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Resumo: Esta comunicação pretende apresentar uma possibilidade de leitura 
comparada das obras "Sargento Getúlio" e "Meu tio o Iauaretê" (de João Ubaldo Ribeiro 
e João Guimarães Rosa respectivamente), tendo em vista a preocupação de 
demonstrar, a partir da personagem protagonista, questões de indentidade nacional. No 
intuito de colaborar com a reflexão acerca das características da identidade brasileira 
impressa em nossa arte literária, nasceu o estudo que é base desta comunicação, 
como trabalho monográfico de conclusão de curso de letras. Seguimos com o desejo de 
colaborar com a discusão sobre a arte de assimilação e criação literária brasileira, sem 
a visão redutora de dívida por influência. 
 
Palavras-Chave: Literatura Comparada; Identidade Nacional; João Ubaldo Ribeiro e 
João Guimarães Rosa.  
Seminário do 16º COLE vinculado: 03 (Práticas de Leitura, Gênero e Exclusão).  
 

 
 
A literatura brasileira vem desde meados de o romantismo trabalhando com a 

questão do nacional. Utilizou neste período da figura do índio para marcar o que seria 
mais representativo da raiz do Brasil. contudo, manteve uma visão baseada na função 
sacralizadora da literatura, “aquela que pratica uma ocultação sistemática do outro ou 
uma representação inventada do outro” (BERND, 1992, p.21), uma colocação em volta 
de mitos. 

Apartir do modernismo brasileiro teremos investido em nossa literatura o desejo 
de rever as origens do Brasil baseado, não em uma desculturação (processo que 
procura eliminar uma cultura para inserção de outra), mas sim, na enculturação 
(processo que agrega uma cultura a outra). 

Seguindo daí temos um trabalho que busca o nacional olhando além da visão 
superficial e exótica que tinha o Europeu em relação ao Brasil com valorização da 
cultura nossa. Visamos apontar um pouco de como as personagens Tonho Tigreiro e 
Sargento Getúlio, protagonista, um, de Meu tio o Iauraretê, conto de João Guimarães 
Rosa, o outro de Sargento Getúlio, romance de João Ubaldo Ribeiro, se apresentam, 
um pouco das características  que pode liga-las ao nacional. 



Os autores não constróem um texto a partir das representações exteriores das 
personagens, mas sim, do pensar sobre si mesma. Elas vão descobrindo, então, 
características de si e apontando um resgate de brasilidades. 

Nesse processo tomamos contato com a história, no texto, pela fala da 
personagem protagonista. Saberemos o que a personagem protagonista está fazendo, 
onde está e com quem está, pelo seu “diálogo” com outras personagens. As aspas no 
termo diálogo devem ser bem marcadas, pelo fato de o texto impor que estejamos 
diante de uma personagem falando com outra, mas, esse diálogo ser feito através de 
um praticado monólogo.  

A personagem não diz que o outro lhe ofereceu cachaça, por exemplo, que 
colocou no coité (cuia) para que bebesse, nós imaginamos isso a partir das palavras 
que profere: “nhor sim, eu quero. Eu gosto. Pode bota no coité. [...] A-hã! Essa sua 
cachaça de mecê é muito boa” (ROSA,  1977, p.25) 

  O texto presentifica o fato ocorrido e nos coloca ao lado da personagem como 
um invisível ouvinte, como uma mosca (cega) bisbilhotando a vida de outrem.  

 
“Sergipe é um sertão só, mesmo que não. Vosmecê me desculpe, mas 
desafaste dessa porta. De fato, essa é a metralhadora, de maneiras 
que não abre de jeito e qualidade. Mas via das dúvidas não encoste, 
que vosmecê eu tenho responsabilidade.” (RIBEIRO, 1982, p. 26).  

 
Nós acompanhamos o que a personagem vai vivenciando. Enquanto os fatos 

ocorrem  somos instigados a descobrir (ou imaginar) o que está acontecendo a partir do 
“diálogo” da  protagonista (ora com um, outro – no caso do Sargento Getúlio - ou 
consigo mesma). 

