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MEU TIO O IAUARETÊ: FRONTEIRAS 
DA LINGUAGEM E DA FIGURAÇÃO 

(JOÃO GUIMARÃES ROSA)

Em Meu tio o Iauaretê, justamente, Guimarães Rosa 
deixa bem claro, que esse limes sobre o qual se jogam os 
destinos tanto da existência quanto da essência nacionais, só 
pode ser pensado a partir e através do índio, da sua cultura, 
da sua anterioridade e ulterioridade em relação ao Sentido: 
do seu estar em todo e em nenhum lugar, da sua atopia e da 
sua acronia em que se revela o signifi cado integral do que é 
Espaço e Tempo.

Ettore Finazzi-Agrò

O conto Meu tio o Iauaretê, de Guimarães Rosa, foi publicado pela pri-
meira vez em 1961, na revista Senhor e, em 1969, na obra Estas estórias, 
organizada pelo próprio autor, como publicação póstuma. É a saga de um 
mestiço enviado ao sertão com o propósito de exterminar as onças daquela 
região. Vive em um rancho em precárias condições, onde um visitante o en-
contra e passa uma noite ouvindo seus relatos que se constroem em torno de 
homens e onças. O que o visitante não espera é vê-lo transformar-se no pró-
prio animal, dadas as afi nidades com ele. O desfecho de morte que surpreen-
de o leitor no fi nal dá-se em virtude do choque entre duas culturas: uma que 
tenta seu retorno à condição primitiva (a do índio), regressando ao universo 
totêmico felino, e a do civilizado, amedrontado diante do poder de metamor-
fose e simbolicamente traduzido no poder de destruição da arma de fogo.

Mesmo diante da extensa crítica já edifi cada em torno de Guimarães 
Rosa e de sua temática mítico-fi losófi ca recorrente, apresenta-se, aqui, uma 
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das possibilidades de leitura do texto rosiano, visto como uma fonte ines-
gotável de novos dizeres e de diferentes olhares acerca da riqueza cultural 
expressa no caráter experimentalista da linguagem legada a gerações que o 
instalam no mais alto patamar da literatura brasileira.

 Escolher o indígena como foco nessa refl exão poderia desencadear uma 
série de indagações no entorno desse tema tomado inúmeras vezes pela crí-
tica. O que desafi a a leitura neste momento, no entanto, é observar como se 
articulou a saída do espaço canonizado da literatura, em que a feição do ín-
dio é delineada como fi gura temática na formação da cultura brasileira, para 
adentrar numa esfera em que a linguagem se constrói em estado primitivo, 
pela voz do onceiro, dando à fabulação uma característica imperativa.

 Assim, o conto revela um enredo que dissolve em sons os aspectos pi-
torescos, de cor local, dos tipos humanos elaborados por escritores român-
ticos, por exemplo, em que a presença do nativo na narrativa demarcava 
muito mais os limites de espaço e de história do país que se autodescobria 
do que a própria existência cultural calcada em seus sintagmas. Uma pulsão 
nacionalista que estabelecia um Brasil contaminado por culturas e etnias 
diferentes, mas que justifi cava, na invenção, a presença viva do colonizado 
como ideal representativo de um processo genealógico sem se afastar das 
normas europeias.   

Na estrutura monofônica do conto em estudo, no entanto, segundo a 
leitura de Machado (2000, p.280), “o signo verbal extrapola seus próprios 
limites, revelando a palavra como cenário não só de letra e voz mas, so-
bretudo, de corpo em movimento”. Dessa forma, os componentes intera-
tivos – voz, corpo e movimento – são conjugados no monólogo dialógico 
(se considerado o interlocutor virtual) para defi nir o contorno da imagem 
do indígena de descendência mestiça, herdeiro do clã jaguar, que se vê em 
busca da recuperação de sua própria identidade. A força dessa composição 
mito-poética, segundo Finazzi-Agrò (2001, p.133),

consiste no desvio contínuo em relação aos lugares comuns da palavra e do 
sentido, em vista de uma linguagem (de um lógos, de uma lógica...) insólita, 
misturada, multíplice, ilocável: num movimento que nos leva até os próprios 
fundamentos da língua, até à fonte secreta de onde brota a linguagem humana, 
desvencilhando-se penosamente, recortando-se precariamente do seu fundo 
ferino.
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O ponto de partida e o ponto de chegada do enredo do conto é a presença 
do indígena vertida na recuperação do mito, no qual a presença da onça tem 
a função de representar simbolicamente a sua origem, ou seja, ser índio, 
pertencer a um povo. Porém, a visualização desse aspecto no texto dá-se 
antes pela linguagem que se estabelece como objeto, que incorpora espa-
ços inesperados, verifi cáveis à medida que são mais vinculados ao espaço 
do dizer textual do que pela sua fi guração como personagem heroica. Os 
elementos espaço, tempo, enredo e personagem unem-se numa construção 
indissociável, em que o narrador-protagonista sobrepõe-se ao visitante, 
utilizando apenas o recurso da fala. 

