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NONADA... 
Maria do Socorro Soares Cavalcanti1 

 

 

 “... não querer nada de tanto querer só tudo”. 

 (Guimarães Rosa) 

  

“A poesia é criação de um sujeito assumindo uma nova 

ordem  de relação simbólica com o mundo”. Lacan (1956) 

  

No universo roseano de significantes e metáforas, desabrocha protagonista-

narrador mergulhado num enredo sertanejo principiado num Nonada... passagem de 

vida como num curso de um riacho, de um rio, numa vereda... Travessia! 

Nonada? Do latim non mais natan, não mais acusatilo de nata ou nada?; do 

“Sermões” de Diogo de Paiva Andrade – ninharia?; de Gregório de Matos – não é 

nada?; dos dicionários – bagatela, coisa de nenhum valor, insignificância?; e por que 

não: “nãonada” – recusa de nada, o tudo?;  até mesmo - não é nada não! Tem quem 

diga que não é neologismo, mas um arcaísmo revisitado. 

E daí? Talvez insignificante é tentar dar sentidos, se já tantos os tem. Talvez 

melhor a ignorância no desenrolar dos fatos, dos atos. Do saber, do não saber...o 

Nonada! Abre-se o romance, folhea-se as primeiras páginas, avidamente procura-se o 

começo da história, de repente... que palavra ou palavrão que perplexa o leitor; palavra 

danada ...da nada... engraçado, há um desdobramento de nada, do nada. A pois não é? É 

e/ou não é? E lá vem um mundo, um mundo de ideação: essa tal de Nonada multiplica 

significados, nem aparece muito, mas até que aparece; esconde-se noutras palavrinhas, 

frasezinhas, nos encontros e desencontros, no não-todo, no dentro-fora, no sei e não sei, 

no sou e não sou, no é e não é. 

Rosa... Rosa! ousando na figura apaixonante do jagunço Riobaldo. Riobaldo das 

paixões, dos medos, da coragem, do homem, do menino, do aprendiz, do mestre, do 

capataz, do chefe de jagunçagem. Narrador de uma linguagem simplesmente simples, 

simplesmente esplêndida. Simplicidade que retrata imagens, paisagens, atos e aflições, 

imaginações como que pudendo ser assistidas em tela pelo leitor. Dá para enxergar uma 
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cena, outra cena, as feições, o coração. Assim é Nonada que leva a um passeio... 

travessia  de fatos e palavras em poéticas veredas.  Ei-las em trechos desse Grande 

Sertão : Veredas.    “Tudo é e não é...” (1). 

 “Eu sou é eu mesmo. Diverjo de todo o mundo... Eu que que nada sei. Mas 

desconfio de muita coisa (2).  

“Mas cada um só vê e entende as coisas dum seu modo” (3).  

 “O que induz a gente para más ações estranhas, é que a gente está pertinho do 

que é nosso, por direito, e sabe, não sabe, não sabe!” (4).  

“Quem desconfia fica sábio...” (5).  

 “Diz-que-direi ao senhor o que nem tanto é sabido; sempre que se começa a ter 

amor a alguém, no ramerrão, o amor pega e cresce é porque, de certo jeito, a gente quer 

que isso seja, e vai, na idéia, querendo, ajudando; mas, quando é destino dado, maior 

que o miúdo, a gente ama inteiriço fatal, carecendo de querer” (6).  

 “Ou – amigo – é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é” 

(7).  

 “... Eu estava me sabendo? Meu corpo gostava do corpo dele, na sala do 

teatro. Maiormente” (8).  

         “... Será que eu mesmo já estava pegado do costume conjunto de 

ajagunçado? Será, sei...O sinal é outro. Um ainda não é um: quando faz parte com 

todos. Eu nem sabia” (9).  

“Tem um ponto de marca que dele não se pode mais voltar para trás” (10).  

 “Mas, para mim, o que vale é o que está por baixo ou por cima – o que parece 

longe e está perto, o que está perto e parece longe... mas o principal quero contar é o que 

eu não sei se sei, e que pode ser que o senhor saiba” (11).  

“Viver é muito perigoso; e não é não. Não sei explicar essas coisas. Um sentir é 

o do sentente, mas o outro é o do sentidor” (12).  

 “Ah, para o prazer e para ser feliz, é que é preciso a gente saber de tudo, formar 

alma, na consciência; para penar, não se carece: bicho tem dor, e sofre sem saber mais 

porque” (13).  

 “A gente sabe mais, de um homem, é o que ele esconde... Aquele homem sabia, 

entendia meu sentimento. A ser: que entendia meu sentimento, mas só até outra parte – 

não entendia meu sentimenrto, mas só até outra parte – não entendia o depois-do-fim, o 

confrontante” (14). 
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Riobaldo responde a Zé Bebelo: “- Pois é chefe. E eu sou nada, não sou nada, 

não sou nada... Não sou mesmo nada, nadinha de nada, de nada... Sou uma coisinha... 

nenhuma, o senhor sabe? 

