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RESUMO: O presente artigo busca uma apreensão distinta da ideia de sertão em
Grande sertão: veredas. Se sertão é comumente associado a um espaço geográfico
delimitado, possibilitando um estudo regionalista do romance em questão, nesse estudo
busca-se compreender o sertão, não como um espaço físico, mas como um equivalente à
ideia de mente. Pretende-se entender, portanto, de que forma a travessia em Grande
sertão se equipara a uma viagem pela mente. Se sertão e mente se tornam
intercambiáveis ao longo do romance algumas outras questões se abrem para a
discussão, tais como a questão do pacto de Riobaldo.
PALAVRAS-CHAVE: Sertão; Mente; Pacto; Diabo.

ABSTRACT: This article aims at a different understanding of the idea of backland in
Grande sertão: veredas. If backland is commonly associated with a defined
geographical space, allowing a regional study of the novel in question, this study seeks
to conceive backland not as a physical space but as an equivalent of the idea of mind.
The objective is to understand, therefore, how the crossing in Grande sertão equates to
a journey of the mind. If backland and mind can become interchangeable throughout the
novel some issues open for discussion, such as the issue of the pact of Riobaldo with the
devil.
KEYWORDS: Backland; Mind; Pact; Devil.
Sertão: “onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze
léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive seu cristo-jesus,
arredado do arrocho de autoridade” (Rosa 2001a: 24). Logo na segunda página de
Grande sertão: veredas, Riobaldo nos oferece uma primeira definição daquilo que irá
nortear o romance como um todo – a ideia de sertão. Já de princípio, Riobaldo incute
em seu ouvinte (ou leitor) a sensação de isolamento que a palavra sertão carrega.
Embora a associação sertão-isolamento seja aceita naturalmente (como se fosse o sertão
um tipo de deserto), a palavra inicialmente não era utilizada como um sinônimo para
desértico ou árido, mas no sentido de distante da costa, de interior. Poderia até ser
formado por florestas, contanto que longe do mar, no interior. Etimologicamente
também essa ideia está presente. Certão é um lugar que ficaria no centro, no meio das
terras 2. Sertão, portanto, é o isolamento do interior, isolamento do centro, mas centro de
que? “Sertão é o sozinho. Compadre meu Quelemém diz: que sou muito sertão? Sertão
é dentro da gente” (Rosa 2001a: 325). Sertão, dessa forma, é o sozinho de dentro da
1
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gente. Partindo-se dessa primeira ideia, o presente trabalho busca entender de que forma
a travessia de Grande sertão: veredas pode ser compreendida como uma viagem pela
mente, na medida em que sertão e mente podem ser equiparados. Se sertão e mente se
tornam intercambiáveis ao longo do romance, algumas outras questões se abrem para a
discussão, tal como, a questão do pacto. Seria Riobaldo um pactário? O que se
sustentará baseia-se na afirmação do próprio Riobaldo: “... quando um tem noção de
resolver vender a alma sua, que é porque ela já estava dada vendida, sem se saber; e a
pessoa sujeita está só é certificando o regular dalgum velho trato- que já se vendeu aos
poucos, faz tempo?” (Rosa 2001a: 56). O que a fala de Riobaldo revela é a não
necessidade do pacto formal, não há necessidade mais de assinatura com sangue uma
vez que o pacto já foi efetuado, mas quando?
Riobaldo se apresenta como aquele nascido “diferente” (Rosa 2001a: 31), aquele
que todos “achavam sofismado de ladino” (Rosa 2001a: 30), “esquisito” (Rosa 2001a:
177); o que pensa longe: “O senhor concedendo, eu digo: para pensar longe, sou cão
mestre - o senhor solte em minha frente uma ideia ligeira, e eu rastreio essa por fundo
de todos os matos, amém!” (Rosa 2001a: 31). Riobaldo, portanto, diferencia-se dos
demais na medida em que gosta de “especular idéia” (Rosa 2001a: 26), rastrear ideias
fora do seu alcance, lançar-se a um mundo outro, longe da esfera do sensível imediato.
