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RESUMO 

 

 

  Esta pesquisa tem o objetivo de investigar a leitura como tarefa 

interpretativa e ato performático, à luz das teorias de leitura e leitor de Iser e dos 

estudos de Zumthor sobre leitor, corpo e voz. A reflexão sobre a categoria narrativa 

leitor terá por corpus de análise o conto “Meu tio o Iauaretê”, de Guimarães Rosa.  

Narrativa que leva a palavra ao limite da não-palavra, por meio de 

grunhidos, onomatopéias e outros conjuntos sonoros, que são presenças vocais 

embora não lingüísticas. Tal desarticulação cria uma “linguagem-onça”, fazendo da 

narrativa um espaço de metamorfose seja do narrador e do interlocutor, no plano da 

história, seja do autor e do leitor implícito, no plano do discurso. Abrem-se para o leitor 

empírico, então, três possibilidades de papéis na sua interação com o texto: a do 

interlocutor ou “ficção do leitor”, inscrito na própria história; a do leitor implícito na sua 

ação de preenchimento dos “vazios” do texto e a do “leitor-performer” em ato de 

imersão multisensorial no corpo a corpo com essa escritura vocalizada. 

 

 

PALAVRAS –CHAVE: Guimarães Rosa; leitor; interpretação; performance. 
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ABSTRACT 

 

 

This research’s goal is to investigate the reading as an interpretation task 

and a performance act, based on the reading and the reader teories of Iser, and of the 

Zumthor’s studies about the reader, the body and the voice. The reflection about the 

reader’s narrative category will have by analysis corpus the short story “Meu tio o 

Iauaretê”, by Guimarães Rosa. 

A narrative that takes the word until the limit of the non-word, by way of 

grumbles, onomatopoeias and other sound groups, that are vocal presences although 

non-linguistics. Such disarticulation creates a “jaguar-language”, making the narrative a 

metamorphosis’ space, no matter if it is the narrator and the interlocutor, in the history 

plan, no matter if it is implicit the author and the reader on the speech’s plan. Then, 

three roles’ possibilities are opened for the empiric reader on his interaction with the text: 

the interlocutor ones or “reader’s fiction”, inscribed in his own history; the reader ones 

that is implicit in his action of fulfilling the “empities” of the text and the “perfomer-reader” 

ones in the act of multisensorial immersion being face to face with this vocalized literary 

text. 

 

 

KEY-WORDS: Guimarães Rosa; reader; interpretation; performance. 
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INTRODUÇÂO 
 

 

 

  Entrar no mundo ficcional de Guimarães Rosa é uma aventura, pois nós, 

leitores, somos envolvidos por um jogo que nos leva a pensar na categoria do leitor, 

dividido entre ler uma escritura e ouvir uma voz que lhe conta histórias, trazendo à 

memória os primeiros narradores orais.  

Enfocar essa duplicidade de recepção na obra de Guimarães Rosa é um 

desafio. Para enfrentá-la necessitamos de duplo suporte teórico: um primeiro que 

fundamente a interação leitor-texto para a constituição de sentido por meio de uma 

operação intelectual e um segundo, que dê subsídio para a leitura no seu sentido de ato 

performativo, capaz de envolver o corpo a corpo entre o leitor e o texto numa situação  

presencial. 

Para refletir sobre esse embate teórico sobre a questão da recepção na 

obra rosiana, escolhemos como corpus o conto “Meu tio o Iauaretê” - publicado em 

Estas Estórias1, um texto que leva a palavra ao seu limite de não articulação, quando 

não é apenas palavra oral, inscrita na escritura autoral, mas é voz, no sentido que lhe 

dá Zumthor:   

 

Não se pode imaginar uma língua que fosse unicamente escrita. A 
escrita se constitui numa língua segunda, os signos gráficos remetem, 
mais ou menos, indiretamente a palavras vivas. A língua é mediatizada, 
levada pela voz. Mas a voz ultrapassa a língua; é mais ampla do que 
ela, mais rica. É evidente, qualquer um constata em sua prática social 
que, em alcance de registro, em envergadura sonoro, a voz ultrapassa 
em muito a gama extremamente estreita dos efeitos gráficos que a 
língua utiliza. Assim, a voz, utilizando a linguagem para dizer alguma 
coisa, se diz a si própria, se coloca como uma presença (2005, p. 63).  
 

 

O conto nos coloca frente ao embate entre a letra e a voz e não apenas  

entre a escritura e a palavra oral, pois a língua é pressionada até o limite da não-palavra, 
                                                 
1
 O conto “Meu tio o Iauaretê” foi publicado pela primeira vez em março de 1961, na revista Senhor, n 25, 
e re-publicado em 1969 no volume Estas Estórias, em edição póstuma pela Livraria José Olympio 
Editora, porém organizada pelo próprio autor. Para a elaboração desta dissertação, utilizamos a versão 
do conto presente em: ROSA, João Guimarães. Estas Estórias. 5ª edição. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2001, p. 191-235. 
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-“n’t...n’t...; nhem; anhum; iá-nhã; nhor sim; nhor não; -  quando se transforma em puro 

“vocalise” como diz Zumthor, isto é, “procedimentos universais de ruptura do discurso: 

frase absurdas, repetições acumuladas até o esgotamento do sentido, seqüências 

fônicas não léxicas” (1997, p. 169).   

A voz, junto à palavra oral, inscreve-se no conto, levando-nos a sentir a 

presença de um contador, que é, também, o intérprete do relato cuja autoria assume, 

pondo em crise a assinatura autoral e o seu ato de escritura. É possível entender esses 

“vocalises” como vazios e índices de indeterminação do texto, mas isso só não basta. Por 

isso, frente a esse conto, o ato da leitura e a experiência do leitor nos levaram a pensar 

em dois planos: o interpretativo (textual) e o performático (corporal), com o objetivo de 

atingir uma leitura integral. 

No plano interpretativo, teremos como fundamento a teoria da recepção 

de Iser, que se concentra sobre o efeito do texto sobre o leitor, instaurando o conceito 

de “leitor implícito”. Sugere, então, que o texto possua uma estrutura de apelo e, por 

causa desta, o leitor converte-se numa peça essencial. Desse modo, o mundo 

imaginário representado no texto mostra-se de modo esquematizado, incompleto e com 

pontos de indeterminações e vazios, logo, depende do leitor para a constituição de seu 

sentido.  

No plano da leitura como performance, teremos por fundamento os estudos 

teóricos de Paul Zumthor que sustenta ser “a performance é um momento privilegiado 

da ‘recepção’: aquele em que um enunciado é realmente recebido” (2005, p. 141). 

Aqui, o leitor é um corpo concreto, que se transforma a partir do contato com o texto 

poético:  

 

transformações percebidas em geral como emoção pura, mas que 

manifestam uma vibração fisiológica. Realizando o não-dito do texto 

lido, o leitor empenha sua própria palavra às energias vitais que a 

mantêm  (ZUMTHOR, 2000, p. 62).  

 

 

Zumthor se distancia da teoria da recepção ao dizer que o texto poético 

é performativo, pois o leitor percebe a materialidade, o peso das palavras, sua 



 10 

estrutura acústica e as reações que provocam em seus centros nervosos. Graças a 

essa percepção, o leitor se apropria do texto, num corpo a corpo com o aqui e agora 

de uma atuação performática, distante do leitor abstrato de Iser, que preenche os 

vazios do texto.  

Diante de tal conto, o leitor real é tomado de perplexidade porque não 

sabe o papel que lhe é dado.  É um conto que exige uma postura dupla entre 

interpretação e atuação corporal. A primeira pode ser cumprida por meio de duas 

atitudes: ou assumindo o lugar do interlocutor ficcional, ou respondendo aos índices de 

indeterminação e vazios do texto escritural, preenchendo o espaço do leitor implícito. A 

segunda, o de atuação corporal, exigirá dele uma função de co-intérprete, ou ainda de 

leitor-performer, isto é, aquele que é parte significante da cena, vivida por ele como um 

terceiro elemento que se levanta nesse contexto performático da leitura, percebe a 

densidade da voz e faz da leitura uma escuta, que refaz o percurso traçado pela voz do 

narrador-intérprete. Esse é um leitor que “olha” 2, refazendo o percurso da enunciação 

por meio de um olhar multi-sensorial. 

Para Zumthor (2000), ler implica mais do que a repetição de certa ação 

visual, pois deve dar conta, também, de todo um conjunto de disposições fisiológicas e 

psíquicas, além do contexto situacional do ato de ler. Portanto, segundo ele, não 

importa o quê, em qual posição, que os ritmos sanguíneos são afetados. Na leitura 

poética, porém, tal alteração é sentida por todo o corpo e a percepção se transforma, 

materializando o efeito de prazer. Por isso, para Zumthor, a leitura poética tem seu 

caráter selvagem, inacabado e incompleto e mesmo que silenciosa e solitária  reivindica 

seu caráter performático. 

O texto poético “Meu tio o Iauaretê” instaura um confronto entre recepção e 

performance, no ato da leitura, mesmo que silenciosa e muda, pois, ao ler o texto, o leitor 

ouve uma voz, tida como palavra viva. Há um discurso que se “oncifica” gradativamente, 

assim como há uma tensão entre voz e escritura. Tal confronto pode ser capturado por 

meio da situação enunciativa, que se presentifica, simultaneamente, no diálogo 

                                                 
2
 Olhar versus ler. Para Zumthor (2000), o olhar não pára de escapar ao controle, registra os elementos 
de uma situação global, de cuja percepção se associam os outros sentidos. Esses elementos, esses 
traços visíveis, o leitor os interpreta, fornecendo uma compreensão emblemática e logo recoloca em 
questão. Essa ação direta, percepção imediata, gera uma “semiótica selvagem”, enquanto, a ação visual, 
se orienta para a decifração de um código gráfico, e não para a observação de objetos circundantes.  
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ininterrupto entre o narrador-intérprete e o interlocutor ficcional; entre a escritura autoral, 

que os inscreve dentro de si, e o leitor, dividido entre preencher os vazios, esses planos 

ambivalentes do discurso narrativo e a sua efetiva ação performativa, na qual está em 

jogo a tensão entre o corpo virtual (imaginação criativa) e o real. 

Ao longo desse estudo, buscaremos mostrar, então, de um lado, a 

importância da leitura enquanto tarefa interpretativa de constituição do sentido do conto 

rosiano, a partir dos efeitos estéticos que gera; de outro, evidenciaremos a leitura 

enquanto ato performático que insere o leitor como presença corporal na obra, segundo 

o sentido explicitado por Zumthor. Para concretizar esses objetivos, dividimos o 

presente trabalho em três momentos: 

   No primeiro deles, faremos um breve histórico sobre os estudos da 

Estética da Recepção, focando, em especial, os conceitos de leitor implícito e de 

índices de indeterminação do texto literário (vazios e potências de negação) a partir dos 

estudos teóricos de Wolfgang Iser. A seguir, a partir dos estudos de Paul Zumthor, 

apontaremos para a concepção de leitor enquanto ser concreto e real e leitura como 

atividade que une prazer e performance. 

  No segundo momento, faremos um levantamento da fortuna crítica do 

conto “Meu tio o Iauaretê”, desde estudos clássicos como os de Haroldo de Campos e 

Walnice Nogueira Galvão, até os de outros estudiosos e pesquisadores, como Edna T. 

Calobrezi, Jair A. Corgozinho Filho, Maria Cândida Almeida, Joselita Lino que 

publicaram artigos em congressos e revistas eletrônicas. 

No terceiro momento - A figura do narrador: entre a palavra e a voz - 

enfocaremos, no plano da história, as instâncias do narrador e do interlocutor ficcional, 

enquanto presenças vocais e escriturais no texto, por meio da análise dos tons, vazios, 

palavras e não-palavras da situação enunciativa. 

 Já no quarto momento - O leitor e a leitura silenciosa do conto “Meu tio o 

Iauaretê”: entre a letra e a voz – trataremos, no plano do discurso, do autor implícito e 

do leitor representado tanto na figura ficcional do interlocutor quanto na função de leitor 

implícito, no sentido de Iser, e ainda, do leitor representado numa terceira atitude - o 

“leitor-performer” – no qual focaremos o espaço desse confronto entre texto (escritura) 

e voz (atualização performática).     
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  Por meio desta pesquisa, esperamos contribuir para a reflexão sobre o 

sentido de leitura literária enquanto tarefa interpretativa e performática, de modo 

que “Meu tio o Iauaretê” se constitua numa abertura que permita repensar a 

recepção num sentido mais amplo, seja aquela do mundo ficcional de Guimarães 

Rosa, seja a dos estudos sobre a estética da recepção, trazendo para o seu bojo a 

contribuição dos teóricos Iser e Paul Zumthor. 
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CAPÍTULO I 
LEITURA LITERÁRIA: INTERPRETAÇÃO E PERFORMANCE 
  
 

1.1. Leitura e Estética da Recepção  
 

 

  O estudo sobre a questão da leitura, nos estudos literários, na década de 

60, oscilou entre duas abordagens – as de Jauss e Iser – que desenvolveram as teorias 

mais salientes da chamada estética da recepção. Ainda que compartilhem muitos 

conceitos em comum, Jauss desenvolveu a recepção como fenômeno histórico-

normativo, enquanto Iser definiu a relação entre recepção e construção do significado 

na leitura, seguindo a linha hermenêutica de Ingarden.   

  Hans Robert Jauss consolida a estética da recepção na conferência sobre 

a história da literatura, na Universidade de Constância, em 1967.  Tal teórico propõe 

uma nova abordagem dos fatos artísticos: apresenta a mutabilidade do objeto – a obra 

literária – ao largo de um processo histórico, ou seja, recupera a história como base do 

conhecimento do texto.  

          A proposta de Jauss representou um ambicioso projeto de renovação da 

história literária. Seu artigo inicial - A história literária como desafio à teoria literária - 

serviu de manifesto à estética da recepção, esboçando o programa de uma nova 

história literária: 

 

 
O exame atento da recepção histórica das obras canônicas lhe servia 
para discutir a submissão positivista e genética da história literária à 
tradição dos grandes escritores. A experiência da história literária pelos 
leitores, geração após geração, tornava-se uma mediação entre o 
passado e o presente que permitia ligar a história e crítica 
(COMPAGNON, 2003, p.210). 
 
 

  Jauss, ao descrever a recepção e a produção das obras novas, introduz 

as noções de horizonte de expectativa e desvio estético. O horizonte de expectativa é o 

conjunto de hipóteses compartilhadas que se pode atribuir a uma geração de leitores. A 

obra nova marca também um desvio estético, o qual inclui um critério de valor, 
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permitindo distinguir graus literários entre a literatura de consumo e a literatura 

moderna. Assim, descreve a tarefa do historiador da recepção: restabelecer o modo 

como os primeiros leitores, bem como os seguintes, leram e compreenderam as obras 

tidas como “clássicas”, restaurando sua diferença, sua negatividade original e seu valor. 

O objetivo é recuperar o diálogo entre as obras e os leitores. 

     Jauss, em uma de suas teses, como cita Zilberman (1989), afirma que a 

arte desempenha um papel ativo, pois faz história ao participar do processo de “pré-

formação e motivação do comportamento social”. Ao comunicar-se com o leitor, 

passam-lhe normas como padrões de atuação porque a recepção representa um 

envolvimento intelectual, sensorial e emotivo com a obra; o leitor tende a se identificar 

com essas normas, transformadas assim, em modelos de ação. Ainda, segundo Jauss, 

pode-se distinguir duas modalidades de relacionamento entre o texto e o leitor: de um 

lado, a obra ao ser consumida provoca determinado efeito sobre o destinatário; de 

outro, ela passa por um processo histórico, sendo ao longo do tempo recebida e 

interpretada de maneiras diferentes – essa é a sua recepção.   

Enquanto Jauss se interessa pela dimensão histórica da recepção, Iser, 

por sua vez, instaura o conceito de “leitor implícito”, uma criação ficcional condicionada 

pelo texto e que determina o efeito sobre o leitor individual.  

  Ao dizer que o significado do texto literário é gerado no processo de 

leitura, Iser (1986) busca mostrar-nos que o texto é capaz de apelar para o sentido que 

o leitor lhe concederá, devido a um grau interno de indeterminação. O conceito de 

indeterminação, formulado por Ingarden e recuperado por Iser, localiza-se em camadas 

pré-construídas, cabendo ao leitor preenchê-las. O efeito está assentado na estrutura 

da obra e será atualizado de acordo com o repertório do leitor.  

  A indeterminação representa uma condição elementar do efeito que, por 

sua vez, é despertado pela presença na cena textual de “lugares vazios”. Iser introduz 

um novo operador – lugar vazio – que pode ser indicado como relações não-formuladas 

entre as diversas camadas do texto e suas várias possibilidades de conexão. Cada um 

dos segmentos de um texto entra em choque com os demais e cria um lugar vazio, que 

cabe ao leitor completar.   
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1. 1. 1. A interação entre texto e leitor 

 

 

  A interação entre texto e leitor é um tema longamente discutido no 

segundo volume da obra O ato da leitura (1999). Iser afirma que é possível identificar 

as condições que regulam a interação e que algumas dessas condições são 

importantes para a relação entre texto e leitor.  

O que diferencia a relação entre texto e leitor dos modelos da interação 

social, observados pelo autor, é o fato de o texto não se adaptar aos leitores que os 

escolhem para a leitura como ocorre com os parceiros numa relação social. O texto não 

dará ao leitor a certeza de que sua apreensão seja a correta, pois tal relação carece de 

um padrão de referências ou situações comuns que regulam o preenchimento de 

lacunas. Tais lacunas correspondem à assimetria entre texto e leitor.  