Ao assumir a condição de contador de sua história, revelando-a por meio 
da experiência com as onças, o mestiço encena sua identidade animal, o que 
lhe outorga o lugar dominante tanto do discurso, quanto da ação, uma vez 
que seu ouvinte se encontra em posição de espectador. O poder da meta-
morfose só a ele pode ser concedido, visto ser descendente do clã jaguar em 
seu parentesco matrilinear: fi lho de mãe índia e pai branco. Assim, Campos 
(1992, p.59) considera que “não é a história que cede o primeiro plano à 
palavra, mas a palavra que, ao irromper em primeiro plano, confi gura a per-
sonagem e a ação, devolvendo a história”.

Toda essa articulação narrativa desemboca no ato central que é a negação 
concretizada pelo mestiço em relação ao mundo vivido anteriormente – ele 
fora enviado para a missão de “desonçar” o sertão porque não se adaptava 
ao trabalho de assassino e, posteriormente, por ser considerado incompe-
tente na lida com a lavoura. Assim, sua condição de descendente de índio, 
na concepção do civilizado, o habilitaria ao trabalho de onceiro: “Eu cacei 
onça, demais. Sou muito caçador de onça. Vim pra 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 eu matava. Dinheiro bom: 
glim-glim... só eu é que sabia caçar onça. Por isso Nhô Nhuão Guede me 
mandou fi car aqui, mor de desonçar este mundo todo” (Rosa, 1985, p.163). 

A partir do convívio com os animais e do desapontamento ante a civi-
lização que o rejeitou, é delimitada a fronteira do percurso de volta ao seu 
clã tribal que, consequentemente, o levará à ruína. Em meio à solidão do 
sertão, vivendo cercado por uma organização natural contrária à vivida an-
teriormente em meio ao não índio, assume hábitos que o fazem entender, 
por exemplo, os ensinamentos que sua mãe lhe ensinara quando criança.



416 LUZIA APARECIDA OLIVA DOS SANTOS

Dada a complexidade de fi os que se entrelaçam no decorrer da fala, o 
conto pode ser observado de vários ângulos, tais como o mítico, que retoma 
o ritual da aquisição do fogo, sinônimo de bem-estar e de destruição, ao 
mesmo tempo, da humanidade; a procura pelo reconhecimento de si mes-
mo com o totem (a onça) pelo mestiço; o universo civilizado versus o primi-
tivo, e a fi guração do índio pela palavra da cultura organizada no léxico e no 
sintagma textuais.

Um dos principais elementos que fi gura como agente desencadeador da 
ruptura com o mundo civilizado para alcançar o limite de sua identidade 
primeira é o fogo. Esse assunto já foi analisado notoriamente por Walnice 
Nogueira Galvão (1978), em seu célebre capítulo “O impossível retorno”, 
da Mitológica rosiana, e merece atenção no que diz respeito à tentativa de 
retorno à sua raiz étnica. O texto de Galvão resgata o fi o condutor que en-
trelaça a relação da onça e o fogo em contato com o clã a que o índio per-
tence, partindo da estrutura do mito “O fogo e a onça”, dos índios Kayapó.

No mito Kayapó,1 o fogo pertence à onça e lhe é roubado pelos índios. À 
onça foi deixado apenas o refl exo nos olhos que brilham no escuro. Poste-
riormente, passa a caçar com os próprios dentes, comer carne crua e a odiar 
os humanos em razão do roubo. Como se pode notar, a presença do fogo em 
meio indígena marca a transição entre o mundo pertencente ao primitivo, 
ao cru, e o mundo cozido introduzido na cultura do nativo. Assim, a tentati-
va de retorno ao clã tribal construída na narrativa rosiana seria a opção mais 
coerente quanto à fi gurativização do índio: deixaria o mundo do cozido, do 
civilizado, para retornar ao cru, ao estado de natureza, o que o aproximaria 
de modo decisivo à sua identidade. 

Nesse ir e vir confl itante que envolve a identidade do narrador-onceiro, 
o fogo está presente em diversas situações e se torna importante na cons-
trução do percurso da personagem, quanto à tentativa de retorno ao seu clã 
natural. Ele passa a onceiro justamente porque não quer usar a arma de fogo 
para matar o humano, como relata ao seu ouvinte: 

Oi: eu tava lá, matei nunca ninguém. No Socó-Boi também, matei ninguém, 
não. [...] No Socó-Boi, aquele Pedro Pampolino queria, encomendou: pra eu 

 1 Walnice Nogueira Galvão (1978, p.16-8) refere-se ao mito Kayapó na versão de Horace 
Banner, publicado em seu trabalho Mitos dos índios Kayapó, intitulado “O fogo da onça”.
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matar o outro homem, por ajuste. Quis não. Eu, não. [...] Aquele Pedro Pam-
polino disse que eu não prestava. Tiaguim falou que eu era mole, mole, mem-
beca. (Rosa, 1985, p.186-7) 

