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Na construção estética, deve-se situar como premissa para o discurso romanesco, 

em distinção ao discurso da epopeia, as múltiplas possibilidades de mediações do 

narrador e a coexistência de vozes na fala do romance. É, portanto, pelo plurilinguismo 

e pela relação de fronteiras que se desenvolve o discurso romanesco.  

São variadas as possibilidades de formas composicionais para a introdução e a 

organização do plurilinguismo no discurso do romance. Objetiva-se, em primeira 

análise, a compreensão do plurilinguismo construído a partir da perspectiva narrativa, 

isso é, sendo constituído sob a forma de multiplicidade de focos narrativos, de fusões 

das falas do narrador e dos personagens, ou ainda sob a construção da fala de outrem 

introduzida no discurso do narrador e na forma de construções híbridas. Deve-se ater 

aqui às análises de construções polifônicas constituídas por Guimarães Rosa, como 

forma de dupla mediação nas falas de seus narradores.  

O uso propositalmente concebido por Rosa na formulação do discurso de seus 

narradores é analisado por Mikhail Bakhtin, em Questões de literatura e de estética: a 

teoria do romance (1998), sob a denominação de construção híbrida, cujo enunciado, 

embora apresente índices gramaticais e composicionais pertencentes a um único falante 

– no caso, seu narrador –, em verdade abarca e deixa transparecer a coexistência de dois 

enunciados. Assim, na fala do narrador encontram-se confundidos dois modos de falar, 

dois estilos, duas perspectivas – não somente semânticas –, mas também dois pontos de 

vistas, dois tons, dois sentidos diferentes.  

O problema do perspectivismo narrativo em Rosa é interessante sob a ótica 

bakhtiniana e tem a validar a concepção de polifonia não somente como premissa para 

essa forma de discurso, mas igualmente quanto à construção e à relação entre o autor e 

os seus personagens.  
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Ao contrário da construção épica, em que não existem personagens autônomos e 

livres, representantes de vozes e linguagens de diversos grupos sociais, proclamadores 

de verdades e tons diversos – visto que a única voz a ressoar é a do autor, como discurso 

exclusivo, cuja verdade ética tem apenas a se confirmar nas falas dos personagens –, o 

discurso romanesco está aberto para a construção de verdades novas e multiplicadas – 

conforme novos e multiplicados sejam o pontos de vistas e as verdades de seus 

personagens.  

Assim, a polifonia amplia as possibilidades de discurso e, ao passo que diversas 

vozes dialogam, lança mão de uma construção livre e autônoma para seus personagens – 

sujeitos falantes e perpetuadores de suas formas de linguagens e de suas atitudes 

individuais.  

Em consonância com o disposto por Bakhtin acerca da construção dos 

personagens, em Problemas da poética de Dostoiévski (2002), deve-se conceber a 

criação dos personagens rosianos como seres, acima de tudo, falantes! Seus personagens 

não são gestados como escravos mudos, mas sim pessoas livres e capazes, inclusive, de 

se colocarem lado a lado com seu criador e estabelecer diálogos. Isso porque Guimarães 

Rosa não afirma a existência de seu personagem como objeto, mas antes como um 

sujeito plenamente investido de direitos autônomos, representando a consciência do 

outro sem subordiná-la, sem retirar dela a sua autonomia (BAKHTIN, 2002).  

Essa premissa pode ser amplamente observada na construção narrativa de 

Campo Geral, visto que a criança, o infante – o ser emudecido...? – aparece investido de 

uma nova roupagem, sendo ele mesmo o porta-voz de suas experiências. Nessa 

narrativa, vê-se a apresentação do outro como uma individualidade, não sendo fundida 

ou abafada, entretanto, a voz da criança; o narrador não analisa como adulto a 

experiência infantil, ele dá abertura em sua narrativa para que a descoberta do mundo 

seja evidenciada pela perspectiva encantada de Miguilim. O narrador é, além de tudo, 

um mediador, mas jamais tende a reduzir a voz de Miguilim, jamais tenta torná-lo um 

ser objetificado – e pela autoconsciência do personagem já se constrói um princípio de 

polifonia. 

