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RESUMO  
Este artigo expõe as reflexões sobre as convergências que se estabeleceram na ação 
artística “Conversa de Bois e de outros bichos” realizada nos quadros da pesquisa “Poéticas 
Urbanas Contemporâneas, imagem, ação e contexto”. O trabalho é observado nas 
perspectivas da arte em contexto; da relação palavra e imagem e das fronteiras animalidade 
e humanidade, tanto na filosofia de Jacques Derrida (1999/2002), quanto na ficção e na 
poesia, especificamente na obra “Conversa de bois” de Guimarães Rosa (1946/1970).  
 
PALAVRAS-CHAVE  
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ABSTRACT 
This article presents the reflections on the convergences that were established in the artistic 
intervention “Conversa de Bois e de outros bichos” (Talk of oxen and other animals) carried 
out in the frames of the research "Contemporary Urban Poetics, image, action and context". 
The work is seen in the perspectives of the art in context; the word and image relationship 
and animalism and mankind borders, both in the philosophy of Jacques Derrida (1999/2002), 
as in fiction and poetry, specifically in the work “Conversa de bois” (Talk of oxen) by 
Guimarães Rosa (1946/1970). 
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Que já houve um tempo em que eles conversavam, entre si e com os 
homens, é certo e discutível, pois que bem comprovado nos livros 
das fadas carochas.  

Guimarães Rosa 

 

Pesquisa em arte e contexto 

Entendemos a pesquisa em arte como um processo permeado por diversos 

atravessamentos, que se ancora na relação teoria e prática, para pensar a arte via 

paradigmas e processos. Este artigo pretende apresentar as reflexões 

desencadeadas pela pesquisa Poéticas Urbanas Contemporâneas, imagem, ação e 

contexto, que visa a produção artística, inserida no espaço público e nos espaços 

sistêmicos da arte; além de apresentar relações com conceitos teóricos e 

operatórios de outros campos do conhecimento.   

Esta pesquisa tem reunido ações, que se dão na esfera das operações da arte e no 

espaço público, entendido aqui como ambiente urbano, sócio-político e cultural. 

Estas esferas implicam diferentes campos de reflexão, visando a concepção e a 

fundamentação de um conjunto de trabalhos, que se ligam e se constituem como 

corpus da investigação. O repertório teórico específico e interdisciplinar alimenta as 

discussões e análises das produções dos artistas-pesquisadores envolvidos no 

projeto e de outros artistas referenciais para os estudos implicados nessas 

produções. 
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Gastão Frota  
CiberAtrações: charreteNet-BH e carROBOis-DF, 2014 

Cidade Estrutural, DF 
Fotografia: Beatriz Rauscher 

 

Conversa de bois e de outros bichos é um dos trabalhos que compõe o corpus 

dessa pesquisa. Tem na cidade (espaço urbano), não apenas o ponto de partida, 

mas, antes, sua matéria. Foi criado para atender o convite de colaboração no projeto 

artístico CiberAtrações: charreteNet-BH e carROBOis-DF que privilegiou as 

periferias de centros urbanos.  

Entendemos que uma das contrapartidas da pesquisa está na percepção de 

aspectos sensíveis do contexto urbano. Sendo assim o trabalho tratado nesse artigo 

pode ser pensado em sua inscrição no campo que Paul Ardenne (2004) denomina 

como o da Arte Contextual. Contexto como um conjunto de circunstâncias nas quais 

se insere um fato, e que estão em situação de interação: tempo-espaço-lugar (físico 

e social). Uma arte contextual, ele explica, “agrupa as criações que se ancoram nas 

circunstâncias e se mostram preocupadas de tecer com a realidade” (2004, p.17). 
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Beatriz Rauscher 
Conversa de bois e de outros bichos, 2014 

Ação artística em colaboração ao projeto  
CiberAtrações: charreteNet-BH e carROBOis-DF, Cidade Estrutural, DF 

Fotografia: Beatriz Rauscher 
 

Assim, “os espaços e os tempos da arte em conexão com o nosso tempo” tema 

deste encontro, surge problematizado no trabalho que apresento e discuto nesse 

artigo. Ele aproximou temporalidades e espacialidades diversas: uma feira em uma 

das regiões mais pobres do Distrito Federal (Cidade Estrutural) à uma estrada do 

interior de Minas Gerais  (cenário de um conto de Guimarães Rosa); real e ficcional 

se aproximaram em um projeto colaborativo que estimulou participação e trocas.  

