será a maneira como a cidade se relacionará com as 

culturas orais e com a natureza. O projeto dessa cidade articula a “extinção” 

tanto dessas culturas quanto da natureza. Os letrados, nesse sentido, 

recolheriam por meio de suas escrituras essa oralidade que desintegrava-se. A 

literatura nacional do século XIX atesta essa retomada folclórica, simbólica das 

oralidades que se extinguiam, por exemplo. Na entrada do século, as literaturas 

de viés regionalistas também versam sobre essa desintegração. (RAMA, 2015, 

p.84) 

Pensando nesses dados e os relacionando ao conto, vemos que o narrador 

seria um homem letrado e da cidade. É ele quem, por meio da letra, irá salvar a 

anta, Iô Isnar, seu filho e, assim, a si próprio. Essa orientação que visa a salvar a 

própria vida do narrador proporciona questionar qualquer perspectiva mais 
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idealista que se possa aventar em relação ao homem da cidade, algo que, no 

conto, somos tentados a fazer, porque nos identificamos com seu discurso 

“moderno” e com o lugar de onde ele fala. Incidindo sobre o narrador esse mito 

do letrado, é fácil articularmos uma visão redentora e salvacionista sobre ele. 

Mas há uma passagem no meio do conto que soa muito díspare ao relato: “Mas, 

que, então, algum azar o impedisse — Anhangá o transtornasse!”(ROSA, 2001, 

p.240). Trata-se de uma passagem em que o narrador evoca Anhangá para salvar 

a anta. Anhangá é uma palavra de origem tupi-guarani e diz respeito a uma 

entidade protetora dos animais e da floresta. (AMORIM, RODRIGUES e 

STUPIELLO, 2015, p.37) A evocação de “Anhangá”, na altura de argumentação, 

mostra a percepção folclórica que o narrador tem com relação àquela caça. 

Trata-se da mesma percepção que encontramos na abertura do conto ou quando 

o narrador quer descrever a guerra do Vietnã. Anhangá aparece no conto mais 

como um folclore do que propriamente uma crença. Na realidade, será o 

narrador que articulará uma saída para a caçada, uma saída que, possivelmente, 

também salvará sua própria vida. 

Fragilizado, Iô Isnar, o “cru caçador”, depois dos disparos do narrador, será 

só um retrato de como se portava no começo da narrativa. Nesse momento, o 

mesmo ódio que o narrador lança a Iô Isnar lhe é devolvido: “Iô Isnar – a boca 

aberta ainda maior, porque levantara a cabeça-  e um olhar homicida. Malhava-

me fogo?” (ROSA, 2001, p.242) Se no começo da narrativa há menção a um 

assassinato, aqui a palavra “homicida” mostra-se muito marcada juridicamente. 

Embora em alguns registros percebamos que as duas palavras sejam utilizadas 

como sinônimos, pode não ser essa a percepção dentro do conto. 

No Direito Penal, o homicídio qualifica um crime contra a pessoa e diz 

respeito ao ato de matar alguém. (BRASIL, Art. 121) Embora se requeira para essa 

palavra a mesma maneira poética e universalista que já aventamos para pensar 

na palavra “assassinato” no começo da narrativa, aqui há uma problematização: 

homicídio é por demais específica, legal e aplicada, em demasia, no ramo 

jurídico, para qualificar crimes contra a vida de alguém. Na altura em que o 

narrador a emprega, está utilizando a linguagem para incitar o medo da guerra 

em Iô Isnar e assume, por completo, a narrativa. Curiosamente, no começo da 
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narrativa, quando ainda estava em posição de desvantagem, a palavra que 

emprega é “assassinato”; quando encontra-se em situação de vantagem, 

possibilitada pelo uso metódico das palavras, passa a qualificar o olhar como 

homicida. O narrador, desta forma, mostra sua astúcia a partir da linguagem, 

acionando o registro jurídico e moderno para enfatizar a relação tensa entre ele 

e Iô Isnar. No começo da narrativa, quando o jogo entre os dois não está 

totalmente claro, “assassinato” é uma palavra que leva à desconfiança. Mas com 

“homicída” o narrador não se incomoda de revelar a intenção de Iô Isnar. O que 

poderia ser uma dúvida no começo da caçada, aqui é visto com mais certeza a 

partir da palavra empregada. Assim a suspeita incide sobre a palavra 

“assassinato”, mas não há como ter dúvidas em relação à “homicida”. 