O texto, segundo Iser (2000), é composto por um mundo que ainda há de 

ser identificado e que é esboçado de modo a incitar o leitor a imaginá-lo e, por fim, a 

interpretá-lo. Essa dupla ação (imaginar e interpretar) é um movimento contínuo que 

assinala um jogo no texto entre pontos de indeterminação (vazios) e ato de 

preenchimento, por parte do leitor. Esse é um traço fascinante da literatura, pois, como 

leitores, buscamos tornar acessível o inacessível. Não é uma transformação com meta 

pragmática, mas é um meio de transpor fronteiras, de atingir uma leitura literária 

prazerosa.  

Contudo, para a realização das possibilidades de comunicação e o 

sucesso da interação entre texto e leitor é necessário que a atividade do leitor seja 

controlada pelo texto. Há guias controladores que põem a interação em movimento e 

iniciam o processo comunicativo entre texto e leitor. 

  O leitor é incentivado tanto pelo não-dito de cenas triviais como pelos 

lugares vazios a preencher as lacunas com suas projeções. Iser fala de um processo 

dinâmico no qual a comunicação se põe em movimento e se regula mediante a dialética 

de mostrar e de ocultar. O leitor, uma vez levado para dentro dos acontecimentos, é 

estimulado a imaginar o não-dito e construir o significado possível: “O não-dito estimula 

os atos de constituição, mas ao mesmo tempo essa produtividade é controlada pelo dito 
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e este por sua vez deve se modificar quando por fim vem à luz aquilo a que se referia” 

(Iser, 1999, p.106). 

  Iser, ao falar dessas combinações ocorridas no texto, afirma, também, que 

há um lugar sistêmico para aquele que deve realizar tais combinações. O lugar é dado 

pelos lugares vazios, “lacunas que marcam enclaves no texto e demandam serem 

preenchidos pelo leitor” (1999, p.107). Então, os lugares vazios não podem ser 

ocupados pelo próprio sistema, mas por um outro, iniciando assim a atividade do leitor. 

Tal atividade é estabelecida sob as condições propostas pelo texto.  

O processo de comunicação é dirigido de maneiras diferentes pelos 

lugares vazios e pelas potências de negação, definidos como “instâncias 

controladoras”.  Os lugares vazios incorporam o leitor ao texto para que ele mesmo 

coordene as suas perspectivas, ou seja, faz o leitor agir dentro do campo textual, 

mesmo tendo sua atividade controlada por ele. As potências de negação, por sua vez, 

trazem à lembrança dados familiares ou em si determinados com a intenção de 

cancelá-los, dessa maneira, o leitor modifica sua posição frente ao que é familiar ou 

determinado.  

  Iser, ao tratar da relação entre texto e leitor, também questiona a 

capacidade comunicativa da ficção, justamente por não ser idêntica ao mundo, nem ao 

receptor. Essa falta de identidade se exprime por lugares indeterminados, os quais 

estimulam a comunicação e condicionam a “formulação” do texto pelo leitor:  

 
 
A indeterminação se origina da determinação dos textos ficcionais de 
ser comunicação e essa indeterminação – desde que seja localizável no 
texto – terá certamente uma estrutura, uma vez que ganha sua função 
ao se relacionar dialeticamente com as determinações formuladas no 
texto (1999, p.126).  
 

 

Os lugares vazios e as potências de negação são estruturas elementares 

da indeterminação do texto, pois tanto põem em movimento a comunicação como 

regulam a interação entre texto e leitor. As instâncias controladoras, de certa forma, 

induzem o leitor a agir no texto, permitindo que ele participe da realização dos 

acontecimentos ficcionais. Além disso, a capacidade comunicativa do texto ficcional é 
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colocada em movimento devido à tensão instaurada no ato da leitura entre ditos e não-

ditos que, geralmente, o texto literário traz. 

  Percebemos a ênfase dada por Iser aos lugares vazios, vistos como 

conexões potenciais, além de mostrar sua relevância estética e sua importância para a 

condição básica da comunicação: 

 
 

Interrompendo a coerência do texto, os lugares vazios se transformam 
em estímulos para a formação de representações por parte do leitor. 
Assim, eles funcionam como estrutura auto-reguladora; o que por eles é 
suspenso impulsiona a imaginação do leitor: trata-se de ocupar através 
de representações o que é encoberto (1999, p. 144). 
 
     

  Os lugares vazios apontam para a necessidade de combinar os esquemas 

do texto. Eles abrem uma multiplicidade de possibilidades de modo que o leitor decide a 

combinação dos esquemas textuais. Os lugares vazios também liberam, nos elementos 

selecionados do repertório textual, algo que permanecia oculto, orientando as 

possibilidades combinatórias do texto. No entanto, os lugares vazios fazem parte tanto 

do repertório textual quanto das estratégias:  

 

 

Sendo construção perspectivística, o texto demanda a inter-relação 
incessante de suas perspectivas. Visto que essas perspectivas formam 
camadas na construção textual, a leitura deve produzir constantemente 
a relação entre os diversos segmentos de uma mesma perspectiva e 
entre os segmentos de diversas perspectivas. Com freqüência, os 
segmentos se justapõem (1999, p. 129). 
 
 
 

Ao mesmo tempo que suspendem a conectabilidade dos segmentos 

textuais, os lugares vazios também condicionam a possibilidade de relacionamento. 

Eles não têm um determinado conteúdo nem tampouco podem ser descritos, pois são 

“pausas no texto”, que impulsionam a atividade constitutiva do leitor. Aí, onde os 

segmentos do texto se justapõem, encontram-se os lugares vazios, interrompendo a 

organização suposta pelo texto.  
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A forma mais elementar do lugar vazio se mostra no plano da história 

narrada. Os blocos da trama, subitamente interrompidos, ou os acontecimentos 

imprevisíveis têm a função de induzir o leitor a encontrar a relação não formulada. O 

número de lugares vazios aumenta ainda mais pelo fato de que as principais 

perspectivas do campo textual são, por sua vez, perspectivizadas: 

 
 
A perspectiva do narrador se divide muitas vezes em perspectivas do 
autor (implied author) e em perspectiva do personagem do narrador 
(author as narrator); a perspectiva dos protagonistas se divide nos pólos 
de herói e personagens secundárias; a perspectiva do leitor fictício se 
divide em posição explicitada e a ele atribuída e em atitude implícita 
que ele deve tomar quanto a essa posição (1999, p.147).  
 
 

 
No processo da leitura, cada ponto de vista abrange determinados 

segmentos das perspectivas, enquanto a perspectivização salta de um segmento para 

outro, de modo que o objeto estético se constitui por meio das relações mutáveis que 

se estabelecem entre as perspectivas. 

Desse modo, no processo de interação entre texto-leitor, os segmentos 

das perspectivas do narrador, das personagens ou do leitor fictício são organizados 

como espaços de recíproca projeção, permitindo que o leitor participe da realização dos 

acontecimentos do texto ao agir sobre as posições aí manifestadas. Nesse processo 

dinâmico, a estrutura ganha sua função. Através de suas representações, o leitor 

cumpre a necessidade de determinação exigida pela estrutura de compreensão e 

prefigurada pelo lugar vazio. Nesse processo, as representações colidem entre si, pois 

cada representação formada há de ser desprezada, uma vez que o leitor reage a uma 

representação substituindo-a por outra, devido às constantes necessidades de 

determinação. A posição cambiante do lugar vazio no campo é responsável pelas 

seqüências de representações. 

  Vemos que Iser preocupa-se em descrever o processo da leitura como 

interação dinâmica entre texto e leitor, ressaltando que o prazer da leitura surge no 

momento em que o texto oferece ao leitor a possibilidade de exercer a sua capacidade 

interpretativa e imaginativa. 
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1.1.2. O leitor implícito de Iser 

 

 

Iser afirma que uma teoria do texto literário já não é mais possível sem a 

introdução do leitor. Propõe, então, a estrutura do leitor implícito. Tal leitor não se 

baseia em seu substrato empírico, mas sim, na estrutura do texto, materializando o 

conjunto das pré-orientações que um texto ficcional apresenta a seus possíveis leitores. 

Ao longo do primeiro volume da obra O ato da leitura (1996), Iser discorre 

sobre tal leitor, afirmando que “representa um modelo transcendental que permite 

descrever as estruturas gerais de efeitos de textos ficcionais” (1996, p. 78). A 

concepção do leitor implícito implica uma estrutura textual que prevê a presença de um 

receptor. Conseqüentemente, todo texto literário mostra certos papéis a seus possíveis 

leitores. Esses papéis apresentam dois aspectos: o papel do leitor enquanto estrutura 

do texto e estrutura do ato. A estrutura do texto estabelece o ponto de vista do leitor 

que resulta da estrutura interna do texto, constituída pela perspectiva do narrador, das 

personagens, do enredo e da ficção do leitor. Assim, tal papel exige que cada leitor 

assuma o ponto de vista previamente dado para captar as perspectivas divergentes no 

texto e uni-las no sistema de perspectividade. 

O papel do leitor inscrito no texto não pode coincidir com a ficção do leitor, 

pois através desta o autor expõe o mundo do texto ao leitor imaginado, produzindo uma 

perspectiva complementar que enfatiza a construção perspectivística do texto: 

 

 

 Na ficção do leitor mostra-se a imagem do leitor em que o autor 
pensava, quando escrevia, e que agora interage com as outras 
perspectivas do texto; daí se pode deduzir que o papel do leitor designa 
a atividade de constituição, proporcionada aos receptores dos textos 
(ISER, 1996, p. 75). 

 

 

  As perspectivas do texto visam um ponto comum de referências, 

assumindo o caráter de instruções, que devem ser imaginadas. Aqui, o papel do leitor, 

delineado na estrutura do texto, ganha seu caráter efetivo. Esse papel ativa atos de 
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imaginação, de modo que o sentido do texto não é explicitado, mas apenas se atualiza 

na consciência imaginativa do receptor. Como conseqüência, o leitor implícito implica, 

para Iser, não apenas o papel do leitor delineado pela estrutura do texto, mas também o 

ato imaginativo de um leitor real, que interage com as perspectivas textuais.   

Tais estruturas se relacionam como “intenção” e “preenchimento”, sendo 

associadas na concepção do leitor implícito, que como proposta de papéis do texto, não 

é uma abstração do leitor real, mas condiciona, de certa forma, uma tensão que se 

cumpre no leitor real quando assume tal papel. 

  Na leitura, os papéis oferecidos pelo texto e as disposições habituais do 

leitor não se superpõem. As disposições formam o pano de fundo, diante do qual os 

atos de apreensão do texto, modificados pelo papel do leitor, se realizam. Mais ainda, 

constituem o quadro de referência necessário para que seja possível a constituição do 

sentido. 

  Ao pensar no papel do leitor implícito, composto por uma estrutura do 

texto e uma estrutura do ato, Iser afirma que a estrutura do texto estabelece o ponto de 

vista para o leitor empírico, situando-o no texto, e assim, levando-o a constituir o 

horizonte de sentido, imaginando-o. Para Iser: 

 

 

 Apenas a imaginação é capaz de captar o não-dado, de modo que a 
estrutura do texto, ao estimular uma seqüência de imagens, se traduz na 
consciência receptiva do leitor. O conteúdo dessas imagens continua 
sendo afetado pelas experiências dos leitores. [...] A concepção do leitor 
implícito descreve, portanto, um processo de transferência pelo qual as 
estruturas do texto se traduzem nas experiências do leitor através dos 
atos de imaginação  (1996, p. 79). 
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1.2. Leitura poética e performance 

 

 

  Trazer para a estética da recepção a presença do leitor empírico, 

enquanto corpo e presença no ato da leitura silenciosa de um texto literário, é a 

contribuição de Paul Zumthor. Esse medievalista, escritor e teórico da voz desenvolve 

uma pesquisa interdisciplinar sobre o fenômeno vocal cujo primeiro resultado foi a obra 

Introdução à Poesia Oral (1997). Seu trabalho sobre a voz situa-se num cruzamento 

entre numerosas ciências como a etnologia, a acústica, a medicina, a psicanálise, a 

mitologia comparada, a fonética, a lingüística, a pragmática, a análise do discurso e a 

teoria da enunciação. Tais ciências, segundo ele, não tiveram propriamente por objeto a 

voz, mas a palavra oral, levando Zumthor a perceber a necessidade de ampliar essa 

perspectiva. Inicialmente, foram as diversas formas de poesia sonora que o levaram à 

busca de um estudo científico sobre a voz, ou de uma ciência global da voz: 

 
 

Global: de fato, a voz humana constitui em toda cultura um fenômeno 
central. Colocar-se, por assim dizer, no interior desse fenômeno é ocupar 
necessariamente um ponto privilegiado, a partir do qual as perspectivas 
contemplam a totalidade do que está na base dessas culturas, na fonte 
da energia que as anima, irradiando todos os aspectos de sua realidade 
(ZUMTHOR, 2000, p. 13). 
 
 

  Para Zumthor, a “voz é uma coisa”, com qualidades materiais que se 

definem em termos de tom, timbre, alcance, altura, registro. Ele não imagina uma língua 

unicamente escrita, reconhecendo-a como uma língua segunda, na qual os signos 

gráficos remetem indiretamente a palavras vivas, ressaltando ainda que a voz 

ultrapassa a língua, por ser mais rica e mais ampla e, dessa forma, “a voz, utilizando a 

linguagem para dizer alguma coisa, se diz a si própria, se coloca como presença” 

(ZUMTHOR, 2005, p. 63). A definição zumthoriana sobre “voz” se aproxima 

consideravelmente da definição que Guimarães Rosa dá para “língua”, em sua 

entrevista a Lorenz:  
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Considero a língua como meu elemento metafísico [...] linguagem e vida 
são uma coisa só [...] Devemos conservar o sentido da vida, devolver-lhe 
esse sentido, vivendo com a língua. Deus era a palavra e a palavra 
estava com Deus. [...] O som e o sentido de uma palavra pertencem um 
ao outro. Vão juntos. A música da língua deve expressar o que a lógica 
da língua obriga a crer (1991, p. 63-97). 
 

 

Zumthor, intencionalmente, opera um desvio sobre a própria língua, 

concentrando-se no suporte vocal, tomando este último como “realizador da linguagem 

e como fato físico-psíquico próprio”, de forma a ultrapassar a função lingüística.  

Depois de falar sobre a necessidade de uma ultrapassagem das 

disciplinas particulares, tendo em vista uma apreensão mais global do objeto voz, 

levanta uma outra questão, referente à definição de suas pesquisas em relação aos 

estudos literários. A questão da vocalidade surge com a polêmica dos medievalistas 

dos anos 60 e 70 que buscavam saber em que medida a poesia oral tinha sido objeto 

da tradição literária, bem como qual seria o alcance social dos textos que são 

transmitidos pelos manuscritos. Para Zumthor, era preciso “se concentrar na própria 

natureza, no sentido próprio e nos efeitos da voz humana, independente dos 

condicionamentos culturais particulares...” (2000, p. 15). 

Zumthor situa suas reflexões num plano antropológico e não se contenta 

em remeter a palavra voz ao termo oralidade. Como já dito, reconhece a materialidade 

da voz, por implicar não apenas língua e palavra, mas tom, peso, gesto, corpo, 

intérprete, contexto, enfim, performance. 

A palavra performance, embora historicamente de formação francesa, 

chega até nós do inglês e foi emprestada ao vocábulo da dramaturgia nos 30 e 40, 

espalhando-se pelos EUA. Para os pesquisadores da dramaturgia, a performance é 

sempre constitutiva da forma e seu objeto de estudo é uma manifestação cultural lúdica 

– conto, canção, rito, dança – não importa de que ordem. Para alguns etnólogos, a 

performance é uma idéia central no estudo da comunicação oral, o que explica o uso da 

palavra pela lingüística no início dos anos 50. 

Para Zumthor, performance implica atualização, presença e “uma ordem 

de valores encarnada em um corpo vivo” (2000, p. 36). Seus fundamentos sobre 

performance se baseam na análise do texto “Breakthrough into performance” de Dell 
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Hymes (1973), do qual reteve alguns traços fundamentais: 1º: A performance como 

reconhecimento, pois concretiza algo que o sujeito reconhece da virtualidade à 

atualidade. 2º: A performance como uma emergência, no aqui e agora de um contexto 

situacional. 3º: A performance como conduta; 4º: A performance como conhecimento 

daquilo que se transmite.  

Zumthor em sua obra, A Letra e a Voz (1993), deixa-nos uma excelente 

definição de performance: 

 

 

Tecnicamente, a performance aparece como uma ação oral-auditiva 
complexa, pela qual uma mensagem poética é simultaneamente 
transmitida e percebida, aqui e agora. Locutor, destinatário(s), 
circunstâncias acham-se fisicamente confrontados, indiscutíveis. Na 
performance, recortam-se os dois eixos de toda comunicação social: o 
que reúne o locutor ao autor; e aquele sobre o qual se unem situação e 
tradição.  Nesse nível, desempenha-se plenamente a função da 
linguagem que Malinowski denominou ‘fática’: jogo de aproximação e 
de apelo, de provocação do Outro, de pergunta, em si indiferente à 
produção de um sentido. Por isso, qualquer que seja o processo que a 
preceda, acompanhe ou siga, é em sua qualidade de ação vocal que a 
performance poética reclama logo a atenção do crítico. Seus outros 
oponentes, por indissociáveis que sejam, tiram dela seu valor. A 
transmissão da boca a ouvido opera o texto, mas é o todo da 
performance que constitui o locus emocional em que o texto vocalizado 
se torna arte e donde procede e se mantém a totalidade das energias 
que constituem a obra viva (1993, p. 222). 

