
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

 

 

 

MARIA DO ROSÁRIO ABREU E SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENINOS EU LI! CARTAS DE LEITORES DE SAGARANA A GUIMARÃES ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2011



 

MARIA DO ROSÁRIO ABREU E SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENINOS EU LI! CARTAS DE LEITORES DE SAGARANA A GUIMARÃES ROSA 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, como requisito à 

obtenção do título de Doutor em Letras 

 

Orientadora: Profª. Drª. Marisa Phibert Lajolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S725m  Sousa, Maria do Rosário Abreu e. 

Meninos eu li! Cartas de leitores de Sagarana a 
Guimarães Rosa / Maria do Rosário Abreu e Sousa. - 

                   211 f. : il. ; 30 cm. 
 

Tese (Doutorado em Letras) - Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, São Paulo, 2012. 

                   Bibliografia: f. 200-211. 
 

1. Leitura. 2. Cartas. 3. Sagarana. 4. Rosa, Guimarães. I. 
Título. 

 
                                                                                     CDD 869.6 

 



 

MARIA DO ROSÁRIO ABREU E SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENINOS EU LI! CARTAS DE LEITORES DE SAGARANA A GUIMARÃES ROSA 

 

 

 

 

São Paulo,     /      /      

 

 

 

Profa. Dra. Marisa Philbert Lajolo 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Huady Torres Guimarães  

Profa. Dra. Ana Maria Domingues de Oliveira  

Profa. Dra. Glória Carneiro do Amaral  

Prof. Dr. Marcos Antonio de Moraes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

Ao meu pai Luiz, in memorian,  

À minha mãe, Rosa. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Zsuzsanna Spiry pelas informações sobre Paulo Rónai. 

À Marisa Lajolo, pelo muito que me ensinou. 

Aos funcionários do IEB/USP, sempre prestativos e atenciosos, especialmente ao Fábio e à 

Mônica. 

Aos funcionários da Biblioteca Guita e José Mindlin, especialmente à Maria Cristina que me 

desvendou tesouros rosianos. 

Aos amigos Rosimary Carter, Zédu, Marcio Bonon, Graça, Leda e Bel, ouvintes e 

colaboradores inestimáveis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ficou espiando, mais as cartas... 

Porque seu Saulinho não sabia ler,  

mas gostava de receber cartas da mulher, 

e não deixava ninguém ler para ele:  

abria e ficava só olhando as letras,  

calado e alegre, um tempão... 

Sagarana 

Guimarães Rosa 



 

RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa Meninos eu li!: leitores de Sagarana escrevem a Guimarães Rosa, 

cujo corpus são oitenta e cinco cartas sobre a recepção do livro de estréia do escritor, 

Sagarana, publicado em abril de 1946, e arquivadas no Instituto de Estudos Brasileiros da 

Universidade de São Paulo, é discutir a leitura desses primeiros leitores na contra-luz das 

críticas recebidas pelo livro. Para tanto, procedeu-se aos seguintes passos: 1)- identificação 

dos principais tópicos de cada carta. 2)- Identificação dos paradigmas de leitura – autores, 

obras, elementos de crítica literária – mencionados pelos missivistas. 3)- Discussão das 

críticas recebidas pelo livro a fim de mensurar seu peso como horizonte da comunidade de 

leitores constituída pelos missivistas. Num segundo momento recortou-se a correspondência 

pelo viés identitário distribuindo-a da seguinte maneira: remetentes desconhecidos e 

remetentes mulheres, com objetivo de identificar semelhanças e diferenças no modo de ler de 

diferentes leitores. 

Com pressupostos teóricos da Estética da Recepção, da História da Leitura e do Discurso 

Epistolar, a pesquisa chegou às seguintes conclusões: 1- a importância da crítica literária 

como mediadora da leitura. 2- a legitimação da identidade brasileira através da literatura. 3- a 

forte presença de escritores pré-modernistas como paradigmas de leitura tanto da crítica 

quanto dos missivistas. 4- o crescimento e amadurecimento do mercado cultural brasileiro. 5- 

a importância nesse mercado tanto do Estado quanto das práticas informais. 6 - o longo tempo 

de maturação e concretização de projetos, anunciados nas cartas, de expansão da circulação de 

Sagarana.. 

 

Palavras-chave: leitura – cartas – Sagarana – Guimarães Rosa. 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of the research Meninos eu li!: leitores de Sagarana escrevem a Guimarães Rosa 

(Readers of Sagarana write to Guimarães Rosa), whose corpus is composed of eighty five 

letters regarding the reception of the writer’s debut book, Sagarana, published in April 1946, 

and archived at the Institute of Brazilian Studies of the University of São Paulo, is to discuss 

the reading of these early readers in the light of the literary criticism. To accomplish this, the 

following steps were taken: 1)- identification of the main topics of each letter. 2)- 

Identification of the reading paradigms – authors, works, elements of literary criticism 

mentioned by the letters’ senders. 3)- Discussion of the literary criticism about the book in 

order to know its importance as a model for the community of readers composed by the 

letters’ writers. At a second stage, the correspondences were divided according to identity, as 

follows: unknown senders and female senders, with the aim to identify similarities and 

differences in the different ways of reading. Based on the theoretical assumptions of the 

Aesthetics of Reception, the History of Reading and the Epistolary Discourse, the research 

drew the following conclusions: 1 - the importance of the literary criticism as a mediator of 

reading. 2 - legitimating of Brazilian identity through literature. 3 - the strong presence of pre-

modernist writers as reading paradigms both for the literary critics and for the letters’ writers. 

4 - the growth and maturing of the Brazilian cultural market. 5 - the importance that both the 

State and the informal practices have in this market. 6 - the long period for maturation and 

materialization of the projects, announced in the letters, for expanding the book market 

circulation of Sagarana. 

 

 

Keywords: reading – letters – Sagarana – Guimarães Rosa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Antecedentes 

Esta tese é o terceiro tempo do estudo sobre a correspondência de Guimarães Rosa, 

iniciada com a monografia Ooó do vovô e os temas do universo rosiano: infância e 

humanização dos animais, apresentada como trabalho de conclusão do curso de pós-

graduação lato sensu da Universidade Paulista (Unip) em 2004, sob a orientação da Profa. 

Dra. Márcia Ligia di Roberto Guidin. Essa monografia versou sobre a correspondência – 

cartas e cartões postais – que o escritor enviou às suas netas Beatriz e Vera Helena Tess, no 

período de 1966 a 1967. O corpus da monografia está publicado no livro Ooó do Vovô! 

(correspondência de João Guimarães Rosa, vovô Joãozinho, com Vera e Beatriz Helena Tess). 