“Tudo é e não é...” (Rosa 2001a: 27), afirma Riobaldo, revelando que as certezas
imediatas não lhe condizem - ele está além delas. Portanto, sua constituição o configura
como alguém nascido para não se conformar com limites ou categorias, busca
ultrapassá-las, rastreia ideias. A utilização do termo especular é bastante significativa
devido à relação do verbo tanto com o ato de reflexão quanto com a qualidade do
espelho (especular). Especular enquanto reflexão que se faz com um espelho, reflexão
que reflete, refletir que especula. Essa relação somente exacerba o caráter negativo da
especulação já que:
O espelho é um ser em oposição. E é como tal que funciona. É um ser
que assumiu uma posição que é oposição: uma posição negativa. É um
ser que nega. É por isto que reflete. Não permite que aquilo que sobre ele
incide passe por ele. Refletir é negar, e isto é a sua estrutura (Flusser
2011: 2).
Flusser entende, pois, que o espelho ocupa uma posição negativa. A estrutura
tanto do espelho como da reflexão (“especular ideia”) é baseada na negação.
Curiosamente, em Fausto de Goethe, Mefistófeles se autodenomina: “Eu sou aquele
Gênio que nega e que destrói” (Goethe 1985: 69). Especular, refletir, espelho, negar,
diabo: “Sim, são para ter medo, os espelhos.” (Rosa 2001b: 121).
Ao especular ideia, ao navegar em “altas ideias” (Rosa 2001a: 30), Riobaldo
entra em contato com o diabólico, com o demoníaco. Ou seja: a especulação faz com
que ocupe uma posição negativa:
O homem enquanto ser que reflete é um ser oposição, em posição
negativa. É isto que o distingue de todos os demais seres que nos cercam.
É um ser que não permite que aquilo que sobre ele incide (as coisas que
nos cercam) passe por ele. Formula sentenças que negam. Esta é a
resposta que articula contra o mundo que o cerca (Flusser 2011: 3).
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Entende-se, pois, que negação aqui diz respeito à própria resposta humana ao
mundo. Refletir significaria ocupar uma posição de oposição em relação ao mundo, de
negação, sem que haja, no entanto, uma valoração do termo. Apesar de Flusser não
valorar negativamente o termo “negação”, mas entender a negação como uma posição
humana, uma vez que é essa posição que o distingue dos demais animais; a ideia de
negação, como postula Goethe, está associada ao diabo. É a arma de Mefistófeles.
Goethe, entretanto, não é o único a ligar a negação ao diabo.
Satã em Paradise Lost, de John Milton, também chega a uma conclusão
semelhante. Lúcifer se rebela contra a hierarquização do Paraíso, a arbitrariedade do
novo decreto divino 3 fê-lo incitar uma rebelião que teve por consequência sua derradeira
queda. Lúcifer parece se rebelar contra o discurso de um Deus tirano, arbitrário, cuja
ordem não poderia mais acatar. No intuito de convencer os demais anjos de sua causa,
Lúcifer menciona a possibilidade de terem sido todos eles autogerados, autocriados;
afinal, não possuía qualquer memória distinta daquela, não conhecia qualquer outro
mundo que não fosse aquele: imutável, eterno, igual. Não possuía qualquer resquício de
memória que se opusesse ao fato de que fora sempre idêntico ao que naquele instante
era. Sua constituição fora imutável até o momento anterior à queda e, ademais, não se
recordava de sua criação ou de qualquer outra. Logicamente, portanto, fora autocriado
(Milton 1952:193). Como Lúcifer não aceita o decreto divino, ele decai. No momento
após sua queda, Satã percebe que sua aparência se alterou. Entretanto, algo em si se
mantém invencível: a mente. Entende que a mente e o espírito se mantêm invencíveis e
que o vigor, por outro lado, em breve retornará4. A mente é não somente imbatível,
como também é o seu dado de inalterabilidade. Ao chegar ao Inferno, Lúcifer se
autodenomina como aquele que traz uma mente não alterável seja pelo lugar, seja pelo
tempo 5. Não importava onde estivesse ou quanto tempo havia decorrido, Satã era isso:
uma mente que não se modificava. Fausto de Paul Valéry chega à mesma conclusão
acerca de Mephisto. Ele era nada mais nada menos que uma mente pura 6.
Embora Satã, ao se perceber enquanto uma mente, afirme não observar qualquer
alteração, aos poucos, apreende que o Inferno não é apenas um lugar determinado a ele
e a os outros anjos (também decaídos); muito pelo contrário, o Inferno é algo interior:
está dentro dele 7e, portanto, não importava onde estivesse ou onde fosse uma vez que:
o Inferno estava em todo lugar, ele mesmo era o Inferno 8. Difícil nesse momento não
traçar um paralelo com o próprio “O sertão está em toda parte” (Rosa 2001a: 24) de
Riobaldo; ou ainda, “Sertão é dentro da gente” (Rosa 2001a: 325). Seria o sertão a
condenação de Riobaldo? O seu próprio Inferno interior? “Sertão é isto: o senhor
empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando
menos se espera; digo” (Rosa 2001a: 302).
