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Quando 
Machado

Machado de Assis morreu em 1908. No mesmo ano, nasceu Guimarães Rosa. 
Um do Rio de Janeiro, urbano. Outro de Cordisburgo, cidade pequena do 

interior de Minas Gerais. Escritores de assuntos e épocas diferentes, mas que 
têm alguns traços em comum, como a participação na Academia Brasileira 

de Letras. Machado foi o primeiro presidente e um dos fundadores da casa. 
Guimarães, por medo, só tomou posse quatro anos depois de eleito e três dias 

antes de morrer. O primeiro era negro e quase não saiu do Rio de Janeiro. O 
segundo, branco e diplomata. Machado escolheu contar histórias da cidade 

que conhecia bem. Rosa conheceu o mundo, mas quis contar coisas do sertão 
de Minas.  A história dos dois você conhece nas páginas a seguir.

encontra rosa

O ano de 1908 parece ser o único ponto 
de encontro entre Machado de Assis e 
João Guimarães Rosa. Foi o fim da vida 
do primeiro e o início para o segundo. Os 
dois escrevem de forma muito diferente 
e,apesar de serem do mesmo país, viveram 
em épocas de muitas mudanças e tiveram 
criações e influências muito diferentes. 

Machado é um escritor mais ligado à 
escrita da forma clássica. Morou no Rio 
de Janeiro por praticamente toda a sua 
vida e suas histórias trazem um pouco 
disso: se passam na cidade. Viveu, ainda, 

em época de intensas mudanças sociais, 
como a abolição da escravatura e a 
Proclamação da República.

Rosa era um escritor mais ligado ao ex-
perimentalismo na linguagem, procurando a 
melhor forma de exprimir o que gostaria de 
dizer. Em seus textos ele criou palavras novas, 
frases que só tinham substantivos, mudou 
as regras da língua. A influência da língua 
falada, do jeito de falar do interior e do sertão 
são muito presentes em seus livros. 

Quando se fala em Machado de Assis hoje, 
é praticamente impossível encontrar alguém 
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que critique o autor, considerado um dos 
maiores (se não o maior) escritores brasileiros. 
Mas quando ele começou a escrever não era 
assim. Machado teve críticos que falavam 
abertamente de seus livros. Principalmente 
Sílvio Romero, que não gostava do “humor 
inglês” do autor, que ele considerava 
refinado demais e difícil de entender. Ainda 
na opinião de Romero, Machado não falava 
sobre a política brasileira e, principalmente, 
passou batido pela abolição da escravatura, 
grande acontecimento de sua época. 
Outros escritores, conterrâneos do autor 

ou não, como Monteiro Lobato e Mário 
de Andrade também tinham críticas ao 
trabalho dele. Para Lobato, Machado era 
um escritor “colonizado”. Já Mário de 
Andrade trazia críticas bem parecidas às de 
Romero e dizia que Machado de Assis tinha 
“as costas viradas para o Brasil” e que fazia 
literatura “arianizada”, se esquecendo de 
que vivia num país mestiço. 

Para Reinaldo Marques, professor de 
Teoria da Literatura da Universidade 
Federal de Minas Gerais, hoje os críticos 
vão contra a visão de Romero e Mário 

de Andrade. Machado falava, sim, 
dos problemas de sua época, porém 
de forma sofisticada. Não havia nada 
mostrado “na cara”, como gostariam 
os críticos. A postura do escritor não 
era exposta abertamente, mas a crítica 
social estava em seus livros, não de 
forma explícita. As questões importantes 
da época em que viveu são abordadas 
de forma crítica quando ele fala do 
clientelismo, que é a troca de favores 
entre políticos e eleitores, e da mania de 
“levar vantagem”, por exemplo. 
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Cruzeiro”, e falava do escritor português 
Eça de Queirós, já naquela época um 
dos cânones da literatura em língua 
portuguesa e mundial. Ele criticou o 
livro “O Primo Basílio”, falou que Eça 
não escrevia muito bem e insinuou que 
o livro anterior do português, “O Crime 
do Padre Amaro”, era quase uma cópia 
de uma obra do francês Émile Zola, “O 
Crime do Padre Mouret”. 