Sou nada coisinha mesma nenhuma de nada, o menorzinho de todos. O senhor 

sabe? De nada. De nada...De nada...” (15). 

 “Ódio a se mexer, em certo e justo, para ser, era o meu; mas na dita ocasião eu 

daquilo sabia só a ignorância” (16.)  

 “A gente só sabe bem aquilo que não entende” (17).  

 “Ah, acho que não queria mesmo nada, de tanto que eu queria só tudo. Uma 

coisa, a coisa, esta coisa: eu somente queria era – ficar sendo!” (18).  

 “E aquele frio, me reduzindo. Porque a noite não tinha de fazer para mim um 

corpo de mãe – que mais não fala, ponto de parir, ou, quando o que fala, a gente não 

entende? Despresença. Aquele foi um buracão de tempo” (19). 

 “A vida inventa! A gente principia as coisas, no não saber por que, desde aí 

perde o poder de continuação – porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e 

temperada” (20). 

A Diadorim –“ Escondido de mim mesmo eu gostava do cheiro dele, do existir 

dele...O que não entendo hoje, naquele tempo eu não sabia” (21). 

Diadorim:  “- Riobaldo, hoje-em-dia eu nem sei o que sei, e,  o que soubesse, 

deixei de saber o que sabia...” (22).  

“O que eu senti foi nada, coisa nenhuma: coisa-nenhuma em branco, ao redor 

da minha movimentação...” (23).  

“O senhor nonada conhece de mim; sabe o muito ou o pouco?... Vida vencida 

de um, caminhos todos para trás, é história que instrui vida do senhor, algum?... sai é 

mesmo de escuros buracos, tirante o que vem do Céu. Eu sei” (24).  

“Como retornei, tarde depois, mal sabendo de mim, e querendo emendar nó no  

tempo, tateando com meus olhos, que ainda restavam fechados” (25).  

Diadorim tinha morrido – mil vezes mente – para sempre de mim; e eu sabia, e 

não queria saber, meus olhos marejavam” (26).  

“Solucei em seco, debaixo de nada” (27).  

“Não escrevo, não falo! – para assim não ser: não foi, não é, não fica sendo! 

Diadorim...” (28).  

“A vida da gente nunca tem termo real” (29).  
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“E eu não sabia por que nome chamar; eu exclamei doendo: - Meu amor!...” 

(30).  

“A bom, eu te ensinei; mas bem te aprendi a saber certa a vida... (31).  

 “Amável o senhor me ouviu, minha idéia confirmou: que o Diabo não existe. 

Pois não! O senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. O 

diabo não há! É o que eu digo, se for...Existe é homem humano. Travessia” (32.)  

E assim foi a andança pelas páginas de um Grande Sertão, no entusiasmo de 

cada trecho, de cada cena, de cada palavra; de umas palavras aparentemente 

indecifráveis colocadas de tal forma a criar sentidos, sentidos que num não nada 

demais de tropeços na pronúncia, na ideia, criavam um sentimento. Até parecia se 

ouvir a vozinha e o bater do coração de Riobaldo, se ouvir seu agonizar de felicidade 

pelos verdes olhos de Reinaldo, secretamente Diadorim, num não se saber sabendo.  

Bem pertinho do fim do romance, o barulho do passar das páginas, das nossas 

vozes em rodízio, barulhava nossos corações numa mistura de um princípio de fim. 

Coração acelerado e lacrimejado de Riobaldo aguçava-nos emoção tamanha na escuta 

das últimas palavras... (últimas?) entrando pelas veredas mais obscuras do nosso 

encantamento roseano. O que era aquilo? Sabe-se? Nada!  

Assim dizia Riobaldo: “... a gente principia as coisas no não saber por que...”. 

A pois é... Nonada! Nadinha de nada... um tiquinho mais de prosa... um muito de 

emoção, um muito de sentir... ecoando até hoje! Atravessamento, trespassamento... 

Travessia!  

  

  

Notas: 

 

ROSA, João Guimarães: Grande Sertão: Veredas. 19ª edição. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2001. (1)  p.27; (2)  p.31; (3)  p.33; (4)  p.116;  (5)  p.154; (6)  p.155; (7)  

p.196;  (8)  p.198;  (9)  p.201; (10) p.229;  (11) p.245;  (12) p.328;  (13) p.328; (14) 

p.353;  (15 )p.366; (16) p.379; (17) p.394 (18) p.436; (19) p.439;  (20) p.477; (21) 

p.506;  (22) p.549;  (23) p.565; (24) p.611; (25) p.612; (26) p.612;  (27) p.613;  (28) 

p.614; (29 )p.615;  (30) p.615;  (31) p.622;   (32) p.624 
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