 

 

1.2.1. Performance e leitura silenciosa, segundo Zumthor 

 

 

Zumthor reconhece o lugar do leitor nos estudos literários, no entanto, o 

vê como um sujeito que fica na penumbra, enquanto o autor, sujeito produtor do texto, 

fica com os méritos. A disparidade dos tratamentos dados ao leitor e autor provém dos 

pressupostos inscritos na própria história literária. Relembra que o interesse crítico pelo 

leitor aparece na teoria da recepção e na análise semiótica do ato da comunicação, 

embora ambas ainda vejam o leitor como o “abstrato destinatário”.  
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 Assim como a maioria dos autores, Zumthor admite que um texto só existe 

na medida em que há leitores reais. Em sua obra Performance, recepção, leitura 

(2000) conduz sua reflexão partindo da percepção sensorial do literário por um ser 

humano real para poder inferir sobre a natureza do poético. Interroga sobre o papel do 

corpo na leitura e na percepção do literário. Zumthor também busca explicitar o que 

entende pela palavra corpo: 

 

 

 É ele que eu sinto reagir, ao contato saboroso dos textos que amo; ele 
que vibra em mim, uma presença que chega à opressão. O corpo é o 
peso sentido na experiência que faço dos textos. Meu corpo é a 
materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e que 
determina minha relação com o mundo [...] Conjunto de tecidos e 
órgãos, suporte da vida psíquica, sofrendo também as pressões do 
social, do institucional, do jurídico, os quais, sem dúvida, pervertem nele 
seu impulso primeiro (2000, p. 28). 

 

 

A contribuição dessa perspectiva para os estudos literários demanda uma 

assimetria entre o leitor real e o corpo imaginário. “A percepção é essencialmente 

presença”, afirma o autor. Na leitura poética, o leitor percebe o texto, suscitando uma 

presença no aqui e agora, mesmo que seja uma presença precária e ameaçada. 

Zumthor não reduz a leitura apenas ao intelecto, mas à percepção pura: “sensorialidade 

se conquista no sensível para permitir, ultimamente a busca do objeto” (2000, p. 95). Os 

sentidos do corpo são órgãos do conhecimento, pois todo conhecimento está a serviço 

do vivo. Por isso, a cadeia epistemológica sensação-percepção-conhecimento-domínio 

do mundo faz do vivente um sujeito. A leitura poética coloca o leitor no mundo, levando-

o a descobrir que existe um objeto fora de si – um corpo virtual - que é pressentido, 

imaginável e que aflora em todo discurso poético. 

  Dessa forma, para Zumhor, a leitura poética não é apenas uma operação 

abstrata de decodificação de informações, mas se funda sobre elementos não 

informativos, que propiciam prazer. É esse prazer que, para Zumthor, constitui o critério 

de poeticidade para o leitor. Assim, diz que um discurso se torna efetivamente uma 

“realidade poética (literária)” na e pela leitura praticada pelo sujeito. Por isso para ele 
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não basta falar em “recepção” do texto poético, mas sim, de “um texto percebido (e 

recebido) como poético (literário)”.  

Nessa perspectiva, percebe-se que na leitura dos textos poéticos há o 

empenho e a presença do corpo do leitor no seu confronto com outro corpo – o do 

texto. Um diálogo de presenças no aqui e agora de um ato performático, que envolve 

uma espécie de teatralidade: “Toda literatura não é fundamentalmente teatro?” (2000, 

p. 22). 

A diferença entre um texto poético escrito e um texto vocalizado em 

situação de oralidade pura está na intensidade da presença. Na leitura silenciosa, a 

performance ocorre em grau menor, talvez próximo a zero, no entanto, a escrita poética 

demanda pela performance, pois o texto deseja ser atualizado em obra viva. 

Zumthor opera uma distinção fundamental entre texto e obra, definindo-os 

dessa forma: 

 

- obra: o que é poeticamente comunicado, aqui e agora – texto, 
sonoridades, ritmos, elementos visuais; o termo compreende a 
totalidade dos fatores da performance; 
- texto: seqüência lingüística que tende ao fechamento, e tal que o 
sentido global não é redutível à soma dos efeitos de sentidos 
particulares produzidos por seus sucessivos componentes  (1993, p. 
200). 
 
 

 Na escritura poética, a presença se faz por meio das modulações, dos 

tons, do modo de articular as palavras, dos acentos e dos silêncios, do processo de 

enunciação. A palavra é vista numa dimensão caligráfica, isto é, enquanto “figuração 

corporal”, que ganha dimensão, tatilidade, profundidade e implica não apenas visão, 

mas multisensorialidade. Por isso, Zumthor reconhece a formação de caligrafias como 

um esforço para reintegrar a escritura e sua leitura poética no campo da performance:  

 

 

Caligrafar é recriar um objeto de forma que o olho não somente leia, 
mas olhe; é encontar, na visão de leitura, o olhar e as sensações 
múltiplas que se ligam a seu exercício [...] O olho percebe uma frase 
graficamente contorcida em forma de rosa: simultaneamente ele olha a 
flor e lê a frase. A percepção do texto se desdobra (ZUMTHOR, 2000, 
p. 86).  
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De um lado, visão que exige decodificação, do outro, “olhar versus ler”. O 

olhar escapa ao controle, registrando os elementos da situação global e se associando 

aos outros elementos da percepção. Por meio da figuração de palavras-coisas, a 

escritura poética busca tornar viva a presença vocal. 

Num contexto de escritura poética, a performance continua viva, pois 

oferece ao leitor uma situação de enunciação. Zumthor recorre à idéia de enunciação 

de Benveniste (1989) para esclarecer a série de atos que operam a mediação entre as 

virtualidades da língua e a manifestação do discurso. A noção de enunciação leva a 

pensar no “discurso como acontecimento” (2000, p. 83), como ato performático no aqui 

e agora. Zumthor entende que em poesia, no seu sentido mais geral, de literatura, 

“dizer é agir”, o que implica o modo performativo alvo dos estudos do lingüista Austin: 

“De uns vinte anos para cá, os lingüistas repetem-nos que a enunciação tende a 

ultrapassar o enunciador e o enunciado, a colocar-se, ela mesma, em evidência” 

(ZUMTHOR, 1993, p. 219). Nesse sentido, o discurso poético deseja instaurar a 

presença daquilo que diz, de forma a criar uma carnalidade, encenando a própria 

língua, como diria Barthes (1978)3, a escritura poética deseja uma linguagem criadora, 

ao invés de usá-la para fins pragmáticos.  

Zumthor reconhece que a forma poética não é fixa, mas possui um 

dinamismo formalizado. A forma poética não poderá estar completa sem o corpo 

daquele que a penetra e a investe de sentido – o intérprete/performer – que é aquele 

responsável pelo seu dinamismo, já que instaura a cada leitura, nova regra articuladora 

para o todo; sem o intérprete, no aqui e agora de sua ação performática, mesmo em 

                                                 
3
 Em A aula Barthes (1978) apresenta as três forças da literatura: a força enciclopédica, a qual a 
literatura assume muitos saberes, mas não os fixa, as palavras não são concebidas como instrumentos, e 
sim, como “projeções, explosões, vibrações, maquinarias, sabores: a escritura faz do saber uma festa”  
(1978, p. 21). A segunda força, de representação, sugere que o real seja demonstrável: função utópica, 
desejo da linguagem criadora, linguagem mais do que instrumento, linguagem que dá nascimento às  
próprias coisas. A terceira força, semiótica, vê a teimosia do sujeito e o deslocamento como um método 
de jogo, no qual “joga com os signos em vez de destruí-los” (1978, p.28). Barthes ressalta ainda que a 
literatura assume muitos saberes, afirmando que ela sabe algo das coisas e muito sobre os homens, e 
ainda, conceituando escritura como encenação da linguagem: “O que ela (literatura) conhece dos 
homens, é o que se poderia chamar de grande estrago da linguagem, que eles trabalham e que os 
trabalha, quer ela reproduza a diversidade dos socioletos, quer, a partir dessa diversidade, cujo 
dilaceramento ela ressente, imagine e busque elaborar uma linguagem-limite, que seria seu grau zero. 
Porque ela encena a linguagem, em vez de, simplesmente, utilizá-la, a literatura engrena o saber no 
rolamento da reflexividade infinita: através da escritura, o saber reflete incessantemente sobre o saber, 
segundo um discurso que não é mais epistemológico mas dramático” (1978. p. 19). 
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nível de leitura silenciosa, não há possibilidade de se concretizar a forma poética, a 

atualização do texto na obra.   

A partir dessas proposições, Zumthor cria sua própria perspectiva em 

relação aos hábitos perceptivos de leitura poética: 

 

 

Ler possui uma reiterabilidade própria, remetendo a um hábito de leitura, 
entendo não apenas a repetição de uma certa ação visual mas o conjunto 
de disposições fisiológicas, psíquicas e exigências do ambiente (como 
uma boa cadeira, o silêncio...) ligadas de maneira original para cada um 
dentre nós [...] A posição de seu corpo no ato da leitura é determinada, 
em grande medida, pela pesquisa de uma capacidade máxima de 
percepção. Você pode ler, não importa o que, em que posição, e os 
ritmos sanguíneos são afetados (2000, p. 38). 

 

 

Parte-se da idéia de que aquilo que na performance da voz viva é ato, na 

leitura silenciosa é da ordem do desejo. No entanto, nos dois casos, constata-se uma 

implicação do corpo, embora em graus diferentes: 

 

 

Se admitirmos que há, grosso modo, duas espécies de práticas 
discursivas, uma que chamaremos, para simplificar, de “poética”, e uma 
outra, a diferença entre elas consiste em que o poético tem de 
profundo, fundamental necessidade, para ser percebido em sua 
qualidade e para gerar seus efeitos, da presença ativa de um corpo: de 
um sujeito em sua plenitude psicofisológica particular, sua maneira 
própria de existir no espaço e no tempo e que ouve, vê, respira, abre-se 
aos perfumes, ao tato das coisas.Que um texto seja reconhecido por 
poético (literário) ou não depende do sentimento que nosso corpo tem. 
Necessidade para produzir seus efeitos; isto é, para nos dar prazer. È 
este a meu ver, um critério absoluto. Quando não há prazer – ou ele 
cessa – o texto muda de natureza (2000, p. 41). 
 

   

  A situação performancial surge como uma operação cognitiva, 

“fantasmática”4, sendo ainda, ato performativo daquele que contempla e daquele que 

desempenha. Nesse sentido, Zumthor fala de uma situação performancial que cria o 
                                                 
4
 Termo barthesiano que refere-se ao ensino fantasmático do literário e da semiologia, enquanto método 
de conhecimento – método que não pode ter por objeto senão a própria literatura.  
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espaço virtual do outro, afirmando que a teatralidade é “uma colocação em cena do 

sujeito, em relação ao mundo e a seu imaginário” (2000, p. 50).   

 

 

1.2.2. Recepção versus performance 

 

 

  A perspectiva zumthoriana de leitor e de leitura revela uma diferença em 

relação àquela proveniente da estética da recepção. Recepção é um termo de 

compreensão histórica, que implica a duração de um texto no seio de uma comunidade 

de leitores, medindo a extensão corporal, espacial, social onde o texto é conhecido e 

produziu efeitos. A performance, por sua vez, é outra coisa: termo antropológico e não 

histórico, refere-se tanto às condições de expressão como da percepção. “Performance 

indica um ato de comunicação como tal” (ZUMTHOR, 2000, p. 59). Diz respeito a um 

momento presente, significando a presença concreta do sujeito envolvido nesse ato de 

modo imediato. Aquilo que os alemães, na recepção, chamam de “concretização” só 

ocorre na performance. “A performance é então o momento privilegiado da recepção: 

em que um enunciado é realmente recebido” (ZUMTHOR, 2000, p. 59). Uma das 

marcas do discurso poético é que ele, por oposição a todos os outros, estabelece um 

forte confronto entre recepção e performance e será desse ponto de vista que Zumthor 

considerará a leitura silenciosa do texto poético. 

  Zumthor reconhece a importância de autores alemães, como Iser, porém, 

não aceita o leitor como um sujeito desencarnado. Sabe que toda leitura é 

produtividade e gera prazer. No entanto, sente a necessidade de reintegrar nesta idéia 

de produtividade o conjunto das percepções sensoriais que se produzem em 

circunstância privilegiada: o da leitura poética. 

Percebemos o confronto que se instaura na leitura poética entre recepção 

e performance, pois o sentido freqüente da leitura como ato interpretativo é trapaceado 

pela leitura poética. Cria-se uma tensão, uma vez que o texto ficcional exige mais do 

que um esforço interpretativo para dar conta do elemento poético. É necessário atingir o 

outro pólo – o do discurso enquanto acontecimento - que cria uma presença, corporifica 
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o ser poético, convocando um diálogo entre o corpo do leitor e o corpo do texto: “O 

texto vibra, o leitor o estabiliza, integrando-o àquilo que é ele próprio. Então, é ele que 

vibra, de corpo e alma” (ZUMTHOR, 2000, p. 63). 

  Ao rever a perspectiva da estética da recepção, Zumthor vê com bons 

olhos os conceitos de “horizonte de expectativas” e “concretização”, pois são termos 

que introduzem a percepção  sensorial e a construção, de um sentido pelo leitor, não 

apenas em nível intelectivo, mas corporal: 

 

O que produz a concretização de um texto dotado de carga poética são, 
indissoluvelmente ligadas aos efeitos semânticos, as transformações do 
próprio leitor, transformações percebidas em geral como emoção pura, 
mas que manifestam uma vibração fisiológica. Realizando o não-dito do 
texto lido, o leitor empenha sua própria palavra às energias vitais que a 
mantêm (2000, p. 62). 
 
 

  Dessa forma, Zumthor afirma que não há algo que a linguagem tenha 

criado, nem estrutura, nem sistema completamente fechados e que as lacunas e os 

espaços em branco constituem um espaço de liberdade que só pode ser ocupado, por 

um instante, por leitores. Na presença de um texto ressoa uma palavra imprecisa, 

obscura, que evoca a presença de uma voz, no aqui e agora do ato da leitura entendido 

como performance. Nesse sentido, o texto poético é perfomativo: “Percebemos a 

materialidade, o peso das palavras, sua estrutura acústica e as reações que elas 

provocam em nossos centros nervosos. Essa percepção, ela está lá” (ZUMTHOR, 

2000, p. 64). 

Graças à percepção, o leitor apropria-se do texto, de forma multisensorial, 

fazendo da interpretação ato vivo de reconstrução de um corpo virtual, imaginário, que 

se presentifica no corpo a corpo entre o leitor e o texto poético, na sua dimensão de  

letra e  voz, texto e obra.  
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CAPÍTULO II 

“MEU TIO O IAUARETÊ”: UM PERCURSO PELA FORTUNA CRÍTICA 

 

 

  Desde a publicação de seu primeiro livro, Sagarana, em 1976, tido por 

Álvaro Lins como “obra de mestre”, Guimarães Rosa tornou-se alvo de interesse da 

crítica. Mas foi principalmente depois de Corpo de Baile e Grande Sertão: Veredas, 

que o número de artigos, ensaios, conferências demonstrou a grande preocupação com 

sua obra. No entanto, como dito por Garbuglio (1972), a preocupação continuava a 

roçar a superfície do rico e complexo universo rosiano. 

  Segundo Coutinho (1994), Guimarães Rosa efetuou um verdadeiro corte 

no discurso tradicional da ficção brasileira, no que diz respeito à linguagem e estrutura 

narrativa. Sua estréia causou forte impacto no meio literário da época, dividindo os 

críticos em duas posições: de um lado, aqueles que se encantaram com as inovações e 

escreveram comentários estimulantes sobre a obra; de outro, os que estavam presos a 

uma visão de mundo mais ortodoxa e acusaram a obra de possuir “excessivo 

formalismo”. 

  Contudo, em seu artigo “Guimarães Rosa: um alquimista da palavra”, 

Coutinho (1994), ressalta que a crítica não percebeu de imediato que a ruptura 

introduzida por Guimarães Rosa causava “uma proposta estético-política de caráter 

mais amplo”, como o processo de criação de um escritor, ou ainda, sua relação com a 

literatura. Revelações feitas, anos depois, pelo próprio Guimarães Rosa em sua 

entrevista a Günter Lorenz: 

 

 

O escritor deve ser um alquimista. Naturalmente, pode explodir no ar. A 
alquimia do escrever precisa de sangue no coração. Não estão certos, 
quando me comparam com Joyce. Ele era um homem cerebral, não um 
alquimista. Para poder ser feiticeiro da palavra, para estudar a alquimia 
do sangue do coração humano, é preciso provir do sertão. [...] A língua 
é o espelho da existência, mas também da alma. [...] Somente 
renovando a língua é que se pode renovar o mundo. Devemos 
conservar o sentido da vida, devolver-lhe esse sentido vivendo com a 
língua... A língua serve para expressar idéias, mas a linguagem 
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corrente expressa apenas clichês e não idéias; por isso está morta, e o 
que está morto não pode engendrar idéias. Não se pode fazer desta 
linguagem corrente uma língua literária, como pretendem os jovens do 
mundo inteiro sem pensar muito (1991, p. 85-88). 
 
 

  Nessa mesma entrevista, Rosa também expressou sua opinião sobre a 

crítica, a qual, no começo da sua carreira, o atacou sem o compreender, criticando-o 

devido a um “estilo exaltado” e que permanecia no irreal. Contudo, o que foi escrito não 

o perturbou, mas revelou sua opinião sobre o que seria um “crítico ideal”:  

 

 

Um crítico que não tem o desejo nem a capacidade de completar junto 
com o autor um determinado livro, que não quer ser intérprete ou 
intermediário, que não pode ser, porque lhe faltam condições, deveria 
se abster da crítica. Infelizmente a maior parte deles não faz isso, e por 
isso acontece que tão poucos deles, geralmente, têm a ver com a 
literatura. O que tal crítico pretende, em resumo, é vingar-se da 
literatura. [...] A crítica literária, que deveria ser parte da literatura, só 
tem razão de ser quando aspira a complementar, a preencher, em 
suma a permitir o acesso à obra. [...] Em essência, deve ser produtiva e 
co-produtiva, mesmo no ataque e até no aniquilamento se fosse 
necessário (LORENZ, 1991, p. 75-76). 
 

