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Alberto Pinheiro*
Consultor  Legislativo da Área de Redação e

Discurso Parlamentar

O senhor anda nas políticas,
sabe conversar os diálogos e os
dobrados. O senhor, como eu, quer
o bem superando as barreiras
armadas e chegando forte � o
soberano. Mas nem tudo e todos: eles
sabem. Quando o sol se agiganta, eu
redobro as minhas dúvidas: é
possível andar nas relativas e
poderosas instâncias sem começar
sendo pactário?

Grande Sertão

* alberto.pinheiro@camara.gov.br
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Resumo

O texto é parte de um estudo acerca da fusão entre
discurso político e discurso poético aproveitando os modelos
oferecidos, por um lado, pelos discursos proferidos no
Congresso Nacional e, por outro lado, pela narrativa de
Riobaldo, personagem do Grande Sertão: Veredas. O resultado
é um texto híbrido que contém várias possibilidades de leitura.
A primeira e mais imediata é a de um discurso de homenagem,
nos planos formal e semântico, aos cinqüenta anos da
publicação do romance de Guimarães Rosa. Uma segunda
possibilidade é ver no texto uma atualização das indagações de
Riobaldo, com destaque para a dinâmica entre memória e
esquecimento.  Uma terceira perspectiva de leitura é ver que o
texto procura explicitar a percepção de que todo discurso é
uma fusão de outros discursos, que se ocultam em maior ou
menor grau na intenção do autor. Seria possível ainda ver o
texto como um discurso político autônomo. Nesse caso, as
ambigüidades, que podem restringir a audiência, não impedem
a captação de mensagens presentes nas expectativas criadas em
torno das campanhas eleitorais e seus desdobramentos.

Palavras-chave

Grande Sertão: Veredas
Guimarães Rosa
Riobaldo
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O senhor, doutor, que é presidente, homem de muita
experiência e doutrinação, há de concordar comigo: viver é
muito perigoso. E fazer as altas obras e as representações
também não é? Eu diviso que o senhor sabe a resposta dessa e
de muitas grandes perguntas. Ninguém chega cedo para o
combate sem dormir consigo mesmo. A própria pessoa é quem
conhece o inimigo e a hora da tocaia.

Toda casa de marimbondos tem suas galerias. E seus
projetos inacabados.

É verdade que os hermógenes outra vez se agruparam?
Eu nessas coisas medonhas nunca acredito sem ver e saber
revisto. Nem a guerra não merece o desatino. Tem lei e tem
leitura que não revela o sobrescrito.

Mas veja o senhor, que conhece o sertão e viu com os
próprios olhos as alegrias e as tristezas do povo em procissão.
Veja que certeza ninguém tem quando caminha. A morte nem
sempre avisa. Se eles se formaram em grupo de salteadores e
desavenças, sempre vão encontrar uns resistentes. Muitos dias
em um só fazem o Dia do Juízo.

O senhor anda nas políticas, sabe conversar os diálogos
e os dobrados. O senhor, como eu, quer o bem superando as
barreiras armadas e chegando forte � o soberano. Mas nem tudo
e todos: eles sabem. Quando o sol se agiganta, eu redobro as
minhas dúvidas: é possível andar nas relativas e poderosas
instâncias sem começar sendo pactário?

O Sem Nome atrapalha, rindo que não existe. Mas se
Ele não está nas atas e nos processos, se ninguém nunca viu
nada, quem risca no chão a linha para começar os trabalhos?

Grande Sertão
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Se Ele não sabe de nada, então eu é que vou saber? O
senhor sabe?

O senhor já escapou, alguma vez todos nós escapamos.
Um dia eu escapei, vencido em duplos combates, os carniceiros
em cima de mim. Um dia comprido como a noite, e eu me
encontrei perdido. Lugar igual, lugar nenhum. Na minha loucura
de sede e de fome, tudo compreendi. A vida é cheia de muitos
trabalhos, e as ambições nos acompanham. Mas se os
equilíbrios e as justiças prevalecem, como então pode acontecer
de secar um grande rio?

Eu sabia a resposta. Mas agora estou alimentado.
Será que o pacto é esse mesmo de entregar perdida a

memória?
Toda casa de marimbondos tem suas galerias. E seus

projetos inacabados.
Eu quero que o senhor me ajude, se puder, trazida de

longe a sua experiência. Nem sempre eu durmo tranqüilo,
inconformado. Se os homens são livres para entrar e sair do
sertão, quem atrai e trai os reunidos hermógenes? Nem o sol
sozinho encurta o pensamento. Quanto mais a memória!

Enriquecer é esquecer? São essas e outras dúvidas,
tristezas que a gente só sabe guardar.

Não sei por que existe um tempo que quer dar vitória ao
Duvidoso. Quando eu era criança, as águas dos rios traziam
cheias alegrias. Agora o senhor me vê, e a estrada não parece
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tão reta. Dizem que nunca foi, dizem que quem faz o pacto vai
caminhando torto, sem perfumes, vai se esquecendo.

  Antes não havia tantas dúvidas. Promessas, poucas, em
dia certo de santo conhecido. Agora todo mundo sabe de cada
coisa as metades. E os chefes, nas veredas, sem rádio e sem
remédio.

No sertão, o que vale são os homens na força do caráter,
delicadas verdades e ásperas lutas. O Cujo é que faz as emendas.

O senhor vai recolhendo as palavras e eu vou dialogando.
Nem atas nem menores � mediatriz.

Não espere o senhor que eu vá fazer a travessia. Não me
proponho. Lembranças eu tenho que ter. Há cinqüenta anos foi
feito um relato de grande importância. Até virou livro, e por
conhecimento ficamos sabendo � Grande Sertão: Veredas. A
pena foi do titular, o próprio João Guimarães Rosa.

O senhor guardou o nome, eu me atenho aos
requerimentos. Não quero ir longe, não devo, não tenho as
competências. Fico restrito nas merecidas homenagens, as
memórias.

Passaram cinqüenta anos e os anos parecem mais curtos.
Diziam naquela época que uma obra verdadeira seria o contrário
do esquecimento. Mas diziam também que no meio do sertão a
vista escurece � o que é vivo falando pela boca da gente.

O senhor diga, se quiser, sem necessária confissão:
o senhor lembra?

Grande Sertão
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