Rosa criticou a escrita de Machado. 
Para o professor Reinaldo Marques, 
estudioso dos diários de João, não se 
pode dizer que esse rompimento durou 
a vida inteira, que Guimarães Rosa nunca 
gostou da obra de Machado ou que não 
voltou a lê-la. Segundo o professor, esses 
escritos podem ter sido influenciados 
pela época em que Rosa estava vivendo, 
com as recentes comemorações dos 30 
anos da morte de Machado de Assis. 
Uma exposição comemorava a data, que 
se tornara um momento de canonização 
do escritor. Guimarães, jovem, procura se 
posicionar frente a este processo.   

Ele não fez apenas críticas. Falou bem 
de alguns hábitos do “Bruxo do Cosme 
Velho” que considerava “saudáveis”, 
como procurar muito os dicionários e 
registrar seus pensamentos, frases e 
histórias em cadernos aos quais recorria 
antes de escrever suas obras. Um hábito 
que, como ressalta Reinaldo, também 
era adotado por Guimarães Rosa.

Mesmo elogiando algumas característi-

Para Reinaldo, essa é uma semelhança 
entre os autores. Guimarães também 
analisa o país de seu tempo, de forma 
mais sofisticada e não-explícita, assim 
como Machado. Ainda que os contextos 
de vida dos dois fossem diferentes, eles 
expunham em suas obras os impasses e 
as questões do Brasil. E sempre com um 
olhar arguto sobre ele. 

Guimarães retrata muito bem em suas 
obras a passagem do mundo rural do 
sertão e das fazendas de Minas Gerais para 
a modernização. Reinaldo cita um exemplo 
do livro “Grande Sertão: Veredas”. O 
descompasso entre o moderno e o rural 
é mostrado na hora do julgamento de um 
jagunço. A lei do jagunço, onde se resolvia 
tudo na faca ou no tiro, é substituída pela 
justiça moderna, dos tribunais. Mas não 
sem um estranhamento. Esse era o modo 
do autor para falar das mudanças de seu 
tempo e analisá-las. 

EnfrEntamEnto
Além de não seguir a linha que os 

outros escritores adotavam no Brasil, 
Machado de Assis e Guimarães Rosa, 
criticaram outros grandes escritores de 
sua época. Guimarães criticou, em seus 
diários da época da Segunda Guerra, 
ninguém menos que o próprio Machado, 
já considerado um grande escritor 
brasileiro na época! 

Machado foi um pouco menos discreto. 
Sua crítica foi publicada na revista “O 

cas do autor, a principal atitude de Rosa em 
relação a Machado é mesmo a rejeição de 
suas obras. Um outro comentário em seu 
diário diz o seguinte: “Não pretendo ler 
mais Machado de Assis, a não ser nos seus 
afamados contos. Talvez, também o começo 
do Dom Casmurro, do qual já li crítica que 
me despertou a curiosidade. Não pretendo 
mais lê-lo, por vários motivos: acho-o 
antipático de estilo, cheio de atitudes para 
‘embasbacar o indígena’; lança mão de 
artifícios baratos, querendo forçar a nota 
da originalidade; anda sempre no mesmo 
trote pernóstico, o que torna tediosa a 
sua leitura. Há trechos bons, mas mesmo 
assim inferiores aos dos autores ingleses 
que lhe serviram de modelo. Quanto às 
idéias, nada mais do que uma desoladora 
dissecação do egoísmo, e, o que é pior, 
da mais desprezível forma do egoísmo: 
o egoísmo dos introvertidos inteligentes. 
Bem, basta; chega de Machado de Assis”. 

Reinaldo Marques explica que, vista 
nos dias de hoje, essa atitude de 
Guimarães mostra a coragem de afir-
mar seu gosto literário e estilo, que são 
muito diferentes dos de Machado. Mas 
esse episódio, segundo Reinaldo, mostra 
muito da forma como se constrói um 
grande escritor. Para ele, muitas vezes, 
uma grande personalidade literária 
aparece quando se enfrenta o que já 
está estabelecido como “boa literatura”, 
como “cânone”, numa relação muito 
complexa de atração e repulsa. 
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acadEmia
Além de serem funcionários públicos 

e gostarem de estudar línguas, Rosa e 
Machado ainda tiveram em comum a 
Academia Brasileira de Letras. Machado 
de Assis foi um dos fundadores e o 
primeiro presidente da instituição. Em 15 
de dezembro de 1896, foi eleito por seus 
colegas, com muito entusiasmo, para dirigir 
a primeira sessão preparatória da funda-
ção do órgão e teve papel fundamental 
nesse processo. Ele se dedicou com paixão 
à academia até a sua morte. A sessão 
inaugural foi no dia 20 de julho de 1897, 
com a presença de dezesseis acadêmicos. 
Machado de Assis fez o primeiro discurso 
do órgão. Ficou 11 anos na presidência, 
um dos maiores mandatos da instituição.