3

O novo decreto diz respeito ao recém-criado filho de Deus. Todos os anjos, a partir da data do decreto
deveriam prestar reverência ao único filho de Deus: “This day I have begot whom I declare/ My onely
Son, and on this holy Hill/ Him have anointed, whom ye now behold/ At my right hand; your Head I him
appoint; / And by my Self have sworn to him shall bow/ All knees in Heav'n, and shall confess him Lord:/
Under his great Vice-gerent Reign abide/ United as one individual Soule/ For ever happie: him who
disobeyes/ Mee disobeyes, breaks union, and that day/ Cast out from God and blessed vision, falls/ Into
utter darkness, deep ingulft, his place/ Ordaind without redemption, without end” (Milton 1952: 188).
4
“for the mind and spirit remains / Invincible, and vigour soon returns” (Milton 1952: 96).
5
“One who brings / A mind not to be chang'd by Place or Time” (Milton 1952: 99).
6
: “You are nothing but a pure mind, I tell you!” (Valéry 1960: 27)
.
7
“The Hell within him” (Milton 1952: 152).
8
“Which way I flie is Hell; my self am Hell” (Milton 1952: 154).
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Assim que Lúcifer decai, ele percebe a alteração do ambiente ao seu redor.
Claramente, não se encontrava mais no Paraíso. Como uma forma de aprender a lidar
com o novo ambiente e com sua situação de anjo decaído, Lúcifer diz que a mente era o
seu próprio lugar e poderia transformar Inferno em Paraíso e Paraíso em Inferno 9. Não
importaria onde estivesse, Inferno ou Paraíso, o ambiente exterior era o menos
significante, já que a mente era seu próprio lugar. Além disso, era dela (da mente)
transformar Inferno em Paraíso e Paraíso em Inferno. Na tradução, no entanto, o jogo
Hell Heaven se perde. “a Hell of Heaven” traz um jogo de espelhamento que não se
percebe em Português. Espelhamento próximo ao que Rosa traz em Grande sertão:
veredas, quando Riobaldo diz: “... era ruim, como outro ruim era.” (Rosa 2001a: 34)
Hell/Heaven, era ruim/ ... ruim era; jogo de espelhos, reflexão, especulação. A mente,
como seu próprio lugar, faz de Inferno Paraíso e Paraíso Inferno; através de um jogo de
espelhos, transforma um no outro. A mente especula. A mente, portanto, é o lugar da
negação, o espaço de Satã, de Lúcifer, de Riobaldo?
São várias as definições para sertão ao longo do romance. Apesar de muitas, as
definições não delimitam ou precisam o espaço sertão. Afinal, seria um espaço? “O
sertão é sem lugar” (Rosa 2001: 370), diz Riobaldo. E ainda: “Sertão. Sabe o senhor:
sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar” (Rosa
2001a: 41). Se o pensamento aqui se torna mais forte que o poder do lugar algumas
questões se abrem para discussão. Primeiramente, o sertão não pode ser um mero
espaço visto que parece competir (em forças) com o próprio lugar onde se está. Sertão
está em qualquer lugar, é “sem lugar” e, por isso, está “em toda a parte” (Rosa 2001a:
24). Ademais, se o sertão é mais forte que o lugar, não importa se tal lugar é o Inferno
ou o Paraíso, o lugar é indiferente, irrelevante para o próprio poder do sertão. O sertão
independe de lugar, ele é em si mesmo, é seu próprio lugar. Aqui sertão e mente se
equiparam. São ambos indiferentes ao lugar e, por isso mesmo, estão em qualquer lugar.
A mente como lugar da negação, um lugar em si mesmo, um lugar demoníaco, assim
como o sertão:
Por que é ele um ser-tão, e não um de-serto? Esta pergunta (da qual brota
toda ontologia) se impõe e é imposta pela vegetação que nele vegeta.
Plantas bizarras e grotescas, com ramos e galhos pateticamente
convulsionados, involtos e revoltos, e que apontam com suas
extremidades secas extremistas ora o chão inimigo, ora a vastidão dos
horizontes sem horizonte. A flora do diabo (Flusser 2011: 4).
