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RESUMO 

 

Através deste estudo, procura-se analisar os aspectos geográficos e sua influência no espaço vivido pelas 
personagens da obra de Guimarães Rosa, no conto "A Terceira Margem do Rio" do livro Primeiras Estórias. 
No desenrolar da trama ficcional, verifica-se tal intensidade na relação homem-espaço, que esse elemento 
tão referencial é quase personificado no texto rosiano. Sob essa perspectiva geográfica, portanto, analisa-
se, no conto citado o comportamento do homem do sertão: sua vida, seus amores, sua cultura e 
sensibilidade, sua experiência de luta e trabalho, verificando-se como a percepção do espaço geográfico 
molda a vida do sertanejo. Enfim, investiga-se a relação entre espaço físico e espaço existencial, segundo a 
narrativa rosiana, o espaço da linguagem e da imaginação. 

 

 

 

O homem está constantemente agindo sobre o meio a fim de sanar suas 
necessidades e desejos. Cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente frente 
às ações sobre o meio. As respostas ou manifestações são portanto resultado das 
percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada indivíduo. 
Embora nem todas as manifestações psicológicas sejam evidentes, são constantes, e 
afetam nossa conduta, na maioria das vezes, inconscientemente. 

A partir do início da década de 70, um modelo emergente da geografia 
denominado Geografia da Percepção e do Comportamento cresce e desafia o domínio 
vigente do paradigma teórico-quantitativo. Um dos maiores nomes da Geografia 
Humanística ou Geografia Comportamental Yi-Fu Tuan, fala sobre suas principais 
características:  

A Geografia Humanística reflete sobre os fenômenos geográficos com o 
propósito de alcançar melhor entendimento do homem e de sua condição. 
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... A Geografia Humanística procura um entendimento do mundo humano 
através do estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu 
comportamento geográfico bem como dos seus sentimentos e idéias a respeito 
do espaço e do lugar. 

Também nesta tendência Amorim Filho (1985, p. 14), caracteriza esse novo 
modelo da seguinte maneira: 

Seu pressuposto fundamental é a afirmação segundo a qual as pessoas se 
comportam no mundo real e não a partir de um conhecimento objetivo desse 
mundo, mas com base nas imagens subjetivas dele. Representa uma corrente de 
interseção entre o geográfico, o psicológico e o sociológico. 

O poder encantatório da linguagem também envolve nossos pensamentos e 
sentimentos acompanhando-nos em toda a nossa vida. As palavras são núcleos, símbolos 
e valores que determinam o modo como interpretamos as forças divinas, naturais, sociais 
e políticas e suas relações. Como escreve Merleau-Ponty apud Chauí (2003, p. 156): 

A palavra, longe de ser um simples signo de objetos e das significações, habita 
as coisas e veicula significações. Naquele que fala, a palavra não traduz um 
pensamento já feito, mas o realiza. E aquele que escuta recebe, pela palavra, o 
próprio pensamento. 

Assim, a obra literária ficcional expressa uma das mais belas artes humanas onde 
as modalidades da imaginação se fazem presentes como principais sentidos na vida 
cotidiana, permitindo-nos relacionarmos com o ausente e com o inexistente, dessa forma, 
“capta o essencial e reúne o que estava disperso na realidade, fazendo-nos compreender 
o sentido profundo e invisível de alguma coisa ou de alguma situação” (Chauí, 2003, p. 
146-147). 

No conto a “Terceira Margem do Rio” um homem abandona a sua casa, deixa 
mulher e filhos para viver dentro de uma canoa. Possivelmente, depois de um longo 
tempo de pensamentos digladiantes, ele resolveu se ausentar.  Intuitivamente, percebe-se 
uma transformação nessa personagem. A impressão que se tem é que só se tornaria livre 
quando se sentisse absolutamente só, talvez fosse a renúncia, o desapego às coisas do 
mundo e a necessidade que o levou a buscar o espaço do meio do rio. Expressa  
Merleau-Ponty (1999, p.328): “o espaço não é o ambiente (real ou lógico) em que as 
coisas se dispõem mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível”. 

E partiu para o rio, o caminho que anda, numa canoa, sem olhar para trás como 
são todas as separações verdadeiras, em um processo rumo à passagem a um “modus 
vivendi” onde, provavelmente, se fez desestima primeiro; desprezo, depois;  por fim, terror 
do mundo até então vivido. 