Em 2008, foi defendida na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação da 

Profa. Dra. Marisa Lajolo, a dissertação de mestrado Olhares Viajantes: Pai João, Mãe 

Cecília, que deu continuidade ao estudo da epistolografia rosiana endereçada a crianças, dessa 

vez, comparando-a àquela de Cecília Meireles. 

A dissertação teve como corpus dez cartas selecionadas, cinco de Guimarães Rosa e 

cinco de Cecília Meireles, publicadas respectivamente nos livros Relembramentos João 

Guimarães Rosa Meu Pai (1999), de autoria de Vilma Guimarães Rosa e As três Marias de 

Cecília (2006), coletâneas de cartas de Cecília Meireles, apresentadas e organizadas por 

Marcos Antonio de Moraes. Nessas cartas, os dois autores escreveram às suas respectivas 

filhas, Vilma e Agnes, filhas de Guimarães Rosa, e Maria Elvira, Maria Mathilde e Maria 

Fernanda, filhas de Cecília Meireles. Eram os anos 1940, quando tanto Guimarães Rosa, 

quanto Cecília Meireles passaram grandes temporadas fora do Brasil. Era tempo de guerra, e 

ela trabalhava como professora de Literatura Brasileira na Universidade do Texas (Estados 

Unidos), e ele – como diplomata de carreira –, ocupava postos primeiro na Alemanha, e 

depois na Colômbia. 

O objetivo da dissertação foi discutir a linguagem das cartas relacionando-a à obra dos 

dois escritores. Ganharam relevo na discussão a linguagem poética, fortemente presente nas 

dez cartas, bem como as máscaras assumidas pelos remetentes, expressas principalmente nos 

vocativos e nas despedidas. Ganhou relevo também, a descoberta de dois possíveis “arquivos 

da criação”, dois de Cecília Meireles e um de Guimarães Rosa, este último, avidamente 

procurado quando da elaboração da monografia, e concretizado na dissertação. 
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O interesse pela epistolografia rosiana continua, agora acrescido de igual interesse 

pelos estudos da recepção da obra do autor do Grande Sertão: veredas, o que desencadeou o 

desejo de pesquisar os leitores de Guimarães Rosa. Para tanto, iniciou-se uma pesquisa no 

Fundo João Guimarães Rosa do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), Universidade de São 

Paulo (USP). Esse fundo é composto por documentos variados arquivados pelo próprio 

escritor. Tais documentos incluem desde um trabalho escolar feito por alunos do terceiro ano 

do ensino médio de uma cidade do interior paulista sobre Primeiras Estórias, ou o texto 

completo de um programa radiofônico sobre O vaqueiro Mariano, até recortes de jornais e 

revistas com críticas de sua obra. 

Na correspondência ativa e passiva do escritor estão catalogadas cartas sobre a 

recepção de toda a sua obra literária publicada até o ano de sua morte, 1967. Sobre a recepção 

de Sagarana, seu livro de estréia, há oitenta e nove cartas e telegramas de leitores, que 

apontaram para a possibilidade de concretizar o projeto de continuar os estudos sobre a 

epistolografia rosiana. 

Após várias visitas ao IEB/USP (ao longo do primeiro semestre de 2009) a fim de 

ganhar familiaridade com o Fundo João Guimarães Rosa, decidiu-se pela pesquisa de sua 

correspondência passiva; as cartas sobre a recepção de Sagarana. Tal escolha deveu-se a três 

motivos. O primeiro foi o de inovar o foco das pesquisas anteriores contemplando agora a 

correspondência passiva. O segundo deveu-se às muitas possibilidades de análise e discussão 

da recepção e leitura da obra literária que essa correspondência permite. O terceiro deveu-se 

ao fato de que a grande maioria dos relatos de leitura – 46 cartas – são do ano de 1946, ano da 

publicação de Sagarana. Àquela época Rosa não era um escritor canônico, o que em tese, 

daria a esses relatos de leitura um estatuto diferente das demais correspondências acerca da 

recepção das obras subsequentes do autor. 

Somada a esses três motivos que direcionaram a escolha do corpus da tese, há ainda 

uma quarta razão, que tem a ver com um “fazer jus” ao trabalho de Guimarães Rosa em 

colecionar tais documentos, em uma época em que as teorias da recepção estavam muito 

longe de serem formuladas. Estas viriam a público oficialmente apenas vinte e um anos 

depois, com a famosa aula de Jauss na Universidade de Constanz em 1967. Ao guardar as 

cartas dos leitores de Sagarana, Guimarães Rosa ilustra bem o caráter involuntário da 

construção da correspondência, explicitado pela crítica Jeanne Bem (1999, p.115). Se o ato de 

colecionar tais documentos pode denotar uma preocupação com a auto-imagem, o fato é que 

Rosa inconscientemente permitiu que se construíssem várias histórias da recepção de sua 
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obra. Ao cumprir sua parte do pacto epistolar, que consiste em ler, responder e talvez guardar 

a carta, o autor do Grande Sertão: veredas legou aos pesquisadores um acervo riquíssimo 

sobre a recepção de sua obra. 

Mais, perpetuou a voz do leitor. 

Definiu-se portanto o corpus da tese: a correspondência sobre a recepção de Sagarana. 

Tal corpus, por tratar-se de documentos originais, cuja fragilidade do suporte inviabiliza 

fotocópias, exigiu outras tantas visitas ao IEB/USP nos meses de dezembro de 2009, janeiro, 

fevereiro, e março de 2010. 

É importante marcar que as páginas manuscritas (119 páginas) são em maior número 

do que o de páginas datilografadas (82 páginas). Tal fato aumentou bastante o número de 

visitas ao IEB, muitas vezes para conseguir a transcrição de menos de uma página, após fazer 

“um pequeno abecedário” da caligrafia do missivista. 

Eis um dos percalços e prazeres da pesquisa de documentos originais. 

A ideia do trabalho é a pesquisa sobre a leitura dos primeiros leitores do primeiro livro 

de Guimarães Rosa quando sua obra ainda não era canônica. A partir da pergunta “como foi a 

leitura desses primeiros leitores?” levantar-se-ão hipóteses que possibilitem discutir por 

exemplo, o peso de mediadores como os críticos literários no modo de ler a obra. Quanto aos 

leitores não especializados, os leitores comuns, sejam eles amigos, familiares ou admiradores 

desconhecidos, como apreciavam a obra literária? Que aspectos valorizavam? Fariam parte do 

projeto estético-literário de Guimarães Rosa tais aspectos valorizados pelos leitores comuns? 