É pelo fogo que ameaça queimar o rancho em sua saída: “Ixe, quando 
eu mudar embora daqui, toco fogo em rancho: pra ninguém mais poder não 
morar. Ninguém mora em riba do meu cheiro” (ibidem, p.162). É, também, 
o fogo simbólico originário da ingestão da cachaça, principal estimulante 
para que o mestiço conte sua saga e destrave a língua: “Sei fazer, eu faço: 
faço de caju, de fruta do mato, do milho. Mas não é bom, não. Tem esse fogo 
bom-bonito não” (ibidem, p.161). Ainda, o que deu ao visitante a oportuni-
dade de encontrar o rancho do mestiço: “Mecê enxergou este foguinho meu, 
de longe? É. A’pois” (ibidem, p.160), e, no desenlace do enredo, morre pelo 
efeito da arma de fogo: “Desvira esse revólver! Mecê brinca não, vira o revól-
ver pra outra banda... [...] Ui, ui, mecê é bom, faz isso comigo não, me mata 
não...” (ibidem, p.198). É de fato um fogo cruzado sobre a cabeça identitária 
de um índio que se “entre-vê” com a origem (o mundo do cru, da zagaia) e a 
civilização (do cozido, da arma de fogo), sem saber quem é. Nessa zona limí-
trofe, o mito se eleva para “repropor aquele passado no seu apriorismo fron-
teiriço, na sua essência virtual e preliminar: como uma instância, afi nal, tor-
nando possível a identidade e a signifi cação” (Finazzi-Agrò, 2001, p.150). 

Atada à concepção mítica, encontra-se a herança jaguar, matrilinear, 
que consideramos a mais forte na construção da narrativa. Se o fogo é o 
elemento catalisador que une os dois polos culturais, a presença da onça 
é uma constante que libera um poder de signifi cação ainda maior na tra-
vessia fi gurativa em direção ao eu-índio. Justifi ca-se esse pensamento pelo 
conjunto de saberes e experiências encenadas no decorrer do conto que edi-
fi cam a personagem nas suas duas tarefas a serem executadas: a primeira, 
desonçar o sertão; a segunda, desgentar a região. Em todos os microrrela-
tos há a presença dos animais, que conduzem o narrador-protagonista a se 
identifi car e a justifi car cada ação ou cada episódio que conta ao seu ouvinte, 
singularizando-se no meio deles: “cada onça é um indivíduo, com traços 
físicos imediatamente identifi cáveis, manias, preferências, caráter; o sobri-
nho, qual Adão nomeador, entre elas vive” (Galvão, 1978, p.27). 

O que a estratégia de semelhança com o totem pode contribuir no per-
curso da personagem, considerado seu (im)possível retorno? Inicialmente, 



418 LUZIA APARECIDA OLIVA DOS SANTOS

a onça não se sujeita a código linguístico algum, portanto, neste sentido, 
está livre do mundo da linguagem do civilizado que o priva de sua condi-
ção e passa a entender o código não verbal, simbólico, que adquire a partir 
da aprendizagem com o contato, como alimentar-se sem sal, comer carne 
crua, gostar de sangue, saber como cada animal mata e come suas presas, 
dentre outros exemplos. O mais signifi cativo dentre o conjunto de ações é 
aproximar-se do “ser” animal, realizando por meio da linguagem, de sua 
fala, sua própria existência. 

Isso equivale ao axioma “penso, logo existo”, que poderia ser traduzido 
para “penso como onça, logo sou onça”: “Eh, então mecê aprende: onça 
pensa só uma coisa – é que tá tudo bonito, bom, bonito, bom, sem esbarrar. 
Pensa só isso, o tempo todo, comprido, sempre a mesma coisa só, e vai pen-
sando assim, enquanto que tá andando, tá comendo, tá dormindo, tá fazen-
do o que fi zer” (Rosa, 1985, p.188). Pensar e agir tal qual o totem, insere-o 
no mundo mítico que o faz membro de sua descendência jaguar: “Eu sou 
onça, não falei?! Axi. Não falei – eu viro onça? Onça grande, tubixaba. Ói 
unha minha: mecê olha – unhão preto, unha dura...” [...] “tou imaginando 
coisa boa, bonita” (ibidem, p.197).

 Outro fator que o conduz à tentativa de identifi cação é seu estado nô-
made, condição sine qua non das tribos indígenas, o que signifi ca não ter 
medo de vagar sozinho, a partir da apropriação de ações pertinentes à co-
munidade animal: “Eu – toda a parte. Tou aqui, quando eu quero eu mudo” 
(ibidem, p.160). “Cê tem medo? Mecê, então, não pode ser onça....Cê não 
pode entender onça” (ibidem, p.163). A demonstração de equivalência 
se faz por meio do pacto com ele mesmo: falar sem que o ouvinte o inter-
rompa, isso lhe asseguraria a condição privilegiada de manipulação ou de 
convencimento, afi nal, o medo pertence ao outro, ao que é diferente dos 
animais e que não conhece suas características: “Mecê escuta e não fala. 
Não pode. Hã? Será? Hué! Oi, que eu gosto de vermelho! Mecê já sabe....” 
(ibidem, p.165). Abeira-se de uma forma de coação frente ao ouvinte, in-
defeso perante a experiência do mestiço, mesmo de arma em punho: “Aqui 
roda a roda, só tem eu e onça. O resto é comida pra nós. Onça, elas também 
sabem de muita coisa” (ibidem, p.168). “Ela tem medo de mim também, 
feito mecê” (ibidem, p.170).