 

  Paulo Ronái (1958), talvez assumindo a posição crítica esperada por 

Rosa, na sua estréia, contribuiu com algumas palavras, ressaltando que o leitor, vindo 

de fora, deveria se aproximar da obra rosiana para penetrar-lhe a importância literária, 

pois reconheceu que um dos processos característicos do autor é intensificar a tensão, 

aproximando o leitor de um desfecho trágico. Mesmo que ninguém conseguisse 

desemaranhar totalmente o jogo das intenções do autor, o que importaria é que o que 

cada um desvendasse fosse “o suficiente para intensificar o prazer da peregrinação por 

esse mundo denso de novidades” (RONAÍ, 1958, p. 142). Ronaí reconheceu as 

barreiras que o leitor tem de romper, pois Rosa joga com toda a riqueza da língua 

popular de Minas, não se contentando com a simples reprodução. 

  Para o leitor que busca aventurar-se no mundo rosiano, as palavras de 

Álvaro Lins (1991, p. 77) são, aparentemente, as mais confortáveis: “O melhor é 
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degustar, sem maiores preocupações, essa prosa robusta pelo que ela traz em si 

mesma, na força de seu ritmo e na sugestão numerosa do seu poder comunicativo”.  

  Guimarães Rosa talvez seja o escritor brasileiro mais divulgado nos meios 

acadêmicos nacionais e estrangeiros e detentor de uma fortuna crítica significativa e 

que cresce, a todo momento. Dos escritos sobre sua obra, há contribuições valiosas, 

evidenciando uma intensa preocupação de penetrar nos horizontes da sua arte. 

  

  

2.1. Alguns leitores sapientes do conto Meu tio o Iauaretê  

 

 

  Em 1967, Guimarães Rosa deixa-nos um novo livro, a cujos originais 

faltava a última revisão, mas com o título já escolhido: Estas estórias. Um volume que 

abrange oito estórias e mais a reportagem poética “Com o vaqueiro Mariano”. No 

entanto, desses contos, quatro já haviam sido publicados, dentre eles, “Meu tio o 

Iauaretê”, na revista Senhor, nº 25, em 1961. O conto vem a público, juntamente com 

outros escritos do autor, em 1968, em edição póstuma organizado por Paulo Ronaí pela 

Livraria José Olympio.  

Um dos primeiros estudos críticos sobre o conto é de Haroldo de Campos 

(1970), em cujo ensaio “A linguagem do Iauaretê”, reconhece que a prosa rosiana 

ocupa um lugar privilegiado na ficção brasileira devido à maneira como Guimarães 

Rosa considera o problema da linguagem.  

 Para Haroldo de Campos, o conto “Meu tio o Iauaretê” é o estágio mais 

avançado do autor com a prosa, materializando nela o “momento mágico” de 

“metamorfose”. Para ele, tal metamorfose se cumpre em ato: “... não é a estória que 

cede o primeiro plano à palavra, mas a palavra que, ao interromper um primeiro plano, 

configura o personagem e a ação, desenvolvendo a estória” (1970, p. 73). O crítico vê o 

conto como um longo monólogo-diálogo de um onceiro, que desafia a sua fala sem 

parar, contando casos de onças, bebendo cachaça, tentando desviar a atenção do 

hóspede, ao mesmo tempo em que deseja fazê-lo dormir, com algum propósito que ora 

esconde, ora revela. 
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Do ensaio de Campos, aproveitamos para nossa pesquisa seu estudo 

sobre as expressões usadas pelo onceiro, que são tematizadas por um “Nhem?”, 

intercorrente, implicando a expressão “Hein” e“Nhenhem”, do tupi “Nhenhê” ou 

“Nheheng”, como registra Couto de Magalhães em seu Curso de Língua Tupi Viva ou 

Nhehengatu.  

  O estudo de Campos contribui para a nossa pesquisa ao mostrar como 

funciona esse processo de “oncificação” do discurso do narrador, por meio de 

interjeições, expletivos, resmungos onomatopaicos que se contrapõem, desde o 

começo da sua fala, e se confundem com os monossílabos tupis incorporados ao 

discurso.  

 Ao finalizar seu ensaio, percebemos como este reforça a nossa idéia 

inicial de que há uma gradação no discurso do onceiro, que se intensifica no momento 

em que se transfigura no animal-onça e se dirige para o “clímax metamórfico”, o qual 

não é apresentado pelo texto, mas “presentificado”. O onceiro, movido pela própria 

narrativa, transforma-se em onça diante de seu interlocutor e dos leitores:  

 

 

A transfiguração se dá isomorficamente, no momento em que a 
linguagem se desarticula, se quebra em restos fônicos, que soam como 
um rugido e um estertor (pois nesse exato instante se percebe que o 
interlocutor virtual também toma consciência da metamorfose e, para 
escapar de virar pasto de onça, está disparando contra o homem-
iauaretê o revólver que sua suspicácia mantivera engatilhado durante 
toda a conversa) (CAMPOS, 1970, p. 75). 
 

  

Outra leitura sobre tal conto é a da ensaísta Walnice N. Galvão (1978), 

que nos mostra em seu ensaio “O impossível retorno” a função predominante do fogo 

no conto “Meu tio o Iauaretê”. Galvão busca nos estudos de mitologia brasileira e 

culturas indígenas latino-americanas os embasamentos para sublinhar a importância da 

relação entre onça e fogo. Sua análise sobre a cultura do povo jaguar ressalta a 

intimidade desse onceiro com as onças, além da perda de identidade e a falta de raízes 

desse homem.  Embasa-se na crença popular para falar sobre o álcool, o sangue e o 

fogo, elementos que aparecem constantemente no texto. 
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 O artigo, intitulado “Meu tio o Iauaretê – um enfoque polifônico”, de Irene 

Gilberto Simões (1976), também nós traz contribuições relevantes. Nele, a autora 

relaciona a polifonia bakhtiniana com as vozes distintas que aparecem no conto. Sua 

análise demonstra como o emprego da pontuação, a freqüência dos termos tupis, as 

repetições e interjeições mantêm a palavra bivocal e determinam o discurso dialógico.  

No aspecto da construção do tempo e espaço, Simões ainda divide a 

seqüência do conto entre “onçar” e “desonçar”, com o intuito de ressaltar a questão da 

bivocalidade, além de revelar alguns pontos de indeterminação como a questão do 

movimento da caçada e da identificação homem-onça. No entanto, sua conclusão 

caminha para outro plano, afirmando que “a transformação do homem em animal aos 

olhos do visitante corresponde à morte da linguagem, no final do conto” (1976, p. 150), 

enquanto, sob o nosso enfoque, ressaltaremos que a voz renasce, como carnalidade e 

presença nesse final insuspeitado. 

Outro trabalho interessante é o de Corgonzinho (2000), que em seu artigo 

“A tela gotejante do Iauaretê”, apresentado no Seminário Internacional Guimarães 

Rosa, propõe uma interpretação comparativa do conto com o campo semiótico das 

artes e, dessa forma, encontra equivalências com a pintura expressionista de Jackson 

Pollock, pintor norte-americano que se tornou símbolo da action painting. 

O autor parte da idéia de que toda força do conto está centrada na 

enunciação e a partir daí tece a comparação com a action painting, especialmente a 

presentificação corporal da pintura de Pollock, o que para nós, cria um interessante 

vínculo com a performance  no sentido zumthoriano, seja no ato narrativo e escritural da 

conto, seja no ato da leitura silenciosa.  

  O conto “Meu tio o Iauaretê” é também objeto de estudo de outras áreas, 

como a Semiótica. No Seminário Internacional de Fonologia, em 2002, Simões e 

Martins (2004) em “Fonologia, estilo e expressividade”, levantaram as qualidades 

fônicas e valores expressivos da narrativa, focalizando, sobretudo, a onomatopéia e a 

sugestão. A interpretação fundada sobre a semiótica de Pierce, levanta os valores 

icônicos, indiciais e simbólicos dos fonemas e de suas combinatórias e daí extrai as 

sugestões se sentido. Tal análise contribui para a perspectiva da performance na leitura 

silenciosa do conto, pois, como afirmam as autoras, os signos (ora ícones, quando 
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imitativos, ora índices, quando sugestivos) prestam-se à “construção sonoplástica das 

cenas, dando-lhes realces de verossimilhança e dinamizando o texto” (SIMÕES e 

MARTINS, 2004, p. 06). 

  A análise das “interjeições-onomatopaicas” revela componentes 

imagéticos na construção do onceiro. Além disso, o estudo da estrutura sonora do texto 

reforça nossa idéia de que há um embate entre a palavra e a voz em “Meu tio o 

Iauaretê”. O estudo fônico leva-nos a pensar, assim como as autoras, que esse 

processo de narração, entremeado por interjeições, onomatopéias e frases truncadas, 

faz com que o leitor seja estimulado para uma participação auditiva, visual e imaginativa 

que o leve à construção de um sentido multisensorial para o texto. 

  Essa abertura de elementos desestabilizadores da escrita em “Meu tio o 

Iauaretê” é também o caminho que segue Perino (2005) sem eu texto “A fala do 

Iauaretê”, publicado na revista Espéculo. Acredita o autor que a linguagem oral, na 

escrita literária, contribui para a manutenção da obra aberta, sujeita a renascer a cada 

leitura, e ainda, que a fala é a língua em plena atividade e constitui o instrumento 

fundador com que Guimarães Rosa cria sua singularidade escritural. 

  Sua análise reconhece que a fala do narrador atinge o leitor, por meio do 

interlocutor presente na trama, evitando, desse modo, o termo monólogo, pois 

reconhece uma segunda pessoa presente no discurso. Também reconhece a existência 

de um sujeito nômade, que se identifica ao totem-onça e extermina a espécie humana, 

à qual pertencera, rememorando uma saga tupi. 

  Ao falar da metamorfose do narrador, reforça a idéia do ato performativo 

desse narrador-intérprete, que mimetiza o movimento da onça, no discurso, fazendo 

dele um acontecimento presente:  

 

 Uma linguagem predominantemente metonímica, com a gradativa 
perda das referências humanas dando lugar a identificações com 
detalhes físicos e comportamentais da sua nova espécie. Rejeita o 
cozido e é seduzido pelo vermelho-sangue do cru, comida de onça. Não 
tem sal e detesta o preto que queria comer a toda hora, dois símbolos 
do homem civilizado. Enfim, o conto seduz e fascina por lidar com 
sentimentos muito primitivos do homem (PERINI, 2005, p. 04). 
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Calobrezi (2003) em “Entre a vida e a morte, o narrar...”, também 

apresentado no Seminário Internacional Guimarães Rosa, revela-nos como a morte e a 

alteridade imbricam-se, compondo uma rede de relações para a construção global do 

sentido da história. Segundo a autora, a alteridade é evidenciada no confronto do 

onceiro com as pessoas e assumida na “criação de um duplo”: 

 

O refúgio no duplo é um expediente do onceiro em relação a seu 

processo de desumanização, ou seja, a negação (espécie de morte) de 

sua vida enquanto homem. No duplo defrontam-se o humano (o 

universo conhecido e “real”) e o outro (o desconhecido, o imaginário), 

interseccionando-se ambas as esferas (CALOBREZI, 2003, p. 168). 

 

  A autora reconhece, também, como a palavra é fundamental no conto, 

pois “dá ao visitante meios para conhecer o narrador e pressupor sua futura atuação e, 

sobretudo, permite o trânsito do onceiro nas esferas da realidade e da imaginação” 

(CALOBREZI, 2003, p. 169). Dessa forma, que “a voz do outro revela o duplo”, que o 

onceiro encarna e concretiza, uma vez que seu comportamento se aproxima do animal 

por imitação, fato que causa estranhamento no leitor, devido à inusitada relação 

estabelecida entre o humano e o animal.  

Em “O Senhor do Fogo (Meu tio o Iauaretê)”, de Lino (2004), pesquisadora 

e estudiosa do conto rosiano desde sua dissertação de mestrado “A alegoria no 

Iauaretê” (1996) parte-se da idéia de que a narração tece um texto fragmentário, pois 

os fatos surgem da memória do narrador e este parece perdido no “labirinto da 

linguagem pervertida, ambígua” (LINO, 2004, p. 99). Na alternância entre a atração e a 

repulsão pela palavra, surge o contar que busca funcionar como uma “canção de ninar”, 

embalando o interlocutor, possível presa do onceiro. Contudo, a autora reconhece uma 

luta do narrador consigo mesmo, a fim de não contar a verdade ao ouvinte – verdade 

inacessível, negada para em seguida ser afirmada e, por meio dela, o narrador exerce o 

poder de alterar a ordem, “velá-la ou revelá-la”. A autora observa, ainda, que há a 

descontinuidade narrativa pelo encaixe de outras histórias: micro-narrativas inseridas na 
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narrativa principal. Para desenvolver sua idéia, ressalta a freqüência dos comentários 

sobre a bebida consumida durante o conto, retomando o estudo de Galvão (1978): 

 

 Embebedar-se como o sangue das vítimas acontece com as onças e é 
o que faz o narrador também, ao embriagar com o álcool (o fogo “bom, 
bonito”, vermelho como o sangue). O álcool, o sangue e o fogo, neste 
conto, ‘queimam’ o triângulo incandescente onde o narrador se perde” 
(LINO, 2004, p. 103).  

 

 

  O objetivo do ensaio é assinalar a alegoria presente no conto pela 

aproximação com os mitos indígenas que nomeiam a onça como o Senhor do Fogo 

como ocorre com o mito “Kaiapó-Gorotire: origem do fogo”. O homem-onça, como as 

figuras antropológicas dos Olmecas, os quais possuíam traços felinos, afirma-se onça.  

Essa analogia se faz por meio de uma narração que não alinha os fatos, 

mas arrisca-se em meio a lembranças confusas do onceiro que traz a palavra 

“evanescente”, “incandescente”, tornando-a acessível à faculdade visual e fazendo-nos, 

assim como o onceiro, “entender no escuro”. Para Lino, esse é um procedimento 

alegórico que prevalece através da tupinização visível em intervalos da linguagem, 

contribuindo para a androzoomorfose do onceiro em onça.Linguagem desdobrada que, 

segundo a autora, mostra o núcleo semântico da noção de catástrofe: 

 

 Angustiado, o homem-iauaretê possuído pelo ‘demônio da linguagem’, 
ferido e expulso do paraíso, narra os crimes, a culpa. Ser ‘em pedaços’, 
como sua linguagem fragmentária, busca a salvação na integração com 
a onça, tornando-se o homem-jaguar, o alegórico “Senhor do Fogo” 
(LINO, 2004, p. 107). 

 

 

  Além desses artigos e ensaios publicados, há também dissertações que 

abordam o conto “Meu tio o Iauaretê” com diferentes objetivos. 
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  Ribeiro (2004) em sua dissertação de mestrado intitulada “A metamorfose: 

a instabilidade dos corpos em ‘Meu tio o Iauaretê’, de Guimarães Rosa, e a ‘A 

metamorfose’, de Franz Kafka”, investiga o estado de “transitoriedade e instabilidade da 

forma” por meio das obras literárias citadas no título. Constata as peculiaridades do 

fenômeno de transformação ocorrido em ambos os textos, propondo, no que se refere à 

escrita rosiana, o conceito do texto-corpo em metamorfose. 

  Fonseca (2004), em seu estudo “Os bichos de muita antiguidade. 

Anticonvenções do contar em Guimarães Rosa”, discute algumas questões relativas à 

gênese do conto, tomando Guimarães Rosa como paradigma, pois o autor resgata 

aspectos referentes às formas ancestrais de contar, atualizando-as. Estuda essa 

atualização do conto popular de tradição oral à luz da metalingüística bakhtiniana, 

utilizando o conto “Meu tio o Iauaretê”, entre outros do autor, pois acredita que nele se 

concretizam os aspectos da obra de Guimarães Rosa que dizem respeito ao discurso. 

Um ensaio significante para nossa pesquisa é o artigo “Uma narrativa 

entre dois mundos: Meu tio o Iauaretê”, de Almeida (1999), apresentado no Congresso 

da Abralic Norte/Nordeste, no qual retoma-se o conceito de antropofagia como tradução 

para discutir a trama não convencional de textos que são uma mescla lingüística, como 

ocorre com o conto “Meu tio o Iauaretê”. A autora aborda o conto como um “vetor” entre  

duas culturas, a ocidental e ameríndia, questionando como a cosmologia tupi participa 

da construção da narrativa.  

  Segundo Almeida (1999), o papel do narrador alcança uma importância 

maior porque a ele se confere o “ponto de vista”. Nota que a condição comum aos 

humanos e animais, nessa narrativa, é a “humanidade” e não a animalidade, “uma vez 

que a ‘humanidade’ é o nome da forma geral do Sujeito: qualquer ser/objeto que 

expressa um ponto de vista” (ALMEIDA, 1999, p. 349). 

  Ressalta, ainda, que a linguagem do Iauaretê é como uma “mescla de 

línguas”, pois o narrador usa a construção sintática própria do tupi, tal como 

Cunhambebe, o grande chefe tupinambá (Viveiros de Castro apud Almeida, 1999, p. 

349). Esse modo de falar e ser re-configura o narrador em duas dimensões: ser onça e 

ser homem. 
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  Almeida (1999) percebe que caçador e onça se reencontram e se fundem, 

pois são possuidores de uma humanidade comum, enquanto o visitante não 

compartilha das mesmas referências. O zagaieiro afirma sua genealogia-onça e 

encontra sua ancestralidade, assumindo-se onça. 

