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 Este trabalho examina, de forma comparativa, as narrativas “A hora e 

vez de Augusto Matraga” (1946) e “Os Irmãos Dagobé” (1962), ambas do 

escritor João Guimarães Rosa, no que se refere, ora ao tema comum da 

vingança que envolve as ações dos personagens, ora às aproximações e 

similaridades entre estruturas e marcas que se circunscrevem na tradição de 

narrativas bíblicas e de vidas de santos. Fundamentada através de textos 

importantes da fortuna crítica da obra rosiana, esta pesquisa objetiva, assim, 

elucidar eventuais questões ligadas às unidades da efabulação literária, 

como o personagem e a narrativa, e sustentar hipóteses interpretativas da 

estruturação e do tema dos contos que compõem o corpus analisado, sem 

deixar de destacar os limites e  determinações destas estruturações comuns. 

 O aporte teórico, para tanto, tem como ponto de partida algumas pistas 

advindas de alguns estudos da fortuna crítica sobre a obra rosiana, como os 

ensaios “Matraga: sua marca” de Walnice N. Galvão (1974) e “Forma 

indeterminação e funcionalidade das imagens em Guimarães Rosa” de João 

Adolfo Hansen (2007). Neste estudo são ainda frequentados alguns 

postulados teóricos presentes na obra As estruturas narrativas de Tzvetan 

Todorov (2011), notadamente no capítulo “A análise estrutural da narrativa”.  

 Nossa metodologia tem buscado priorizar o caráter recorrente e 

funcional que certas escolhas literárias teriam na interpretação de uma obra 

literária, isso tudo aliado a uma perspectiva que joga com pressupostos 

advindos de noções teóricas próximas tanto do estruturalismo como da 

fenomenologia. Este percurso analítico tem nos levado, portanto, a delimitar 

o alcance de uma leitura estruturalista, e pontuar em que grau haveria uma 

autonomia da palavra e de seu sentido, noutros termos, a indeterminação do 

ato narrativo e da experiência dos personagens literários que estão inscritos 

nestas obras de Guimarães Rosa.  

 No âmbito temático, este trabalho partiu dos postulados de Todorov 

(2010) sobre os estudos temáticos em literatura e buscou demonstrar, 

através de trechos específicos daquelas obras, como o tema da vingança 

torna-se uma questão recorrente e sobretudo funcional durante as 

narrativas. Para tanto, valemo-nos de postulados do teórico da obra rosiana 

Willi Bolle presente em seu texto “Fórmula e Fábula” (1973), notadamente no 



capítulo denominado “77 fórmulas de condensar o sertão (Introdução a uma 

gramática narrativa)”, onde se afirma a necessidade de um estudo funcional 

que associe unidades de efabulação literária, como narrativa e personagem, 

aproveitando ainda certas noções do ensaio de Hansen (2007).  

 Quanto ao nível estrutural, seguimos algumas pistas teóricas da fortuna 

crítica da obra do escritor mineiro, presente nos ensaios de Galvão (1978), 

e, novamente, no de Hansen (2007). Trata-se de estudos fundamentais aos 

nossos objetivos em suas aproximações entre a trajetória de Matraga e as 

estórias de São Francisco de Assis e o guerreiro São Jorge respectivamente. 

Valendo-se desses referenciais, nosso trabalho alcançou resultados parciais 

satisfatórios, como a pertinência de estruturas narrativas míticas, como as 

de Jó e Abraão, análogas à trajetória de Matraga, e a de São Jorge, 

aproximada à configuração do personagem Liojorge, ambas válidas 

enquanto fórmulas presentes na tradição cristã antiga que regrariam os 

textos e as ações destes personagens rosianos nas narrativas eleitas.  

 Para lograrmos tais aproximações, lançamos mão de leituras analíticas 

da coletânea de narrativas hagiográficas denominada Legenda áurea: vidas 

de santos, do Livro de Jó presente na Bíblia e da obra Temor e tremor 

(1843) do pensador dinamarquês Søren A. Kierkegaard (1813-1855), na qual 

se expõe e analisa o dilema sacrificial do personagem Abraão, tido como o 

cavaleiro da fé cristã. Isso tem permitido estabelecer, com certo êxito, 

analogias entre os personagens Matraga e Abraão, no que se refere à fé, 

autoexílio e o silêncio, e ainda relações entre o personagem Liojorge e o 

santo guerreiro São Jorge, em suas características similares de humildade e 

ousadia frente aos confrontos contra figuras tiranas e opressoras. 

  Neste momento parcial da pesquisa, o texto de Hansen (2007) tem se 

mostrado, portanto, fundamental aos nossos estudos por melhor evidenciar 

a a presença de estruturas narrativas míticas e bíblicas e a funcionalidade 

das práticas de escrita rosiana. Ao final deste trabalho, ele terá sido profícuo 

ainda para se pensar o caráter indeterminado do percurso narrativo e das 

personagens à margem de categorias da verossimilhança clássica e realista, 

em outras palavvras, para se refletir sobre os limites destas determinações e 

estruturações ao longo da nossa pesquisa das obras de Guimarães Rosa.  