Como se pode notar, tanto no aspecto referente ao fogo quanto no apren-
dizado com as onças, há uma fenda entre o ser civilizado e o eu-índio. Essa 
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fi ssura será preenchida por um processo de desritualização pela memória 
até chegar ao ápice do esvaziamento: desumanizar-se. Isso ocorre gradati-
vamente na narrativa de acordo com a negação de referências ao mundo do 
civilizado até o esgotamento de suas possibilidades em direção ao homem 
primitivo dotado de sentimentos que o atualizam dentro do corpo mítico 
herdado. 

Há um eu disseminado no início do conto que vai se constituindo pela 
adesão a um mundo contrário ao do ouvinte, de modo que exige do onceiro 
uma atitude precavida ao anunciar repetidas vezes, como numa espécie de 
contrato: “tou falando a verdade” (ibidem, p.161), até que a cachaça lhe 
forneça o estado de desligamento da mentira e passe a dizer a verdade so-
bre os fatos relatados. Um dos exemplos elucidativos é o da morte dos ne-
gros. Antes do efeito do álcool, do fogo, portanto: “Preto morreu. Eu cá 
sei? Morreu, por aí, morreu de doença. Macio de doença. É de verdade” 
(ibidem, p.161). Depois do efeito, narra cada episódio de morte, tal como 
sucedeu a Gugué, colocando a verdade à tona, sem reforçar a expressão 
dita anteriormente: “De repente, eh, eu oncei... Iá. Eu aguentei não. [...] 
Levei pra o Papa-Gente. Papa-Gente, onça chefe, onço, comeu jababora 
Gugué...” (ibidem, p.194). 

Na trajetória de transgressão ao mundo do não índio, nomeia-se “bicho 
do mato” (ibidem, p.161), em alusão a um ser quase selvagem, dado o co-
nhecimento herdado da cultura da mãe. O alimento usado a partir do desli-
gamento é a carne sem sal, mandioca e paçoca de carne de tatu com pimen-
ta, o que deixa evidente o rompimento com o civilizado, além de não comer 
carne podre, tal qual a onça. O café não é mais utilizado por pertencer ao 
costume do preto com o qual morava e pelo qual nutre um sentimento de 
repulsa. Aguenta calor e frio, é caçador de onça, sabe andar ligeiro, pisando 
do jeito que não cansa. No entanto, o motivo de maior tensão dentro do uni-
verso reconstituído é o assassinato das onças, seus parentes, que lhe causa 
remorso e provoca a metamorfose. De onceiro passa a desgentar a região: 
“Não sabiam que eu era parente delas? Oh ho! Oh ho! Tou amaldiçoando, 
tou desgraçando, porque matei tanta onça, por que é que eu fi z isso?! Sei 
xingar, sei. Eu xingo! Tiss, n’t, n’t!...” (ibidem, p.169). 

O isolamento é que acentua a necessidade de aprender, de acordo com 
o relato, a ser igual onça, até o fato de gostar de “Maria-Maria – onça boni-
ta, canguçu, boa-bonita” (ibidem, p.169), como uma companheira a quem 
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preservou a vida. Do aprendizado e da absorção de hábitos decorre o gosto 
pelo sangue: “Fico bêbado só quando eu bebo muito, muito sangue...” (ibi-
dem, p.176), como também, o reconhecimento de todas as características 
das espécies com as quais teve contato, inclusive com a língua “nhengar” 
que se comunicava com os “parentes”. É nessa fronteira ideal que o espaço 
do sertão se constitui frente ao movimento dúplice dos diferentes, dando à 
expressão “nhengar” (do tupi nhehê ou nheeng) o signifi cado de “falar”, 
como afi rma Campos (1992, p.60), “com função não apenas estilística mas 
fabulativa: a tupinização, a intervalos, da linguagem”.

Mas, é pelo viés do nome, componente principal da personalidade de 
um homem, que se chega ao ponto crucial desse esvaziamento por negação 
em busca do eu-índio. De herança materna tupi é “Bacuriquirepa. Breó, 
Breó”; de seu pai (branco) veio “Tonico; bonito, será? Antonho de Eie-
sus...” (Rosa, 1985, p.181), batizado por um missionário. Depois chama-
ram-no Macuncozo (nome de um sítio e de origem africana). No presente 
do relato “tenho nome nenhum, não careço” ou “eu tenho todo nome”, o 
que Finazzi-Agrò (2001, p. 131) analisa como “a materialização duma con-
tradição, duma diferença constitutiva, visto que é fi lho de branco e de índia, 
visto que ele é homem e animal, não conseguindo, por isso, se identifi car 
senão numa Ausência total ou numa Totalidade ausente”.