  O devir-onça do zagaieiro manifesta, também, um canibalismo, tema 

desenvolvido por Almeida no ensaio “Tornar-se outro: devir-animal e canibalismo em 

Meu tio o Iauaretê” (2002), no qual questiona quem é esse narrador: “personagem 

misterioso, suspeito, fazedor de tocaia, caçador de onça, um zagaieiro” (ALMEIDA, 

2002, p. 238). Segundo a autora, a fala da personagem funda-se no esquecimento ou 

no que seria um segredo que, expresso na voz, revela o devir-animal, que se apresenta 

como uma postura do corpo da personagem:  

 

Ao afirmar-se como aquele que caça com a zagaia, o narrador reafirma 
um corpo, numa luta que o coloca face a face e em complementaridade 
com o adversário. Portanto, o corpo aparece manifesto na sua 
contigüidade, zagaieiro/zagaia/onça, presos na mesma condição, 
ligados num único movimento, fundindo-se no fluxo do sangue, que se 
esvai do corpo da onça açambarcando o corpo do caçador. O corpo do 
zagaieiro, dominado pelo fluxo da onça é submetido a um contágio que 
o torna onça. O corpo, que aparece primeiro imobilizado pela posição 
de quem narra, no desenrolar da narrativa torna-se o objeto de seu 
confronto. [...] Com o desaparecimento do confronto, ponto de vista/ 
objeto fundem-se no mesmo sujeito. A voz desterritorizante propicia o 
devir-animal. [...] Submetido ao excesso, ele flui, vermelho como 
sangue, muda sua forma, mas não abole a essência. O excesso 
causado pela impossibilidade implícita ao devir contém a morte do 
zagaieiro. Ele a encontra em uma inescapável passagem para a 
alteridade: devir-Onça, devir-Animal, devir-Morto (ALMEIDA, 2002, p. 
243). 

 

  É a voz que propicia o devir-animal assim como o narrador encontra sua 

ancestralidade-onça no contato sexual com a onça Maria-Maria, passando de inimigo a 

protetor. O devir-onça do zagaieiro manifesta um canibalismo, como conclui a autora: 

 

Ao tornar-se onça, o antes caçador de onça afirma uma aliança com a 
animalidade, cujo movimento exterior não impõe o 
desaparecimento/destruição de sua humanidade, que ele compartilha 
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com os vizinhos do seu rancho. Ao tornar-se onça, ele projeta o desejo 
de ir além da condição humana. [...] encravado entre duas matilhas, o 
zagaieiro está nas bordas e torna-se um canibal, mas não um homem 
que devora outro homem, ele torna-se Eu-onça e tal, como 
Cunhambebe, também afirma um devir-animal  (ALMEIDA, 2002, p. 
244). 

   

 

Tal ensaio traz contribuições significativas para a nossa pesquisa, uma 

vez que discutimos a questão vocal e corporal no texto literário.  Vemos que a 

performance do narrador-intérprete, no campo textual, levanta-se do papel por meio da 

performance do co-intérprete, ou seja, do leitor, que faz da leitura uma escuta, mais 

ainda, faz da leitura uma experiência, uma travessia. 

A partir desses estudos, observamos a contribuição significativa que tal 

dissertação trará ao enfocar o elemento vocal, a performance e a grande contribuição 

dos teóricos como Iser e Zumthor para esse momento de reflexão. 
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CAPÍTULO III  

A FIGURA DO NARRADOR: ENTRE A PALAVRA E A VOZ 

 
 
  A leitura do conto “Meu tio o Iauaretê”5 deixa-nos a impressão de um jogo 

entre caça e caçador, devido aos artifícios que somente o autor implícito conhece e que 

está oculto no discurso do narrador. O conceito de autor implícito, proposto por Booth 

(1980), nos leva a pensar que o autor pode escolher seus disfarces, porém nunca optar 

por desaparecer, e assim, não ignora o fato de que “algumas partes da ação prestam-

se melhor a ser representadas, outras a ser relatadas” (1980, p. 165). No conto, o 

narrador é um elemento criado por esse autor implícito e é ele quem, como 

personagem, cataliza toda a força da narrativa, exercendo efeito sobre o interlocutor 

ficcional, a quem se dirige no nível da história e, por meio desse espaço dialogal, acaba 

atingindo, também, o leitor.  

  Em “Meu tio o Iauaretê”, o narrador faz uso de uma fala ininterrupta, 

marcada por sons e rugidos e, mais ainda, encena essa fala por meio de uma 

linguagem com sua força criadora, que compromete a totalidade do corpo do leitor. 

Esse narrador revive os “causos” retidos em sua memória, buscando traduzir no 

presente de seu ato discursivo o invisível no visível. A narração é marcada por suas 

percepções, pensamentos e sentimentos, ora revelando, ora ocultando a ação de 

caçar. Tal narrador se aproxima daquele das tradições orais, pois como um típico 

“artesão”, pratica uma arte que coordena a alma, o olho e a mão (BENJAMIM, 1985, p. 

220). 

  O que percebemos é uma gradativa “oncificação” do discurso do 

narrador, o “discurso como acontecimento”, instaurando a performance na escritura 

literária: o aqui-agora de uma escrita caligráfica, que se constrói como corpo autônomo 

entre a palavra e a voz e aciona as sensações múltiplas do leitor. Palavras e espaços 

vazios que criam um ritmo tato-olfativo-visual, pelo qual o texto torna-se organismo vivo 

e corporal e “a leitura se enriquece com o olhar” (ZUMTHOR, 2000, p. 86). 

                                                 
5 Para a elaboração deste trabalho, utilizamos a 5ª versão de Estas Estórias. (Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2001, p. 191-235). Também estabelecemos para as referências do conto a sigla MTI. 
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3.1. A chegada 

  

 A cena de abertura oferece a linha mestra que se desenvolverá no 

decorrer da narrativa. Cria-se uma situação enunciativa na qual levantam-se duas 

figuras: o eu-narrador e o outro-interlocutor. É na enunciação que descobrimos, aos 

poucos, quem é esse onceiro e, também, quem é o interlocutor. 

 

 

- Hum? Eh-eh... É. Nhor sim. Ã-hã, quer entrar, pode entrar... Hum, 
hum. Mecê sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Hum-
hum...Eh. Nhor não, n’t, n’t... Cavalo seu é esse só? Ixe! Cavalo tá 
manco, aguado. Presta mais não. Axi... Pois sim. Hum, hum. Mecê 
enxergou este foguinho meu, de longe? É. A’pois. Mecê entra, cê pode 
ficar aqui.  
Hã-hã. Isto não é casa... É. Haverá. Acho. Sou fazendeiro não, sou 
morador... Eh, também não sou morador, não. Eu – toda a parte. Tou 
aqui, quando eu quero eu mudo. É. Aqui eu durmo. Hum. Nhem? Mecê 
é que tá falando. Nhor não... Ce vai indo ou vem vindo? 
Hã, pode trazer tudo pra dentro. Erê! Mecê desarreia cavalo, eu ajudo. 
Mecê peia cavalo, eu ajudo... Traz alforje pra dentro, traz saco, seus 
dobros. Hum, hum! Pode. Mecê cipriuara, homem que veio pra mim, 
visita minha; ia-nhã? Bom. Bonito. Cê pode sentar, pode deitar no jirau. 
Jirau é meu não. Eu – rede. Durmo na rede. Jirau é do preto. Agora eu 
vou fiar agachado. Também é bom. Assopro o fogo. Nhem? Se essa é 
minha, nhem? Minha é a rede. Hum. Hum-hum. É. Nhor não. Hum, 
hum...então, por que é que mece não quer abrir o saco, mexer no que 
tá dentro dele? Atié! Mecê é lobo gordo... Atié!... É meu, algum? Que é 
que eu tenho com isso? Eu tomo suas coisas não, furto não. A-hé, a-hé, 
nhor sim, eu quero. Eu gosto. Pode botar no coité. Eu gosto, demais... 
Bom. Bonito. A-hã! Essa sua cachaça de mecê é muito boa. Queria 
uma medida-de-litro dela... Ah, munhãmunhã: bobagem. Tou falando 
bobagem, munhamunhando. Tou às boas. Apê! Mecê é homem bonito, 
tão rico  (MTI, 2001, p.191-192). 
 
 

Entre ditos e não-ditos, surge a figura do narrador: um onceiro, matuto, 

que se expressa por meio de interjeições e frases mal articuladas, como se  imitasse o 

ruminar de um animal. Tal onceiro recebe uma visita inusitada e a submete a um 

interrogatório, sem mesmo lhe dar tempo para responder, intercalando as perguntas 

com não-palavras, onomatopéias, num aparente monólogo. A chegada dessa visita nos 

revela a desconfiança desse narrador: “Como é que sabia? Hum-hum...” (MTI, p. 191).  
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Percebemos um caráter nômade, mutável e ambíguo depreendendo-se  

dos ditos e não-ditos do onceiro. Apresenta-se através de negaceios, deixando dúvidas 

sobre sua identidade: “Acho. Sou fazendeiro não, sou morador... Eh, também não sou 

morador, não. Eu – toda a parte. Tou aqui, quando eu quero eu mudo” (MTI, p.191).  

Ele não se revela ao interlocutor e estabelece uma relação de 

cordialidade, ressaltando a sua hospitalidade: “Mecê desarreia cavalo, eu ajudo. Mecê 

peia cavalo, eu ajudo... [...] Cê pode sentar, pode deitar no jirau” (MTI, 191), ao mesmo 

tempo, que instiga o forasteiro a relatar sobre o motivo de sua vinda, o que traz, se está 

só. Deixa transparecer, no seu discurso, que tirará algum proveito da presença do 

viajante, o qual é, várias vezes, elogiado com os adjetivos “bom” e “bonito”. 

Na narrativa também há índices discursivos que fazem emergir a 

identidade do interlocutor: forasteiro que não fala, mas do qual é possível perceber os 

gestos na fala do narrador: “A-hã, quer entrar, pode entrar”; “Nhem? Mecê é que tá 

falando” (MTI, p. 191). Sua imagem pode ser construída pelo discurso do onceiro: 

“Mecê cipriuara, homem que veio pra mim, visita minha; ia-nhã? Bom. Bonito” (MTI, p. 

191); “Mecê é lobo gordo...”; “Mecê é homem bonito, tão rico” (MTI, 193). E, ainda, é 

possível perceber as inferências que esse interlocutor faz, em busca de uma confissão: 

“Ã-hã, preto vem mais não. Preto morreu. Eu cá sei?” (MTI, p.192). Também oferece 

“presentes” com intuito de manter a cordialidade: “Eh, mais, nhor sim. Eu gosto. 

Cachaça de primeira. Mecê tem fumo também? [...] Mecê quer me dar, eu quero. 

Apreceio” (MTI, p.193). 

Na cena enunciativa, percebemos a presença e as constantes inferências 

do forasteiro por meio do discurso do narrador: “Café, tem não. Hum, preto bebia café, 

gostava [...] Nhem? Rancho não é meu, não; rancho não tem dono. Não era do preto 

também não” (MTI, p. 194, grifos nossos). As seqüências das respostas do onceiro, 

grifadas nesse estudo, mostram que o interlocutor também está curioso para conhecer 

seu anfitrião, dando início a uma estratégia de caça que se desenvolverá no decorrer 

da narrativa. 

Há um confronto implícito entre essas duas figuras: narrador onceiro e 

interlocutor forasteiro: 
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 Eh, eh. Camarada de mecê tá aqui ‘manhã, com condução? Será? Cê 
tá com febre? Camarada decerto traz remédio... Hum, hum, nhor não. 
Bebo chá do mato. Raiz de planta. Sei achar, minha mãe me ensinou, 
eu mesmo conheço. Nunca tou doente. Só pereba, ferida brava em 
perna, essas ziquiziquas, arruba. Trem ruim, eu sou bicho do mato [...] 
Nhem? Ã-hã, é, tá escuro. Lua ainda não veio... Hum, não tem. Tem 
candieiro não, luz nenhuma. Sopro o fogo. Faz mal não, rancho não 
pega fogo, tou olhando, olholho. Foguinho debaixo da rede é bom-
bonito, alumêia, esquenta. Aqui tem graveto, araçá, lenha boa. Pra mim 
só, não carece, eu sei entender no escuro. Enxergo dentro dos matos   
(MTI, p. 192, grifos nossos). 

 

 

O interlocutor encontra-se presente no campo dialógico por meio da voz 

enquanto presença de um corpo e não da sua palavra propriamente dita, já que está foi 

inferida por meio do discurso do narrador. É nesse vazio entre o dito pelo forasteiro e 

sua representação no discurso do narrador, que podemos inferir não apenas o dito, 

mas o tom, o gesto, a presença de uma voz. 

Entre monossílabos, interjeições, o uso exagerado de reticências, 

expressões tupis e onomatopéias, somos colocados a par de um contexto duplo: um 

homem rústico recebe um viajante solitário na sua simples casa, que é iluminada por 

um “foguinho”6.  O motivo da visita do forasteiro não é revelado inicialmente, apesar das 

interrogações do onceiro. Por trás de uma história visível, temos uma outra, cifrada: 

quem é a caça e quem é o caçador? 

Já na cena da chegada, portanto, anuncia-se a mutação e a duplicidade 

criadora de “vazios” e “índices de indeterminação” no texto: de um lado o narrador- 

onceiro, de outro, o interlocutor –viajante, inseridos num contexto de cordialidade de 

uma visita e o confronto de uma caçada entre os dois oponentes. Até mesmo no nome 

do narrador-onceiro se reflete o nomadismo de uma identidade em contínua 

metamorfose: 

 

Ah, eu tenho todo nome. Nome meu minha mãe pôs: Bacuriquirepa. 
Bréo, Bréo, também. Pai meu me levou pra o missionário. Batizou, 
batizou. Nome de Tonico; bonito, será? Antonho de Eiesús... Depois me 

                                                 
6 Em seu ensaio, “O impossível retorno”, Galvão (1978) ressalta o poder do fogo e como o onceiro foi 
traído por ele: pelo fogo do seu rancho foi encontrado; pelo fogo da cachaça foi revelado; pelo fogo do 
revolver foi destruído.  
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chamavam de Macuncôzo, nome era de um sítio que era de outro dono, 
é – um sítio que chamam de Macuncôzo... Agora, tenho nome nenhum, 
não careço. Nho Nhuão Guede me chamava de Tonho Tigreiro... Agora 
tenho nome mais não... (MTI, p. 216). 

 

 

Desde pequeno sua identidade estava dividida entre ser índio e ser 

branco: A mãe era de uma tribo Tupi, assentada às margens do Iriri, enquanto o pai, 

homem branco, mal sabia dele.  A relação com o pai era diferente daquela que tinha 

com a mãe. Esta lhe ensinava muitas coisas como: histórias de seu povo, os segredos 

das ervas medicinais, o valor da liberdade e o medo da prisão. A mãe lhe dá um nome 

indígena, já o pai batiza-o com um nome de caráter religioso: Antônio de Jesus.  

Esse confronto entre o religioso e o seu oposto fazem de seu nome um 

signo em mutação, até o vazio do não nome, que é o espaço da voz, presença perdida 

que transcende o símbolo lingüístico e irmana o homem com os outros seres vivos, 

inclusive animais. De Bacuriquirepa, a Antonho de Eiesús e Tonho Tigreiro até não ter 

“nome mais não”, temos uma gradação em busca da voz primordial, que nasce, 

justamente, do silêncio: “A voz jaz no silêncio; às vezes ela sai dele, e é como um 

nascimento. Ela emerge de seu silêncio matricial” (ZUMTHOR, 2005, p. 63). 

O relato desse onceiro assume a função preditiva – narração anterior à 

história (GENETTE, 1985), prevendo-se já nessa abertura o que acontecerá no final: a 

transfiguração do narrador-onceiro em onça. A presença de um viajante solitário 

colocará à prova sua identidade, revelando-nos se é homem ou se é onça. Os 

“vocalises” “hum, eh-eh, nhor sim, ã-hã”, além de cumprirem uma função de 

aproximação - função fática - entre o eu-narrador e o outro-interlocutor, também já 

anunciam a metamorfose final do discurso do onceiro, o qual perde sua articulação 

lingüística, mas ganha a presença vocal e inarticulada da “linguagem-onça”. 
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3.2. A preparação da caçada 

 

3.2.1. Estratégias do narrador onceiro 

 

  Depois de instalar o visitante, o narrador-onceiro prepara estratégias para 

capturá-lo. Uma dessas estratégias é o uso de vocalises, cuja função chave é manter o 

contato e a cumplicidade com seu interlocutor-forasteiro (função fática) por meio de não 

palavras que, no entanto, são presenças vocais: “Hum? Eh-eh... É. Nhor sim. [...] Hum-

hum...Eh. Nhor não, n’t, n’t... ”.(MTI, 191); “Hum. Hum-hum. É. Hum. Iá axi”. (MTI, 

p.196); “Hum. É. Hum-hum. Nhor não. Hum... Hum-hum... Hum...” (MTI, p. 213). 

  Há, ainda, a repetição constante de um canto paralelo, que percorre toda 

a narrativa, questionando o medo do interlocutor: “Cê tem medo?” (MTI, p.195); “Mecê 

viu a sombra? Então mecê tá morto... Ah, ah, ah... Ã-ã-ã-ã... Tem medo não, eu tou 

aqui” (MTI, p. 200); “Cê quer ver? Mecê tá tremendo, eu sei. Tem medo não, ela não 

vem, vem só se eu chamar” (MTI, 202); “Cê tem medo? Eu tenho não. Eu sinto dor 

não...” (MTI, p. 204); “Axé... Eu sei, mecê quer saber, só se é pra ainda ter mais medo 

delas, ta-hã?” (MTI, p.211); “Eh, urrou e mecê não ouviu, não. Urrou cochichado... Mecê 

tem medo, tem medo? Tem medo não?” (MTI, p. 224). 

  Essa espécie de refrão acaba tornando o “medo” uma presença forte na 

narrativa, funcionando simultaneamente como alerta para o interlocutor e defesa para o 

onceiro, o único capaz de enfrentar essa figura que se intensifica à medida que a 

narrativa avança. 