   Há alguns momentos em que a personagem retoma da lembrança fatos 
ocorridos consigo. O Tonho conta, por exemplo, de quando caçava e matava onça: 
“jaguara-pinima, onção que mia grosso. Matei a tiro, tava trepada em árvore. Sentada 
num galho da árvore, Ela tava lá, sem pescoço. Parecia que tava dormindo tava mas 
era me olhando...” (ROSA, 1977, p.29). Aqui temos, o Tonho como narrador de suas 
vivências, mas, narra fatos passados já vivenciados, não os que ocorrem naquele 
momento em que fala, esses fatos acompanhamos pelo estímulo que faz à nossa 
imaginação.   

  Em Sargento Getúlio há, além da personagem protagonista, outras 
personagens que têm sua fala, algumas raras vezes, apresentada no texto. Temos um 
exemplo quando o Seu Nestor, depois de surpreender o prisioneiro tentando um ato 
sexual com sua filha, fala o que poderia fazer com ele: 

 
  
- Impossível matar o homem, pode vim alguém aqui. Não suporto ninguém me 

tesourando. 



Certo, certo. Pode surrar. 
- Porém, vou deixar ele roncolho. Vosmecê queima? 
- Eu nunca queimei nem ovo de bode, quanto mais. 
- Não tem dificuldade. encosta o ferro quente. Fica um pouco de um cheiro de 

carne esturricada, mas tem precisão, porque pode sangrar demais e o bicho 
morre de esvaição. Assim, faz a queima logo e sara, que fica ótimo. 
(RIBEIRO, 1982, p. 57) 

 
  Entretanto, no geral ficamos sabendo o que essas outras personagens dizem 

pelo que a personagem protagonista fala. 
  Em Meu tio o Iauaretê não encontramos nenhum momento em que outra 

personagem tenha sua fala diretamente apresentada, apenas a do Tonho aparece; 
somente nos é permitido tomar contato com o que ele fala. Isso evidencia um mundo 
apresentado através da perspectiva (única) de tal personagem, mostrando uma obra 
baseada no fluxo de consciência da protagonista. Em Sargento Getúlio, embora 
tenhamos outras personagens que falem, é difícil discordar que o centro seja a 
consciência de Getúlio.    

Como a fala é feita de modo a mostrar fatos acontecidos e fatos acontecendo, 
acreditamos que  estejam aí dois planos narrativos, contribuintes do eixo principal do 
texto: a tomada de consciência durante uma vivência. 
 As personagens valorizam as raízes do Brasil, quando se encontram nelas. Não 
podemos dizer que tenhamos uma mera tipificação persônica do sertanejo, mas sim,  
um trabalho de avaliação e descoberta consciente de si, do ser humano, ainda que 
marcado pela rusticidade do sertão. Elas, protagonistas tanto de um quanto de outro 
texto, vão descobrindo características delas mesmas e identificando-se com 
brasilidades.  

         O Tonho identifica-se com onças, um animal originalmente brasileiro e na 
medida em que conhece mais sobre o animal, mais se vê parecido com ele. O Sargento 
Getúlio identifica-se com os jagunços.  

   É interessante que um homem da lei (Sargento da polícia militar) identifique-se 
com um grupo de foras da lei, no entanto, percebamos que enquanto o sargento servia 
a lei (ou seu chefe, que era quem ditava a lei para ele) não pensava sobre o executar 
da tarefa. A partir do momento que entra em crise por não saber se executava ou não a 
tarefa que recebera, ele passa a pensar sobre si mesmo e no que aquilo que faz tem a 
ver realmente com o ser polícia militar.  

   O Getúlio  ao se perceber parecido com jagunço deseja a autonomia deles é 
será a partir daí que começará a defender sua própria honra e seguir os próprios 
instintos. Não pode deixar a tarefa pelo meio e sumir, como querem que faça, não 
conseguiria, pois, seria como perder a essência de sua existência, não poderia se 



encarar novamente e como sumir de si mesmo? Não foge e continua a se avaliar na 
medida que segue a viagem.       

