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Atar-se ao mastro para ouvir o  
canto místico da sereia rosiana 
Eduardo Guerreiro B. Losso analisa a obra de Guimarães  
Rosa em perspectiva com a crítica literária e a tradição  
de escritores ligados à mística

Ricardo Machado

As tradições laica e mística na 
crítica literária têm entre si um 
oceano, mas é preciso, a despeito 

do temor que a tarefa suscita, transitar 
de um lado a outro, unindo mundos e 
produzindo tensionamentos mútuos. 
“Parece que a própria energia de rejei-
ção que a mística carrega diante do es-
clarecimento contém um potencial pe-
riculoso, que não pode ser despertado, 
não pode ser despertado justamente 
por aqueles que se dedicam à crítica da 
dominação”, descreve Eduardo Guer-
reiro B. Losso, em entrevista por e-mail 
à IHU On-Line. “Pois acho, justamen-
te, que a defesa de Rosa do predomínio 
da dimensão metafísico-religiosa de 
sua obra tem a ver com o desejo dele de 
mexer com esse perigo, já que, se tem 
alguém que gosta de perigos, é ele”, 
complementa.

Se o tema parece demasiadamente abs-
trato, nada pode ser mais imanente que a 
radicalização da polarização que mostra 
sua face nos mais variados campos, para 
quem a dimensão mística é reduzida à 
etiqueta do conservadorismo, de uma 
forma caricatural e imprecisa. “Em tem-
pos de polarização política e consequen-
te emburrecimento dos extremos, seria 
bom aprendermos algo mais com figuras 
de alto nível que circularam espaços que 
não se comunicavam; circulavam não só, 
como a melhor crítica de Rosa tanto in-
siste, entre o espaço não letrado e o letra-
do, reunido de maneira peculiar na figura 
do jagunço-letrado que é o Riobaldo, mas 
também entre espaços sociais e ascéti-
cos”, pontua o entrevistado. 

Ao finalizar a entrevista, Losso nos 
provoca a pensar sobre como a secula-
rização radical engendra algo, também, 
de místico. “Resta saber até que ponto 
essa secularização do demoníaco, visto 
pelos desencantados, não tem também 
algo de mítico, religioso e encantador, a 
seu modo. Resta saber se o desencanta-
mento também não tem o seu encanto 
verbal – mefistotélico, medúsico, sirê-
nico”, ressalta. No fundo, Ulisses nos 
assombra no plano do presente. “O que 
é melhor: tampar os ouvidos e não ou-
vir sereias, para não ser capturado por 
elas, ou prender-se num mastro e ouvir 
o seu terrível canto?”, questiona.

Eduardo Guerreiro Brito Los-
so é professor associado de Teoria 
literária do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciência da Literatura da 
UFRJ e bolsista de produtividade do 
CNPQ. Membro permanente do Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciência 
da Literatura da UFRJ e coeditor da 
Revista Terceira Margem, do PPG-
CL da UFRJ. É graduado em Letras, 
mestre e doutor em Ciência da Litera-
tura pela UFRJ, com estágio na Uni-
versität Leipzig, Alemanha. Entre os 
livros que organizou, destacamos Di-
ferencia minoritaria en Latinoamé-
rica (Georg Olms, 2008), O carnaval 
carioca de Mário de Andrade (Azou-
gue, 2011) e Música Chama (Circuito, 
2016). Ainda é autor de Renato Re-
zende por Eduardo Guerreiro B. Los-
so (EdUERJ, 2014).

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Como ler Gui-
marães Rosa em chave de leitu-
ra mística?

Eduardo Guerreiro B. Losso 
- Devo começar recusando a solici-
tação da pergunta: meu estudo da 

mística não é místico, logo, não se 
propõe nem a apontar algum tipo 
de mística em escritores modernos, 
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um caráter interrogativo e enigmá-
tico. A letra explica que o sentido 
da palavra pode ser uma espécie de 
fantasma que aparece no meio da 
poeira do redemoinho, ou pode ser 
a própria “alcunha do capeta”. Na 
verdade, os dois sentidos se reúnem, 
e remetem à famosa passagem de 
Grande sertão: veredas, “O diabo 
na rua, no meio do redemoinho”. A 
partir daí a letra divaga sobre a ques-
tão da origem da linguagem, de sua 
potência criadora, com a qual a crí-
tica muito se ocupa e que está indis-
sociada da prática inventiva de Rosa. 
O disco Sacradança é quase todo 
sombrio, antecipa, inclusive, muito 
do que estamos passando hoje em 
dia. Contudo, essa canção, mesmo 
falando de capeta, é um momento 
mais afirmativo. Nesse caso, pode-
mos dizer que sua tensão dialética 
com a totalidade do disco e com os 
impasses rosianos é rica.