Quem era o leitor concreto, sujeito-histórico que tanto legitimou a entrada de Guimarães Rosa 

para o cânon literário, quanto o tornou um sucesso de vendas? Por que o escritor interessava-

se tanto por esses relatos de leitura em “mangas de camisa”? Caberia nesse estudo um recorte 

de gênero? Algumas leitoras escreveram a Rosa. Como era essa leitura? 

 

O Percurso da Análise 

O estudo desse corpus comporta três momentos. 

No primeiro, após a transcrição, conferência e análise das cartas, tabulou-se os temas 

mais recorrentes em todas elas a fim de estabelecer “categorias de leitura” dos leitores 

rosianos. Em seguida discutiu-se essas categorias atentando para sua incidência no conjunto 
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das cartas, a fim de buscar sua articulação com aspectos literários, sócio-históricos, 

identitários ou outros, que possam ter motivado uma leitura que privilegiasse tais categorias. 

No segundo momento recortou-se a correspondência do ponto de vista identitário, a 

fim de discutir a leitura de dois grupos de leitores: os remetentes desconhecidos e as 

remetentes mulheres. 

A distinção entre remetentes conhecidos e remetentes desconhecidos apóia-se na 

hipótese de que os remetentes desconhecidos, ao tomarem a iniciativa de relatarem ao autor 

suas leituras, revelam uma espontaneidade que torna tais relatos bastante singulares, porque 

não resultam de protocolos de cortesia daqueles que muitas vezes ganharam o livro de 

presente, ou sentem-se “obrigados” a comentar o livro de estreia do amigo ou familiar. Já a 

hipótese de que os remetentes conhecidos, (ou pelo menos parte deles), cumprissem meros 

protocolos de cortesia por receberem o livro de presente, ou sentirem-se obrigados a 

parabenizar o amigo ou parente pela publicação, não invalida ou diminui a importância de tais 

relatos, uma vez que o objetivo maior da pesquisa é a discussão da leitura de Sagarana, e tais 

protocolos são inerentes ao discurso epistolar. 

No que concerne às cartas que cinco leitoras (uma delas também integra a categoria 

“remetentes desconhecidos”) endereçaram a Guimarães Rosa abre-se a possibilidade de 

cruzarem-se estudos de gênero com a leitura relatada por essas leitoras. Talvez aqui possam-

se identificar traços específicos de leitura feminina, que não foi possível realizar com as 

leitoras do século XIX (LAJOLO; ZILBERMAN, 1998, p.254), cujo perfil traçado por 

terceiros, por exemplo, viajantes estrangeiros, que as definiam como leitoras de literatura de 

baixa qualidade, contrastava com o perfil positivo delas pintado nos escritos de Macedo, 

Alencar e Machado. Pesa para esse recorte, a concretude dos relatos. 

O terceiro momento será o cotejo dos paradigmas de leitura dos missivistas com 

aqueles das primeiras críticas veiculadas em jornais por críticos reconhecidos (Álvaro Lins, 

Agripino Grieco, Paulo Rónai, Antonio Candido, Wilson Martins, entre outros), bem como 

por críticos citados pelos missivistas como Rosemar Pimentel, Eloy Pontes, Alcântara 

Silveira, Lauro Escorel, Altamir Moura, J. G. de Araujo Jorge, etc. Essas críticas, parte do 

Fundo João Guimarães Rosa do IEB, permitem verificar o peso de tais mediadores no modo 

de os missivistas lerem Sagarana. 
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Justificativa 

Pode-se mensurar a importância de Guimarães Rosa para a crítica literária brasileira 

tanto pela quantidade de estudos, como pela qualidade dos críticos que se debruçaram sobre 

sua obra. Tais estudos iniciaram-se tão logo começou a circular a excelência da escrita de 

Sagarana, obra de estréia do autor, lançado em abril de 1946. 

O número expressivo de críticas publicadas em periódicos nesse ano dá a dimensão do 

interesse suscitado por Sagarana. Críticos de peso como os já mencionados assinam esses 

primeiros estudos, que continuam via academia com publicações como Tese e Antítese 

(CANDIDO, 1964), A sereia e o Desconfiado (SCHWARZ, 1965), As Formas do Falso 

(GALVÃO, 1970), Caos e Cosmos (SPERBER, 1976), Os descaminhos do demo: tradição e 

ruptura no Grande Sertão:veredas (ROSENFELD, 1993), grandesertão.br (BOLLE, 2004). 

Amplamente estudada pela academia, a obra de Guimarães Rosa deu lugar a uma 

fortuna crítica que incluía segundo Oliveira (1999, p.108-109), cerca de 4.000 títulos, dos 

quais 1.500 dedicados ao Grande Sertão, veredas. Os enfoques são os mais variados, segundo 

Bolle (2004, p.19-21), compreendendo, entre outras, abordagens lingüísticas, estilísticas, 

filosóficas, metafísicas, estruturais e sócio-históricas. 

Tal é o volume de pesquisas sobre a obra rosiana, que atualmente já se delineia um 

recorte que recai não mais sobre a obra de Guimarães Rosa, mas sobre a fortuna crítica dela. 

Exemplo dessa tendência, é A travessia crítica de Sagarana (CAMPOS, 2002), dissertação de 

mestrado defendida na Unicamp, que elenca e comenta a fortuna crítica de Sagarana. 

Também a epistolografia rosiana tem sido bastante pesquisada. Ao analisar a 

importância da epistolografia para os estudos literários Galvão (1997, p.124), observa que 

cartas podem ser “fontes de ideias e teorias não comprometidas pela forma estética”. Incluem-

se nessa categoria a correspondência de Guimarães Rosa com os tradutores Bizzarri (2003) e 

Meyer-Clason (2003), bastante caras aos estudos literários e da tradução, por conter 

informações sobre o seu fazer literário, que apenas o próprio autor poderia dar. 

Nesse sentido Dimas (2010), a fim de ilustrar a importância da epistolografia no 

estudo da obra de um autor, relatou que um brazilianista certa vez perguntou-lhe por que a 

obra de Mário de Andrade era muito mais conhecida no exterior do que aquela de Gilberto 

Freyre. Segundo o professor, tal diferença era devida ao tratamento dado aos arquivos dos 

respectivos autores: enquanto os arquivos de Mário de Andrade encontram-se devidamente 
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catalogados no IEB/USP, favorecendo assim as pesquisas, o mesmo não acontece com os 

arquivos de Gilberto Freyre. 

Também corrobora esse ponto de vista a filha do autor de Sagarana, Rosa (1999, 

p.411), que percebeu a importância dos arquivos para o aprofundamento das pesquisas da 

obra rosiana. 