Talvez não procurava um sentido para a vida, mas sim uma experiência de estar 
vivo, de modo que a experiência de vida, no plano puramente físico, ressoasse no interior 
de seu ser e de sua realidade mais íntima, fazendo com que realmente sentisse o enlevo 
de estar vivo. Segundo Merleau-Ponty (1999 p. 552), “ O passado e o porvir, por si 
mesmos, retiram-se do ser e passam para o lado da subjetividade para procurar nela não 
algum suporte real, mas, ao contrário uma possibilidade de não-ser que se harmonize 
com sua natureza”. 



  -3- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

Percebe-se na narrativa um viés quixotesco, heróico, em que o homem parte para 
uma longa jornada, um périplo interior,  abandonando  determinada circunstância para 
encontrar a fonte da vida que o conduz a uma condição mais rica e madura. Como 
afirma CAMPBELL (1999, p.131): 

A façanha convencional do herói começa com alguém a quem foi usurpada 
alguma coisa, ou que sente estar faltando algo entre as experiências normais 
franqueadas ou permitidas aos membros da sociedade. Essa pessoa então parte 
numa série de aventuras que ultrapassam o usual, quer para recuperar o que 
tinha sido perdido, quer para descobrir algum elixir doador da vida. 

O lugar-comum de que a água é fonte de vida aparece com insistente freqüência 
nas mais diversas formas de expressão do saber humano. Esse elemento possui um 
riquíssimo elenco de simbologias e representações e  constitui também uma dimensão 
fundamental da vida especificamente humana. Essa especificidade repousa na 
capacidade exclusiva do homem de dotar o mundo de sentido e significados. Até mesmo 
as nossas relações com a natureza são dirigidas por essas representações que nos servem 
de guia nas intervenções que se pratica no meio físico (Queiroz, 2002, p. 670). Como 
bem ilustra SAADI, (1999, p.88):  

O rio e seus espaços físico e social constitui uma das melhores sínteses 
geográficas, talvez até uma síntese de nós mesmos, onde coexistem todos os 
contrários: o mito e a realidade, o certo e o aleatório, o belo e o arranhado, o 
masculino e o feminino, o sereno e o colérico, o fiel e o ímpio. 

O rio é o componente mais fortemente percebido na paisagem e isso muito 
provavelmente acontece dada sua função  histórica.  Desde a Pré-história, o homem 
procurava os rios para orientar-se no espaço e obter água para a sua sobrevivência. As 
civilizações fluviais foram as pioneiras no processo de dominar o rio, para a construção 
do espaço geográfico. 

Ainda segundo Saadi (1999, p. 92), que fala da influência das condições 
geográficas no desenvolvimento das civilizações: 

É evidente que todos os feitos notáveis das civilizações hidráulicas, tenham elas 
crescido em deltas, mesopotâmias, pântanos, pólderes ou nos altos vales das regiões 
serranas, devem muito, e sobretudo, ao respeito que desenvolveram em relação ao 
grande recurso que ali existia, nem sempre de forma pacífica e diretamente aproveitável. 
As obras faraônicas de drenagem, construção de diques, canais e barragens foram frutos 
de várias gerações, muitas delas dizimadas por doenças e enchentes. 

Os egípcios reverenciavam o grande rio Nilo como uma divindade protetora e 
suas cheias, por vezes, destruíssem moradias e afogassem homens e animais, eram vistas 
como uma benção. Segundo Cosgrove (2000, p. 40), “os símbolos cósmicos emergem 
do ato imaginativo, inerente ao ser humano, de ler o mundo natural simultaneamente 
como um objeto e como um signo cujo significado vai além de si próprio”. 

Os mesopotâmicos, tinham a base de sua economia na agricultura, assim como 
no Egito, dependia das cheias dos rios Tigre e Eufrates que além de irregulares eram mais 



  -4- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

violentas e exigiam maiores esforços individuais na construção e manutenção de canais e 
diques. 

Os vales dos rios Amarelo e Azul, segundo lendas e tradições chinesas, eram 
habitados por agricultores e artesãos desde 3.000 a.C.. Para controlar o regime das 
águas do rio e suas enchentes, um dos flagelos mais comuns que sempre perseguiram a 
humanidade, também se desenvolveram técnicas de construções de diques e canais para 
o transporte fluvial. 