Em Campo Geral, pode-se, dessa forma, perceber a construção híbrida aludida 

por Bakhtin, já que o perspectivismo narrativo é ampliado e o narrador veste máscaras, 

assumindo um ponto de vista diverso, multiplicando os olhos que veem uma cena e, por 



consequência, as verdades aceitas. O discurso do narrador se mescla, se confunde ao do 

personagem Miguilim: o narrador em 3ª pessoa, tradicionalmente épico, distante e 

objetivo, reflete, encena e narra outro eu, outra voz. 

Essa categoria híbrida de perspectivismo narrativo, cujo distanciamento 

narrativo se mistura aos usos de diminutivos, adjetivos e expressões pessoais – comuns 

ao tom lírico e à aproximação narrativa –, em que coexistem a consciência artística do 

narrador e a experiência vital (e essencial) do personagem, é também analisada por 

Franz Stanzel (CARVALHO, 1981), o qual a descreve como uma situação da narrativa 

do “Romance Personativo”. 

O uso da construção híbrida, narrativa personativa – ou ainda denominada Falsa 

3ª pessoa – é um recurso possível não somente pelos usos de expressões pessoais pelo 

narrador, mas principalmente pelo discurso indireto livre, amplamente usado em Campo 

Geral. No trecho a seguir pode-se notar que a fala – e o ponto de vista – do narrador 

aparece misturada e confundida à percepção do menino Miguilim, uma vez que não há 

qualquer marcação de fala em 1ª pessoa do personagem, havendo, entretanto, diversas 

marcas de presentificação, de subjetividade e de cumplicidade compartilhada pelo 

narrador e o personagem: 

Pai largou de mão o serviço todo que tinha, montou a cavalo, então carecia 

de ir no Côcho, visitar seo Deográcias, visita de tristezas. Então aquela noite, 

sem Pai nem Vovó Izidra, foi o dia mais bonito de todos. Tinha lua-cheia, e 

de noitinha Mãe disse que todos iam executar um passeio, até onde se 

quisesse, se entendesse. Eta fomos, assim subimos, para lá dos coqueiros. 

Mãe ia na frente, com Luisaltino. A gente vinha depois, com os cavalos-de-

pau, a Chica trouxe uma boneca. (ROSA, 2006, p. 87, grifos meus) 

A obra Campo Geral possui uma grande força simbólica especialmente no que 

diz respeito ao processo de aprendizagem e descoberta da criança, a partir de sua 

perspectiva de visão. Assim como explorado em outras obras, como em As margens da 

alegria e em Os cimos, a construção narrativa rosiana engendra a perspectiva visual 

infantil como princípio norteador e guia dos novos caminhos pelas experiências no 

sertão. A narrativa de viagem nessas obras toma proporções únicas, tendo em vista o 

contato virgem e iniciatório dos meninos com o mundo e as paisagens do sertão. 

A percepção do inédito, inesperado e genuíno explode das páginas de Campo 

Geral ditando os percursos a serem seguidos pelos olhos igualmente virgens de seu 

leitor-viajante. É a perspectiva visual infantil que emerge e pulsa nessa narrativa de 



descobertas e revelações, o que só possível por intermédio desse modo de construção 

arquitetônica de Guimarães Rosa – a partir do qual se possibilita perpetuar um 

perspectivismo narrativo híbrido e cativante, cujo narrador veste máscaras servindo 

como um mediador de seus personagens.  

Pode-se ressaltar, por fim, que esse tipo de narrador é compreendido por 

Ronaldes de Melo e Souza como um “narrador epilírico” (SOUZA, 2008), que em 3ª 

pessoa limita sua visão e torna transparente o ponto de vista, ou seja, revela a percepção 

visual através da experiência da criança narrada, e assim incorpora a máscara de outrem 

e dramatiza a realidade narrada através da dupla mediação. Dessa forma, junta-se ao 

gesto impessoal de limitação de ponto de vista de um narrador épico o transbordamento 

do tom lírico entusiasmado do menino – cujo fascínio mistura-se ao deslumbramento do 

próprio narrador. 

A importância da travessia, do aprendizado, ou da experiência do jogo simbólico 

das interações com a natureza e com vida, pode ainda ser analisada como mote central 

em Campo Geral, e nessa narrativa a valoração da experiência se constrói através da 

mundividência ou da visão criadora e poética dos meninos contadores de estórias. 