 

Plínio Doyle é um bibliófilo entusiasta. Prometi doar-lhe os originais das cartas de 

papai, para o Arquivo-Museu de Literatura, que ele fundou há dez anos, na Casa de 

Rui Barbosa, e que até hoje ele ainda dirige. Mas, com uma condição: só depois de 

publicá-las, ou após a minha morte. Mudei de ideia. Seria egoísmo conservar um 

tesouro em minha gaveta para meu único deleite e estudo, quando tanta gente, 

estudantes, ensaístas, pesquisadores e professores poderiam aproveitar tão 

interessante leitura e matéria de análise e estudo (ROSA, 1999, p.411). 

 

Mas, se a fortuna crítica rosiana não para de crescer, a valorização da figura do leitor 

ganhou força desde o surgimento da Estética da Recepção. Nessa esteira, também ganhou 

força a pesquisa da leitura, que a partir da década de 1970 

 

foi alçada à condição de um campo delimitado de investigação teórica e 

metodológica [...]. O desenvolvimento das ciências da linguagem conferiu novo 

status à leitura, de um lado liberando-a de seus vínculos mais imediatos com a 

alfabetização e a aprendizagem da escrita, de outro ampliando seu âmbito de atuação 

e abrangência, já que passou a incorporar as contribuições da psicolingüística, 

sóciolinguística e análise do discurso, entre as áreas de mais recente expansão, da 

teoria da literatura e da pedagogia, entre as mais consolidadas (ZILBERMAN; 

SILVA, 1991, p.8). 

 

Se os estudos da leitura ganharam importância, suas metodologias e teorias ao 

focalizarem o ato de ler,  

 

costumam excluir de seu horizonte a natureza do texto sobre o qual tal atividade se 

exerce, concentrando sua atenção ora sobre procedimentos mecânicos, ora sobre 

habilidades, ora sobre operações mentais envolvidas na leitura. É ao 

desconsiderarem a especificidade do objeto provocador da leitura que, num processo 

inversamente paralelo ao dos teóricos da literatura, os teóricos da leitura podem 

incorrer numa miopia tão parcial como a deles (LAJOLO, 1991, p.88). 

 

Portanto, o corpus dessa tese ao delimitar o objeto da leitura – o livro Sagarana – 

considerando sua natureza de texto literário, abre outra perspectiva ao estudo da leitura, uma 

vez que, por restringir o objeto da leitura a um texto literário, preenche a lacuna apontada por 

Lajolo (1991, p.88). 
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Hoje o diálogo escritor/leitor é facilitado pelo mundo virtual, haja vista o Prêmio 

Nobel de Literatura José Saramago haver mantido um blog até pouco antes de seu 

falecimento. Intenso e frequente é o diálogo entre autores de literatura infanto-juvenil e seus 

leitores, quer ocorram no mundo virtual, no contexto epistolar ou ainda nas visitas dos autores 

às escolas. Somem-se a isso os grandes eventos como as bienais de livros e as festas literárias 

que igualmente promovem o tête-a-tête escritor/leitor. 

Mas, não era esse o contexto dos anos 1940, quando tais práticas sequer existiam, 

ficando o diálogo escritor-leitor restrito quase que exclusivamente ao contexto epistolar. 

Segundo Hallewell (1985, p.363) o editor José Olympio, que publicou todas as obras de 

Guimarães Rosa a partir da terceira edição de Sagarana, estimulava os leitores a “escrever aos 

autores aos cuidados da editora, com a inédita certeza de que suas cartas seriam realmente 

encaminhadas”. 

Numa tradição pouco afeita ao registro do diálogo escritor/leitor, ressalvada a 

iniciativa do editor José Olympio, Guimarães Rosa perpetuou a voz ao leitor, ao guardar 

material que permite que se (re)construa uma história da leitura de sua obra de estreia. Se 

àquela época – 1946-1967 – tal correspondência talvez tivesse pouca relevância para os 

estudos literários, hoje isso não é verdadeiro. Com a Estética da Recepção e a valorização dos 

estudos da leitura, tal correspondência ganha relevo, principalmente ao considerar-se o caráter 

intrínseco às correspondências, que é sua reunião. 

É disso que esta tese trata. 
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CAPÍTULO 1. A DESCOBERTA DO LEITOR 

 

A história da teoria literária moderna pode ser dividida em três grandes períodos. O 

primeiro que vai do romantismo até o século XIX, em que o foco da crítica literária era o 

autor. 

O segundo período cujo New Criticism – em voga principalmente nos Estados Unidos 

e na Inglaterra nos anos 1930-1940 – é o grande representante, o foco recaía quase que 

exclusivamente sobre o texto. O terceiro período em que o leitor entra em cena, ou seja, a 

crítica literária dá-se conta de que os textos literários “são processos de significação que só se 

materializam na prática da leitura. Para que a literatura aconteça o leitor é tão vital quanto o 

autor” (EAGLETON, 2006, p.113). 

Contudo, o deslocamento do foco da crítica literária em direção ao leitor não ocorreu 

de maneira brusca, mas configurou-se através de um processo cuja culminância seria o 

nascimento da “estética da recepção”, ou “teoria da recepção”, sobre cujos precursores e 

influenciadores tecer-se-ão algumas considerações. 

Três correntes teóricas – a sociologia da leitura, o estruturalismo tcheco e o reader-

response – criticism – são apontadas por Zilberman (1989, p.16-28), como aquelas que mais 

influenciaram ou contribuíram para o surgimento da estética da recepção. Enquanto as duas 

primeiras floresceram nos anos 1920 antecedendo e influenciando a estética da recepção, o 

reader-response-criticism é seu contemporâneo, tendo inclusive alguns de seus membros 

como Wolfgang Iser, participado dos dois movimentos. 

Os primeiros passos rumo à ruptura com a teoria literária vigente no século XIX 

alicerçada no positivismo ocorreu no início do século seguinte quando em 1923 L. L. Sücking 

publica o livro The sociology of literary taste (A sociologia do gosto literário), cujo objetivo é 

avaliar o peso das preferências do público não apenas no que diz respeito à circulação, mas 

também à produção do texto literário (ZILBERMAN, 1989, p.17). 

O mérito das pesquisas de Sücking foram dois: o primeiro, identificar o público como 

elemento ativo e o segundo dar início à construção de uma história da literatura fundada na 

concretude dos fatos sociais. 

Nesse sentido, a obra de Sücking anteciparia as pesquisas de cunho sociológico. Na 

Inglaterra, Robert Altick, Richard Hoggart e Q.D. Leavis estudaram leituras populares e 
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literatura de massas. Na França, a Escola de Bordéus, capitaneada por Robert Escarpit, 

debruçou-se sobre o sistema de distribuição e circulação do livro, discutindo políticas de 

popularização do livro e da leitura, fatores que interferem na produção e circulação de 

determinada obra e razões pelas quais a cultura se divide em erudita e popular 

(ZILBERMAN, 1987, p.17). 