Willi Bolle em seu ensaio O sertão como forma de pensamento não considera o
sertão como sendo um espaço geográfico (empírico ou alegórico), mas como o “mapa
de uma mente” (Bolle 2004: 87) e propõe estudá-lo como um espaço virtual. Bolle
entende que a narrativa labiríntica de Riobaldo representa a forma como um cérebro
funciona: “É a partir da mente individual de Riobaldo que o escritor elucida o
funcionamento da máquina de poder e da mentalidade coletiva, o pensamento do povo
sertanejo...” (Bolle 2004: 85). Bolle associa também o sertão com a mente, no entanto,
busca o coletivo, a mente (sertão) que traria algum tipo de elucidação sobre o
pensamento sertanejo. Contudo, Riobaldo adverte:
9
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Eu queria decifrar as coisas que são importantes. Eu estou contando não é
uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Queria
entender do medo e da coragem, e da gã que empurra a gente para fazer
tantos atos, dar corpo ao suceder. O que induz a gente para as más ações
estranhas, é que a gente está pertinho do que é nosso, por direito, e não
sabe, não sabe, não sabe! (Rosa 2001a: 116).
Não conta a vida de um sertanejo, não busca o regional, o específico, mas se
ocupa da “matéria vertente”, o que narra diz respeito a todos, diz respeito à humanidade,
são as coisas importantes. O que interessa é a viagem, a travessia pela mente, por esse
sertão “sem lugar”:
O senhor sabe o mais que é, de se navegar sertão num rumo sem termo,
amanhecendo cada manhã num pouso diferente, sem juízo de raiz? Não
se tem onde se acostumar os olhos, toda a firmeza se dissolve. Isto é
assim. Desde o raiar da aurora, o sertão tonteia. (Rosa 2001a: 331)
Riobaldo navega pelo sertão, por um espaço não definido, indeterminado. Ao
longo de sua viagem a única certeza possível é a incerteza. Um espaço, portanto, que se
transforma em outro e não possui qualquer essência em si. Espaço do diabo, da negação.
Espaço do diabo, da modificação. Vilém Flusser em A história do diabo entende o
diabo como uma figura fundamental para o avanço da humanidade. Enquanto o divino
seria o eterno, o imutável; o diabo seria o princípio da modificação. O diabo: “É o
princípio de transformação da realidade em irrealidade.” (Flusser 2008: 33), é idêntico
ao tempo, é a entrada no mundo fenomenal, portanto, nosso mundo. O sertão, dessa
forma, enquanto lugar “sem lugar”, enquanto espaço do não idêntico a si (não há
firmeza), enquanto espaço do irreal, só poderia mesmo ser o espaço do diabo.
Na tentativa de traçar a história do diabo, ou história do progresso; ou seja, na
tentativa de demonstrar a importância do diabo para a civilização, Flusser parte dos sete
pecados capitais. No entanto, resolve dar-lhes nomes mais neutros e modernos. Assim,
soberba chama-se “consciência de si”; ira é “dignidade”; avareza, “economia” (Flusser
2008: 25). Flusser não pretende criar uma hierarquia para os pecados já que entende que
“são sete aspectos da mesma atitude” (Flusser 2008: 26); entretanto, admite o poder que
as palavras: soberba e preguiça (ou tristeza) exercem sobre nós. Ainda explica: “Porque
“soberba” e “tristeza” são pecados do espírito e, neste sentido, talvez a meta do próprio
diabo e da história da humanidade” (Flusser 2008: 28). Identifica o “Conhece-te a ti
mesmo” com o pecado da soberba. A meditação é uma forma de soberba, diz (Flusser
2008: 74). Flusser entende que a meditação é normalmente reprimida no Ocidente. As
viagens para dentro da mente não são tão facilmente realizáveis. “A viagem para dentro
da mente é, com efeito, a procura por uma passagem direta rumo a Deus. Conduz,
entretanto, diretamente ao inferno.” (Flusser 2008: 75). De fato, tal frase parece resumir
toda a experiência de Riobaldo, viagem que o leva ao interior, ao centro, ao sertão, ao
inferno.