O que se infere do conjunto de informações retiradas do texto é que a 
aproximação de seu estado primitivo exige negar os vínculos que o pren-
dem ao universo do civilizado, e isso o faz no que tem de mais signifi cati-
vo em seu contexto: desnuda-se dos nomes, até mesmo Macuncozo, como 
num rito penitencial que o redime pela morte dos pretos assassinados. Além 
disso, interage com a língua das onças (jaguanhenhém), deixa de amar as 
mulheres e ama Maria-Maria, nome homônimo de sua mãe, Mar’Iara Ma-
ria, alusivo a dois nomes mitológicos – Iara, a mãe d’água e Maria, mãe de 
Cristo. 

O esvaziamento do sentido dos nomes, e não a sua substituição, a que 
nos reportamos anteriormente, para atingir a suposta identidade tribal, é 
mediado por elementos da cultura representante do cozido, que o subme-
tem ao movimento decrescente de seus valores até a perda total, isto é, tor-
na-se um ser sem nome. Seria como se o considerasse em estado de grau zero 
de existência cultural, pelo viés da negação dos sintagmas ou paradigmas 
culturais que o levam a pertencer a um determinado universo emblemático 
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que ele próprio se recusa a carregar consigo. Isso implica dizer que o mestiço 
não retira os caracteres para preenchê-los com outros. O que ocorre é uma 
fricção (um encontro do ser e do existir humanos) entre os elementos cultu-
rais constitutivos de sua identidade, que o impelem ao isolamento: “a socie-
dade o destitui da condição de homem e, aos poucos, ele próprio abdica do 
humano para assumir sua condição de ‘selvagem’” (Calobrezi, 2001, p.61).

Todo o percurso de atualização da estória (como grafava Guimarães 
Rosa) e, consequentemente, de completude de sua identidade, pela enun-
ciação, é construído num movimento centrífugo, que parte das sensações 
do narrador em forma de atos remissivos e vão compor a narrativa em sua 
dimensão simbólica, a de transfi gurar um elemento singular numa visão hí-
brida cultural. É o embate entre os dados de cultura que se encontram que o 
impulsionam a um mundo onde as normas são incompatíveis com as quais 
vivia. 

Assim, o que se vê implícito na trajetória do narrador-intérprete é a con-
dição de escravo da maldição por ter eliminado tantas onças, parentes seus, 
portanto. A violência encarcerada sob os estigmas de morte que provocou é 
expiada na busca de identifi cação com seus ancestrais, daí o título do conto 
que, segundo Galvão (1978, p.19), leva a “iauara + etê, ou seja, à onça ver-
dadeira, à onça legítima”. 

 A cumplicidade com as onças e o extermínio dos homens como forma 
de livrar-se do humano é o pressuposto legítimo que autobiografa a história 
de vida do mestiço. Porém, o narrador-protagonista termina acuado entre 
ser ele mesmo e estar a serviço da cultura do outro. Imprime na narrativa e 
em sua saga uma das próprias características que a compôs: a duplicação. 
Matou as onças e matou os homens, amedrontou o visitante com o conheci-
mento exemplar de cada ruído e de todas as espécies de onças que já conhe-
ceu, e será tomado justamente pelo mesmo motivo, uma vez que procura 
desfazer o relato, justifi cando ser uma brincadeira. 

A expressão: “tou falando a verdade”, repetida diversas vezes para fazer 
valer a palavra dos episódios encenados, toma agora uma via dupla, pois o 
que servira para manipular e convencer seu ouvinte da veracidade é motivo 
de sua destruição. A posição de quadrúpede assumida pelo falante, atitude 
disfarçada por ele, mas que anuncia um possível ataque, é para o ouvinte 
a verdade concreta, é o equivalente à postura de onça e poderá ser atacado 
por ela. Considerando a ambivalência do relato nos seus diversos episódios, 
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e valendo-se do fato de que o interlocutor veio de “um fora indefi nido”, a 
morte do narrador-protagonista encerra uma face duvidosa frente ao obje-
tivo da presença do ouvinte, o que revelaria, segundo Finazzi-Agrò (2001, 
p.128), o insólito da narrativa: “o que era, talvez, desde o início o seu obje-
tivo e sua tarefa oculta”, ou seja, a morte do mestiço. 

Para o leitor, que se envolve no todo inextricável da fala do narrador, a 
presença do ouvinte virtual situado numa dimensão não defi nida de outro 
que se presta a ouvir é relegada a um segundo plano de signifi cação. O que 
parece ser um elemento de constituição narrativa de cunho fi gurante assu-
me o posto de uma alteridade que se realiza na morte do mestiço. O aspecto 
intercalado de ingenuidade e ironia que perpassa a fala do sobrinho/fi lho 
do Iauaretê impede que ele leia um dos enigmas do seu interlocutor e que 
poderia se traduzir, também, num enigma do texto. Tudo se revela no ápice 
que converge para a execução de dois projetos – o de mostrar-se como onça 
ao hóspede (explícito na fala) e a sua eliminação por ele (oculto na sua passi-
vidade). Assim, segundo Campos (1992, p.61), “a transfi guração se dá iso-
morfi camente, no momento em que a linguagem se desarticula, se quebra 
em resíduos fônicos, que soam como um rugido e como 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 dis-
parando contra o homem-iauaretê o revólver que sua suspicácia mantivera 
engatilhado durante toda a conversa)”. Assim, todo o relato encenado de 
convencimento de ser onça, de pertencer ao mundo delas para alcançar sua 
identidade, fi ca preso à fala do narrador-protagonista, sem tempo para re-
vogá-la no momento decisivo de sua permanência na esfera de indianidade: 

