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O PROBLEMA

O onceiro e a metamorfose
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História de um conto

O onceiro e a metamorfose

“o sangue da criação poética é o mesmo em 
toda parte, quer o ataquemos no nível da 
‘linguagem’ ou no nível das ‘ideias’, da 
‘narrativa’ ou da ‘composição’ ”

Leo Spitzer

O PROBLEMA
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História de um conto

O onceiro e a metamorfose

Senhor, n° 25, março de 1961
Estas estórias, 1969
• “nele se reflete […] a totalidade 

da obra de Rosa”, 
Ettore Finazzi-Agrò1

Redação contemporânea ou 
anterior à de Grande sertão: 
veredas (1956), que nasce 
nos limbos de 1947 (viagem 
ao Pantanal)?

1. “Nada, nosso parente”, Remates de males, 1994, p. 129
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O nome: porque “onceiro”?

O onceiro e a metamorfose

Ah, eu tenho todo nome. Nome meu minha mãe pôs: 
Bacuriquirepa. Breó. Beró, também. Pai meu me levou para 
o missionário. Batizou, batizou. Nome de Tonico, bonito, 
será? Antonho de Eiesus… Despois me chamavam de 
Macuncozo, nome era de um sítio que era de outro dono, é 
– um sítio que chamavam de Macuncozo… Agora, tenho 
nome nenhum, não careço. Nhô Nhuão Guede me 
chamava de Tonho Tigreiro. Nhô Nhuão Guede me trouxe 
pr’aqui, eu nhum, sozim. Não devia! Agora tenho nome 
mais não… (181)

João Guimarães Rosa, “Meu tio o iauaretê”, in Estas estórias [1969], Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira, 1985, 3e éd.

O PROBLEMA
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A estória

O onceiro e a metamorfose

O onceiro hospede um viajante durante uma noite num lugar 
ermo (± sertão, “wilderness”, E. Finnazzi-Agrò)
• Mecê sabia que eu moro aqui? […] Mecê enxergou este 

foguinho meu, de longe? […] Mecê entra, cê pode ficar 
aqui. […] Isto não é casa… (160)

Bebendo muito cachaça, o onceiro fica falando a noite toda. 
Conta de modo fragmentado e com muitas digressões que 
foi contratado por Nhô Nhuão Guede para “desonçar” a 
região, mas parece ter operado uma conversão: não mata 
mais onça (seus parentes), mas mata homens pecadores.

O PROBLEMA



9

A metamorfose…

O onceiro e a metamorfose

Em ensaio pioneiro “A linguagem do iauaretê1”, Haroldo de 
Campos aponta para o papel da linguagem na metamorfose 
do onceiro em jaguar

• aqui, neste “Iauaretê”, a prosa incorpora o “momento mágico ou 
da metamorfose”, como queria Pound no projeto de seus 
Cantares, ela se faz o âmbito ovidiano onde se cumpre a 
metamorfose em ato. Então, não é a história que cede o 
primeiro plano à palavra, mas a palavra que, ao irromper em 
primeiro plano, configura a personagem e a ação, devolvendo a 
história. (57)

1. O Estado de S. Paulo, 22/12/62, retomado em Metalinguagem & outras metas, 1992.
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… pela linguagem

O onceiro e a metamorfose

A transfiguração se dá isomorficamente, no momento em que a 
linguagem se desarticula, se quebra em resíduos fônicos, que 
soam como um rugido e como um estertor (pois nesse exato 
instante se percebe que o interlocutor virtual também toma 
consciência da metamorfose e, para escapar de virar pasto de 
onça, está disparando contra o homem-iauaretê o revólver que sua 
suspicácia mantivera engatilhado durante toda a conversa), (61-62)

Þ Há metamorfose homem/onça
Þ Se manifesta pela desarticulação da linguagem e a 

reação do hóspede
Þ Ela se dá no final

O PROBLEMA
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A metamorfose?

O onceiro e a metamorfose

Apesar desta leitura ter marcado a fortuna crítica 
(e ter imposto uma linha dominante de 
interpretação), eu queria questioná-la, levantando 
dúvidas, incoerências e contradições.

• Terá havida uma metamorfose?

• De que natureza seria ela?
• Quando teria se realizada?

O PROBLEMA
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2
A DISCUSSÃO

O onceiro e a metamorfose
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As metamorfoses?