Aparentemente, embora Iô Isnar deseje o homicídio, é o narrador quem 

“abate” esse personagem, ao, paradoxalmente, lhe oferecer ajuda. Observemos 

que a ajuda, uma demonstração de acolhimento do outro, aqui ganha um caráter 

de troca de favores: 

-”Ajudo-o...Mas tem que vir comigo à cidade...” propinei. 
Iô Isnar sumiu a cor do rosto, perdera o conselho: o queixo trêmulo. Valha-
o a breca. Operava, o método. Vinha-lhe ao extremo dos dedos o pânico, 
das epidermes psíquicas. Ele estava de um metal. Ele era maquinalmente 
meu. Obra de uns dez minutos. (ROSA, 2001, p.242) 

Perguntamos se, com esta atitude, o narrador não teria vencido o embate 

e “abatido” Iô Isnar?  Ou, ao contrário, Iô Isnar também não reafirmaria seu 

poder porque também soube jogar com instâncias que poderiam salvar seu 

filho? 

A anta acaba vencendo a caça, por isso no final sua imagem é da potência, 

em detrimento a de Iô Isnar: “Iô Isnar rezava, feito se moribundo, se derrubado, 

tripudiado pelo tapir, que defeca mesmo quando veloz no desembesto: seu 

esterco no chão parecia o de um cavalo.”(ROSA, 2001, p.242) Na história do 

embate entre narrador e Iô Isnar, este também não teria vencido porque 

conseguira que alguém ajudasse seu filho? A imagem final de Iô Isnar ajuda a 

entender esse entrecruzamento de histórias, principalmente sua performance 

no final. Muito rapidamente Iô Isnar mostra-se vulnerável, algo que causa 

estranheza se percebemos a potência que ele é ou que o narrador quer que 
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acreditemos no começo da narrativa. Assim, perguntamos: Iô Isnar também não 

estaria sendo performático com as estruturas de poder que ele reconhecia? 

Todas essas discussões sobre o conto nos fazem lembrar de uma outra 

narrativa de Guimarães Rosa em que há um encontro entre um senhor da cidade 

e um homem do sertão. Trata-se de “Famigerado”, de Primeiras estórias. 

Naquela situação, o homem da cidade aparece acuado para dar uma significação 

de uma palavra, famigerado, que poderá definir a vida ou morte de alguém. A 

narrativa é toda construída de forma a percebermos a opressão oriunda da 

violência que o jagunço insiste em afirmar sobre o homem da cidade, 

responsável por definir o significado de “famigerado” e salvar a vida de quem 

pronunciara esse adjetivo ao jagunço Damázio dos Siqueiras. Por outro lado, o 

homem da cidade também mostra sua astúcia ao explorar no verbo o que lhe 

convém. Antes de pensarmos de maneira maniqueísta, o jagunço, no conto 

“Famigerado”, sabe também usar com astúcia o conhecimento do homem da 

cidade. Trata-se, portanto, de um jogo de discursos, do qual o jagunço também 

participa. Damázio reconhece o estatuto do homem da cidade no sertão e quer, 

a partir dele, justificar a sua atitude. A violência que se articulava de maneira 

mandonista diante da modernidade brasileira sabe incorporar a novidade de 

modo que ainda prevaleça. É o professor Luís Bueno que explica melhor esse 

conto: 

Ou, sendo mais preciso, dois sistemas ali convivem, obrigando pessoas 
como Damázio a prestar contas a Deus e ao Diabo juntamente. O jagunço 
vive sobre o fio da navalha. A ética por assim dizer arcaica ainda está de pé 
e ela o impede de simplesmente deixar uma ofensa passar em branco, 
imerso que está na mesma ética que comanda o famoso embate final de “A 
hora e a vez de Augusto Matraga”, entre Matraga e Joãozinho Bem-Bem, já 
que este não pode atender ao pedido que aquele lhe faz para poupar a vida 
de um determinado homem simplesmente porque aquilo ia contra as 
regras. Mas a ética moderna, que repele o olho-por-olho e exige a 
intermediação da justiça formalmente constituída entre quem ofende e 
quem é ofendido, também é vigente e o impede de agredir o tal moço que, 
além de tudo, é representante desse intermediador universal, o governo. 
(BUENO, 2014, p.160) 

Em nosso conto, também temos um homem da cidade e um Iô Isnar, 

espécie de coronel do sertão. Se, num primeiro movimento do conto, Iô Isnar é 

a figura que manda e arrasta o narrador para um lugar que não queria ir e para 

uma caçada com a qual não pactua, num segundo momento, o narrador, homem 
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da cidade, consegue reverter essa pretensa inferioridade a partir do uso do 

verbo. O narrador percebe que pode barganhar com Iô Isnar. Ao mesmo tempo 

em que notamos a barganha, desconfiamos se, de fato, isso não teria sido 

armado pelo próprio Iô Isnar, já que a caça também pode ser vista como uma 

tentativa de intimidar o narrador. 