Desse modo, pesquisas pioneiras como as de Escarpit e Sücking abriram caminho para 

que outras vertentes metodológicas surgissem, entre elas a história da leitura, capitaneadas por 

Roger Chartier, Robert Darnton e Rolf Engelsing. 

Tributário do formalismo russo, o estruturalismo tcheco cujas teses vieram a público 

em 1929 durante o I Congresso de Filologia Eslava, teve no conceito de “estranhamento”, 

formulado pelo primeiro, as bases para que a atividade do receptor da obra de arte tomasse 

parte na teoria literária. 

Para os formalistas russos a verdadeira obra de arte deve causar estranhamento ao 

receptor e no caso da literatura, o estranhamento advém da dicotomia linguagem 

cotidiana/linguagem poética. Esta, ao renovar a linguagem do dia-a-dia através de 

procedimentos tais como o paralelismo, a seleção, a combinação, a sonoridade e as imagens 

entre outros, provocaria o estranhamento no receptor (JAKOBSON, 1975, p.75). 

Outra contribuição importante do estruturalismo tcheco é o conceito de norma que 

fundamenta a evolução da arte, uma vez que da dialética aceitação/ruptura, emerge um conjunto 

de normas consolidadas pelo tempo, que, entretanto, serão constantemente violadas pelos artistas. 

Se a dialética norma/ruptura diz respeito à história, a dialética norma/valor diz respeito 

à estética. Ambas farão parte do arcabouço conceitual com que outro estruturalista, Félix 

Vodicka construirá  

 

uma nova história da literatura apoiada na noção de repercussão ou recepção. 

Vodicka parte do conceito de concretização, entendido numa acepção diferente de 

Ingarden, que, no início das atividades do Círculo Linguístico de Praga, foi um de 

seus membros. Para Ingarden, a concretização corresponde à realização, por parte do 

leitor, dos aspectos esquematizados resultantes do modo nem sempre plenamente 

determinado, mas jamais imperfeito ou incompleto, como o mundo ficcional se 

apresenta a ele. Vodicka pensa que a concretização depende antes do código 

introjetado pelo recebedor, sendo, pois, uma categoria semiótica e estando sujeita a 

mudanças, por variar entre épocas, classes e situações diferentes. As formas de 

concretização de uma obra em um certo período da história determinam sua 

recepção, que, assim pode ser reconstituída, se se tiver acesso às reações do público. 

A crítica literária ou as poéticas de uma época consistem no material que responde 

pelos tipos de concretização, e este, pelas normas estéticas vigentes (ZILBERMAN, 

1989, p.23). 
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Desse modo, Vodicka questiona a linearidade da história proposta pelo positivismo do 

século XIX, uma vez que o público é quem chancela ou não a presença de determinada obra 

no eixo do tempo da história literária. 

Nesse sentido, a epistolografia no gênero carta de leitor a escritor constitui-se em um 

elemento potencialmente capaz de reconstituir as reações do público. 

Já o reader-response-criticism, surgiu quase que simultaneamente à estética da 

recepção. Suas teses se opõem ao new criticism, que, surgido nos Estados Unidos nos anos 

1930-1940, acreditava ser a obra literária autônoma e que sua análise e interpretação deveriam 

levar em conta apenas seus elementos internos. 

Oposição mais consistente ao new criticism viria com Rosenblatt (1981, p.19), que 

restringiu a autonomia do texto, uma vez que este receberia inevitavelmente a contribuição do 

leitor. Desse modo, se o leitor fizer a leitura de um texto literário com intenção outra que não 

a fruição, a informação ou a curiosidade por exemplo, o texto perderia seu caráter estético. 

Stanley Fish nos anos 1970 introduz a noção de comunidades interpretativas 

[interpretive communities], ao pesquisar as diversas análises e interpretações da obra do poeta 

inglês John Milton ao longo do tempo. Ele conclui que tais comunidades representadas 

principalmente pela escola, mas também pela crítica literária ou a academia, sedimentam 

determinados modos de leitura, criando regras e estratégias que direcionariam a leitura até 

mesmo de textos desconhecidos. Caso os leitores não aceitem as diretrizes de determinadas 

comunidades interpretativas, essas diretrizes podem ser mudadas, ou os leitores migrarem 

para outras comunidades ou ainda criarem suas próprias comunidades. 

Será com Rosenblatt e Fisher que o leitor romperá os limites do texto para constituir-

se em “entidade real, de carne e osso, cujas experiências são objeto de consideração e dados 

fundamentais para o conhecimento da natureza do texto [...] uma crítica voltada para o leitor 

deixa de ser aspiração e parece converter-se em realidade” (ZILBERMAN, 1989, p.28). 

Realidade que concretizar-se-ia com o nascimento oficial da estética da recepção, 

quando em sua aula inaugural do ano letivo de 1967, o professor da Universidade de 

Constança Hans Robert Jauss ao questionar os métodos que embasavam a história da 

literatura, colocou o leitor definitivamente em cena, atribuindo-lhe um papel decisivo na 

escritura da história literária. 

Duas são as principais objeções de Jauss a métodos tradicionais. 
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A primeira diz respeito à classificação das obras literárias de acordo com “tendências 

gerais, gêneros e outras ‘categorias’, para então, sob tais rubricas, abordar as obras 

individualmente em sequência cronológica” (JAUSS, 1994, p.6). 

A segunda diz respeito ao modelo cuja exacerbação é Sainte-Beuve (1804-1869), mas 

que teve os alicerces fundados na antiguidade clássica, que ordenava cronologicamente as 

obras literárias, apreciando-as de acordo com o critério vida e obra. 

Nesse sentido, talvez a mais importante contribuição de Jauss para a teoria e a 

historiografia literária tenha sido a reavaliação da noção de cronologia. Ao deslocar o foco do 

texto ou do autor para o leitor, modifica-se a historicidade da obra literária, que entra para a 

história não a partir do momento em que foi escrita, mas quando foi lida, ou seja, quando 

interage com o público. 

O projeto de reformulação da história literária proposto por Jauss é composto por sete 

teses das quais “as quatro primeiras têm caráter de premissas, oferecendo as linhas mestras da 

metodologia explicitada nas três últimas” (ZILBERMAN, 1989, p.33). 

A primeira tese trata da relação dialógica entre o leitor e o texto. Aqui, Jauss enfatiza o 

fato de que é o leitor quem atualiza a obra literária que é “como uma partitura voltada para a 

ressonância sempre renovada da leitura, libertando o texto da matéria das palavras e 

conferindo-lhe existência atual” (JAUSS, 1994, p.25). 