Ao longo de Grande sertão: veredas, Riobaldo menciona um possível
interlocutor. Uma pessoa provavelmente da cidade, mais instruída que ele: “Ah, o que
eu prezava era ter a instrução do senhor, que dá rumo para estudar dessas matérias”
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(Rosa 2001a: 248). A pessoa, porém, não responde 10. O próprio Riobaldo percebe que,
na realidade, o que conta, conta para si: “Falar com o estranho assim, que bem ouve e
logo longe se vai embora, é um segundo proveito: faz do jeito que eu falasse mais
mesmo comigo” (Rosa 2001a: 55). Embora Riobaldo não abandone o interlocutor,
dirige-se sempre a um alguém silencioso, deixa claro que conta sua existência para ele
(Riobaldo): “Conto para mim, conto para o senhor” (ROSA, 2001a: 161). Conta-se sua
existência, ouve-se ao lembrar de fatos acontecidos, chegando à conclusão de que:
“Confusa é a vida da gente; ...” (Rosa 2001a: 206). O contar de Riobaldo acompanha a
confusão da vida ao evitar qualquer tipo de linearidade já que: “A lembrança da vida da
gente se guarda em trechos diversos” (Rosa 2001a: 114). Sua fala se emenda, vai e
volta, sua fala labiríntica em certo ponto pergunta: “O senhor me organiza?” (Rosa
2001a: 381). Deixando em aberto se é uma dúvida ou um pedido. Se dúvida for,
Riobaldo entende que o interlocutor precisa criar uma ordem em sua narrativa, senão
não acompanha, não entende; pede, assim, uma reescritura. Se, por outro lado, é um
pedido, busca auxílio para compreender aquilo que a vida é. Pede-se (no caso de não
haver interlocutor algum, entendendo-se o romance como um grande monólogo)
conselho, para se entender, para se conhecer, para responder a pergunta: “O que uma
pessoa é, assim por detrás dos buracos dos ouvidos e dos olhos?” (Rosa 2001a: 373).
Afinal, o que sou eu por detrás dos buracos dos ouvidos e dos olhos? O senhor me
organiza? Riobaldo, então, em seu diálogo consigo mesmo, ao contar para si a sua
existência, ao viajar por este espaço sertão, assim o faz na tentativa de se encontrar,
viaja pela mente na busca de um conhecimento de si. Riobaldo conta sua existência.
Assim o faz por mais de 600 páginas. Basicamente sua fala domina quase todo o livro.
Há outras falas somente na medida em que Riobaldo reproduz as falas de outros. Não há
diálogo. O livro todo é basicamente ele, Riobaldo: “Muito falo, sei; caceteio” (Rosa,
2001a: 155). A fala é justamente a marca da soberba: “A mente autenticamente humilde
se cala. Esse silêncio da mente é o fim da soberba. Soberba é falar, é articular, é criar.
Soberba é língua. A humildade se cala. Esse silêncio é o fim do diabo” (Flusser 2008:
185). Marca da soberba uma vez que meditação já é soberba, diz Flusser. Já é ter sido
tentado pelo diabo. Assim Mefistófeles, em Mon Faust de Paul Valéry, também entende
a conexão entre meditação e o diabólico. Mefistófeles confessa que deve muito à
meditação, a esse vício solitário 11.
Pouco após o início de sua fala, Riobaldo reclama: “Querem-porque-querem
inventar maravilhas glorionhas, depois eles mesmos acabam temendo e crendo” (Rosa
2001a: 90). Após iniciar o seu conhece-te a ti mesmo, Riobaldo toca na questão
fundamental da soberba, desse pecado do espírito. Aquilo no que cremos e que tememos
é invenção humana. Diabo, dessa forma, não existe; existe apenas obra humana:
Já era tempo de confessarmos a embriaguez e a vertigem que nos causam
os cumes da nossa vontade criadora. Já era tempo de deixarmos cair o
manto nojento da hipocrisia. Não tenhamos mais vergonha de dizer a
verdade toda. Já sabíamos, desde que somos, já o sentíamos e já o
10

Embora Riobaldo pareça reagir à fala de um interlocutor, tal resposta (de um interlocutor) não é
descrita em nenhum ponto do romance, suscitando mais uma das dúvidas do romance: há um doutor?
Seria o doutor o próprio leitor? Fato é que Riobaldo, independente do fato de haver ou não um
interlocutor, ouve-se, ouve-se contar a sua existência.
11
“Meditation is a solitary vice. It digs a black hole in boredom, and folly fills it up. I owe a lot to
meditation” (Valéry 1960: 24).
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intuíamos, que tudo isso de Deus e o diabo, de pecado e salvação, de
mundo real e mundo da ilusão, que isto não passa de conversa fiada.