A ação proposta 

A convergência de texto ficcional, zoopoética, oralidade, imagem em uma ação 

artística em contexto urbano, caracterizaram o trabalho realizado em junho de 2014, 

na cidade Estrutural DF, a convite do projeto artístico CiberAtrações2 em sua etapa 

de Brasília. Tendo em consideração que, nesta edição, além da carroça circulando 

por lugares da capital federal, sugeridos pelo público, pretendia-se levar um carro de 

bois ao Plano Piloto, concebi esta ação que foi acolhida pelo projeto: leituras de 

excertos de Conversa de Bois3 e de outros contos de Sagarana (1970), livro de 

Guimarães Rosa (1908–1967) ilustrado por Poty Lazzarotto (1924–1998).4 O 

trabalho foi realizado em parceria com Igor Pelegrini que desenhou a capa do folheto 
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a partir da apropriação da folha de rosto de Sagarana e participou na interação com 

o público e gravação das leituras. 

 

Beatriz Rauscher e Igor Pelegrini 
Conversa de bois e de outros bichos, 2014 

Intervenção gráfica sobre a capa do livro Sagarana (1970) de João Guimarães Rosa,  
ilustrado por Poty Lazzarotto. 

 

Considerei, na concepção do projeto artístico, o papel preponderante da figura do 

narrador em Sagarana, obra que tem a oralidade acentuada como uma das suas 

principais características poéticas. Para Pereira e Cunha (2013), nela, “o contador 

transfere sua criatividade para a voz do narrador”.  Outro aspecto considerado foi a 

afirmação de estudiosos da obra, que estes contos podem oferecer ao leitor, a 

oportunidade de se iniciar no universo diversificado de vozes em Guimarães Rosa.  

No projeto artístico essas leituras seriam solicitadas ao público que se aproximasse 

da charrete, promovendo talvez uma primeira leitura de Rosa, assim como a escuta 

de sua própria voz e sotaque em confronto com a sonoridade das vozes e das 

expressões regionalistas do autor.  
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Escambos da CharreteNet e Conversa de bois e outros bichos, 2014 
Cidade Estrutural, DF 

Fotografia: Beatriz Rauscher 

 

Ferreira e Cunha explicam que no conto “Conversa de bois”, diferente de um faz-de-

conta, os animais, os bois, podem contar, quer dizer que ganham vozes na narrativa.  

[...] Ao interpretar a conversa dos bois, os leitores não se preocupam 
em questionar a capacidade ou não de animais se expressarem 
verbalmente. A narração em terceira pessoa legitima a conversa dos 
bois, uma vez que o narrador Manuel Timborna reconta um 
acontecimento narrado a ele. (FERREIRA e CUNHA, 2013) 
 

O conto de Rosa é um relato recontado com uma sobreposição complexa de vozes.  

Sonoridades variadas de vozes era o que se esperava encontrar no DF. Assim, à 

maneira do conto, a intenção foi “recontar diferente, enfeitando e acrescentado ponto 

e pouco ...” (ROSA, p. 287); propondo e nos surpreendendo com as diversas leituras e 

conversas ao redor da charrete, num sábado de feira, na periferia de Brasília. 

Tendo no escambo um dos aspectos determinantes das CiberAtrações, foi 

oferecida, em troca da leitura de um fragmento do conto, uma cópia impressa da 

página do livro, que, à maneira da literatura de cordel, tinha uma ilustração de Poty, 

da figura de um animal e um trecho de um dos contos de Sagarana. A aproximação 

com o cordel é um aspecto incontornável das ilustrações de Poty: seus desenhos – 
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nessa edição de 1970 – se valem de uma sintaxe muito próxima à da xilogravura. 

Buscando evidenciar este aspecto, cada página do livro (com ilustração de um 

bicho) foi exposta em um varal atado à charrete. 