Já Guimarães Rosa se inscreveu duas 
vezes até se tornar membro da academia. 
Na primeira, teve apenas dez votos. Na 
segunda, foi eleito por unanimidade. Ele 
foi o terceiro ocupante da cadeira nº 2, que 
tem como patrono o escritor Álvares de 
Azevedo. Foi eleito no dia 6 de agosto de 
1963, sucedendo João Neves da Fontoura. 
Apesar de querer o cargo, demorou quatro 
anos para assumi-lo. Conta-se que ele tinha 
medo de sua reação ao ser empossado, de 
passar mal ou de ter algum problema de 
saúde. Finalmente, marcou a data da posse 
e, durante seu discurso, falou uma de suas 
frases mais famosas: “a gente morre é para 
provar que viveu”. Apenas três dias depois, 
Guimarães morria sozinho, de infarto, em 
seu apartamento. Talvez esta seja a última 
das coincidências entre Machado e Rosa: 
os dois morreram imortais.  

machado dE assis
A certidão de nascimento diz que era 

negro o menino Joaquim Maria Machado 
de Assis que nasceu no dia 21 de junho do 
ano de 1839, no Rio de Janeiro. Quando 
morreu, 1908, o famoso e respeitado 
escritor Machado de Assis, foi registrado 
como branco em sua certidão de óbito. 
Filho de um operário negro, Francisco 
José de Assis, e de uma descendente de 

portugueses radicada no Brasil, Maria 
Leopoldina de Assis Peixoto, Machado 
nasceu num país onde muitas pessoas 
ainda eram escravizadas.

Ele foi criado no morro do Livramento 
e, aos 10 anos de idade perdeu a mãe, 
vítima da tuberculose. Cinco anos depois, 
o pai de Machado se casou de novo, 
com Maria Inês da Silva. A família era 
muito pobre e ele nunca pôde cursar 
a escola regularmente. Além disso, era 
gago e epiléptico. Em um período de 
sua adolescência, Machado ajudava sua 
madrasta a vender doces em uma escola 
e, nos intervalos, aproveitava para assistir 
algumas aulas. Conta-se também que ele 
conheceu uma senhora francesa, dona 
de uma padaria, cujo forneiro deu as 
primeiras lições de francês ao escritor. 

Em 1854, Machado começou a trabalhar 
em uma tipografia. No mesmo ano ele 
publicou seu primeiro poema no “Periódico 
dos Pobres”. O soneto (poema de quatro 
estrofes sendo que as duas primeiras 
têm quatro versos e as duas últimas três) 
chamava-se “À Ilmª Srª D. P. J. A.”. Depois 
disso, a partir de 1855, ele começou a 
colaborar regularmente com poemas para 
a publicação “Marmota Fluminense”, de 
Paula Brito. Em 1856 entrou para a Impren-
sa Nacional, como aprendiz de tipógrafo.  
Lá  conheceu Manuel Antônio de Almeida, 
autor do livro “Memórias de um sargento 
de milícias”, que se tornou grande 
protetor de Machado.

Em 1858, Machado de Assis já era revisor 
e colaborador no “Correio Mercantil” e, 
em 1860, tornou-se funcionário da redação 
do “Diário do Rio de Janeiro”. Ele também 
escrevia para outros veículos, como “O 
Espelho”, onde estreou como crítico de 
teatro, a “Semana Ilustrada” e o “Jornal 
das Famílias”, no qual publicou muitos 
contos. Esta última publicação foi muito 
popular na época. Muitos textos eram 
destinados às mulheres, principalmente 
para ensiná-las a melhor forma de se 
comportar naquela época. Machado foi 

arquivo / academ
ia Brasileira de Letras

A tipografia foi uma das 

primeiras formas de imprimir 

várias vezes um mesmo texto. 