Tudo isso não passa de obra da nossa vontade, de representação
destinada a divertir-nos. O mundo está aqui, diante de nós, porque demos
a ordem para que surgisse do abismo do nada (Rosa 2001a: 158).
Mundo e mente passam a ser as duas faces daquilo que deu ordem para que o
mundo surgisse: a vontade humana, já que “A vontade tornada língua cria mundo e
mente” (Flusser 2008: 160). Riobaldo também assim compreende: “Os fatos passados
obedecem à gente; os em vir também. Só o poder do presente é que é furiável? Não.
Esse obedece igual - e é o que é” (Rosa 2001a: 359). Os fatos nos obedecem. No fundo
o que resta? O homem, somente.
Em sua viagem pelo sertão, Riobaldo passa pelo “fundo do sertão” (Rosa 2001a:
406) momento em que “ainda não era ainda” (Rosa 2001a: 407), mas já antecipatório
daquilo que haveria de acontecer: o pacto. Se no momento anterior ao pacto Riobaldo
poderia dizer que não era ainda; enquanto esperava Lúcifer, que não aparecia, o seu
discurso muda. De não era ainda para “eu estava bêbado de meu” (Rosa, 2001a: 438).
Ou ainda, a mudança de invocação de Lúcifer para: “Satanaz, dos meus Infernos!”
(Rosa 2001a: 438). A utilização do pronome meus é bastante reveladora. No momento
que antecede ao pacto Riobaldo diz que ainda não era, possibilitando que se entenda que
viria a ser, ainda não era naquele instante, mas estava próximo de se concretizar
enquanto pessoa. Logo após, por outro lado, Riobaldo se diz cheio de si. Agora já era?A
ideia de Inferno também se modifica. De um Inferno abstrato, comum a todos, para
“meus Infernos”. Riobaldo aparece, então, como dono, criador, talvez dos Infernos:
E o que eu fazia, era que eu pensava sem querer, o pensar de novidades.
Tudo agora reluzia com clareza, ocupando as minhas idéias, e de tantas
coisas passadas diversas eu inventava lembrança, de fatos esquecidos em
muito remoto, neles eu topava outra razão; sem nem que fosse por minha
vontade (Rosa 2001a: 440).
Após a tentativa de pacto 12, o que se percebe é a alteração em Riobaldo. Se até
então ele assim se definia: “Sou de ser e executar, não me ajusto de produzir ordens...”
(Rosa 2001a: 97); após invocar o Satanaz, torna-se senhor de suas ideias e lembranças.
Os fatos passados reconstituem-se, ganham nova dimensão, como se fosse tudo obra de
sua vontade. A palavra vontade aparece aqui de forma significativa, afinal, não estaria
Riobaldo dando voz a própria soberba? “A vontade tornada língua cria mundo e mente”
(Flusser 2008: 160). O passado se cria através da vontade. Os fatos se reescrevem por
uma determinação sua. Enquanto antes da invocação de Satanaz Riobaldo se
autodenominava um fugidor: “Mas eu fui sempre um fugidor. Ao que fugi até da
precisão da fuga” (Rosa 2001a: 200); após o pacto, porém, sua postura é outra. Não
mais um executor de ordens, não mais um fugidor, agora ele era o próprio criador e
12

O termo “tentativa” é utilizado entendendo-se que Riobaldo invoca o diabo, que, pelo seu relato, não
aparece. Tal fato faz com que afirme que diabo não há. “Tentativa de pacto” deve ser entendida, portanto,
com referência a um pacto concreto, como aquele que ocorre em Fausto de Goethe, por exemplo, em que
o diabo e o homem chegam a uma conclusão acerca das cláusulas do pacto, em que há uma assinatura.
Riobaldo tenta efetuar um pacto concreto, vai à procura do diabo, invoca-o. Entretanto, a questão do
pacto (se houve ou não) permanece em suspenso ao longo de todo o romance.
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determinador, o produtor que não admitia oposição: “... porque, que alguém falasse
contra, por cima das minhas palavras, me dava raiva” (Rosa 2001a: 442).
Como se nessa grande viagem pelo sertão, pelo interior, nessa busca de
conhecimento de si; após passar pelo “fundo do sertão”, algo enfim encontrasse - a
vontade humana (ele mesmo Riobaldo):
A vontade caiu na emboscada que ela própria tinha armado. Nos
movimentos excêntricos afastou-se tanto do seu centro que esqueceu o
centro. Os movimentos concêntricos são um relembrar do centro. Ciência
da natureza e ioga são os métodos de redescoberta da origem. São os
detetives da vontade na mata das aparências enganadoras. Descobrem e
procuram provar que natureza e mente são obras da vontade, obras
deliberadas, embora tenham aspecto de autonomia. Natureza e mente são
obras de arte (Flusser 2008: 160).