A segunda tese diz respeito ao conhecimento prévio, ou seja, a obra literária não se 

apresenta ao leitor como algo totalmente novo, que evocará outras obras, saberes e vivências 

do leitor. 

Nesse sentido, o conhecimento prévio fundamenta um dos postulados mais 

importantes da estética da recepção: o horizonte de expectativa. É através da “compreensão 

prévia do gênero, da forma e da temática de obras anteriormente conhecidas e da oposição 

entre linguagem poética e linguagem prática” (JAUSS, 1994, p.28), que o leitor reagirá à obra 

literária. É importante frisar que o leitor a que Jauss se refere não é o indivíduo de carne e 

osso, mas um leitor virtual, cujo saber prévio foi construído socialmente e cujas marcas estão 

no próprio texto literário. 

A terceira tese conceitua a “distância estética”: quanto maior for a ruptura do 

horizonte de expectativa do leitor, maior o valor da obra literária. No caso de Sagarana por 

exemplo, um dos aspectos que mais causou surpresa ao leitor foi o fato de as nove narrativas 

que compõem o livro serem bastante longas. Tal estranhamento fez com que a crítica tivesse 
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dificuldade em designá-las, tratando-as ora como contos, ora como novelas, ou rapsódias ou 

parábolas, suscitando assim discussões a respeito do gênero a que pertenceriam. 

A quarta tese diz respeito à reconstituição do horizonte de expectativa à época em que 

o livro foi publicado uma vez que  

 

ele não se depara apenas com um código artístico consolidado, que contraria 

enquanto afirma sua identidade e originalidade. Ele responde a necessidades do 

público com quem dialoga, sem o que sua presença não se justifica. Assim a 

reconstituição do horizonte de expectativas diante do qual foi criada e recebida uma 

obra possibilita chegar às perguntas a que respondeu, o que significa descobrir 

como o leitor da época pode percebê-la e compreendê-la, recuperando o processo 

de comunicação que se instalou (ZILBERMAN, 1989, p.36). 

 

Nesse sentido, leitores que escreveram a Guimarães Rosa relatando impressões de 

leitura, ao citar outros autores e obras a fim de compará-los a Sagarana, reconstituem o 

horizonte de expectativa da obra, bem como revelam a maneira pela qual apreenderam a obra. 

As três últimas teses explicitam o projeto metodológico de Jauss, que propõe sejam os 

estudos literários abordados sob os aspectos diacrônico, sincrônico, e em suas relações com a vida. 

A quinta tese trata do aspecto diacrônico da obra literária, que, na visão de Jauss deve 

ser estudada levando-se em conta não apenas sua recepção no momento da publicação, mas 

também as recepções posteriores ocorridas ao longo do tempo. Ou seja, o valor de uma obra 

não pode ser medido pela ruptura do horizonte de expectativa do momento em que foi 

lançada, mas ultrapassa o tempo em diferentes momentos e de vários modos. Dessa maneira, 

obras consideradas inexpressivas em sua época podem vir a ser consideradas obras primas em 

outras épocas (o inverso também pode acontecer). 

Nesse sentido, poder-se-ia pensar que os autores convocados como paralelo para 

Guimarães Rosa, foram reavaliados tanto pelos leitores que os citaram em carta, quanto pela 

crítica literária publicada nos jornais em 1946. 

Também pesquisas que atualmente se debruçam sobre os estudos de gênero, 

procurando resgatar para a historiografia literária escritoras principalmente do século XIX, 

podem ilustrar a quinta tese de Jauss. Tal é o caso de Júlia Lopes de Almeida, cuja recente 

reedição de Memórias de Marta (Editora Edunisc, 2007) permite que a obra se atualize 

diacronicamente, através de novas leituras. 
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A sexta tese ao focar o aspecto sincrônico da literatura, procura estabelecer pontos de 

intersecção entre a recepção das obras de um determinado período. Tal comparação permitiria 

a visualização do valor histórico dessas obras diante da “evolução literária” que priorizaria 

determinados gêneros em relação a outros (JAUSS, 1994, p.197). 

A última tese diz respeito às relações literatura e vida, em que a primeira teria uma 

função social na medida em que propiciasse ao leitor, através da experiência estética, reflexões 

sobre suas práticas cotidianas que podem inclusive levá-lo à ruptura dessas práticas: “a função 

social somente se manifesta na plenitude de suas possibilidades quando a experiência literária 

do leitor adentra o horizonte de expectativa de sua vida prática” (JAUSS, 1994, p.50). 

Mas, quando ao contrário, a literatura ajuda a perpetuar condutas sociais sedimentadas 

há muito tempo, sem sequer questionar-lhe a adequação, têm-se o que Jauss denomina 

“literatura de culinária” (JAUSS, 1994, p.50), de caráter reprodutor e valor estético nulo. 

O prazer estético portanto teria caráter emancipatório, compreendendo três atividades que, 

embora distintas, relacionam-se de modo complementar: a poésis, a aisthesis e a katharsis. 

A poésis refere-se ao prazer do leitor, ao sentir-se co-autor da obra literária. A aisthesis 

refere-se ao prazer dos novos conhecimentos, consequência da leitura do texto literário. A 

katharsis trata do processo de identificação que conduz o leitor a romper com condutas sociais 

vigentes. Ou seja, reforça-se a questão do caráter educativo – no sentido amplo – da literatura. 

 

1.1 Em busca da leitura 

 

Dentre as vertentes dos estudos literários articuladas com a recepção, inscreve-se a história 

da leitura, que se constitui como disciplina através da articulação de diferentes áreas do 

conhecimento como a sociologia, a antropologia, a história, a filosofia e a teoria literária entre 

outros. 

Nesse sentido, a partir da premissa de que a leitura como prática simultaneamente 

social e individual tem uma história, Darnton (2010, p.168-201) elenca e reflete sobre alguns 

caminhos percorridos pelos pesquisadores com a finalidade de recuperar essa história. 

Mas onde encontrar relatos de leituras? 

O primeiro caminho seria procurá-los nos arquivos onde se pode encontrar os mais 

variados documentos que vão desde correspondências, recortes de jornais e revistas, diários 
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até processos judiciais relatando modos e práticas de leitura não apenas de intelectuais, 

escritores, artistas e políticos, mas também de leitores comuns. 

Tais são os casos de O rumor das cartas, um estudo sobre a recepção de Jorge Amado 

(SILVA, 2006), e Monteiro Lobato e o leitor, esse conhecido (DEBUS, 2004) que se debruçaram 

sobre as cartas que os leitores daqueles escritores endereçaram diretamente a eles relatando suas 

impressões de leitura. As correspondências fazem parte dos arquivos da Fundação Casa de Jorge 

Amado, e do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP). 