Tipógrafo é o nome dado à 

pessoa que usa letras gravadas 

em madeira, metal ou outros 

materiais para formar textos 

e depois imprimi-los em 

papéis. Após a invenção das 

impressoras, quase não se usa 

mais tipos móveis.

machado de assis em seu escritório
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morto é quem conta a história e o livro é 
dedicado ao primeiro verme que começar 
a comer a carne dele. Começou ali, com 
“Brás Cubas”, a fase de obras primas 
do autor. Livros como “Dom Casmurro” 
foram publicados nessa fase. Nele está a 
personagem “Capitu”, a morena “dos 
olhos de ressaca”. A história dela e de 
Bentinho é referência obrigatória quando 
se discute o ciúme e também a fidelidade. 

As amizades do escritor com donos de 
diferentes veículos e escritores de sua época 
eram muito conhecidas e desse grupo de 
intelectuais que se reunia na redação da 
“Revista Brasileira” partiu a idéia de criar 
a Academia Brasileira de Letras. O mais 
entusiasmado era Lúcio de Mendonça, mas 
Machado abraçou o projeto desde o início. 
Compareceu às reuniões preparatórias 
e, no dia 28 de janeiro de 1897, quando 
se instalou a Academia, ele foi eleito 
presidente da instituição, cargo que 
exerceu até a morte. Para ser patrono da 
sua cadeira, escolheu o amigo e ídolo José 
de Alencar, autor de “Iracema”. Na época 
que Machado conheceu Alencar, este era o 
maior autor vivo de literatura brasileira.

Em 1884, Machado e Carolina se 
mudaram para a Rua Cosme Velho, 18, 
casa onde viveram até a morte. Antes, 
moraram em vários outros lugares do Rio 
de Janeiro. O endereço ficou marcado 
no imaginário popular e hoje Machado 
também é conhecido como “Bruxo do 
Cosme Velho”. O chalé onde ele viveu nessa 
rua foi demolido na década de 1930. 

“Dom Casmurro”, uma de suas obras 
mais lembradas, foi publicado no ano de 
1899. Em 1904, publicou “Esaú e Jacó”. 
Nesse mesmo ano ele volta à cidade de 
Friburgo, dessa vez para tratar da saúde da 
esposa. Ela morreu no dia 20 de outubro. 
Algum tempo depois, ao publicar a obra 
“Relíquias de Casa Velha”, Machado 
presta a mais conhecida homenagem à 
esposa, abrindo o livro com o soneto “A 
Carolina”(que você pode ler no Prefácio, 
nas páginas XX e XX).  

Em 1908, Machado publica seu último 
livro, “Memorial de Aires”. No dia primeiro 
de junho deste ano, ele entra em licença 
do cargo de diretor-geral de Contabilidade 
do Ministério da Indústria, Viação e Obras 

o colaborador mais freqüente do jornal e, 
nessa época, ainda não era considerado 
um gênio da literatura brasileira. 

Seu primeiro livro publicado foi uma 
tradução da obra “Queda que as mulheres 
têm para os tolos”, do francês Victor 
Henaux, em 1861. Machado colaborou 
em vários veículos de comunicação como 
jornalista, cronista, crítico teatral entre 
outros cargos. Em um deles, “O Futuro”, 
trabalhou em 1862 para Faustino Xavier 
de Novais, que era o irmão de sua futura 
esposa, Carolina. Ela só veio para o Brasil 
porque, em 1866, sua mãe morreu na 
cidade do Porto, em Portugal. Machado 
a conheceu durante uma visita à casa de 
Faustino. E, em 1869, após a morte do 
amigo, ele e Carolina se casaram. Ela foi 
sua companheira até a morte, ficaram 
juntos por quase 35 anos. 

O primeiro livro de autoria do próprio 
Machado foi publicado em 1864. Era 
o volume de poesias “Crisálidas”. Seu 
primeiro romance, “Ressurreição”, saiu 
em 1872. No ano seguinte, o escritor foi 
nomeado primeiro oficial da Secretaria 
de Estado do Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas, início de sua 
carreira no serviço público, que durou 
até o fim de sua vida e lhe garantiu a 
sobrevivência. Na época de Machado, a 
capital do país era o Rio de Janeiro. 