Assim, há na obra a existência da autoconsciência do personagem, visto que não parece 

importar apenas a representação do personagem no mundo, mas – acima de tudo – o 

mundo a partir da perspectiva do personagem e a sua experiência viva (BAKHTIN, 

2002).  

 “De tudo o que escrevi, gosto mais da estória de Miguilim”, revelou o autor em 

uma carta a uma prima estudante, em 1966. “Por quê? Porque ela é mais forte que o 

autor, sempre me emociona; eu choro, cada vez que a releio, mesmo para rever as 

provas tipográficas. Mas, o porquê, mesmo, a gente não sabe, são mistérios do mundo 

afetivo” (PITANGUY, 2006, p.1), e Campo Geral é sem dúvidas uma obra 

transcendental, que provoca a visão do invisível, que provoca o choro e a alegria, 

representando a luta contra o automatismo e a lógica da sobrevivência “adulta”.    

Essa narrativa comandada pelo narrador epilírico abre margem à visão poética 

da imaginação criadora infantil, que não aceita (ou, ao menos, reivindica uma nova 

visão para) a lógica das pessoas grandes, porquanto o menino Miguilim é um grande 

experienciador da vida, um contemplador maravilhado pela (i)lógica poética do sertão e 

das palavras... É imprescindível, assim, manter intacta a autonomia da voz infantil; e, 



conforme analisado por Paulo Rónai, é a construção híbrida a forma capaz de 

estabelecer tal liberdade da voz infantil, já que a obra Campo Geral é  

escrita em terceira pessoa convencional da ficção, mas [...] apreende apenas a 

experiência do menino Miguilim, ressalta Dante Moreira Leite que o recurso 

é necessário, ‘pois a história não poderia ser narrada pelo herói a não ser por 

evocação, e isso (...) destruiria o seu núcleo fundamental, que é a 

perspectiva da criança (Paulo Rónai, no prefácio de Primeiras Estórias, 

ROSA, 2005, p. 27, grifos meus) 

Assim compreendido o problema do perspectivismo narrativo em Campo Geral, 

deve-se erigir tal fórmula de mediação do narrador da visão infantil como a abertura 

capaz de possibilitar a compreensão dos personagens como seres autônomos, livres e 

dialógicos; personagens que sendo crianças, têm a sua visão representada pela fala do 

narrador de maneira dialógica, e que, portanto, não têm os seus discursos emudecidos e 

calados pelo mundo oficial adulto.  

Sob essa nova perspectiva, em que emerge uma opinião contrária à do mundo 

oficial adulto, o que se torna possível é a construção autônoma da criança, e de seu 

mundo, e uma visão através de seus olhos que enxergam a vida a partir de uma 

perspectiva ambivalente, de renovação, de renascimento, de regeneração. 

A autonomia dada aos personagens e a estrutura narrativa de construção híbrida 

permitem que na fala do narrador esteja, em verdade, o ponto de vista independente da 

personagem Miguilim; dessa forma, o que se observa em Campo Geral é a 

reivindicação do ponto de vista e a opinião infantis sobre a alegria e a tristeza, e através 

desse processo é construída, também, uma perspectiva regenerativa do riso.  

E a partir dessa forma de construção narrativa, Guimarães Rosa cria personagens 

autônomos e livres, a partir dos quais se pode afirmar o eu e o outro não como objetos, 

mas como sujeitos que são investidos de plenos direitos, discursos e ações. Dessa 

maneira, na obra rosiana, o outro é representado como um indivíduo que tem liberdade e 

autonomia em seu discurso e em suas atitudes.  

O princípio da alteridade mantém-se nas relações dialógicas com o outro, com a 

criança, que são estabelecidas a partir da construção da obra. E esse outro, a criança, é 

representada como uma individualidade, mas sem que à sua voz seja incorporada 

plenamente a voz do mundo oficial, uma vez que a sua voz não é reduzida e a sua 

imagem não é convertida em uma realidade psíquica objetivada (BAKHTIN, 2002).  



Mantendo o princípio da alteridade, a construção da personagem e de seu 

discurso na obra rosiana perpetua a independência interior dessas personagens na 

estrutura, isso é, na composição artística, dando a elas a capacidade de falar e, mais, de 

serem ouvidas como sujeitos constituídos de autonomia.   