Assim sendo, em uma canoa, embarcação tradicional de formas acentuadamente 
feminina, de madeira denominada pau vinhático, árvore da família das leguminosas 
(plathymenia reticulata) (Ferreira, 1989, p.1475), comum no cerrado, cuja madeira 
amarela é excelente, resistente para durar construída por um canoeiro da região o meio 
de condução escolhido para a travessia de um modo de viver. 

Assim como um náufrago de si mesmo, lançou-se numa navegação interior, o 
objetivo da travessia conduzia não à terra firme para as margens do rio, mas para o 
desconhecido para uma terceira margem, inexistente e sólida, que atrai ou repele que se 
escolhe. Transcende-se assim a dimensão do permanecer, rumando para a do transitório 
em que “se perder e se encontrar é uma questão de exercício e de manobras cotidianas” 
(Lima, 1999, p. 153). 

Isso não significa absolutamente que haja só duas maneiras de viver, duas fases 
de existência, duas experiências, das quais uma seria estagiária, uma só; e a outra a 
definitiva, condicionada à experiência anterior única e definitiva também. 

O que o teria levado a partir? “Doideira”, doença? Realidades que se baseiam 
sobre a acidentalidade do corpo e que foram constantemente aceitas como normais 
apesar de sua manifestação ser amordaçada pelo pré-conceito, é vista como um peso no 
conjunto da vida do homem do sertão.  

Assim também, levanta-se a hipótese da promessa a ser cumprida traduzindo toda 
a expressão de religiosidade do povo do sertão e que num ato desesperado de tentativa 
de contato, a mulher busca tolamente em um  representante de Deus, o padre, a quebra 
da suposta inércia que o envolvia através de ameaças e castigos que  viriam do céu e da 
terra. 

TUAN (1983, p.163) confirma que “cada cultura possui seus próprios símbolos de 
intimidade, amplamente reconhecido pelas pessoas. Modos de agir, costumes de um 
grupo social são variáveis que influem na percepção sobre determinado objeto ou 
acontecimento”.  

Em face da necessidade de  uma resposta pontual sobre o acontecido, paira sobre 
a família e os aparentados uma nuvem de um profundo desejo maniqueísta: “...que o 
mantimento que tivesse, ocultado na canoa, se gastava; e, ele, ou desembarcava e viaja 
s’embora, para jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia, por 
uma vez, para casa” (Rosa, 2001, p.81). O homem ficou escondido. Uma pátina tão 
espessa se depositou em cima dos límpidos ideais humanos apresentados com tamanha 
simplicidade. 
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Passado o tempo da percepção de que o desejo do retorno não suplantaria a 
permanência da ausência física, o alimento torna-se  o elo entre a escolha e a espera. Há 
uma mudança na estrutura superficial do texto. A  percepção do lugar e da vida se 
modifica. O menino transforma-se em homem cumprindo diariamente e com a 
aquiescência da mãe a tarefa de alimentar o pai, o errante de um rio. Partindo sempre 
para o percurso reconhecido de uma prática vivida ou reconhecida em pequenos atos 
corriqueiros e aparentemente sem sentido que criam laços profundos de identidade. 

TUAN (1980, p.6) focaliza que:  

[...] a superfície da terra é  extremamente variada [...] mas são mais variadas as 
maneiras como as pessoas percebem e avaliam essa superfície. Duas pessoas 
não vêem a mesma realidade. Nem dois grupos sociais fazem exatamente a 
mesma avaliação do meio ambiente [...] todos os seres humanos compartilham 
percepções comuns, um mundo comum, em virtude de possuírem órgãos 
similares. [...] A experiência é uma variável que influencia a percepção. 

Toda a estória é um relembrar. Da sua percepção como também da dos outros. 
“Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo; e sido assim desde mocinho e 
menino pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a 
informação. Do que eu mesmo me alembro ele não figurava nem mais triste do que os 
outros conhecidos nossos. Só quieto.”(Rosa, 2001 p.79). 