Zoopoética – poesia-prosa-filosofia 

Uma ação artística instalada em uma charrete, em uma feira de periferia urbana, não 

poderia se furtar em indagar a condição da relação entre humanidade e animalidade 

no contexto contemporâneo. Para Derrida vivemos uma guerra:  

Nós a atravessamos e somos atravessados por ela. Pensar essa 
guerra na qual estamos, não é apenas um dever, uma 
responsabilidade, uma obrigação, é também uma necessidade,  um 
imperativo do qual bem ou mal, direta ou indiretamente ninguém 
poderia subtrair-se. Doravante mais do que nunca. E digo “pensar” 
essa guerra, porque creio que se trata do que chamamos pensar. O 
animal nos olha e estamos nus diante dele. E pensar começa talvez 
aí. (DERRIDA, 2002, p. 57) 

 

A zoopoética de Guimarães Rosa foi apropriada à proposta por ultrapassar os limites 

da representação do animal e sua perspectiva se aproxima da problematização das 

fronteiras homens-animais apresentada por Derrida em “O animal que logo sou”. 

Nesse texto, refletindo os momentos que se vê visto nu, sob o olhar de um gato, diz 

“ele tem seu ponto de vista sobre mim” (2002, p. 28). Do mesmo modo, no conto de 

Guimarães Rosa, os bois pensam e falam sobre os homens como nós poderíamos 

supor, que o fariam, se realmente pudessem. 

O lugar de onde falam os bois – esses outros viventes – expressa palavra e 

pensamento de maneira diferente de uma mera fábula. Não se trata de emprestar a 

palavra ao bicho para projetar uma moral, nem tampouco da melancolia própria da 

ação que Derrida chamou de reapropriação antropomórfica e domesticação (2002, 

p. 40); é possível ver na conversa que se desenrola, se cruza e se sobrepõe 

(enquanto o carro de bois segue lentamente seu caminho), ao mesmo tempo uma 

poética e a abertura à uma filosofia do animal. 

Ali além do direito à palavra, os bois nomeiam os homens: homem-do-pau-comprido-

com-o-marimbondo-na-ponta e bezerro-de-homem; se indignam com os maus-tratos 

do carreiro Agenor Soronho e se solidarizam com o menino Tiãozinho. Deixam ver 
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sua perspectiva do pensar humano, pela maneira como o boi Brilhante conta aos 

outros bois a história do boi Rodapião que pensava como os homens.  

 

 

Cópia das páginas do conto Conversa de bois de Guimarães Rosa 
Ilustração de Poty Lazzarotto, 1970. 

 

 
... Comigo, na mesma canga, prenderam o boi Rodapião... Chegou e 
quis espiar tudo, farejar e conhecer... Era tão esperto e tão estúrdio, 
que ninguém não podia com ele... Acho que tinha vivido muito tempo 
perto dos homens, longe de nós, outros bois... 
[...] Só falava artes compridas, idéia de homem, coisas que boi nunca 
conversou. Disse logo: Vocês não sabem o que é importante... Se 
vocês puserem atenção no que eu faço e no que eu falo, vocês vão 
aprendendo o que é importante... Mas, por essas palavras mesmas, 
nós já começamos a ver que êle tinha ficado quase como homem, 
meio maluco, pois não... (ROSA, 1970, p. 302–303) 
 

Os bois que trabalham e pensam como os homens, valorizam a irracionalidade dos 

bois soltos:  

– Os bois soltos não pensam como o homem. Só nós, bois-de-carro, 
sabemos pensar como o homem!... [...] 
– Podemos pensar como homem e como os bois. Mas é melhor não 
pensar como homem...  [...] É ruim ser boi-de-carro. É ruim viver 
perto dos homens... As coisas ruins são do homem: tristeza, fome, 
calor – tudo, pensando, é pior... (ROSA, 1970, p. 294) 

Tiãozinho é visto pelos bois como metade homem, metade animal. Compartilham de 

seu sonho, da sua raiva e de seu desejo.  

– O bezerro-de-homem sabe mais, às vêzes... Êle vive muito perto de 
nós, e ainda é bezerro... Tem horas em que êle fica ainda mais perto 
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de nós... Quando está meio dormindo, pensa quase como nós bois... 
Êle está lá adiante, e de repente vem até aqui... Se encosta em nós, 
no escuro... No mato-escuro-de-todos-os-bois... Tenho medo que ele 
entenda a nossa conversa... (ROSA, 1970, p. 318–319). 