Pode-se também encontrar relatos de leituras em arquivos que em princípio 

pareceriam não dispor de informações relevantes nesse sentido. Tal é o caso da pesquisa de 

Carlo Ginzburg que debruçou-se sobre os processos da Inquisição, e conseguiu recuperar as 

leituras de um cidadão comum, um moleiro, que viveu no século XVI. Ao ser inquirido acerca 

de suas leituras, o moleiro respondeu com uma série de títulos e comentários a respeito dos 

mesmos. Ao cotejar os textos e os comentários, Ginzburg descobriu que o moleiro lera muitas 

histórias bíblicas, crônicas e relatos de viagem, gêneros bastante comuns nas bibliotecas dos 

nobres daquela época, e a partir dessas leituras formulou uma concepção de mundo contrária à 

da igreja, o que o levou aos tribunais da Inquisição (DARNTON, 2010, p.169-170). 

Quando a leitura é estudada do ponto de vista social é possível saber em diferentes épocas 

quem leu o quê. Para tanto, há dois caminhos metodológicos: a macroanálise e a microanálise. 

A França foi o país onde o primeiro tipo de pesquisa mais se desenvolveu, ancorada na 

história social quantitativa. Assim, foi possível identificar hábitos de leitura desde o século 

XVI até os dias atuais através de documentos que vêem sendo arquivados ao longo do tempo 

como a Bibliographie de la France, publicada anualmente. Tais estudos permitiram enxergar 

no eixo do tempo acontecimentos relevantes que dizem respeito a questões de língua, como o 

declínio do latim, questões de gênero, como a ascensão do romance e questões de expectativa, 

como o interesse pelos países distantes e sua natureza. 

Na Alemanha, os catálogos das feiras de livros de Leipzig e de Frankfurt permitiram 

estatísticas ainda mais longas do que as francesas, e graças à sua perenidade foi possível 

traçar um panorama das leituras alemãs desde a Renascença. 

Na Inglaterra à falta de fontes tão sugestivas como os catálogos alemães e os franceses 

depôt légal e Bibliographie de la France, os registros alfandegários, os catálogos de títulos 

abreviados e os documentos da London Stationers’ Company forneceram dados para que 

pesquisadores traçassem a evolução do setor livreiro na Inglaterra. 
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Duas são as ressalvas de Darnton (2010, p.173) em relação à macroanálise fundada em 

estatísticas. 

A primeira diz respeito à exagerada generalização a que contagens e compilações 

podem conduzir quando se quer descobrir hábitos de leitura. Assim, romance e burguesia 

nunca param de ascender, e os gráficos despencam em momentos bastante previsíveis como A 

Guerra dos Trinta Anos na feira de Leipzig ou a Primeira Guerra Mundial na França. 

A segunda ressalva refere-se ao caráter vago de categorias estabelecidas nas estatísticas. 

Artes e Ciências” e “belles lettres” seriam impróprias – por sua extensão –, para designar 

fenômenos bem definidos como o jansenismo, o Iluminismo e o Renascimento Gótico. 

Por outro lado, a pesquisa quantitativa pode oferecer resultados significativos ao 

comparar dados de diferentes países. Pode entre outras vantagens, ajudar a mapear as 

correntes culturais por exemplo, ao cruzarem-se dados alemães e franceses do século XVIII. 

A partir disso, foi possível verificar nos dois países um declínio da literatura latina humanista 

clássica e da literatura religiosa a favor de novos gêneros como o romance, crônicas de 

viagens e livros de história natural que apareciam sob a rubrica de “artes e ciências”. 

E a tendência quantitativa continua século XIX adentro. Os dados sobre empréstimos 

de bibliotecas alemãs, inglesas e norte-americanas mostraram-se muito semelhantes: apenas 

1% dos títulos eram sobre religião, 10% eram de história, biografias e viagens e a grande 

maioria, cerca de 80% dos empréstimos de livros correspondiam a romances. 

Já a microanálise por ser mais precisa, tende ao detalhismo, fornecendo informações sobre 

as leituras de um determinado indivíduo. Suas fontes podem ser catálogos de bibliotecas 

particulares ou circulantes, inventários notariais que registrem livros no patrimônio dos falecidos e 

listas de assinantes que subscreveram a publicação de determinado livro, entre outros. 

Também em relação à microanálise, as pesquisas francesas foram pioneiras. 

Começaram em 1910 com Mornet, que após tabular os títulos de quinhentas bibliotecas 

particulares do século XVIII, constatou que apenas uma tinha a obra capital da Revolução 

Francesa: O contrato social, de Rosseau. Abundavam entretanto, obras hoje caídas totalmente 

no esquecimento. Além disso, a pesquisa mostrou não ser possível vincular certos tipos de 

literatura a determinadas classes sociais. 

Seguindo os passos de Mornet, e ilustrando o detalhismo da microanálise, atualmente 

as pesquisas francesas vêem estreitando cada vez mais os recortes que recaem sobre as 

leituras de regiões inteiras como a Normandia (Jean Quéniart) ou o Languedoc (Madelaine 
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Ventre). Restringindo mais ainda o recorte, as pesquisas cobrem diversas classes sociais de 

certas cidades como Caen (Jean-Claude Perrot) e Paris (Michel Marion). 

A ressalva de Darnton (2010, p.179) à microanálise diz respeito à disparidade das fontes – 

registros de bibliotecas, catálogos de leilões, registros de tabelião, listas de assinantes – que 

poderiam levar a conclusões divergentes que se anulariam mutuamente. Assim, algumas 

pesquisas apresentam os artesãos como letrados, ao passo que outras mostram o contrário, ou 

ainda a crônicas de viagens aparecem como um gênero bastante apreciado por determinados 

grupos e ignorado por outros. 

Para Darnton (2010, p.179-180), o ponto de equilíbrio ocorre nas pesquisas do alemão 

Rolf Engelsing, que estudou um pequeno grupo de moradores de Bremen, e o norte-

americano David Hall que pesquisou os hábitos de leitura dos habitantes da Nova Inglaterra 

entre 1600 e 1850. Ambos descreveram ocorrências muito semelhantes em diferentes locais 

do planeta: a partir do século XVIII houve uma mudança significativa nos hábitos de leitura. 

Se na Idade Média lia-se repetidas vezes e em voz alta a bíblia, e no máximo um almanaque 

ou livro religioso, depois de 1750 liam-se jornais e romances, que eram descartados tão logo 

os leitores encontravam novos exemplares. 

Com relação aos espaços de leitura, ou seja, aonde acontece a leitura, a iconografia, 

embora não se possa acreditar piamente nela, pode fornecer dados importantes e fazer emergir 

um imaginário do que as pessoas achavam que deveria ser a leitura, ou a atmosfera em que ela 

deveria acontecer. 