Segundo Chauí (2003 p.142) “a memória  não é um simples lembrar ou recordar, 
mas revela uma das formas fundamentais  de nossa existência, que é a relação com o 
tempo e, no tempo, com aquilo que está invisível, ausente e distante, isto é, o passado”.  

Talvez o se construir do homem do sertão, do cerrado tenha procedências tão 
desconhecidas quanto às suas formações vegetacionais. Nas pesquisas empreendidas os 
resultados apontam o bipartidarismo, cujas linhas apresentam-se vinculadas a conceitos 
formulados sobre o elemento natural e o elemento antrópico,  fatores de explicação para 
a origem do cerrado. 

Segundo FERRI (1976), a fisionomia da savana brasileira é marcada “por árvores 
e arbustos de galhos tortuosos com cascas grossas, folhas coriáceas, de superfícies 
brilhantes como envernizadas ou revestidas por pêlos ou escamas", aliada à caducifolia 
ou perda de folhas evidente em parte das espécies durante determinada época do ano.  

A fisionomia do homem do cerrado permite  uma analogia às características 
vegetacionais. Na pele queimada pela inclemência dos raios solares verticalizados 
durante a maior parte do ano, exige assim uma maior transpiração para o equilíbrio da 
temperatura corporal, produz gotas de suor, ganha aspecto brilhante e encerado e vez 
por outra, descama-se permitindo a chegada de uma nova camada, rejuvenescida. 

O tempo da narrativa aponta para um intervalo de mais ou menos trinta anos, 
observa-se nesse ínterim as mudanças ambientais degradantes provocadas provavelmente 
pelo desmatamento e conseqüente assoreamento do rio: “Nossa casa, no tempo, ainda 
era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua, o rio por aí se estendendo 
grande, fundo, calado que sempre. Largo, de não se poder ver a forma da outra beira” 
(Rosa, 2001, p.79,80). 
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Assim também, mudanças na estrutura familiar acontecem desagregando-a sem 
que a isso se atribua as clássicas razões do êxodo rural como a falta de investimentos 
econômicos e de inovações tecnológicas na agricultura.  Não se observa na narrativa 
dificuldade financeira clemente,  avesso à lida no sertão ou apertura para a educação 
escolar da família “ Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos 
negócios. Mandou vir o mestre, para nós, os meninos” (Rosa, 2001, p.81). O abandono 
do sertão deu-se provavelmente em função da frustração gerada pela ausência do 
marido, do pai vivo, ausência escolhida, imposta, ausência muito mais doída. 

A despeito do que nos consumia por dentro toda a vida seguia seu curso. A irmã 
se casou e teve menino. “Entestou que queria mostrar para ele, o canoeiro daquelas 
paragens, o neto recém-chegado. Chamaram e esperaram. Nada aconteceu. Nenhuma 
sombra ao longe se mostrou” ( Rosa, 2001, p. 83). Nosso pai não voltou. Ele não tinha 
ido a nenhuma parte (Rosa, 2001 p. 80). Segundo Merleau-Ponty (1999 p. 552), “ o 
passado e o porvir, por si mesmos, retiram-se do ser e passam para o lado da 
subjetividade para procurar nela não algum suporte real, mas, ao contrário uma 
possibilidade de não-ser que se harmonize com sua natureza”. 

Apesar da partida de todos, obsedar foi a sua escolha. “Nós, também, não 
falávamos mais nele. Só se pensava” (Rosa, 2001, p. 82). E toda a sua vida com a 
família foi pensada e repensada como se um corisco da lembrança viesse uma pista para 
o entendimento de tamanha decisão,  que nos obriga a uma fase de expectativa, de 
esperança, de vigia. E sua mente permanecia destituída, nua e tão melancólica, como um 
aposento desocupado. 

Com a chegada das chuvas, vieram as cheias do rio e o medo  do pai “[...] 
fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que bubuiasse sem pulso, na 
levada do rio[...]. “Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta 
culpa?” (Rosa, 2001, p. 84). Cada um é responsável por aquilo que é e cada um é 
aquilo que sabe. Cada um é, pois, responsável por aquilo que sabe e só por aquilo que 
sabe. Não há responsabilidade sem conhecimento ou além do conhecimento (Fratini, 
1980, p.61). 