Muitos livros do autor foram publicados 
em folhetins. O jornal “O Globo”, 
propriedade do amigo Quintino Bocaiúva, 
publicou o romance “A mão e a luva”. 
Outros veículos, como “O Cruzeiro”, “A 
Estação” e “Revista Brasileira” publicavam 
crônicas, contos, poesias, romances que 
saíam com alguns capítulos novos a cada 
edição e, posteriormente, eram publicados 
em livros. Em 1878, ele entrou de licença 
médica por causa de uma doença nos olhos 
e nos intestinos. Foi para Friburgo, uma das 
poucas vezes em que saiu da cidade do Rio 
de Janeiro, e tratou da saúde por três meses. 
Nessa época, ele teve a idéia e começou a 
escrever o romance “Memórias Póstumas 
de Brás Cubas”. Ele só foi publicado em 
1881, mas foi o que transformou o autor 
no maior escritor brasileiro e um dos 
maiores da língua portuguesa. A idéia 
do romance é inovadora. Um homem 

14

CAPÍTULO 5 - CAPA



LIVRO 15

GuimarãEs rosa
Pouco mais de três meses antes da morte 

de Machado de Assis, no mesmo ano de 
1908, João Guimarães Rosa nascia na 
pequena cidade de Cordisburgo, em Minas 
Gerais, perto das cidades de Curvelo e Sete 
Lagoas. Era um lugar conhecido por ser 
área de engorda de gado e de fazendas. 
Joãozito, como era chamado pela família, 
era o mais velho dos 6 filhos de Floduardo 
Pinto Rosa e de Francisca Guimarães Rosa. 
O pai, conhecido por “seu Fulô”, era 
comerciante, juiz-de-paz, caçador de onças 
e contador de histórias e a mãe tinha o 
apelido de Chiquitinha. 

O menino viveu na cidade por dez anos 
antes de se mudar para a capital do 
estado, Belo Horizonte. Antes disso, aos 7 
anos, começou a estudar francês por conta 
própria. Um amigo do pai tinha levado 
uma gramática e um dicionário para que 
ele pudesse entender as revistas que 
encontrou em Cordisburgo. Pouco tempo 
depois, estudou o francês e o holandês 
com a ajuda de um frade franciscano que 
chegou à cidade. 

Outra história interessante da infância do 
autor é que até por volta dos nove anos de 
idade ele era míope e ninguém sabia, assim 

como um de seus personagens, retratado 
no livro “Manuelzão e Miguilim”. O menino 
Miguilim, de oito anos, mora com a família 
no Mutum, uma região distante do sertão 
de Minas Gerais. Durante todo o livro fica 
sugerido que ele não pode enxergar bem. 
Quando a miopia é descoberta, Miguilim 
redescobre todo o mundo que conheceu 
durante oito anos de vida com mais 
claridade, mais detalhes.

Joãozito passou por várias escolas. Em 
Belo Horizonte, morou duas vezes na casa 
dos avós: quando fazia o curso primário 
no Grupo Escolar Afonso Pena e no final 
da vida escolar, no Colégio Arnaldo. Antes 
de se matricular nessa última escola, 
Guimarães Rosa foi estudar no Colégio 
Santo Antônio, um internato, em São João 
Del Rei. Não agüentou muito. O que pesou 
mesmo na decisão de mudar de escola foi 
a comida, que ele não suportava.

No Colégio Arnaldo, ele aprendeu a falar 
o alemão em muito pouco tempo, com 
os padres do colégio. Ainda no ginásio 
começou a aprender o japonês. Ele abordou 
um funcionário nipônico da Companhia 
Força e Luz, que mudava a lâmpada do 
poste em frente à casa que morava com 
os avós, e começou a estudar com ele o 

idioma. Guimarães Rosa se dedicou muito 
ao estudo das línguas durante sua vida, 
tornando-se um poliglota. Já mais velho, 
Rosa disse a uma prima: “falo português, 
alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, 
esperanto, um pouco de russo; leio: 
sueco, holandês, latim e grego (mas com 
o dicionário agarrado); entendo alguns 
dialetos alemães; estudei a gramática: 
do húngaro, do árabe, do sânscrito, do 
lituânio, do polonês, do tupi, do hebraico, 
do japonês, do tcheco, do finlandês, do 
dinamarquês; bisbilhotei um pouco a 
respeito de outras. Mas tudo mal. E acho 
que estudar o espírito e o mecanismo de 
outras línguas ajuda muito à compreensão 
mais profunda do idioma nacional. 
Principalmente, porém, estudando-se por 
divertimento, gosto e distração.”