  A maior estratégia do narrador, porém, é quando se propõe a narrar os 

“causos” sobre as caçadas de onças, que engrandecem seus feitos, sua coragem e 

valentia, assim como intimidam seu interlocutor:  

 

 

Nhenhem? Eu cacei onça, demais. Sou muito caçador de onça. Vim 
aqui pra caçar onça, só pra mor de caçar onça. Nhô Nhuão Guede me 
trouxe pra cá. Me pagava. Eu ganhava o couro, ganhava dinheiro por 
onça que matava. Dinheiro bom: glim-glim... Só eu é que sabia caçar 
onça. Por isso Nhô Nhuão Guede me mandou ficar aqui, mor de 
desonçar este mundo todo (MTI, p. 195). 
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 A função de desonçar lhe dá uma missão épica de alcance universal. 

Essa heroicidade se destaca quando o onceiro narra os casos de caçadas de onças, 

num discurso envolvente e materializador daquilo que foi passado, no presente do 

relato: 

 

Nhor sim, umas já me pegaram. Comeram pedaço de mim, olha. Foi 
aqui no gerais não. Foi no rio de lá, outra parte. Os outros 
companheiros erraram o tiro, ficaram com medo. Eh, pinima malha-
larga veio no meio do pessoal, rolou com a gente, todos. Ela ficou 
dôida. [...] Riscou esta cruz em minha testa, rasgou minha perna, unha 
veio funda, esbandalha, muçuruça, dá ferida-brava. Unha venenosa, 
não é afiada fina não, por isso é que estraga, azanga. Dente também. 
Pa! Iá, iá, eh, tapa de onça pode tirar a zagaia da mão do zagaieiro... 
Deram nela mais de trinta pra quarenta facadas! Hum, cê tivesse lá, cê 
agora tava morto... Ela matou quage cinco homens. Tirou a carne toda 
do braço do zagaieiro, ficou o osso, com o nervo grande e a veia 
esticada... Eu tava escondido atrás da palmeira, com a faca na mão. 
Pinima me viu, abraçou comigo, eu fiquei por baixo dela, misturados. 
Hum, o couro dela é custoso pra se firmar, escorrega, que nem sabão, 
pepêgo de quiabo, destremece a tôrto e a direito, feito cobra mesmo, 
eh, cobra... Ela queria me estraçalhar, mas já tava cansada, tinha 
gastado muito sangue. Segurei a boca da bicha, ela podia mais morder 
não. Unhou meu peito, desta banda de cá tenho mais maminha não. Foi 
com três mãos! Rachou meu braço, minhas costas, morreu agarrada 
comigo, das facadas que já tinham dado, derramou o sangue todo... 
(MTI, p. 206-207). 

 

 

Seu discurso assume uma função simultânea entre a narração e a história 

propriamente dita, pois ao narrar os causos passados, convoca o interlocutor para o 

momento presente, como forma de ameaça: “Hum, cê tivesse lá, cê agora tava morto...” 

(MTI, 206). Por meio desse jogo temporal e do uso de vocalises (pa, iá, iá, eh), reforça-

se o ato performativo do aqui-agora do discurso do narrador. 

Após relatar o caso de outras onças, Pé-de-Panela e Maneta, por 

exemplo, o narrador passa a contar histórias de assassinatos e mortes estranhas. 

Novas narrativas se abrem dentro da narrativa maior como forma de avisar ao 

interlocutor o que poderá acontecer com ele caso insista na sua idéia de caçá-lo: “Ói: 

mecê gosta de ouvir contar, a’pois, eu conto” (MTI, p. 227). Ocorre, então,  a narração 
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interlacada, por meio de micro-relatos, cuja intenção é a de intimidar, cada vez mais, o 

interlocutor, que deverá perceber no não-dito desses “causos” a ameaça: 

 

 

Saí de debaixo de árvore, fui lá, encontrar com ele, mor de cercar, mor 
d’ele não vir, que preto Tiodoro tinha mandado. 
- ‘Que é que tu tá fazendo por aqui, onceiro senvergonha?!’ – foi que ele 
falou. Me gritou, gritou, valente, mesmo. 
- ‘Tou espiando o rabo da chuva...’ – que eu falei. 
- ‘Pois, por que tu não vai espiar tua mãe, desgraçado!?’ – que ele tornou 
a gritar, inda gritou, mais muito. Ô homem aquele, pra ter raiva. 
Ah, gritou, pois gritou? Pa! Mãe minha, foi? Ah, pois foi. Pa! A’ bom. A’ 
bom. Aí eu falei com ele que a onça Porreteira tava escondida lá no 
fundão da pirambeira do desbarrancado. 
- ‘X’ eu ver, x’ eu ver já...’ – que ele falou. ‘E – ‘txi, ´mentira tua não? Tu 
diabo mente, por senvergonheira!’ 
Mas ele veio, chegou na beira da pirambeira, na beiradinha, debruçou, 
espiando pra baixo. Empurrei! Empurrei, foi só de um tiquinho,nem não 
foi com força: geralista seo Riopôro despencou no ar... Apê! Nhem-nhem 
o que? Matei, eu matei? A’ pois, matei não. Ele inda tava vivo, quando 
caiu lá em baixo, quando onça Porreteira começou a comer... bom, 
bonito! Eh, p’s, eh porá! Erê! Come esse, meu tio... (ROSA, 2001, p. 230, 
grifos nossos). 

 
 
 
  É um discurso feito acontecimento (ZUMTHOR, 2000), devido ao relato 

que é palavra e voz, presença no aqui-agora da cena relatada. Os vocalises cooperam 

com a presentifição do discurso desse narrador, o qual encena o passado, atualizando-

o no instante em que conta. É possível inferir os gestos, os movimentos do narrador 

que mimetiza em seu corpo e na sua voz os movimentos da onça. 

 

 

3.2.2. As estratégias do interlocutor 

 

  Esse forasteiro, que guarda segredo sobre seu verdadeiro propósito, 

também tem estratégias para que o onceiro relate e confesse seus possíveis crimes. 

A primeira estratégia que põe em prática é a oferta da cachaça: “A-hé, a-

hé, nhor sim, eu quero. Eu gosto. Pode botar no coité. Eu gosto, demais... Bom, bonito. 

A-hã! Essa sua cachaça de mecê é muito boa. Queria uma medida-de-litro dela...” (MTI, 
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p.192). O onceiro expressa alegria ao recebê-la, “a-hé, a-hé”, e o outro percebe que 

poderá obter sucesso com sua estratégia, pois nota a vulnerabilidade do onceiro 

quando bebe a cachaça.  

Não devemos deixar de observar a presença da cachaça: “Essa sua 

cachaça de mecê é muito boa” [...] “Cachaça de primeira” [...] “Eh, essa cachaça é boa!” 

(MTI, p.192), que já indicia uma estratégia do interlocutor para um possível ataque. A 

embriaguez é uma tática para os dois oponentes já que também o narrador tenta 

embriagar o outro com seus relatos, noite afora. A questão da bebida é um vazio (ISER, 

1996) no plano do discurso, um ponto de indeterminação entre o dito e o negado, uma 

potência de negação (ISER, 1996): “Uai, eu bebo até suar, até dar cinza na língua” 

(MTI, p.198); “Fico bêbado só quando eu bebo muito, muito sangue...“ (MTI, p.210). O 

narrador precisa da cachaça para prosear, porque tem dificuldade em articular a 

linguagem dos homens, mas é o sangue que o deixa bêbado e fora de si, capaz de 

articular a linguagem das onças, e até quem sabe, agir e se transformar numa delas. 

Notamos nos vazios deixados no discurso, que o interlocutor procura 

ocultar o confronto, por meio de uma relação cortês: “Nhem? Camarada traz outro 

garrafão? Mecê me dá? Hã-hã... Ããã...Apê! Mecê quer saber? Eu falo. Mecê bom-

bonito, meu amigo” (MTI, p. 213). 

Se havia a cortesia aparente como estratégia de caçada do onceiro, o 

mesmo ocorre em relação ao interlocutor: 

 

 

Cê tá espiando. Cê quer dar pra mim esse relógio? Ah, não pode, não 
quer, tá bom... Tá bom, dei’stá! Quero relógio nenhum não. Dei’stá. 
Pensei que mecê queria ser meu amigo... Hum. Hum-hum. É. Hum. Iá 
axi. Quero canivete não. Quero dinheiro não. Hum. [...] Mas então agora 
pode me dar canivete e dinheiro, dinheirim. Relógio quero não, tá bom, 
tava era brincando. Pra quê que eu quero relógio? Não careço... (MTI, 
p. 196, grifos nossos). 
 
 

O interlocutor busca criar intimidade, porém, o jogo do onceiro entre 

oferecer-negar, querer-não querer, além de sua esperteza, desarma o interlocutor: 

”Pensei que mecê queria ser meu amigo... Hum. Hum-hum” (MTI, p. 196).  
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  No discurso do narrador, pode-se inferir as perguntas desse forasteiro em 

busca de informações: “Cê quer saber de onça?” (MTI, p.198); “Eh, mecê quer saber? 

Não, isso eu não conto. Conto não, de jeito nenhum... Mecê quer saber muita coisa” 

(MTI, p. 202); “Nhem?... Pra quê é que mecê carece de saber? Eles eram seus 

parentes? Axi!” (MTI, p. 203); “Donde foi que aprendi?” (MTI, p.205). 

  Durante o relato, percebemos que o interlocutor pode estar se 

expressando por meio da sua própria voz e não apenas por gesto. São pontos de 

indeterminações, pois apesar de serem poucas passagens, convém registrá-las. Essas 

construções textuais se destacam no relato no onceiro principalmente por sua diferença 

gramatical: “Como é que chamavam? Pra quê é que mecê carece de saber? Eles eram 

seus parentes?” (MTI, p. 203, grifos nossos); “Sei lá de nada... Hã-hã. E os machos? 

Muito, ih, montão” (MTI, p. 212, grifos nossos); “Mecê quer saber? Eu falo. Mecê bom-

bonito, meu amigo meu. Quando é que elas casam? Ixe, casar é isso? Porqueira” (MTI, 

p. 213, grifos nossos); “Esse é barulho de onça não. Urucuéra piou, e um bichinho 

correu, destabocado. Eh, como é que eu sei?! Pode ser veado, caititú, capivara. Como 

é?  Aqui tem é tudo... ” (MTI, p. 224, grifos nossos).  

  O narrador-onceiro, astuto, percebe as estratégias do interlocutor, 

induzindo-o ao sono:  

 

 

Por que é que não deita? – fica só acordado me preguntando coisas 
depois eu respondo, depois cê pregunta outra vez coisas? Pra quê? [...] 
Tou vendo, cê tá com sono. [...] Pra quê mecê ta preguntado? Mecê vai 
comprar onça? Vai prosear com onça? [...] A’bom, agora chega. Proseio 
não. Senão, ‘manhece o dia, mecê não dormiu,camarada vem com os 
cavalos, mecê não pode viajar, tá doente, tá cansado. Mecê agora 
dorme. Dorme? Quer que eu vou embora, pra mecê dormir sozinho? Eu 
vou. Quer não? Então converso mais não. Fico calado, calado. O 
rancho é meu. Hum. Hum-hum. [...] Hum, agora eu vou conversar mais 
não, proseio não, não atiço o fogo. Dei’stá! Mecê dorme será? Hum. É. 
Hum-hum. Nhor não. Hum... Hum-hum... Hum...  (MTI, p. 210-213, 
grifos nossos). 
 
 

Observamos a constante presença de potência de negação na construção 

textual: o negado é o outro do que se afirma, provocando um efeito de duplicidade 
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propício para o jogo caça-caçador. A negação é uma forma de resistência do onceiro à 

investida do interlocutor, retomando, assim, o domínio da situação. 

 

3.3. A caçada 

 

3.3.1. Aprendizagem de ser onça 

 

  Aprender a ser onça é a primeira etapa do êxito dessa caçada e isso pode 

ser verificado por meio de algumas passagens que mostram o onceiro assumindo o 

ponto de vista da onça, no seu próprio relato. Seu discurso não representa, mas 

mimetiza o movimento da onça, tendo em vista o diálogo com o forasteiro: 

 

 

Aí, eu aprendi. Eu sei fazer igual onça. Poder de onça é que não tem 
pressa: aquilo deita no chão, aproveita o fundo bom de qualquer 
buraco, aproveita o capim, percura o escondido de detrás de toda 
árvore, escorrega no chão, mundéu-mundéu, vai entrando e saindo, 
maciinho, pô-pu, pô-pu, até pertinho da caça que quer pegar. Chega, 
olha, olha, não tem licença de cansar de olhar, eh, tá medindo o pulo. 
Hã, hã...Dá o bote, às vezes dá dois. Se errar, passa fome, o pior é que 
ela quase morre de vergonha... Aí, vai pular: olha demais de forte, olha 
pra fazer medo, tem pena de ninguém... Estremece de diante pra trás, 
arruma as pernas, toma o açôite, e pula pulão! – é bonito... (MTI, p. 
201, grifos nossos). 

 
 
 

Notamos que performatiza o ato de caçar na própria fala, assumindo o ser 

onça enquanto presença gestual, auditiva, olfativa e tátil, por meio da alternância entre 

palavra, corpo e voz:  

 

 

Isso eu ensino, mecê aprende. Hum. Ela ouve tudo, enxerga dentro todo 
movimento. Rastrear onça não rastreia. Ela não tem faro bom, não é 
cachorro. Ela caça é com os ouvidos. Boi soprou no sono, quebrou um 
capinzinho: daí a meia légua onça sabe... [...] escorregar no chão, pra vir 
perto da caça, eu aprendi, melhor foi com onça. Tão devagarim, que a 
gente não abala que tá avançando do lugar... Todo movimento de caça a 
gente tem que aprender. Eu sei como é que mecê mexe mão, que cê olha 
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pra baixo ou pra riba, já sei quanto tempo mecê leva pra pular, se 
carecer. Sei em que perna primeiro é que mecê levanta... (MTI, p. 205, 
grifos nossos). 
 

 

Percebemos a autoridade do narrador-onceiro sobre o interlocutor-

aprendiz, como também sua semelhança com o animal: a onça caça com os ouvidos 

assim como o onceiro fala com os ouvidos. A voz pode ser capturada nos intervalos e 

vazios das palavras, gestos, tons, enfim, numa ação performativa. O narrador espreita 

seu interlocutor, intimidando-o por meio de seu conhecimento, numa atitude semelhante 

à da onça que fareja sua presa. A performance intensifica-se com a ação vocal e 

corporal do narrador revelando-nos o modo como busca intimidar e envolver o 

interlocutor-forasteiro. 

 

 

3.3.2. Expressões de identificação: eu-narrador = onça 

 

Esse processo gradativo de oncificação por meio do relato do narrador-

onceiro ocorre de diferentes maneiras. Uma delas é o uso de expressões que revelam a 

identidade do narrador-onça: “Onça é meu parente. Meus parentes, meus parentes, ai, 

ai, ai...” (MTI, p. 194); “Aqui, roda a roda, só tem eu e a onça. O resto é comida pra nós” 

(MTI, p. 201); “Tinham dúvida em mim não, farejam que eu sou parente delas... Eh, 

onça é meu tio, o jaguaretê, todas” (MTI, p. 206); “Elas sabem que eu sou do povo 

delas” (MTI, p. 207). 

As expressões de identificação são marcadas por sua semelhança com o 

animal: “Sei só o que onça sabe. Mas isso, eu sei, tudo. Aprendi” (MTI, 201). Há 

diferentes formas de identificação nessas expressões, desde as mais concentradas até 

as mais desenvolvidas, chegando até a perder a articulação da língua do homem e 

incorporando a linguagem inarticulada do animal: “Eu sou onça... Eu – onça! Mecê não 

acha que eu pareço onça? Mas tem horas em que eu pareço mais. Mecê não viu. Mecê 

tem aquilo – espelhim, será? Eu queria ver minha cara... Tiss, n’t, n’t...” (MTI, p. 204). 
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3.3.3. Narrar com os ouvidos = ser onça 

 

Para ser onça não basta agir como elas, mas também incorporar a 

linguagem do “nhem”: “Eh, ela rosneou e gostou, tornou a se esfregar em mim, mião-

miã. Eh, ela falava comigo, jaganhenhém, jaguanhém...” (MTI, p. 208); “Eh, sei miar que 

nem filhote, onça vem desesperada... Miei, miei, jaguarainhém, jaguaranhinhenhém... 

Eu miei aqui dentro do rancho, pixuna mãe chegou até perto, me pedindo pra voltar pra 

ninho” (MTI, p. 214). 

  O artigo “A linguagem do Iauaretê”, de Haroldo de Campos (1970), nos 

informa sobre o vocábulo “nhem” e suas variantes. Para Haroldo, o autor usa o verbo 

“nheengar”, de puro costume tupi, juntando a desinência verbal “nhenhém” com a 

“jaguatetê”, tupinismo para onça, para formar a palavra “jaguanhenhém”, “jaguanhém” e 

exprimir o linguajar das onças. E ainda, dessa composição, tira uma variante, sugerindo 

o miado de filhote de onça de “jaguaraim”: “jaguarainhém, jaguaranhinhennhém”:  

 

 

Então, já se percebe que, nesse texto de Rosa, além de suas 
costumeiras práticas de deformação oral e renovação do acervo da 
língua (freqüentemente à base de matrizes arcaicas ou clássicas 
injetadas de surpreendente vitalidade), um procedimento prevalece, 
com função não apenas estilística mas fabulativa: a tupinização, a 
intervalos, da linguagem. O texto fica por assim dizer mosqueado de 
nhehengatu, e esses rastros que nele aparece preparam e anunciam o 
momento da metamorfose, que dará à própria fabula a sua fabulação, à 
estória o seu ser mesmo (CAMPOS, 1970, p. 73). 
 