Seguiu carregando durante longos anos o peso da indiferença dos dias e de seus 
ocasos, meditando. O desejo latente do filho de libertar-se do pai o leva a uma proposta 
corajosa: a troca do apego pelo desapego. “E falei, o que me urgia, jurado e declarado, 
tive que reforçar a voz: -“Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto...Agora, o senhor 
vem, não carece mais...O senhor vem, e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas 
vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa” (Rosa, 2001, p. 85). “Um passado 
e um porvir brotam quando eu me estendo em direção a eles”. (Merleau-Ponty, 1999 
p.564) 

E diante do aceite, da proximidade,  da visão do gesto do saudar aguardado 
ansiosamente durante boa parte do seu existir tudo se calou e ao invés do quente 
aconchego do encontro só o sopro frio do medo o envolveu. Não conseguiu vivenciar a 
realidade da perda e a antecipou  com o suicídio da possibilidade. A vida em sua 
transformação está sempre destilando a morte, está sempre a beira da morte. O domínio 
sobre o medo propicia coragem à vida. Esta é a iniciação fundamental de toda a 
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aventura heróica: destemor e realização (Campbell, 1990, p. 161). “Sofri o grave frio dos 
medos, adoeci” (Rosa, 20001, p. 85). Nota-se que a mutabilidade humana desvela a 
imutabilidade do filho. 

Faltou-lhe a coragem do diálogo com o mundo, pois como bem expressa FRATINI 
(1980, p. 73): 

“Um mundo julgado é um  mundo interpretado e um mundo interpretado não é 
mais o mesmo. É outro. Um mundo em que se acumulou  vivência e 
pensamento consciente não se iguala ao mundo de antes. Um mundo real não é 
o mundo aparentemente aceito”. 

O rio é um canal com uma corrente contínua de água mais ou menos caudalosa, 
que deságua noutra, no mar ou no lago, essencialmente. A água se constitui o agente 
mais importante no transporte de sedimentos, de canoas, de homens e de estórias. As 
primeiras estórias da humanidade fazem referências aos rios e as últimas quiçá, também 
farão.  

Os rios nascem de pequeninos olhos que choram devido a tanta água que 
armazenou. Águas, que chegam do céu, puras, penetram deslizantes na terra, até que 
movimentos pulsantes e saturações provenientes  do interior as impelem para o seu 
destino e lançam-se timidamente, gota a gota,  transformam-se em filete difusos, 
umedecendo, lavando, hidratando a terra. Alguns deles retornam as origens, pelos 
grotões que assemelham-se a uma boca, sombria e úmida. E descendo a encosta 
encontram-se, concentram-se e escavam. Produzem um canal e sua alimentação se 
processa através das águas atmosféricas e subterrâneas provenientes da chuva e dos 
aqüíferos recentes e fósseis.    

E na feitura do modelo pelo transporte e fluxo das águas da vida, repercutirá no 
comportamento do homem dono das ações que produz: efêmeras, intermitentes ou 
perenes. Assim o homem se constrói como um sistema aberto que mantém constante 
permuta de matéria e energia com os demais sistemas existentes em direção ao equilíbrio 
dinâmico no qual os aspectos das formas não são estáticos e imutáveis (Christofoletti, 
1974, p. 135).  

Quando atinge o equilíbrio dinâmico, desaparece a influência das condições 
iniciais, imagens, sons, odores, traços, perfis e cenários registrados  nos “palácios da 
memória”. E o descobrimento nunca será porém um fato de conhecimento só, nem 
prioritariamente, de conhecimento e sim um fato existencial: o homem não se conhece, o 
homem se faz  (Fratini, 1980, p. 96).  

Segundo o comentário do Salmo 95, citado por FRATINI (1980 p. 42), as quatro 
letras da palavra ADAM são as iniciais dos quatro pontos cardeais. Anatolé- oriente, Dysis 
– ocidente, Arcton – norte, Mesembria – sul. “Eis Adam dividido”.   

Contudo, a singularidade do conto “A terceira margem do rio” e do rio São 
Francisco apresenta a peculiaridade de um curso atípico da maioria dos seus 
semelhantes, insinua-se melindroso de  Arcton para Mesembria com água invertida 
correnteza abaixo irrompendo do casulo geográfico onde sempre estive confinado, rindo 
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das vicissitudes inerentes ao deflúvio e às metamorfoses que se processam em suas 
águas.  
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