Foi também no colégio que conheceu 
o poeta mineiro Carlos Drummond de 
Andrade, que se tornaria seu amigo. 
Até iniciar seu curso de Medicina, Rosa 
freqüentou a Biblioteca Pública da Cidade 
de Belo Horizonte. Além dos estudos, as 
línguas, a história natural e os esportes 
estavam entre seus interesses. Durante 
o tempo em que se formava médico, ele 
disse pela primeira vez uma de suas frases 

João M
artins / o

 cruzeiro

João Guimarães rosa em uma de 

suas viagens pelo interior do país

Públicas, para tratamento de saúde. Na 
madrugada do dia 29 de setembro, às 
3h20, ele morre em casa, na Rua Cosme 
Velho. Seu desejo foi seguido, ele foi 
enterrado na sepultura de sua esposa, no 
jazigo perpétuo 1359 no Cemitério de São 
João Batista, no Rio de Janeiro.
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o primeiro porque, na prova, criticou Rui 
Barbosa, pessoa importante na república. 
Além de fazer restrições literárias a ele 
na prova de português, foi perguntado 
pelos examinadores sobre o que sabia a 
respeito da literatura clássica francesa. 
Respondeu prontamente: “Toda”. Sem 
acreditar, os examinadores falaram: 
“Desde quando o senhor lê francês?”. 
Ao que Guimarães respondeu: “Os 
clássicos, desde os nove anos”. 

Depois de publicar os contos em “O 
Cruzeiro”, Rosa participou de mais 
dois concursos literários. Em 1936, a 
coletânea de poemas “Magma”, que 
recebeu o prêmio de poesia da Academia 
Brasileira de Letras. Um ano depois ele 
concorreu ao prêmio Humberto de 
Campos com um livro de contos. Com 
o pseudônimo (nome falso) de “Viator”, 
ele concorreu com contos que, depois de 
uma boa revisão, se transformariam no 
livro “Sagarana”. Ali, Rosa já fazia uso 
de características que o tornariam muito 
conhecido. Ele apresentava a paisagem 
mineira, o sertão, os vaqueiros, os 
criadores de gado, a vida nas fazendas, 
um mundo que foi parte de sua infância, 
e que ele procurou conhecer melhor 
na vida adulta. A linguagem dessas 
pessoas foi imitada no texto e muitas das 
expressões inventadas por Rosa nunca 
tinham aparecido em um livro antes.

Em 1938, João Guimarães Rosa foi 
nomeado para um cargo diplomático. 
Ele foi morar na cidade de Hamburgo, 
na Alemanha e, junto com outros fun-
cionários brasileiros, ajudava a conduzir 
as relações entre seu país natal e o país 
para onde foi enviado. Foi lá que conheceu 
sua segunda esposa, Aracy Moebius 
de Carvalho Guimarães Rosa, a “Ara”. 
Durante a Segunda Guerra Mundial ele 
estava na Alemanha e escapou da morte 
várias vezes. Um dia, ao voltar para casa 
de noite, só teria encontrado os escombros 
do imóvel. E, mesmo correndo perigo, 
ele e Ara facilitaram a fuga de judeus do 
país e também a entrada deles no Brasil. 
Mesmo na Europa ele manteve o costume 
de escrever seus cadernos e diários.  

Em dezembro de 1945, Guimarães 
Rosa voltou ao Brasil. Assim que chegou 
à terra natal, resolveu voltar para Minas 
Gerais, indo para a Fazenda Três Barras, 
em Paraopeba. Depois, a cavalo, foi para 
Cordisburgo, sua cidade de nascimento, 
onde se hospedou no Hotel Argentina. A 
estadia no país durou pouco tempo. Já em 
1946 ele volta a viajar e vai a Paris, a Bogotá 
e novamente a Paris. Só volta para o Brasil 
em 1951, quando é nomeado Ministro de 
Primeira Classe, cargo que correspondia ao 
de embaixador.

Em 1952, Rosa retorna às Minas Gerais 
e participa, com um grupo de vaqueiros, 

mais lembradas. “As pessoas não morrem, 
ficam encantadas”. Foi durante o velório 
de um colega, vítima da febre amarela. 
Rosa foi também o orador de sua turma.