Desvira esse revólver! Mecê brinca não, vira o revólver pra outra banda....
mexo não, tou quieto, quieto... [...] oi: tou pondo mão no chão é por nada, não, 
à toa.... Ói o frio...[...] Onça meu parente...Ei, por causa do preto? Matei preto 
não, tava contando bobagem... Ói a onça! Ui, ui, mecê é bom, faz isso comigo 
não, me mata não... Eu – Macuncozo... Faz isso não, faz não... Nhenhénhém...
Heeé! (Rosa, 1985, p.198) 

É morto sob estado de metamorfose felina, acreditando em sua dimen-
são intercultural, o que ultrapassa o território geográfi co do sertão para 
confi gurar-se no entrecruzamento de várias alteridades. Para Finazzi-Agrò 
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(2001, p.139): “a fronteira, então, não é mais um limite extremo e externo, 
visto que ela passa pelo centro, redesenhando o território (o real e o textual) 
em volta dele e criando uma situação intolerável, em relação à qual a única 
salvação (ou saída) possível é a morte”.

Dentro da concepção espacial não delimitada do conto, verifi ca-se que o 
narrador-protagonista assume um comportamento diferenciado em cada si-
tuação típica vivida. Em relação ao não índio, fora do sertão, é um desapos-
sado, o que lhe referenda uma marca de negatividade por não assumir sua 
condição de transfi gurado, de não desempenhar as mesmas ações do civili-
zado, uma vez que, segundo a concepção de Ribeiro (1996, p.245), com o 
convívio e com as relações estreitadas, “os índios se vêem submetidos a uma 
série de desafi os, todos eles conducentes a transfi gurações sucessivas no seu 
modo de ser e de viver. Nenhuma oportunidade lhes é dada de preservar 
seu substrato biológico, sua sociedade e sua cultura em sua forma original”. 

Se a relação com o não índio o impele à condição inferior, quanto ao ser 
índio é um desalojado ou desabitado, pois passa a ser um destinado à mor-
te, como sobrevivente de uma cultura que tem um passado não resolvido. 
Ao longo de sua transfi guração são introduzidos valores e critérios que não 
contribuem para a preservação de sua etnia. Um dos mecanismos de au-
todignifi cação em face do estranho é restaurar os mitos que poderão criar 
novas representações de mundo. Assim, no contexto rosiano recriado a par-
tir da célula mítica da aquisição do fogo e a tentativa de desligar-se dele, o 
índio é dito pela palavra, matizada pelas sensações visuais, espalhadas no 
vermelho do sangue e do fogo; nas auditivas, vindas da fala do narrador-
protagonista que dá o ritmo do prosear do sertão, lento, diferente do ritmo 
do civilizado; nas táteis, emersas do frio provocado pela metamorfose e nas 
gustativas, que demarcam a linha entre o cru e o cozido. 

Em todas as situações ele assume um papel diferenciado que lhe confere 
um status. O de antagonista é exercido frente à civilização que o emoldura 
como imaturo, dependente e não igual, uma “assimilação não reconhecida” 
no caminho da aculturação, conforme apontamentos de Ribeiro (1996), ao 
estudar a interação biótica a que são submetidos os grupos indígenas al-
cançados pela expansão. Diante disso, a única via de conservação de sua 
identifi cação tribal dá-se pelo papel de protagonista que desempenha ao 
retornar ao mito no qual reconstrói, por meio de ações parciais gradativas, 
a sua identidade, até alcançar a totalidade de sua essência mítica: ser onça. 
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São sentidos opostos em ambas as instâncias, uma vez que o universo de 
experiências mantém relações com elementos culturais estranhos, tal como 
a arma de fogo, que, uma vez posta como equipamento de ação, cria uma 
necessidade e lhe impõe uma subordinação frente aos agentes da civiliza-
ção, enquanto a metamorfose, como código de determinação de sua legiti-
midade, o vincula à sua matriz original.