 

 
 

Ao falar a língua do “jaguanhém”, o onceiro recupera o elemento vocal, 

pois o miado não é língua articulada, mas é a linguagem inarticulada de onça, isto é, 

voz, diferente de palavra oralizada. Como dito por Zumthor (2000), reconhecemos a 

materialidade da voz por implicar não apenas língua e palavra, mas tom, peso, gesto, 

corpo, intérprete, contexto, enfim, performance. 

Ao concordar com a teoria zumthoriana de que a voz ultrapassa a língua, 

por ser mais rica e mais ampla do que ela e ainda porque “a voz, utilizando a linguagem 
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para dizer alguma coisa, se diz a si própria, se coloca como presença” (ZUMTHOR, 

2005, p. 63), pensamos que, ao usar essa língua para os ouvidos, o narrador é a onça 

com suas percepções auditivas e olfativas:  

 

Nhor não, neste tempo quage que onça não mia. Vão caçar caladas. 
Pode passar uma porção de dias, que mecê não escuta um miado só... 
Agora, fez barulho foi sariema culata... Hum-hum [...] Se deixar, eu 
bebo, até no escorropicho. N’t, m’p, aah... [...] Ói: mecê ouviu? Essa, é 
miado. Pode escutar (MTI, p. 205-220, grifos nossos). 
 

 

 

É possível perceber a narração oral que mimetiza o miado da onça por 

meio de vocalises como “hum, hum, n’t, m’p, aah”, que são formas vocais, mas não 

lingüísticas, são pedaços da linguagem do “nhem”, ou seja, um miado feito para o 

ouvido, além do conjunto de vocábulos, que apontam para a audição da voz e da 

presença da onça, mais do que informam sobre algo. O discurso mimetiza a própria 

onça, no presente da performance do narrador, tendo em vista o diálogo com o 

interlocutor-forasteiro. 

  Nesse momento, o sentido de performance, explicitado por Zumthor 

(1993), ressalta a força de presença, de ação da palavra. Não importa o sentido 

semântico, mas o discurso enquanto acontecimento:  

 

 

 A performance aparece como uma ação oral-auditiva complexa, pela 
qual uma mensagem poética é simultaneamente transmitida e 
percebida, aqui e agora. [...] A transmissão de boca e ouvido opera o 
texto, mas é o todo da performance que constitui o locus emocional em 
que o texto vocalizado se torna arte e donde procede e se mantém a 
totalidade das energias que constituem a obra viva (ZUMTHOR, 1993, 
p. 222). 
 

 

  A voz se corporifica no intervalo entre o dito e o inferido pela relação com 

o que ficou no silêncio, sugerindo o tom, a gestualidade, o movimento do corpo do 

onceiro, que se assume como onça no espaço de interlocução com o outro. 
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   A expressão “Ói: mecê ouviu?” sugere o mimetismo do gesto expressivo 

do narrador na direção do outro, visando criar medo. Podemos ainda inferir o tom da 

voz, quase sussurrante e a ascensão do onceiro sobre o forasteiro, que não é capaz de 

ouvir porque é da cidade e está no campo inimigo onde as onças e o narrador-onceiro 

reinam. 

 

3.4. A reviravolta final 

      

  Há elementos textuais que indicam que o interlocutor encontra-se, agora, 

em posição de defesa: “Cê pode dormir sossegado, eu tomo conta, sei ter olho em 

tudo. Tou vendo, cê tá com sono” (MTI, p.210). 

  A cada história narrada sobre os ataques de onças e crimes cometidos, 

percebemos que ocorre a mudança de atitude do interlocutor: de visitante passivo a 

caçador astuto:  

 

Eh, cê tá segurando revólver? Hum-hum. Carece de ficar pegando no 
revólver não...Mecê tá com medo de onça chegar aqui no rancho? [...] 
Mecê vira seu revólver pra outra banda, ih! [...] Agora mecê pode ficar 
sossegado, quieto, torna a guardar revólver no bolso (MTI, p.217). 

   

 

  A mudança de atitude do interlocutor se reflete no narrador-onceiro, agora, 

aparentemente, acuado frente à nova ameaça que surge: o revólver. Percebendo a 

possibilidade de tornar-se presa, esconde seu medo, intensificando sua identidade 

narrador-onça:  

 
 
 Ô homem dôido... Ô homem dôido...  Eu – onça! Nhum? Sou o diabo 
não... Mecê é ruim, ruim, feio. Diabo? Capaz que eu seja [...] Mas eu 
sou onça. Jaguaretê tio meu, irmão de minha mãe, tutira... Meus 
parentes! Meus parentes! Ói, me dá sua mão aqui... Dá sua mão, deixa 
eu pegar... Só um tiquinho... (MTI, p.216, grifos nossos). 
 
 

Nesse momento, não há mais o que ocultar, pois com a presença 

constante do revólver o narrador não esconde mais sua identidade de onça, relatando 
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diretamente sua semelhança com o animal, o que deixa o jogo em aberto: “Um dia, lua 

nova, mecê vem cá vem ver meu rastro, feito rastro de onça, eh, sou onça!” (MTI, p. 

216); “Eu viro onça. Então, eu viro onça mesmo, hã. Eu mio...” (MTI, p. 219). Para 

reafirmar sua identidade relata, ainda, o momento da primeira metamorfose:  

 

 

De noite eu fiquei mexendo, sei nada não, mexendo por mexer, dormir 
não podia, não; que começa, que não acaba, sabia não, como é que é 
não. Fiquei com a vontade... Vontade doida de virar onça, eu, eu, onça 
grande. Sair de onça, no escurinho da madrugada... Tava urrando 
calado dentro de mim... Eu tava com as unhas... [...] Deitei no chão... 
Eh, fico frio, frio. Frio saindo de todo mato em roda, saindo da parte do 
rancho... Eu arrupêio. Frio que não tem outro, frio nenhum assim. Que 
eu podia tremer, de despedaçar... Aí eu tinha uma câimbra no corpo 
todo, sacudindo; dei acesso. Quando melhorei, tava de pé e mão no 
chão, danado pra querer caminhar. Ô sossego bom! Eu tava ali, dono 
de tudo, sozinho alegre, bom mesmo, todo mundo carecia de mim...  Eu 
tinha medo de nada! Nessa hora eu sabia o que cada um tava 
pensando. Se mecê vinha aqui, eu sabia tudo o que mecê tava 
pensando... [...] Aa, pois eu saí caminhando de mão no chão, fui indo. 
Deu em mim uma raiva grande, vontade de matar tudo, cortar na unha, 
no dente... Urrei. Eh, eu – esturrei! (MTI, p. 223, grifos nossos).  

 

 

  O narrador-onceiro não faz um simples relato, mas instaura a performance 

na sua voz e no seu corpo. É possível inferir isso devido alguns índices textuais, 

(grifados nas citações), que apontam para o presente e criam no intervalo entre o dito e 

o não-dito, o espaço para o gesto, o movimento corporal, que mimetiza as palavras, 

tornando-as ato: 

 

 

Uê, uê, rodeei volta, despois, cacei jeito, por detrás dos brejos: queria 
ver veredeiro seo Rauremiro não. Eu tava com fome, mas queria de-
comer dele não – homem muito soberbo. Comi araticum, e fava doce, 
em beira de um cerrado eu descansei. Uma hora, deu aquele frio, frio, 
aquele, torceu minha perna... Eh, despois, não sei, não: acordei – eu 
tava na casa do veredeiro, era de manhã cedinho. Eu tava em barro de 
sangue, unhas todas vermelhas de sangue. Veredeiro tava mordido 
morto, mulher do veredeiro, as filhas, menino pequeno... Eh, Juca-juca, 
atiê, atiuca! Aí eu fiquei com dó, fiquei com raiva. Hum, nhem? Cê fala 
que eu matei? Mordi mas matei não... Não quero ser presso... Tinha 
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sangue deles em minha boca, cara minha. [...] Mecê tá ouvindo, nhem? 
Tá aperciando... Eu sou onça, não falei?! Axi. Não falei – eu viro onça? 
Onça grande, tubixaba. Ói unha minha: mecê olha – unhão preto, unha 
dura... Cê vem me cheira: tenho catinga de onça? [...] Onça vem cá 
não, cê pode guardar revólver... (MTI, p. 233-234, grifos nossos). 

 
 
 
  Percebemos que a metamorfose tem um caráter duplo para o onceiro e 

para o interlocutor que tem sua “presa”, agora, na armadilha. O jogo se inverte: a caça 

se transforma em caçador no presente da enunciação por meio do “discurso feito 

acontecimento”, que implica uma cena performática mais ampla.  É ainda, nesse 

momento da metamorfose que os vocalises desempenham plenamente sua função 

fática: “jogo de aproximação e apelo, de provocação do Outro, de pergunta, em si 

indiferente à produção de um sentido” (ZUMTHOR, 1993, p. 222).  

Conforme a performance do narrador evolui, sua linguagem também se 

torna um misto entre homem-onça. Ao se embriagar, o teor de suas revelações se 

agrava, revelando as mortes pelas quais foi responsável e agindo de maneira suspeita, 

como se fosse atacar seu interlocutor a qualquer momento. 

A cena da metamorfose final, percebida no enunciado: “Ói o frio”, uma vez 

que o onceiro já relatou que essa era uma das suas sensações ao se transformar em 

onça, é materializada na fala do onceiro, especialmente na pois sua entonação e nas 

interjeições que se estabelecem na fronteira entre a palavra e a voz, o dito e o não-dito: 

 

 

... Ói: mecê presta, cê é meu amigo... Ói: deixa eu ver mecê direito, 
deix’ eu pegar um em mecê,  tiquinho só, encostar minha mão... 
Ei, ei, que é que mecê tá fazendo? 
Desvira esse revólver! Mecê brinca não, vira revólver pra outra banda... 
Mexo não, tou quieto, quieto... Ói: cê quer me matar, ui? Tira, tira 
revólver pra lá! Mecê tá doente, mecê tá varaindo... Veio me prender?  
Ói: tou pondo mão no chão é por nada, não, é à toa... Ói o frio... Mecê 
tá doido?! Atiê! Sai pra fora, rancho é meu, xô! Atimbora! Mecê me 
mata, camarada vem, manda prender mecê... Onça vem, Maria-Maria, 
come mecê... Onça meu parente... Ei por causa do preto? Matei preto 
não, tava contando bobagem... Ói a onça! (MTI, p. 235, grifos nossos). 
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Seu discurso recupera a situação global, instaurando a performance: a 

onça se faz um corpo completo no texto. Observa-se já aí a postura do narrador, 

assumidamente como onça, com as mãos no chão e “miando”. O grito “Ói a onça!”, 

estabelece a dúvida se o animal está dentro ou fora da cabana ou se está em ambos os 

lugares, fazendo da enunciação o próprio acontecimento de encurralar a presa-

interlocutor.  

 As várias interrogações do onceiro prenunciam seu final. O ápice da 

metamorfose, momento culminante no qual o eu-narrador transfigura-se em animal, é 

interrompido com um tiro. Tal intensificação pode ser percebida por meio das perguntas 

feitas pelo onceiro, como também pela redução da palavra lingüísticamente articulada, 

revelando-nos a soberania da linguagem de onça. 

  

 

 Ui, ui, mecê é bom, faz isso comigo não, me mata não... Eu – 
Macuncôzo... Faz isso não, faz não... Nhenhenhém... Heeé!... Hé... Aar-
rrâ...Aaâh...Cê me arrnhoôu... Remuaci... Rêiucàanacê... Araaaã... 
Uhm... Ui... Ui... Uh... uh... êeêê... êê...ê...ê... (MTI, p. 235). 

 
 

 

O narrador chega ao limite juntamente com a redução da palavra 

articulada, linguagem do homem, que renasce enquanto presença vocal, que é, 

também, performance. 

 Campos (1970) interpreta esse “clímax metamórfico” em termos de 

isomorfia entre história e narração:  

 

 

A transfiguração se dá isomorficamente, no momento em que a 
linguagem se desarticula, se quebra em restos fônicos, que soam como 
um rugido e um estertor (pois nesse exato instante se percebe que o 
interlocutor virtual também toma consciência da metamorfose e, para 
escapar de virar pasto de onça, está disparado contra o homem-
iauaretê o revólver que sua suspicácia mantivera engatilhado durante 
toda a conversa) (1970, p. 75). 
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O clímax presentificado revela-nos a performance vocal do onceiro, que se 

transforma em onça por meio da desarticulação da palavra. A palavra adquiriu o valor e 

a espessura de uma voz viva: voz de onça mimetizada por meio de um narrar com os 

ouvidos. 
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CAPÍTULO IV 

O LEITOR E A LEITURA SILENCIOSA DO CONTO “MEU TIO O 

IAUARETÊ”: ENTRE A LETRA E A VOZ 

 
 

Em “Meu tio o Iauaretê”, o leitor segue o percurso do texto ficcional, 

assumindo uma postura dupla, seja como interpretação, seja como atuação corporal.  

Nesse momento, trataremos do autor implícito e do leitor, procurando mostrar que este 

poderá assumir uma postura dupla, seja como interpretação, seja como atuação 

corporal. Ao assumir a primeira postura - como interpretação – poderá será guiado tanto 

pelo “leitor implícito” e pelas “instâncias controladoras” (lugares vazios e potências de 

negação), como assumindo o lugar do interlocutor ficcional. 

No entanto, há ainda uma outra possibilidade para o leitor: Assumir a 

outra atitude - de um “leitor-performer” - aquele que é parte significante da cena, que 

percebe a densidade da voz e faz da leitura uma escuta, refazendo o percurso traçado 

pela voz do narrador-intérprete. 

 
 
4.1. As estratégias do autor implícito 

 
 

 
No plano do discurso, levanta-se a figura do autor implícito e do leitor 

implícito. Na tentativa de elaborar um quadro mais completo das formas que a voz do 

autor pode assumir, Booth (1980) fala de um alter ego, “uma imagem implícita de um 

autor nos bastidores”, distinto do autor real, criador de uma versão superior de si 

próprio, introduzindo nos estudos literários a categoria do autor implícito. 

  É no nível autoral que se delineam as estratégias de confronto e tensão 

entre a escritura e a fala, já que as fronteiras estão, intencionalmente, esgarçadas. Tal 

qual nas narrativas orais, cabe ao narrador-intérprete a autoria daquela performance 

específica, de modo que o autor da versão original, se é que existe, perde-se no 

anonimato. 
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  Em “Meu tio o Iauaretê”, temos uma situação similar e o leitor, envolvido 

pela performance narrativa do onceiro, que o embebeda também por meio do fluxo de 

uma fala ininterrupta, não distingue que, atrás da figura do onceiro, há um autor que 

escreve e inscreve o discurso do onceiro dentro do seu. 

  Eis a estratégia chave do autor implícito, cuja presença se marca por esse 

apagamento das marcas que o separam do narrador, da mesma forma que o 

interlocutor (ou leitor ficcional de Iser) tem também suas fronteiras ficcionais 

confundidas com as do leitor empírico, o qual terá seu espaço perceptivo reduzido por 

essa identificação, a menos que, assumindo a perspectiva mais ampla do leitor implícito 

possa se deslocar e, então, tomará consciência, num plano interpretativo mais global, 

da construção desse pacto narrativo entre autor – leitor implícito. 

  Trata-se, em suma, de um pacto metamórfico que investe na experiência 

da metamorfose materializada em todos os níveis narrativos: do autor ao narrador; do 

interlocutor ao leitor; da letra à voz; da linguagem articulada à desarticulação da 

linguagem-onça, primitiva e selvagem, pura presença vocal que nos remete ao silêncio 

primordial das origens. 

  É esse pacto de metamorfose que se presentifica no aqui e agora desse 

texto nômade, em contínuo deslizamento para “vir a ser” outro. A raiz poética de “Meu 

tio o Iauaretê” se instaura numa terra movediça entre silêncio e som,  não-palavra e  

palavra,  visível e  virtual, subtraindo o leitor da efemeridade do vivido pela duração dos 

efeitos poético-metamórficos. 

  Cortázar, ao refletir sobre o trabalho autoral de criação desse pacto 

ficcional, diz-nos algo semelhante: 

 
 
 

(O autor) Descobre que para voltar a criar no leitor essa comoção que 
levou a ele próprio a escrever o conto, é necessário um ofício de 
escritor, e que esse oficio consiste entre muitas coisas em conseguir 
esse clima próprio de todo grande conto, que obriga a continuar lendo, 
que prende a atenção, que isola o leitor de tudo o que o rodeia, para 
depois, terminado o conto, volta a pô-lo em contacto com o ambiente de 
maneira mais nova, enriquecida, mais profunda e mais bela. E o único 
modo de se poder conseguir esse seqüestro momentâneo do leitor é 
mediante um estilo baseado na intensidade e na tensão no qual os 
elementos formais e expressivos se ajustem, sem a menor concessão, 
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à índole do tema, lhe dêem a forma visual a auditiva mais penetrante e 
original, o tornem único, inesquecível, o fixem para sempre no seu 
tempo, no seu ambiente e no seu sentido primordial (2004, p. 157). 
 
 

  Visto desse ângulo, é o narrador-onceiro que, por sua experiência de 

metamorfose homem-onça, proporciona ao interlocutor e ao leitor o aprendizado do “vir 

a ser-onça”. Esse é o verdadeiro conselho dos narradores da tradição oral, que é fazer 

do ouvinte um novo narrador capaz de continuar o ciclo das histórias por meio de novas 

atualizações performáticas:  

 

 

O senso prático é uma das características de muitos narradores natos. 
[...] Tudo isso esclarece a natureza da verdadeira narrativa. Ela tem 
sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa 
utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa 
sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de 
qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos. [...] 
Aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma 
sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada 
(BENJAMIN, 1985, p. 200). 
 