No ano de 1930 ele se casa pela primeira 
vez, com Lígia Cabral Penna, com quem 
teve as filhas Vilma e Agnes. Nesse mesmo 
ano mudou-se para Itaguara, no interior de 
Minas, para trabalhar como médico. Ficou 
lá por dois anos e se tornou um profis-
sional dedicado e respeitado. Por causa 
da distância das casas dos pacientes, ele 
se deslocava muito a cavalo. Observador, 
anotava em cadernos os costumes do lugar, 
características das pessoas, ditos e falas do 
povo. Hábito que manteve durante toda a 
vida, em todas as viagens, e que ajudou a 
reunir material para muitas de suas obras. 
Nessa época, ele já tinha começado a 
escrever e ganhado um concurso da revista 
“O Cruzeiro” com a publicação de quatro 
contos, premiados com cem contos de réis, 
o que era uma boa quantia.

Rosa mudou-se, em 1933, para Bar-
bacena, onde trabalhou como médico 
no 9º Batalhão de Infantaria. Como as 
atividades médicas eram poucas e muito 
simples, podia se dedicar à leitura e aos 
estudos de línguas. Algum tempo depois, 
foi inscrito por um amigo no concurso 
do Itamarati, para ser diplomata. 
Guimarães foi fazer a prova e tirou o 
segundo lugar. Conta-se que só não foi 
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de uma viagem pelo sertão. O propósito 
da viagem era levar uma boiada de uma 
fazenda no município de Três Marias até 
outra propriedade em Araçaí, cidade vizinha 
a Cordisburgo. A viagem durou dez dias 
e foi durante esse percurso que o autor 
conheceu Manuel Nardi, o Manuelzão, que 
se tornaria personagem do livro “Manuelzão 
e Miguilim”. Ele conta que, durante os dias 
que passou no sertão, Rosa perguntava sobre 
tudo, queria saber de tudo e “perguntava 
mais que padre”. Não satisfeito, anotava 
tudo que via e que lhe contavam, tendo 
gasto “mais de 50 cadernos de espiral, 
daqueles grandes”, segundo Manuelzão, 
para escrever sobre a fauna, a flora e sobre 
a gente sertaneja. Não faltavam costumes, 
crenças, anotações sobre a forma de falar, 
a linguagem, versos, anedotas, canções, 
casos, histórias. 

Seu primeiro livro, “Sagarana”, foi 
publicado em 1946, quando o escritor tinha 
38 anos. A obra foi a primeira a lhe trazer 
sucesso e boas críticas. Depois, lançou 
“Corpo de Baile”, em 1956 (onde estão 
as histórias de “Manuelzão e Miguilim”) e, 
no mesmo ano, sua obra mais conhecida, 
“Grande Sertão: Veredas”, que foi muito 
inspirada nos cadernos de anotações que 
ele mantinha sobre o sertão. Por causa dele, 
Guimarães Rosa recebeu vários prêmios 
e teve grande sucesso comercial. O livro 
trouxe muitas palavras novas e inovações 

na forma de escrever o português e 
confirmou o autor na lista dos maiores 
nomes da literatura nacional. 

A partir de 1958, Rosa começou a 
apresentar vários problemas de saúde, 
principalmente devido à hipertensão, 
ajudada pela falta de exercício físico 
e o hábito de fumar. Ele continuou 
trabalhando como diplomata e tornou-
se chefe do Serviço de Demarcação de 
Fronteiras. Em 1962, depois de alguns 
anos de “folga”, ele publica o livro de 
contos “Primeiras Estórias”. Em 1963 
ele se candidata pela segunda vez a 
uma cadeira na Academia Brasileira de 
Letras. Na primeira candidatura, em 
1957, obteve poucos votos. Mas nessa 
segunda, foi eleito por unanimidade. 
Entretanto, não marcou a data de sua 
posse, foi adiada indefinidamente e 
só aconteceria, três dias antes de sua 
morte.  Uma curiosidade é que ele dizia 
que tinha medo de assumir o cargo e 
morrer, por causa da emoção. 

No meio do ano de 1967 ele publica seu 
último livro em vida, “Tutaméia”. No dia 
19 de novembro de 1967, Rosa morreu 
subitamente no seu apartamento em 
Copacabana, de infarto. Sozinho em casa 
já que sua esposa tinha ido à missa, não 
conseguiu chamar por socorro. •

LIVRO 17