   Mas, o Getúlio não consegue se definir ele diz “agora eu sou eu” (Ribeiro,1982, 
p. 152) marcando que é a própria consciência o ponto chave do texto. Apesar de 
perceber que tem igualdades com jagunço ele não se define como um. Na verdade o 
que é mais significativo é que ele é um ser em descoberta de si mesmo. 

   O Tonho percebe-se mais parecido com onça do que com gente. As pessoas 
não gostavam da presença dele, a onça sim: “Ninguém não gosta de me ver, gostavam 
de mim não, todo o mundo me xingando. Maria-Maria veio” (Rosa 1977 p. 47). Em outro 
trecho: “Entra em quarto da gente não, fica pra lá, tu é bugre...” (RIEBIRO, 1982 p. 52). 
Então o Tonho vai se identificando com quem não se importa que ele seja bugre. 

A onça Maria-Maria se torna companheira dele: “Ei, Maria-Maria... Carece de 
caçar juizo, Maria-Maria...Eh, ela rosnou e gostou, tornou a se esfregar em mim, mião-
miã. Eh ela falava comigo, jaguanhenhém, jaguanhém” (RIBEIRO, 1982, p. 37). Ele se 
encanta por ela. 

O Tonho faz seu visitante (e a nós também) acreditar que ele fala com onça, que 
se relaciona com onça, que ele é um homem-onça, ele tem o poder de se transformar 
em onça:  

 

fiquei com vontade... vontade doida de virar onça, eu, eu, onça grande. 
Sair de onça, no escurinho de madrugada...Tava urrando calado dentro 
de mim... Eu tava com as unhas... Tinha soroca sem dono, de 
jaguaretê-pinima que eu matei; saí pra lá Cheiro dela inda tava forte. 
Deitei no chão... Eh, fico frio, frio. Frio vai saindo de todo mato em roda, 
saindo da parte do rancho... Eu arrupeio. Frio que não tem outro, frio 
nenhum tanto assim. Que eu podia tremer, de despedaçar...Aí eu tinha 
uma cãimbra no corpo todo, sacudindo; dei acesso.  (RIBEIRO, 1982, 
p.48)  
 

 
Nos dois textos temos resgate de cultura popular brasileira. Enquanto em Meu 

Tio o Iauaretê temos o mundo fantástico do folclore em Sargento Getúlio temos a 
literatura de cordel sendo referidas. O Sargento quer ser como um Lampião e deseja 
que sua história seja contada em cordel: “Por que eu sou eu. Getúlio Santos Bezerra e 
meu nome é um verso que vai ser sempre versado” (RIBEIRO,1982, p. 155). O 
Sargento quer se reafirmar como indivíduo, na história de seu povo. 

Nos dois textos temos as protagonistas em busca do entendimento de seu 
próprio ser e quando passa a refletir descobre em si igualdades, com onça um e 
jagunço outro, ou seja, com brasilidades. Temos, então, dois textos apontando que 
quando nos relacionamos com nossas raízes podemos nos perceber mais parecidos 
com elas que com as características dos do mundo civilizado que almejamos. 



Descobrimos nos dois textos, como pensávamos em hipótese, personagens em 
busca de sua identidade. Além disso, que o mundo mais civilizado as forçaram a tomar 
contato com suas raízes e repensar seu próprio ser lhes possibilitando reconhecer 
características de suas origens. Os dois autores constróem seus textos apontando 
personagens que podem ligar-se a busca identitária do brasileiro e do ser humano que 
quer descobrir sua essência. No caso do brasil não podemos pensar em uma nação 
que tenha uma raça pura originária somos mistura de várias raças. 

A Literatura Brasileira já empreendeu essa busca identitária em alguns escritos 
que se minimizaram ao usar de uma visão inventada do índio, que era o grande 
representante de nossas origens. No caso de João Ubaldo Ribeiro e João Guimarães 
Rosa temos uma tentativa que mostra a impossibilidade de certeza de uma identidade 
plenamente construída, pois, embora o tonho venha a identificar-se com onça e o 
Sargento Getúlio com jagunço os dois permanecem em busca de seu ser.                    
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