E o romance termina justamente com essa afirmação: “O diabo não há! É o que
eu digo, se for... Existe é homem humano. Travessia” (Rosa 2001a: 624).
No entanto, a pergunta ainda perdura: seria Riobaldo um pactário? Como ser
pactário em um mundo sem diabo? Ao opor Deus ao diabo, Flusser identifica o diabo ao
tempo. Deus é o criador; o diabo, o aniquilador. Deus é tudo aquilo que diz respeito à
superação do tempo, o diabo, por outro lado, busca a manutenção no tempo. O divino,
então, visa ao intemporal; o diabo, ao temporal. O divino é o eterno, imutável; o diabo,
o contingente. O divino é o estável; o diabo, o instável, o movimento, o progresso. O
diabo é a negatividade de onde provém o movimento, o avanço. O diabo, portanto, não
existe; afinal: “Arre, ele está misturado em tudo” (Rosa 2001a: 27). O diabo, portanto,
existe; afinal, ele é o tempo. Riobaldo ao viajar o sertão, entra no âmbito do diabo, no
campo das incertezas, da instabilidade, da não identidade, da modificação. No sertão, o
que ele encontra é justamente o que procurava: o demo. Ou melhor, ao viajar o sertão,
Riobaldo resvala e o pacto se efetua: “Digo ao senhor: tudo é pacto. Todo caminho da
gente é resvaloso” (Rosa 2001a: 328). Quando Riobaldo tenta formalizar o pacto, ao
invocar o diabo, sua alma já era dele há tempos. Um pacto com sangue não é necessário.
Com Adrian Leverkühn, em Doutor Fausto, o mesmo ocorre. A visita de Mefistófeles,
se é que de fato ocorre, é uma mera ratificação. O pacto mesmo ocorrera antes, tempos
atrás:
Em suma, entre nós não há necessidade de nenhuma encruzilhada nos
bosques de Spessart nem tampouco de pentagramas. Temos um pacto e
concluímos um negócio (...) Esta minha visita tem por objetivo
unicamente a ratificação (Mann 2000: 349).
Portanto, o pacto é mera ratificação. Assim como no caso de Riobaldo. A
invocação de Satanaz é a confirmação. A confirmação de que o diabo não existia,
portanto, a confirmação de que Riobaldo já era pactário há bastante tempo. Ou melhor:
Riobaldo percebe que um diabo que ande e converse, de fato, não existia. Isso,
entretanto, não impede o pacto: “..a alma, a gente vende, só, é sem comprador...” (Rosa
2001a: 501). Pois o pacto implica o afastamento do divino, implica a conservação no
tempo. Implica, por conseguinte, a entrada no mundo assim como conhecemos - no
mundo humano.

Estação Literária
Londrina, Vagão-volume 8 parte B, p. 131-141, dez. 2011
ISSN 1983-1048 - http://www.uel.br/pos/letras/EL

138

GRANDE SERTÃO: VIAGEM RUMO AO CENTRO
Tatiana de Freitas Massuno (UERJ)

A queda do diabo instaura o tempo (Flusser 2008: 21). Lúcifer decai. Para
justificar a não aceitação do decreto divino, para poder se sentir ainda como anjo livre,
Lúcifer suscita a possibilidade de terem sido os anjos autocriados 13. Se os anjos são
seus próprios criadores, nada justificaria a sujeição a Deus. Os anjos, no entanto, são
expulsos do paraíso. A expulsão revela a Lúcifer que preferiria mandar no Inferno a ter
que se submeter no Paraíso. Ele tem a experiência da liberdade da mente. A mente
torna-se um espaço de criação. Na medida em que cai, o anjo decaído percebe que
enquanto sua mente se mantivesse inalterada sua expulsão do paraíso perderia o valor.
A mente era seu próprio lugar. A mente fazia de Inferno Paraíso e de Paraíso Inferno.
