
Byron oswaldo Vélez escallón

S

Do tamanho do mundo 

O Páramo de Guimarães Rosa
–com um Yavaratê

Instituto Internacional de
Literatura Iberoamericana
Universidad de Pittsburgh
www.iilionline.org

ISBN Bar Code

Made in the USA

Premio

Mejor tesis

D
o tamanho do mundo. O Páram

o de Guimarães Rosa –com un Yavaratê                         B
y

ro
n o

sw
a

ld
o V

élez e
sc

a
lló

n

Este livro pode ser lido como o destaque figurativo de um conjunto de afinidades performativas 
inerentes ao fato literário denominado João Guimarães Rosa. Esse destaque gravita em torno 
da estória “Páramo” (1968), centro magnético póstumo e inacabado, e do significante “Bogotá” 
–pois o escritor mineiro viveu nessa cidade entre os anos 1942 e 1944,  e retornou em 1948 
para vê-la em chamas. Procurando o Brasil na Colômbia, este ensaio também explora modelos 
alternativos à chave “regional/universal”  para ler da margem um texto mais canônico do corpus 
rosiano: “Meu tio o Iauaretê”. Assim lidas, essas narrativas se mostram como paradigmas de um 
Guimarães Rosa não somente representacional, mas vestigial, cuja escritura opera pela junção de 
elementos díspares em campos operatórios a que se dá como tarefa multiplicar as singularidades 
que tocam ou pelas que foram tocados. Inserir mundos no mundo, o outro no mesmo, se torna 
assim a opção por uma política da leitura segundo a qual nada é anterior ao mútuo jogo dos 
signos e o sentido, portanto, nunca pode ser imposto de cima, do alto, por alguma instância 
transcendental ou pelo seu moto perverso recalcado: a autoridade doutrinária.
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