É necessário observar que existem três dimensões presentes no relato: 
uma que se estabelece anterior ao enunciado, implícita, ou seja, uma diege-
se externa responsável por signifi car o índio tribal, com seu ethos específi co, 
mesmo que isso seja referencial ao eixo matrilinear, pois sua indianidade 
está conectada por um fi o à etnia tupi; a segunda, presente na cenarização 
do relato, é provocada pela mutação intencionada dos agentes da civilização 
para impor seu domínio sobre o índio; a terceira, a mítica, que se contrapõe 
aos grupos humanos e à natureza. A primeira é a cristalização de sua pró-
pria mentalidade, o que traz dentro de si, herança da mãe com a qual tem 
mais afi nidade e que ainda não teria sido condicionada à alteração. Não é 
revelada pela fala, é apreendida pela ideologia impressa nos signos referen-
tes à oposição índio versus civilizado. A segunda é o que se pode chamar, 
conforme o conceito de Ribeiro (1996, p.423), de “condição genérica”, a 
passagem de índio tribal (considerada a fi liação materna) a de “índio civi-
lizado”, na qual “a antiga consciência começa a ruir e a se decompor para 
dar lugar a uma nova forma que permanece sendo étnica, mas já corres-
ponde, como mentalidade, à sua nova condição”. Essa se manifesta a partir 
dos elementos culturais do não índio, inseridos em forma representativa do 
“outro”, fi gurado como seu oposto, com o qual a convivência é comprome-
tida pelas barreiras ideológicas e culturais, resultando no afastamento para 
o sertão onde se realizará a terceira dimensão, de caráter pacífi co e recíproco 
que o especifi cam como integrante de um corpo mítico distinto de todos os 
outros. O que o prende ao mundo humano é a comunicação estabelecida 
por meio da fala, resultado de um amálgama de termos recolhidos de di-
versas culturas que contribuem na construção da ambiguidade do fazer do 
narrador e da própria narrativa.  

Esse interessante encontro de culturas fronteiriças mostra, portanto, 

que há uma constante nos mitos em geral: todos eles refl etem o dilema que a 
humanidade enfrenta, desde que surgiu na face da terra, de como e o que fazer 



O PERCURSO DA INDIANIDADE NA LITERATURA BRASILEIRA 425

para restabelecer o equilíbrio no Universo, rompido pelo homem. Todo grupo 
humano rege suas relações com o mundo exterior (qual seja, o da natureza, o 
sobrenatural, o dos inimigos) pelo princípio da reciprocidade (ainda que se trate 
de reciprocidade negativa). (Carvalho, 1979, p.13) 

Além das fronteiras de linguagem demarcadas na narrativa, há outro 
aspecto que Perini (2005) aponta como um efeito sobre o gênero provoca-
do pelo texto rosiano: “o texto de Rosa guarda fortes características de uma 
saga, ou uma gesta, tupi. [...] Se o título Sagarana procura dar a ideia de ‘à 
maneira de uma saga’ (este é o sentido do sufi xo tupi –rana) há aqui uma ver-
dadeira saga, a que talvez pudéssemos também chamar ‘Sagaetê’ (o sufi xo 
– etê – dá o sentido do que é verdadeiro)”. Por esse viés, pode-se perceber, 
então, que as estratégias do falante fazem que o leitor mergulhe no universo 
angustiante do relato-fala do índio, desenraizado de seus valores, e subme-
tem o ouvinte hospedeiro à expectativa. É a palavra que o faz vítima de seu 
próprio prosear, dito ingenuamente na tentativa de se defender da morte. 
Diante de um texto construído basicamente de sons, que partem do portu-
guês, passam pelo tupi e chegam aos grunhidos de animal, não se encontra, 
no entanto, o som do estampido do tiro que o mata. É silencioso e agônico, 
notado no último fi o de voz em meio à súplica e à tentativa de se tornar um 
quase parente do ouvinte: “remuaci” (he-mu, do tupi, meu parente, compa-
nheiro). Assim como o narrador-protagonista tem sua voz calada em meio 
ao silêncio da morte, a cultura indígena é silenciada pela morte cultural, cada 
vez mais presente nos poucos núcleos que ainda resistem no Brasil.

Todos os mecanismos presentes na narrativa passam pela conversão de 
uma linguagem multissignifi cativa que ao mesmo tempo tece e transgri-
de a saga do herói/anti-herói para “restaurar toda uma tradição prestes ao 
apagamento. Como os antigos aedos,2 ou os recentes transculturadores, ele 
(o autor) estendeu uma grande ponte entre memórias, culturas e tempos 
diversos” (Fantini, 2003, p.47). 

Considerando a presença do índio em um signifi cativo número de obras 
da literatura nacional e suas especifi cidades que encerram alguns ecos em 
comum, Meu tio o Iauaretê pousa o olhar mais demorado e “lugaroso” no 
que se pode chamar de uma construção poético-cultural das mais marcan-

 2 Poeta da Grécia Antiga, que recitava ao som da lira.
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tes em que narrativa e espaço não remetem para um lugar, “mas sim para a 
essência do Lugar, para um espaço que não se fecha em sítio: espaço global, 
refratário a qualquer localização” (Finazzi-Agrò, 2001, p.134). Um jogo ar-
ticulado que estremece as fronteiras de narrar e de localizar o outro dentro 
do próprio eu que se isola no sertão para compreender-se animal a partir do 
humano. Alinhavada nesse lugar “entre”, de forças em atrito está a ordem 
do preconceito, do diferente, imersos sob os sons e signifi cados da língua 
formada dos diferentes ramos que, aos poucos, toma aspecto de saga e nos 
envolve num pacto de silêncio, com respiração presa, de olhos atentos nos 
movimentos do narrador-mestiço-onça e do hóspede em estado de febre de 
arma em punho. 