 
 

O objetivo é formar novos narradores – autores – leitores-onças 

desestabilizadores da crença no poder da língua dos homens, feita para o olho e para 

ser cristalizada na escuta, por meio da presença corporal da voz. Isso significa que é 

uma linguagem selvagem que é cheiro, tato, som, grunhido e pulsação vital. Não a 

exclusão de uma pela outra, mas a contaminação entre letra e voz. Eis o projeto autoral 

que Guimarães Rosa, na entrevista a Lorenz, confirma, revelando-nos sua relação com 

a literatura e com o processo de criação: 

 

 

 Considero a língua como meu elemento metafísico. [...] Estou 
buscando o impossível, o infinito. E, além disso, quero escrever livros 
que depois de amanhã não deixem de ser legíveis. Por isso acrescentei 
à síntese existente a minha própria síntese, isto é, inclui em minha 
linguagem muitos outros elementos, para ter mais possibilidade de 
expressão. [...] Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. 
Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade não vive; e 
como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir 



 63 

constantemente. Isso significa que, como escritor, devo me prestar 
contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo necessário 
até ela ser novamente vida. [...] A língua e eu somos um casal de 
amantes que juntos procriam apaixonadamente (1991, p. 80-84). 

 
 
 

4.2. O leitor e o pacto metamórfico: de caça a caçador 
 
 

A interação entre o texto “Meu tio o Iauaretê” e o leitor estabelece um 

campo de possíveis papéis que ele pode assumir: desde o da “ficção do leitor”, na 

figura do interlocutor-forasteiro, no plano da história, até o do leitor implícito que busca 

reunir múltiplas perspectivas do texto ao preencher os vazios textuais. 

O leitor ficcional sugerido por Iser, como visto anteriormente, é uma 

imagem formada pelo autor, sendo geralmente chamado no texto como “meu caro, 

leitor” ou “meu amigo, leitor”. Nesse conto, não temos essas chamadas, no entanto, 

esta figura está contemplada no lugar de uma personagem, a do interlocutor-forasteiro. 

A voz silenciosa do interlocutor ficcional instiga as revelações do narrador 

e estabelece um lugar vazio, resultado da indeterminação do texto. Podemos dizer, 

segundo Iser, que tal vazio pré-figura o espaço do outro. Sabemos que esses lugares 

vazios obrigam o leitor a reformular suas expectativas familiares e habituais, fazendo-o 

participar ativamente do texto. Nesse conto, a voz silenciosa é um vazio, que controla e 

põe à prova a capacidade imaginativa do leitor. 

É desse lugar vazio do interlocutor, que o leitor empírico acompanha os 

“causos” e persegue a transformação do homem em onça, tornando-se também 

testemunha do próprio assassinato do onceiro.  

O leitor real é instaurado dentro do texto, assim como o forasteiro, que 

chega à casa do mestiço atraído pelo “foguinho”. Do mesmo modo que o onceiro 

convida o forasteiro para entrar, o leitor recebe indiretamente o mesmo convite, 

entrando nesse mundo desconhecido, armando estratégias textuais para controlar essa 

escritura nômade, assim como o interlocutor, o qual também busca desvendar o 

segredo dessa narrativa.  
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O leitor empírico pode ser guiado por essa voz silenciosa, descobrindo 

através dela as revelações do onceiro. Contudo, ao se identificar com o interlocutor, o 

leitor tem sua visão reduzida. 

Porém, Iser propôs também a categoria do leitor implícito, o qual se 

baseia na estrutura do texto e antecipa a presença de um receptor. Tal leitor implícito 

não pode coincidir com a ficção do leitor, como lembrado pelo teórico. Ele se baseia na  

estrutura do texto, ou seja, estabelece o ponto de vista a partir das perspectivas 

internas da narrativa, atingindo num ângulo completo, e na estrutura do ato, na qual a 

capacidade imaginativa do receptor interage com as perspectivas textuais garantindo o 

papel do leitor. O cumprimento da estrutura do ato não foi muito discutido por Iser, no 

entanto, sabemos que a concepção do leitor implícito não é uma abstração do leitor 

real, mas condiciona uma tensão que se cumpre quando este assume o papel. 

Compagnon (2003), ao discutir sobre os pressupostos da estética da 

recepção, observa que o leitor empírico tem uma alternativa radical, seja desempenhar 

o papel descrito pelo leitor implícito, seja recusar as informações e fechar o livro. No 

entanto, ressalta um ponto positivo que aproveitamos para este momento de discussão. 

Observa que se o leitor real segue as marcas do leitor implícito, ele usufrui de um grau 

superior de liberdade, uma vez que os textos poéticos são cada vez mais abertos. 

Conseqüentemente, o leitor empírico tem que dar de si próprio, cada vez mais para 

completar o sentido do texto. 

Ao realizar o ato imaginativo, o leitor implícito se aproxima do “leitor ideal”, 

aquele que consegue se posicionar, seja na perspectiva do narrador, seja na do 

interlocutor, seja nas estratégias do autor implícito e assim controlar os vazios e as 

potências de negação por meio do ato imaginativo. Diferente de um leitor comum que 

pode se acomodar na perspectiva do leitor ficcional, tal leitor implícito pode interagir 

com o texto num ângulo se 360º graus e perceber a metamorfose que irá atingi-lo 

também. 

 A metamorfose é uma presença que atinge todos os planos dessa 

narrativa e, dessa forma, podemos pensar no interlocutor como o próximo onceiro, ou 

seja, o próximo narrador. Tal metamorfose também atinge o leitor, ampliando sua 

perspectiva do texto para a obra, uma vez que aqui, como disse Zumthor (2000), é 
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onde ocorre a performance: seja de dentro da cena ficcional limitada pela identificação 

com o interlocutor, seja por meio da sua atuação interpretativa com o leitor implícito, o 

qual busca atingir as múltiplas perspectivas do texto, seja ainda como intérprete por 

meio da performatização e transformação corporal, perspectiva própria de um “leitor 

imersivo”7, semelhante àquele das narrativas digitais, que exigem a atuação corporal-

imaginativa do leitor. Zumthor (2000) já havia questionado sobre o impacto dos meios 

eletrônicos sobre a vocalidade, vendo nas mídias um tipo de revanche, de um “retorno 

forçado da voz”:  

 

 

Podemos citar, a propósito, a história exemplar do computador, 
substituto eletrônico da escritura mas que, um dia bem próximo, vai 
falar (as primeiras experiências já começaram): a abstração vocal será 
tanto maior que já não se tratará de gravação mas de voz fabricada 
(ZUMTHOR, 2000, p. 19). 
 
 

 Essa outra possibilidade para o leitor real, frente a esse texto, que leva a 

palavra ao seu limite de não articulação, é assumir a atitude de um leitor-performer - 

aquele que é parte significante da cena como um intérprete, pois percebe a densidade 

da voz e refaz o percurso da enunciação por meio de um olhar multi-sensorial. 

O leitor-performer faz parte desse jogo de leitura e escuta. Assim como 

ocorre a fusão do narrador com as onças, também ocorre a fusão do leitor com o texto, 

para atingir a leitura performática sugerida por Zumthor: “Pinima me viu, abraçou 

comigo, eu fiquei por baixo dela, misturados (MTI, p.207, grifo nosso). 

Ao entrar no mundo do Iauaretê, o leitor empírico não sente necessidade 

de explicá-lo, mas apenas senti-lo. Há um apelo visual e sonoro, justamente como os 

dois sentidos mais aguçados da onça: ouvir e enxergar. Esse é um ponto de discussão 

zumthoriano: reintegrar aos estudos da estética da recepção o conjunto de percepções 

sensoriais que se produzem na leitura poética. 

                                                 
7
 Segundo Murray (2003) a experiência de sermos transportados para um lugar simulado é prazerosa em 
si mesma. A essa experiência, a autora refere-se como imersão: “Imersão é um termo metafórico 
derivado da experiência física de estar submerso na água. Buscamos de uma experiência 
psicologicamente imersiva a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou numa piscina: 
a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente estranha, tão diferente quanto a 
água e o ar, que se apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial”. (2003, p. 102). 
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Zumthor investe na estrutura do ato já proposto por Iser, porém, partindo 

de outro viés, introduz a percepção sensorial e corporal à leitura do texto poético. Por 

isso, o leitor reconhece que o ato de leitura é transformador e multisensorial. Esse é o 

leitor do conto rosiano. 

 “Meu Tio o Iauaretê” é um texto que se oferece como uma escritura 

vocalizada e o leitor real participa da sua atualização preenchendo as lacunas e atento 

aos vestígios da “oralidade” deixados pelo narrador, que abusando das aliterações, 

onomatopéias, interjeições, ruídos e rugidos sutilmente o ensina a ler o texto, imitando 

o movimento da onça: “Mecê tem medo? Vou ensinar, hem; mecê vê do lado de donde 

não tá vindo o vento – aí mecê vigia ... Pula de lado, muda o repulo no ar. Pula em cruz. 

É bom mecê aprender. É um pulo e um despulo” (MTI, p.199).  

O leitor empírico, posicionando-se como um performer percebe o 

ensinamento do onceiro, pois nas cenas enunciativas, pode inferir sobre o “movimento” 

que deverá ter frente ao conto. Como foi ressaltado por Lino (2004), é uma narrativa 

que faz o leitor “entender no escuro”. 

No conto, a leitura silenciosa pode ser revestida de movimento, pois os 

vestígios da “oralidade” criam uma tensão no ato da leitura e, ainda, contribuem para o 

renascimento da voz: “Hum. Hum. É. É não. Eh, n’t, n’t...Axi... é. Nhor não, sei não. 

Hum-hum” (MTI, p. 227). Tensão que leva o leitor real a perceber que não é só texto 

escrito, mas o entorno, o não-dito, a presença viva da voz que se “oncifica”. Tal leitor 

vivencia as experiências de um narrador astuto e sua relação com os seres selvagens, 

embrenhando-se na narrativa tensa, que é letra e voz, além de ser testemunha da 

transfiguração da personagem em onça: “De repente, eh, eu oncei” (MTI, p. 230). E, é 

aqui, nessa transfiguração, que reside a tensão entre a letra e a voz, mais ainda, é 

onde o leitor torna-se caçador e o  verdadeiro “autor da voz”, a qual nasce do silêncio e 

é  reiterada pela experiência de leitura. 

“Meu tio o Iauaretê” proporciona ao leitor real uma experiência narrativa 

semelhante àquela das narrativas digitais, nas quais os “interatores” são convidados a 

encenar: “a realidade virtual não se destina ao entretenimento passivo, mas à forma 

livre e ativa de jogar, e que os adultos são capazes de entrar nesse jogo desde que sua 

imaginação seja ‘acesa’ por um ambiente com ricas possibilidades” (MURRAY, 2003, p. 
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159). Por outro viés, o conto também exige um tipo de leitor “imersivo”, que faça a cena 

levantar da bidimensionalidade do papel para tornar-se nela um ator, um participante 

ativo, que faz da metamorfose sua experiência vital inscrita nos ritmos de seu próprio 

corpo.  

A encenação pode ser vista como uma experiência transformadora tal qual 

nas narrativas digitais, ao oferecer aos seus leitores a oportunidade de encenar a 

história ao invés de simplesmente testemunhá-la: “Acontecimentos encenados têm um 

poder transformador que excede tanto o dos fatos narrados quanto dramatizados, pois 

nos os assimilamos como experiências pessoais” (MURRAY, 2003, p. 166). 

Assumindo a postura de co-intérprete, o leitor real deixa de ser passivo, 

como alguém que poderia abandonar a leitura do conto desde as primeiras linhas, 

devido à dificuldade em “decodificar” o semântico, ou ainda, simplesmente preencher a 

estrutura do ato. Esse leitor atinge uma leitura mais integral, pois prevê que é 

necessário englobar ao ato interpretativo e imaginativo, como sugerido por Iser (1999), 

um ato performativo, segundo Zumthor (2000), mesmo na sua leitura silenciosa e muda. 

A experiência do interlocutor, que de presa passou a caçador, contamina o leitor, que 

também se transforma em caçador e, gradativamente, em onça. A metamorfose, assim, 

atinge também o leitor que, envolvido pela linguagem e pela experiência da 

performance, também retira-se do conto “oncificado”.  

 Como no meio líquido, o leitor precisa realizar esse “nado virtual”, 

experimentar e viver a palavra poética para, assim como na escritura oncificada, 

também se “oncificar”, retornando às origens e propondo novas performances capazes 

de atualizar a voz nômade. 

A metamorfose atinge, desse modo, todas as categorias dessa narrativa, 

inclusive autor e leitor empíricos. Leitor que realiza uma leitura imersiva e vive a 

experiência de ser onça por meio de uma leitura que, mesmo silenciosa, é capaz de 

fazer o instante durar. Autor cujo projeto de uma escritura contaminada pela voz – 

escritura vocal - viola normas e simula uma narrativa entre escritura e voz, na qual o 

leitor só poderá ler se também souber contar e encenar. 

Essa é uma das marcas do discurso poético: o confronto entre recepção e 

performance, segundo Zumthor (2000). Em “Meu tio o Iauaretê”, percebemos esse 
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embate, pois o sentido freqüente da leitura como ato interpretativo é trapaceado pela 

leitura corporal, gestual e performática. Cria-se uma tensão, pois o texto ficcional exige 

mais do que um esforço interpretativo para dar conta do elemento poético. É necessário 

alcançar a outra extremidade – a do discurso enquanto acontecimento que corporifica o 

ser poético e convoca um diálogo entre o corpo do leitor e o corpo do texto. 

A perspectiva zumthoriana introduz a percepção sensorial e a construção 

de um sentido pelo leitor empírico, não apenas em nível intelectivo, mas corporal. O 

texto ficcional é um espaço de liberdade que pode ser ocupado, por um instante, pelo 

leitor. “Meu tio o Iauaretê” evoca a presença de uma voz, no aqui-agora, do ato da 

leitura entendido como performance. O leitor empírico pode inferir sobre o peso, o som, 

a materialidade das palavras do onceiro, apropriando-se do texto, de forma 

multisensorial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   

  Como foi proposto inicialmente, apresentamos a importância da leitura 

tanto como tarefa interpretativa como também ato performático. Percebemos no corpus 

analisado que é possível entender a categoria do leitor a partir da importância dessa 

dupla tarefa. 

  Apesar da dificuldade em englobar dois suportes teóricos – Iser e Zumthor 

- percebemos que a teoria zumthoriana completa o plano interpretativo e imaginativo 

sugerido por Iser, pois buscamos atingir a construção de um sentido em nível também 

corporal e sensorial. 

  O corpus escolhido foi ideal para a reflexão que se levantou sobre o objeto 

da pesquisa – a categoria do leitor - dividida entre ler um texto e ouvir uma voz. O 

objetivo de propor dois planos de interpretação, que por fim se completaram, foi 

possível graças às teorias sobre leitura e leitor de Iser e as teorias sobre leitor, corpo e 

voz de Zumthor. 

  A hipótese levantada de que o texto poético instaura um confronto entre 

recepção e performance, no ato da leitura, silenciosa, foi a motivação para 

examinarmos o conto, visando critérios que norteassem a composição do narrador e do 

interlocutor, figuras presentes na história, que se confrontam e instauram um jogo entre 

caça-caçador. Nesse plano da história, o leitor já tem a oportunidade de escolher qual 

perspectiva seguir. 

  Sabendo das outras possibilidades para o leitor empírico, elaboramos um 

outro capítulo para levantarmos a questão do autor implícito e do leitor implícito, 

categorias possíveis de serem examinadas no cruzamento entre os planos do discurso 

e da história. No entanto, levantamos uma outra possibilidade para o leitor empírico, a 

figura do “leitor-performer”, aquele que é parte integrante da cena da qual participa na 

qualidade de um verdadeiro intérprete com seu corpo, sua imaginação e sua voz. 

  Nesse caminho, retomamos as narrativas digitais, aquelas que exigem um 

leitor “imersivo” muito semelhante ao leitor do conto, ao qual se oferece a oportunidade 

de vivenciar multisensorialmente o texto poético e, assim, deixar-se “oncificar”. 
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  Observamos que tal “oncificação” atinge também a escritura. Sabemos 

que a performance na leitura silenciosa está na intensidade da presença. Aqui, a 

presença se faz por meio das articulações, dos tons, dos silêncios, da situação 

enunciativa. Desse modo, vemos a escritura numa dimensão caligráfica, que ganha 

dimensão, tatilidade, profundidade e implica multisensorialidade e não apenas visão. 

  Por isso pensamos no “discurso como acontecimento”, como ato 

performativo no aqui e agora: o onceiro narra os “causos” como também os vivencia, 

mimetizando o movimento das onças até se transformar em uma delas. O discurso do 

onceiro instaura a presença daquilo que diz. 

  Porém, a forma poética não estaria completa sem o corpo daquele que a 

penetra e a investe de sentido – o leitor - responsável pelo dinamismo e pela 

transformação do texto em obra graças à performance de cada ato de leitura silenciosa, 

que traz uma nova regra, uma nova possibilidade de se concretizar a forma poética.  

  Constatamos que, mesmo na leitura silenciosa, há uma implicação do 

corpo, embora em graus diferentes daqueles da performance da voz viva, pois um texto 

tido como literário suscita emoções, abre nossos múltiplos sentidos e, por fim, gera 

prazer no ato da leitura. “Meu tio o Iauaretê” faz isso. Convoca um diálogo entre o corpo 

do leitor e o corpo do texto. O leitor integra-se àquela escritura, faz a imersão, vibra com 

o literário. 

  Contudo, sabendo da dificuldade que seria enfrentar tal travessia, 

guardamos o conselho de Lins (1991), degustando esse texto poético pelo que ele traz 

em si mesmo. Conhecemos a preocupação de Guimarães Rosa com a língua, com o 

processo de criação e entramos no mundo do sobrinho do Iauaretê sem a intenção de 

desemaranhar totalmente o jogo do autor, mas de forma a intensificar o prazer de 

caminhar pelo mundo rosiano. 
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