Por fim o que se pode compreender é que, ao passo que o perspectivismo 

narrativo torna ampliadas as possibilidades de ecoar as vozes dos personagens, ao 

contrário de estruturas narrativas que emudecem e sufocam a voz do ente infantil, a 

estória presente em Campo Geral não se encontra encarcerada nos ditames e visões 

adultas e oficiais. Em verdade, Rosa lança mão de uma estrutura que revalida e devolve 

a capacidade de fala de seus infantes e, assim, a aprendizagem sobre a tristeza e a 

alegria e as suas transformações aparecem vislumbradas pela perspectiva infantil, em 

busca de desprender-se das regras, tabus e das forças hierárquicas determinadas pela 

lógica do mundo oficial adulto.  

Em outras palavras e, validando a teoria bakhtiniana, pode-se comparar as 

definições de Bakhtin acerca do mundo oficial e do mundo não-oficial, presentes em A 

Cultura popular na Idade Média e no Renascimento, O contexto de François Rabelais 

(2010), com as representações em Campo Geral acerca do mundo e da lógica adulta e 

da opinião e interpretação do mundo a partir do encantamento e curiosidade infantil.  

Ao mundo oficial do regime vigente e das relações hierárquicas, que consagra a 

estabilidade, a norma, a imutabilidade e a perenidade das regras que o regem 

(BAKHTIN, 2010), equivale aqui a compreensão adulta da vida, marcada pela lógica da 

ordem e da subordinação e pela não aceitação da mutabilidade do mundo e dos homens. 

O mundo oficial adulto aparece marcado na obra sob a forma da violência do pai e pelas 

queixas dos sofrimentos da mãe, pela hierarquia e a obediência impostas pela força 

paterna, e pela submissão da figura materna. 

Miguilim, representante e porta-voz da libertação temporária da verdade 

dominante, por vezes engendrada na obra pelas brincadeiras infantis ou pelo riso 

espontâneo e alegre das crianças, faz ilustrativas observações sobre os adultos, como 

seu Pai Bernardo e sua Mãe Nhanina: aquele violento, autoritário e suicida, e essa triste 

e pessimista com relação à vida. E, assim, Miguilim “não tinha vontade de crescer, de 

ser pessoa grande, a conversa das pessoas grandes era sempre as mesmas coisas secas, 

com aquela necessidade de ser brutas, coisas assustadas” (ROSA, 2006, p. 35). Tal 



visão o faz não desejar crescer, já que é melhor inventar estórias, para poder 

experimentar outras vidas, outras experiências. Ronaldes esclarece, inclusive, que 

A poeticidade da estória de Miguilim suplanta a factualidade das histórias 

dos homens que, como seu pai, não conseguem transcender o fardo 

imanetizador da causalidade do destino. (SOUZA, 2008, p. 129) 

Pode-se comparar a visão de Miguilim a respeito da vida adulta, reguladora, 

seca, violenta e ordenada, à abolição mesmo que temporária das festas carnavalescas. Se 

Bakhtin apresenta a festa popular carnavalesca como o triunfo de uma “libertação 

temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas 

as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus.” (BAKHTIN, 2010, p. 8), o mesmo 

é possível pela alternativa de Miguilim por abster-se das ordens adultas e, aprendendo a 

rir, criar estórias inventadas de juízo e a aceitar a inevitabilidade da tristeza e a 

coexistência da alegria.  

O jogo infantil e o riso espontâneo funcionam igualmente como uma força de 

inversão de papéis sociais e de aceitação das transformações da vida. O riso infantil, na 

perspectiva de Miguilim, será uma fórmula de regeneração e reinvenção da vida diante 

dos sofrimentos de sua pequena, mas dura, existência.  

Em síntese, na obra Campo Geral, de Guimarães Rosa, a estrutura 

composicional permite a manifestação da voz e do discurso infantil que, contrastada à 

perspectiva adulta, emerge a primeiro plano e possibilita ao leitor a visão da criança, do 

infante, do outro, e – portanto –, nessa narrativa, reivindica-se a compreensão do outro 

nas relações dialógicas culturais, simbolizada nas relações da criança com o mundo 

oficial adulto.  
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