Nesse conto várias forças estão em ação, compondo um cenário rico e 

complexo em relação a quem está, de fato, no poder. Há vários tempos se 

entrecruzando e várias narrativas de poder em ação também: a do coronel que 

quer, por prazer, caçar uma onça; um narrador que não quer caçar, mas acaba 

impelido a isso; um narrador que aproveita da vulnerabilidade do coronel e 

reverte a situação de inferioridade; um coronel que, ao invés de caçar, acaba 

sendo “caçado”, porque se torna dependente de um favor do narrador, homem 

da cidade; um coronel que pode ter armado aquela situação para conseguir o 

que quer. 

A força de Iô Isnar acaba se restringindo ao seu território e, diante da 

convocação de seu filho para a guerra, mostra-se vulnerável. Mas essa 

vulnerabilidade pode também estar fazendo parte do jogo que Iô Isnar trava com 

o narrador. Ao mesmo tempo, o narrador mostra-se astuto ao conseguir reverter 

sua situação de também vulnerabilidade e se tornar fundamental na situação 

apresentada tanto para salvar o filho de Iô Isnar como a anta e a si próprio. Caça 

e caçadores trocam de lugar em diversos momentos da narrativa compondo a 

complexidade de definição de quem, de fato, está no poder. 

Dessa forma, o conto se estrutura não em uma história, mas em outras que 

estão num determinado momento se debatendo num episódio de caça. A 

história de Iô Isnar versa sobre um Brasil rural, em que o mandonismo seria a 

maneira particular de instituir uma lei em território em que a estrutura jurídica 

e normativa se constituía. A história do narrador versa sobre um Estado 

moderno, cujos instrumentos de organização serão convenientemente 

interpretados ou manipulados à luz de uma lei particular, como demonstra o 

mecanismo do “favor” sendo explorado no texto. O conto trata, portanto, de 

expor os “conflitos internos” das “sociedades”. (CANCLINI, 2013,  p.75) 
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Lendo Roberto Schwarz, Canclini enfatiza que, no caso dos países latino-

americanos, as elites justapõem, mesclam os pressupostos modernos ao 

conjunto de força que caracterizam as diferentes realidades.  A respeito do 

mecanismo do favor, Canclini enfatiza a criação de um Estado burguês moderno 

em que persistem as relações clientelistas (CANCLINI, 2013, p.76) 

Notamos, então, que o conto expõe o território rico que é a linguagem, 

usada aqui para dizer uma história e desdizê-la ao mesmo tempo. A sociedade 

brasileira se faz linguagem. As várias camadas de significação das quais todas as 

histórias são feitas ficam evidente no jogo entre o narrador e Iô Isnar. Como aqui 

especificamente está em jogo o poder, podemos ler o confronto entre os 

personagens como também um confronto entre vários tempos que formam a 

complexa modernidade brasileira.  

Dessa forma, aparentemente, o que vemos é uma história de uma caçada 

que não foi bem-sucedida porque a anta não é capturada. Mas essa aparência 

corresponde a eleição de uma versão da história. Se observarmos que a 

narrativa, na realidade, é um jogo de forças entre Iô Isnar e o narrador, portanto 

um jogo entre representantes de discursos de poder que se repelem e que se 

retroalimentam para formar nossa complexa modernidade, veremos que subjaz 

na história também outras “estórias”. Iô Isnar conta a história do apoderamento 

oligárquico; o narrador, de uma modernidade em comunhão com o discurso 

desenvolvimentista, mas ambos se encontram num momento específico na 

narrativa e se conjugam de tal forma que não são excludentes, mas sim 

complementares. 

Guimarães Rosa deixa às claras os discursos ideológicos em jogo nas 

estruturas de poder de nossa sociedade. Deixa entrever também como práticas 

naturalizadas estão presentes nessas estruturas de forma que não percebamos 

como são paradoxais.   
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