 

Os bois e o menino, como o ANIMOT5 de Derrida, sofrem por ter o dono sobre suas 

costas. “Ele estaria farto de ser assim domesticado, amansado, adestrado, dócil, 

disciplinado” (DERRIDA, 2002, p. 74). O autor reclama da filosofia um “protesto de 

princípio” (idem, p. 76). Apesar de alertar para que se evite a fábula6, tomo a liberdade 

(talvez seja possível) de ver esse protesto em ato, no diálogo final dos bois: 

– Se o carro desse um abalo maior...   
– Se nós todos corrêssemos ao mesmo tempo...  
– O homem-do-pau-comprido rolaria para o chão.  
– Ele está na beirada...  
– Está cai-não-cai, na beiradinha...  
– Se o bezerro lá na frente, de repente gritasse, nós teríamos de 
correr, sem pensar, de supetão...  
– E o homem cairia...  
– Daqui a pouco ... Daqui a pouco...  
– Cairia... Cairia...   
– Agora! Agora! – Mûung! Mûung!  
– ...Rolaria para o chão. (ROSA, 1970, p. 320–322) 
 

Derrida, no entanto, coloca: “o pensamento do animal, se pensamento houver, cabe 

à poesia, eis aí uma tese [...] a diferença entre o saber filosófico e um saber poético” 

(idem, p. 22). Rosa, por sua vez, atravessa as fronteiras entre a narrativa e a poesia 

e utiliza recursos como rimas, neologismos e assonâncias na constituição de sua 

prosa. Prosa que se oferece, em sua arquitetura narrativa como um modo de 

problematizar a relação homem – natureza – animal à maneira de uma “filosofia 

animal” que põe em evidência a “bestialidade humana”. 

Conversa de bois e imagens de bichos: representação e apresentação 

entrelaçadas 

Sabemos da importância da prosa regionalista brasileira na constituição do trabalho 

estético de João Guimarães Rosa. Sua obra se vale de um vocabulário particular, 

ligado às coisas do campo, que revela ao leitor, através da língua, aspectos da 

realidade e da cultura brasileiras, e ao mesmo tempo, universais do homem.  

O texto ficcional suscita imagens de pessoas, coisas, bichos, paisagens presentes 

ou não na realidade, pois a imagem não é uma exclusividade do visível. “A imagem 
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nunca é uma realidade simples” diz Rancière, para ele há visibilidade que não faz 

imagem e há imagens, todas elas, feitas de palavras (2011 p.14–15).  

As analises de Fogagnoli (2012) das relações entre palavra e imagem (texto de 

Rosa / ilustrações de Poty) em Sagarana, consideram as ilustrações a partir de três 

ideias principais: (1) completamento, ou seja, a figuração de algo ausente no texto; 

(2) projeção, a figuração de algo presente no texto e (3) interpretação a ilustração 

que se vale da sensibilidade do artista para traduzir uma atmosfera presente no 

texto. Nunes (2015) por sua vez, debruça-se sobre as temáticas das ilustrações de 

Poty para descrever as representações visuais criadas pelo artista. Apresenta, 

através do estudo da “imagem”, percursos de leituras nos quais as ilustrações são 

abordadas segundo as alterações que operam em relação ao texto, criando 

diferentes "formas de visão", formal e estilisticamente caracterizadas. Ambos os 

trabalhos se propuseram olhar as imagens do ilustrador na perspectiva da tradução 

e interpretação do texto. 

 
Cópias das páginas do livro Sagarana de Guimarães Rosa 

 Ilustrações de Poty Lazzarotto, 1970 
 

A ação artística Conversa de bois e de outros bichos procurou romper com as 

possibilidades de aproximação das imagens aos textos, ao modo das ilustrações.  
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Por operar deslocamentos e o embaralhamento das páginas de vários contos, se 

propôs como reprogramação do repertório imaginário dos artistas, tendo como 

elementos de aproximação entre elas, as representações de bichos. São as relações 

indiretas do dizível e do visível que se pretendeu acessar nessa ação pela presença 

das imagens de Rosa e das ilustrações feitas a partir delas, por Poty. 