A segunda releitura está no livro de 
Danielle Corpas50 que acabou de ser 
lançado, Armas & Letras: e outros 
ensaios sobre Guimarães Rosa (São 
João do Meriti: Desalinho, 2019). 
Seguindo a melhor tradição da crí-
tica que Bolle chamou de histórico-
sociológica, Danielle relê os ensaios 
de Antonio Candido sobre Rosa que 
encontram em Riobaldo caracterís-
ticas luminosas, a “dignidade da lu-
cidez”, bem como o encantamento 
da linguagem, elementos que foram 
salientados como positivos por toda 
a crítica posterior. Podemos abrir 

50 Danielle dos Santos Corpas: professora Associada 
de Teoria Literária no Depto. de Ciência da Literatura da 
Faculdade de Letras da UFRJ, docente do PPG em Ciência 
da Literatura da UFRJ. Graduada em Português-Literatu-
ras pela Faculdade de Letras da UFRJ, onde também con-
cluiu o mestrado (Literatura Comparada) e o doutorado 
(Teoria Literária). Integrante do Grupo de Pesquisa For-
mação do Brasil moderno: literatura, cultura e sociedade. 
(Nota da IHU On-Line)

um parêntese e dizer que a crítica 
esotérica, especialmente, gosta de 
atribuir ao brilho da linguagem uma 
chispa redentora e atribuir ao Rosa 
toda uma operação de regeneração 
espiritual, que inclusive não diferen-
cia muito Deus de Diabo. Já muitos 
críticos laicos, como Candido e Arri-
gucci, dos quais Danielle se ocupa, 
veem nas indagações de Riobaldo 
amostras de esclarecimento. 

O que a professora aponta é que 
tal perspectiva positiva se cega 
para certas malícias do romancis-
ta. Para ela, Riobaldo se vale de 
toda uma retórica de engambela-
ção do leitor que busca a justifica-
ção individualista de feitos suspei-
tos. Há uma força coativa desse 
narrador que ganha suas prerro-
gativas tanto frente a jagunços 
quanto frente a letrados. A críti-
ca, nesse caso, cai nas armadilhas 
desse jagunço-letrado do mesmo 
modo que um leitor despreparado. 
Por isso, é necessário desconfiar 
desse proprietário de terras, pois 
ele é tão malicioso quanto o narra-
dor machadiano, destrinchado por 
Roberto Schwarz. Danielle toma a 
seu favor um ensaio brilhante de 
José Antonio Pasta51, de 1999, O 
romance de Rosa: temas do Gran-
de sertão e do Brasil, sobre uma 
certa capacidade hipnótica do ro-
mance de encantar o leitor, conce-
bendo sua alteridade e suprimin-
do-a enquanto tal, como o rosto 
da Medusa o faz com seus admira-
dores incautos. Vale observar que 
Pasta usa um mito para pensar o 

51 José Antonio Pasta Júnior: professor de Literatura 
Brasileira na USP, com doutorado na mesma área pela 
USP e mestrado em Teoria Literária e Literatura Com-
parada também pela USP. Pós-Doutorado na École des 
Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. (Nota da 
IHU On-Line)

processo dialético complexo, que 
ele chama de formação supressi-
va. Danielle segue a dialética en-
venenada de Schwarz e Pasta para 
mostrar como tal força coativa 
orienta o desejo ilusório dos lei-
tores a acreditarem na idealização 
do jagunço, nos mitos, nas crenças 
religiosas (como o espiritismo) e 
nas boas intenções do narrador. 
No fundo, todos ignoram as velhas 
relações de poder que ordenam a 
sociedade brasileira, baseadas em 
mandonismo e modernização con-
servadora, surrupiadoras da auto-
nomia individual.

A tese é forte e segue o projeto 
de desencantamento das “sereias” 
do Brasil, feito por esse pensa-
dor desconfiado que é Roberto 
Schwarz. Como se vê, os frutos da 
crítica desmistificadora estão ma-
duros, avançando a todo vapor, e 
ainda bem. Ao contrário da face 
inocente da linguagem encantada, 
há um regonguz demoníaco por 
trás. Desencantar o encantamento 
é tarefa da crítica, pois o demônio 
dos autoritarismos, coações e su-
pressões da individualidade estão 
por aí, à solta, com armas e letras. 

Resta saber até que ponto essa 
secularização do demoníaco, vis-
to pelos desencantados, não tem 
também algo de mítico, religioso e 
encantador, a seu modo. Resta sa-
ber se o desencantamento também 
não tem o seu encanto verbal – 
mefistotélico, medúsico, sirênico.

O que é melhor: tampar os ouvidos 
e não ouvir sereias, para não ser cap-
turado por elas, ou prender-se num 
mastro e ouvir o seu terrível canto? 

Onde estará o mastro da crítica? ■

Leia mais

- A necessidade de reconhecer o mal no humano para enfrentá-lo. Entrevista Especial 
com Eduardo Guerreiro B. Losso, publicada ne revista IHU On-Line, nº 534, de 15-4-2019, 
disponível em http://bit.ly/2Nfe2jh .
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