O onceiro e a metamorfose

Eu sou onça… Eu – onça! (170), Eu – onça! (181)
Aquele jababora Gugué, homem bom, mas mesmo bom, nunca me 
xingou, não. Eu queria passear, ele gostava de caminhar não; só 
ficava deitado, em rede, no capim, dia inteiro, dia inteiro. Pedia até 
pra eu trazer água na cabaça, mor de ele beber. Fazia nada. 
Dormia, pitava, espichava deitado, proseava. Eu também. Aquele 
Gugué puxava prosa danada de boa! Eh, fazia nada, caçava nada, 
não cava-cava chão pra tirar mandioca, queria passear não. Então 
peguei a não querer espiar pra ele. Eh, raiva não, só um enfaro. 
[…] Eu queria ter raiva dele não, queria fazer nada não, não queria, 
não queria. Homem bom. Falei que ia m’embora.
– “Vai embora não…” – que ele falou. – “Vamos conversar…” Mas 
ele era que dormia, dormia, o dia todo. De repente, eu, eu oncei… 
lá. Eu aguentei não. (194)

A DISCUSSÃO
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Que metamorfose?

O onceiro e a metamorfose

“Experiência que poderia assumir como lema, entendendo-o em 
sua máxima literalidade e radicalidade, o primeiro verso das 
Metamorfoses de Ovídio: ‘In nova fert animus mutatas dicere 
formas corpora” (“Quero falar das formas mudadas em novos 
corpos’).” Haroldo de Campos (63)

“[…] não pertenço à raça branca de meu pai, pertenço ao clã tribal 
de minha mãe, cujo totem é a onça. A onça, sendo o totem do 
clã tribal de minha mãe, é meu ancestral, meu antepassado, 
minha origem; e a ele regresso, à onça”, Walnice Nogueira 
Galvão, “O impossível retorno”

A DISCUSSÃO
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Linguagem desarticulada?

O onceiro e a metamorfoseA DISCUSSÃO
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A leitura Ávila/
Trevisan

O onceiro e a metamorfoseA DISCUSSÃO
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Questão de ponto de vista?

O onceiro e a metamorfose

“O ponto de vista está [no] corpo, diz Leibniz.” Gilles Deleuze (A 
dobra, p. 25)

“A noção de que o álcool faz as pessoas “virarem bicho” – ou 
verem os outros como bichos, cf. As Bacantes – é um tema 
clássico, e também um tema indígena. E virar bicho, ou ver os 
outros como bicho, é um motivo que associa diretamente as 
ações de ver e de comer, motivo antropofágico-perspectivista”, 
Eduardo Viveiros de Castro, “Rosa e Clarice. A fera e o fora”,
Revista Letras, Curitiba, UFPR, n. 98, jul./dez. 2018, p. 27.

A DISCUSSÃO



18

O devir-animal vs a metamorfose

O onceiro e a metamorfose

“devir não é imitar algo ou alguém, identificar-se com ele. 
Tampouco é proporcionar relações formais. Nenhuma dessas 
duas figuras de analogia convém ao devir, nem a imitação de um 
sujeito, nem a proporcionalidade de uma forma. Devir é, a partir 
das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se 
possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, 
entre as quais instauramos relações de movimento e repouso, 
de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos 
em vias de nos tornarmos, e através das quais nos tornamos. É 
nesse sentido que o devir é o processo do desejo. Esse 
princípio de proximidade ou de aproximação é inteiramente 
particular, e não reintroduz analogia alguma. Ele indica o mais 
rigorosamente possível uma zona de vizinhança ou de co-
presença de uma partícula, o movimento que toma toda partícula 
quando entra nessa zona.” 

A DISCUSSÃO

Deleuze.Guat
tari, Mil 
platôs, vol. 4, 
“Devir-
intenso, devir-
animal, devir-
imperceptível”
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As bodas dos corpos

O onceiro e a metamorfose

“Devir é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um
modelo, seja ele de justiça ou de verdade. Não há um termo de
onde se parte, nem um ao qual se chega ou se deve chegar.
Tampouco dois termos que se trocam. A questão ‘o que você
está se tornando?’ é particularmente estúpida. Pois à medida que
alguém se torna, o que ele se torna muda tanto quanto ele próprio.
Os devires não são fenômenos de imitação, nem de
assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela,
núpcias entre dois reinos. As núpcias são sempre contra
natureza. As núpcias são o contrário de um casal. Já não há
máquinas binárias: questão-resposta, masculino-feminino,
homem-animal etc. […] ‘o que’ cada um se torna não muda menos
do que ‘aquele’ que se torna. A vespa torna-se parte do aparelho
reprodutor da orquídea, ao mesmo tempo em que a orquídea torna-
se órgão sexual para a vespa.”

A DISCUSSÃO

Deleuze/
Parnet, 
Diálogos, 
p. 3.
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3
EPÍLOGO

O onceiro e a metamorfose
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E nós, leitores?

O onceiro e a metamorfose

conta
Onceiro Hóspede
(metamorfose/devir?) caça

conta
Guimarães Leitor
Rosa caça? (metamorfose/devir?)

EPÍLOGO
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