Antes que semelhança, as imagens da arte, expõe Rancière, “são operações que 

produzem dessemelhança [...] não ser semelhante é um imperativo da arte” (2011, 

p. 15). Daí a opção pela imagem da página do livro, ou seja, a página do livro 

ilustrado enquanto imagem é, por sua vez, uma espécie de sobreposição de 

imagens. 

Assim a presença da imagem na ação artística Conversa de bois e de outros bichos 

se fez pelas páginas de Sagarana que contém um fragmento de texto tipográfico e 

uma representação de um animal: boi; burrinho; porco; cavalo; passarinho.  “[...] a 

imagem nos fala no momento em que se cala” (RANCIÈRE, 2011, p. 19).  Apostei 

na imagem muda da página: fotografia de um livro aberto em contraponto à palavra 

que faz ver o que não pertence ao visível. A ilustração deslocada da íntegra do 

texto, daria voz própria aos outros bichos de Rosa e Lazzarotto, que falariam aos 

participadores a língua muda das imagens.  

Embaralhar textos e imagens teria o efeito de anular a função de tradução da 

ilustração e de uma possível coerência intersemiótica, ou submissão da imagem à 

palavra, valorizando assim, a autonomia dos desenhos de Poty. Representação e 

presença entrelaçadas (RANCIÈRE, 2011, p. 107). 

O boi nos olha 

A título de conclusão, proponho a reflexão que se segue. A intervenção urbana,  

CiberAtrações  teve na charrete conectada à internet, a materialização da proposta 

de Frota, que buscou contrastar os sentidos de tração física-animal e atração virtual. 

Para ele “pensar o animal diante do avanço cibernético computacional nos aproxima 

a pensar as questões humanas e nos faz encarar de forma diversa os direitos 

desses animais e daqueles”. A contribuição de Conversa de bois e de outro bichos à 

intervenção que se desencadeou em Brasília, atendeu aos pressupostos do projeto: 

“tessituras caleidoscópicas entre humanos, animais e máquinas, ciberAtrações 
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busca abrir vias de mão dupla – pavimentadas pelo midialivrismo – para conversas e 

experimentações entre performances e multimídia, corpo e máquina, as auras da 

presença e das multiplicidades de pontos de vistas e vozes” (FROTA). 

O trabalho aqui apresentado tem seu ponto de vista explicitado nas convergências 

da literatura e ilustração para tratar de “modos da palavra, formas de visibilidade e 

protocolos de inteligibilidade” no sentido de Rancière (2011, p. 100). Caracterizou-se 

como uma ação artística zoopoética, que tematizou através de narrativas, vozes e 

imagens, as relações que se estabelecem entre viventes: homens e animais. Para 

tanto, o trabalho teve no Conversa de bois seu ponto de partida. O conto funcionou 

no trabalho por acentuar a percepção do relacionamento que estabelecemos com os 

outros animais, através da perspectiva dos bois. Ferreira e Cunha (2013) expõem 

que “a relação homem bicho, em Sagarana, apresenta-se como tema imprescindível 

à compreensão da fronteira entre o humano e o inumano. ”  

 
Poty Lazzarotto 

Ilustração de “Conversa de bois” 
Sagarana, 1970 

 

Derrida indaga se, seu primeiro espelho não estaria no fundo dos olhos do gato que 

lhe olha nu, pois, para o filósofo existe entre a palavra “eu” e a palavra “animal”, todo 

tipo de cruzamentos significativos [...] singulares e genéricos. Qualquer um que se 

diga “eu” ou se coloque como “eu” é um vivente animal. A animalidade, a vida do 

vivente, se define como sensibilidade, irritabilidade e automotricidade [...] 

(DERRIDA, 2002, p 90–92). É possível ver dessa maneira os bois ficcionais de 

Guimarães Rosa e mesmo o cavalo real que leva a CharreteNet. Poty, por sua vez, 

na vinheta final do conto, mostra que o próprio leitor é um boi. Assim, o artista, nos 
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oferece um espelho: vemo-nos com o livro na mão, nos vemos dentro do conto, nos 

vemos como o boi, que nos olha.  