Aí fi camos parados, contornando os episódios com olhos que não que-
rem ver a morte dos homens levados às onças ou das onças pela mão do ho-
mem, num ir e vir tenso, mas comovente, à espera do último ataque – quem 
devora quem? Essa voz cheia de deslocamentos de espaços e de sentidos, 
segundo Finazzi-Agrò (2001), “se constrói devagar, seguindo as sinuosida-
des da memória e as estratégias da exposição oral, provocada por perguntas 
inaudíveis do interlocutor”. De fato, fi ca a tarefa de “beiradear” cada mar-
gem que leva a um desaguar infi nito de possibilidades, em que “chegamos 
também nós, os leitores, até um lugar escuro, até o centro abismal e intole-
rável da nossa condição humana” (p.129). 

Ao mestiço, que não é “índio tribal”, não é dada alternativa. Precisa jo-
gar com as armas que possui, desde a de fogo que o subjugou ao isolamento, 
à zagaia representante de sua condição indígena. A mais poderosa, no en-
tanto, é a de manipulação do ouvinte no relato-voz de sua história, estra-
tégia primordial na demonstração de seu arsenal de experiência, o que lhe 
preservaria a vida. Daí emerge o efeito ambíguo de sua ação, de efi cácia para 
a causa, torna-se demasiadamente efi caz para a consequência – considerada 
a morte por meio do visitante. Nas duas margens estão a mestiçagem e o le-
gado totêmico. No curso das águas um deslizar de imaginação e de encontro 
de alteridades, mas não o retorno do índio ao seu clã natural. É pela lingua-
gem que mergulha no que há de mais íntimo na cultura e promove o retor-
no. E por essa mesma linguagem, o autor mata a tiros “o ser duvidoso”, pois 
as perguntas que o mestiço faz ao seu ouvinte se esgotam nas respostas que 
se esvaziam a cada episódio, diante da impossibilidade de compreender o 
sentido daquela voz. A fenda se fecha, então, por um sentido híbrido cons-
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truído sobre os alicerces da linguagem e vai colocar em contexto uma inter-
rogação incessante e “duvidosa”, também, acerca da identidade brasileira 
articulada na fi guração literária. 

Episódio-referência

Me cê tá ouvindo, nhem? Ta aperceiando... 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? 
Preto Tiodoro falou eu tenho, ei, ei... Todo dia eu lavo corpo no poço... Mas 
mecê pode dormir, hum, hum, vai fi car esperando camarada não. Mecê ta 
doente, carece de deitar no jirau. Onça vem cá não, cê pode guardar revól-
ver... 

Aaã! Mecê já matou gente com ele? Matou, a’pois, matou? Por quê 
que não falou logo? Ã-hã, matou mesmo. Matou quantos? Matou mui-
to? Hã-hã, mecê homem valente, meu amigo...Eh, vamos beber cachaça, 
até a língua da gente picar de areia... Tou imaginando coisa, boa, bonita: a 
gente vamos matar camarada, ‘manhã? A gente mata camarada, camarada 
ruim, presta não, deixou cavalo fugir p’los matos... Vamos matar?! Uh,uh, 
atimbora, fi ca quieto no lugar! Mecê tá muito sopitado... Ói: mecê não viu 
Maria-Maria, ah, pois não viu. Carece de ver. Daqui a pouco ela vem, se eu 
quero ela vem, vem munguitar mecê...

Nhem? A’ bom, a’ pois... Trastanto que eu tava lá no alecrinzinho com 
ela, ce devia de ver. Maria-Maria é careteira, raspa o chão com a mão, pula 
de lado, pulo frouxo de onça, bonito, bonito. Ela ouriça o fi o da espinha, 
incha o rabo, abre a boca e fecha, ligeiro, feito gente com sono... Feito mecê, 
eh, eh... Que anda, que anda, balançando, vagarosa, tem medo de nada, 
cada anca levantando, aquele pêlo lustroso, ela vem sisuda, mais bonita de 
todas, cheia de cerimônia...Ela rosnava baixinho pra mim, queria vir comi-
go pegar o preto Tiodoro. Aí, me deu aquele frio, aquele friiiio, acâimbra 
toda... Eh, eu sou magro, travesso em qualquer parte, o preto era meio gor-
do... Eu vim andando, mão no chão... Preto Tiodoro com os olhos doidos de 
medo, ih, olho enorme de ver... Ô urro!...

Mecê gostou, ã? Preto prestava não, ô, ô, ô... Ói: deixa eu ver mecê direi-
to, deix’eu pegar um tiquinho em mecê, tiquinho só, encostar minha mão...
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Ei, ei, que é que mecê ta fazendo?
Desvira esse revólver! Mecê brinca não, vira o revólver pra outra ban-

da... Mexo não, tou quieto... Ói: cê quer me matar, ui? Tira, tira revólver 
pra lá! Mecê ta doente, mecê tá variando... Veio me prender? 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! Ui, ui, mecê é bom, faz isso comigo 
não, me mata não... Eu – Macuncozo... Faz isso não, faz não... Nhenhém... 
Heeé!...

Hé... Aar-rrâ... Aaâh... cê me arrhoôu... Remuaci... Rêiucaàanacê... 
Araaã... Uhm... Ui... Ui... Uh... uh... êeêê... êê... ê... ê... (p.197-8).