Por conta da mente Lúcifer poderia ser o senhor. O senhor de seu mundo? Criado pela
mente? A queda, portanto, retira Lúcifer de um mundo intemporal, para inseri-lo no
contingente, no espaço da negação, da criação; no espaço em que ele Lúcifer dominava:
a mente. Nesse sentido, a viagem pela mente é a soberba. É a entrada no mundo da
especulação, de jogo de espelhos, é olhar-se ao espelho e encontrar justamente isso: o
mundo que conheço é o mundo criado pela minha vontade, as coisas, dessa forma, não
são de verdade:
Tem horas que eu penso que a gente carecia, de repente, de acordar de
alguma espécie de encanto. As pessoas, e as coisas, não são de verdade!
E de que é que, a miúde, a gente adverte incertas saudades? Será que, nós
todos, as nossas almas já vendemos? (Rosa 2001a: 100)
Talvez tenhamos todos vendido a alma ao diabo já que o que vemos é sempre
irreal, tudo culpa do diabo: “O mundo fenomenal é irreal, portanto, é evidente que
também sejam irreais as suas fases aparentes. O início é a dimensão zero, portanto nada,
o fim é o peso zero, portanto nada, e o estágio intermediário atual é fantasmagoria do
diabo” (Flusser 2008: 35). Temos acesso apenas ao mundo fenomenal, ao mundo irreal,
à fantasmagoria, criação da própria mente: “A vida da gente nunca tem termo real”
(Rosa 2001a: 615). Essa é também a conclusão a que chega Fausto do poeta português
Fernando Pessoa. Fausto cai: “Caí e a queda assim me transformou” (Pessoa 1991:
179). A queda de Fausto, também sem motivos aparentes, afinal, não há pacto, muito se
assemelha a queda de Satã. A mudança após sua queda ocorre no âmbito do visível:
Vi de repente como que tudo
Desaparecer, tomando (...)
E um abismo invisível, uma cousa
Nem parecida com a existência
Ocupar não o espaço, mas o modo
Com que eu pensava o visível (Pessoa 1991: 8).
Com a queda, portanto, após o visível ter sido alterado, o que percebe é que:
“tudo que vemos é outra cousa” (Pessoa 1991: 5). Fausto percebe a irrealidade de tudo
que se põe ante aos seus olhos. Contudo, Fausto eleva a sua percepção a outra potência,
a outra postura. Enquanto Fausto encontra-se “No isolamento negro de quem pensa”
(Pessoa 1991: 28), a situação de Riobaldo é outra. Fausto de Fernando Pessoa eleva o
solipsismo da mente (soberba) ao extremo, ao ponto que sua única saída possível é a
13

“self-begot, self-raised” (Milton 1952: 193).
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morte. Tal caso também se assemelha ao Fausto de Thomas Mann, do artista que
especula sobre a especulação: “Mas teu tipo teológico, um finório consumado, que
especula sobre a especulação, porque já tem no sangue, do lado paterno, o jeito de
especular- seria para lá de estranho se ele não pertencesse ao Diabo” (Mann 2000: 348).
A saída final para os Faustos de Pessoa e Mann é a morte. Não há redenção para eles.
Riobaldo se afasta, entretanto, dessa tradição dos Faustos negativos. Riobaldo
vive. Casa-se, supera o “conhece-te a ti mesmo”, como se ele executasse aquilo que Eva
Batlickova anuncia sobre o livro de Flusser. Riobaldo aceita a sua condição.
Desenvolve sua liberdade dentro desse mundo, do mundo humano. Nesse sentido,
Riobaldo ao contar-se sua existência, ao seguir rumo ao interior, ao viajar pelo sertão,
pela mente; apreende que no interior, no centro o que há é justamente isso: ele, o
Riobaldo, o Urutu-Branco, somente. Percebe, pois, que “Existe é homem humano.
Travessia” (Rosa 2001a, p. 624). Entretanto, entende que:
O mundo humano, mesmo relativo, é em todo caso o único que está à
nossa disposição e somente dentro dele podemos procurar e encontrar a
nossa liberdade e desenvolver todos os lados do nosso espírito
(Batlickova 2008: 17).
Enquanto Riobaldo parece aceitar as condições humanas, entendendo as
limitações inerentes ao humano após sua viagem pela mente; em Pessoa e Mann, tem-se
uma situação contrária – a não aceitação de tais condições. Em Mann e Pessoa o que se
percebe é a impossibilidade da vida perante a constatação do mistério, é a busca
incessante por um centro que não se acha, é sempre a tentativa frustrada de um além.
Ambos morrem. Riobaldo, por outro lado, ao encontrar o homem humano, vive.
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