Por fim, o trabalho aqui apresentado se insere na temática dos espaços e os tempos 

da arte em conexão com o nosso tempo, pois problematiza especificamente as 

práticas e públicos. Foi concebido tendo em vista um determinado contexto (físico e 

social) e se realizou de modo colaborativo; se inserindo em um projeto coletivo que 

demandou a participação do público para seus efeitos e sua eficácia. 

 

                                                           
Notas 

1
 Agradecimentos expressos da autora à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) 

2
 Para saber mais sobre o projeto artístico CharreteNet CiberAtrações ver os artigos: RAUSCHER, B Pelas 

bordas: a cidade como território sensível. Revista Gama1 UL, 2013. Disponível 
http://issuu.com/fbaul/docs/gama1/20 e FROTA e RAUSCHER . Charretenet Ciberatrações: Arte e Ativismo 
na Cidade . 22º. Encontro Nacional da ANPAP. Disponível em : 

http://www.anpap.org.br/anais/2013/ANAIS/simposios/09/Gastao%20Frota%20e%20Beatriz%20Rauscher.pdf 

3
 Resumo do conto: “O autor produz uma história valorizando quatro elementos importantes da paisagem do 

interior de Minas. O carro, puxado por bois, vai cortando o sertão, levando rapadura e um defunto – o pai de 
Tiãozinho (cego e entrevado, já de anos, no jirau) para o arraial. Os bois, enquanto arrastam o carro, vão 
conversando, emitindo opinião sobre muitas coisas, principalmente sobre os homens. 

Buscapé e Namorado são os bois da guia, os dois que vão bem à frente do carro. Capitão e Brabagato são os 
bois que vão mais atrás. 

O pai de Tiãozinho, Januário, vivia, há muitos anos, entrevado e cego em cima de um jirau. A mãe de Tião não 
tinha mais paciência de cuidar do enfermo. Guardava seus carinhos para Soronho carreiro. De noite, enquanto 
todos dormiam, Tiãozinho ouvia os soluços do pai, um choro doído, sem consolo. 

Tiãozinho odeia Agenor Soronho. Mesmo quando o pai estava vivo, o carreiro tinha autorização para xingar, 
bater de cabresto, de vara de marmelo, de pau... Que seria dele agora, com o pai morto? Tiãozinho tentava fazer 
tudo direito: capinava, tirava leite, buscava os bois no pasto, guiava-os no carro de boi. Quando crescer, quando 
ficar homem, vai ensinar ao seu Agenor Soronho... Ah, isso vai!... Há de tirar desforra boa, que Deus é grande!.... 

O caminhar cadenciado e monótono levou Agenor Soronho ao sono. O perigo era iminente. Se caísse, as rodas 
do carro de boi passariam por cima dele. Na frente dos bois, Tiãozinho andava meio acordado, meio dormindo. 
Nesse quase estupor, o pensamento coincidia com a fala dos bois. Era como se o menino fosse boi também. Os 
bois entendiam o pensamento dele: falava em vingança, em morte do carreiro. De repente, meio inconsciente, 
Tiãozinho deu um grito, os bois saltaram, todos a um tempo, para frente, e Agenor Soronho caiu. Uma das rodas 
do carro passou por cima do pescoço dele, quase o degolando. Estava morto. Agora, com dois defuntos, a 
caminhada ficou mais alegre.” Disponível em http://www.passeiweb.com/estudos/livros/conversa_de_bois_conto 

4
 Trata-se da 12ª. Edição de Sagarana e da segunda versão das ilustrações que foram redesenhadas por Poty 

para a mesma obra. 

5
 Este vocábulo introduzido neste texto por Derrida, na linguagem da filosofia, diz respeito a sua própria origem.  

Animots, em francês, pronuncia-se da mesma maneira de animaux o plural de animais. “Mot”, em francês, quer 
dizer “palavra”. Ver DERRIDA J. nota 32, p.70. 

6
 Para Derrida deve-se evitar a fabula. Ele diz: “a fabulação, conhecemos sua história, permanece um 

amansamento antropomórfico, um assujeitamento moralizador, uma domesticação. Sempre o discurso do 
homem; sobre o homem; efetivamente sobre a animalidade do homem, mas para o homem, e no homem. ( p.70)  
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