Nesse sentido cabe destacar a belíssima iconografia – 46 imagens – de A aventura do 

livro: do leitor ao navegador (CHARTIER, 1998), exemplo de integração perfeita de imagem 

e texto, em que a leitura é mostrada como prática social e individual. 

No âmbito brasileiro, o Projeto Memória de Leitura – pesquisa desenvolvida a partir 

de 1992 no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp – disponibiliza no site 

http://www.unicamp.br/iel/memoria iconografia relativa a “representações visuais de livros, 

de situações de escrita e leitura” (LAJOLO, 1999, p.81). 

No que diz respeito à articulação imagem/texto, o livro Das tábuas da lei às telas do 

computador: a leitura em seus discursos (LAJOLO; ZILBERMAN, 2006) dedica dois 

capítulos para discutir imagens da leitura veiculadas atualmente na mídia brasileira. 

O primeiro, “Campanhas, instituições, eventos” começa observando uma tradição 

brasileira de campanhas de leitura que se nos anos iniciais da colonização esteve a cargo dos 

http://www.unicamp.br/iel/memoria
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jesuítas, atualmente tem na mídia um de seus mais atuantes sustentáculos. Em seguida discute-

se a eficácia de duas peças publicitárias na consecução dos objetivos do Plano Nacional do 

Livro e da Leitura (PNLL), lançado pelo Ministério da Educação e Cultura em 2006. 

Curiosamente a jovem atriz em ascensão, Cléo Pires, que protagoniza uma das peças 

publicitárias 

 

não lê: seus olhos não estão postos nas páginas do livro. Levemente sorridente, ela 

mira a câmera fotográfica, e, em vez de ler, contempla o olhar de quem contempla 

sua figura. Também sua posição corporal sugere que ela não está, na realidade, 

lendo a obra, pois ainda que descontraída (está sentada no chão), usa uma das mãos 

para apoiar-se, enquanto a outra segura um livro muito grande, dificilmente 

manejável na situação em que se encontra. Por sua vez, o livro que Cleo Pires tem 

nas mãos é um livro inexistente: O convento nunca foi publicado, embora o título 

possa pegar oportuna carona no Memorial do Convento, do Prêmio Nobel vernáculo 

José Saramago. Assim, não apenas a posição aparentemente desconfortável, mas 

também a circunstância de ser um não-livro induz à conclusão de que seu gesto 

leitor é fabricado e artificial (LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p.130-131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagem de leitura I 

Fonte. LAJOLO; ZIBERMAN, 2009, p.130. 
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O contraponto a essa peça publicitária são quatro ilustrações de Ziraldo 

protagonizadas pelo livro em fina sintonia com o leitor como se pode observar na figura 

abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Imagens de leitura II 

Fonte. LAJOLO; ZIBERMAN, 2009, p.130. 

 

Segurado pelas duas mãos, o livro totalmente aberto ilumina (ou será iluminado?) pelo 

leitor, cuja cabeça transformada em sol nada tem a ver com o olhar da jovem atriz que o livro 

não foi capaz de atrair. 

O outro capítulo, “A intermidiação do jornal”, discute duas imagens de leitura. 
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A primeira é o anúncio publicitário de uma grande construtora, que para vender 

apartamentos de alto padrão lança mão da imagem de uma mulher jovem e elegante absorta 

na leitura, que poderia espelhar a imagem das potenciais moradoras. Aqui, a leitura parece 

agregar valor à mercadoria que se quer vender, uma vez que ela está associada à classe social 

cuja renda permite adquirir tal moradia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Imagem de leitura III 

Fonte. LAJOLO; ZIBERMAN, 2009, p.130. 

 

O segundo texto discutido nesse capítulo trata de como um jornal de grande circulação 

constrói a identidade do escritor mexicano David Toscana, que deverá lançar um livro na 

Festa Literária Internacional de Paraty – Flip –, evento “chique”, que bem poderia ter a 

moradora-leitora do empreendimento de luxo entre seus convivas. O texto verbal começa com 

o relato da jornalista que ao telefonar para a casa do escritor na cidade de Monterrey, foi 

informada de que naquele momento ele andava de bicicleta no deserto mexicano. O texto 

visual que ilustra a reportagem é uma fotografia de um deserto onde a aridez do solo ao 

encontrar-se com o céu na linha do horizonte, projeta sobre o cavaleiro solitário – que aparece 

de costas –, a secura do ambiente que pesadas nuvens parecem não poder atenuar. A 

identidade nasce da articulação imagem-texto em que 

 

O escritor é apresentado de modo simultaneamente mitificado e prosaico. A 

identidade resultante, por tabela, transfere-se da figura do autor para seus produtos 

– os livros de literatura –, igualmente mitificados e cotidianizados. [...] A 

excepcionalidade meio marginal de que o texto reveste a figura do escritor talvez 

se acentue pela imagem visual que ocupa boa parte do espaço da matéria: a 

fotografia de um deserto. Nos créditos da foto, o nome de Juan Rulfo. Além de 

excelente escritor Rulfo também foi muito bom fotógrafo. Para quem é 
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familiarizado com a literatura latino-americana, o nome dele traz para o texto do 

jornal o peso de um dos maiores escritores mexicanos, que também se destacou 

como fotógrafo. Na vizinhança de quem assina obras do quilate de El llano em 

llamas, de 1953, e Pedro Páramo, o nome de David Toscano cresce, e com isso 

crescem a Flip e seus patrocinadores. Contudo, para quem não sabe que Rulfo 

fotógrafo privilegiava paisagens mexicanas, principalmente camponeses e 

desertos, a foto que ilustra o texto sobre a presença de Toscana na Flip pode 

evocar, inicialmente, o fotograma de um filme de faroeste. Para o leitor 

desprovido de informações sobre as preferências de fotografia de Rulfo, o 

cavaleiro pode virar um cowboy. E cowboy cruzando o deserto, sua figura pode 

tornar-se o duplo do escritor que pedala pelo deserto: o cowboy cavalga, assim 

como Toscana pedala (LAJOLO; ZILBERMAN, 2006, p.145,149-150). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagem sobre identidade. 

Fonte. LAJOLO; ZIBERMAN, 2009, p.130. 

 

Voltando aos caminhos percorridos por Darnton (2010, p.168-201) em busca da 

recuperação da história da leitura, após obter algumas respostas para “quem”, “o quê”, “onde” 

e “quando” se lê, apresentam-se agora questões, em tese, mais difíceis de responder uma vez 

que dizem respeito a processos internos: os “comos” e “porquês”. 

Primeiramente pode-se indagar a respeito do processo cognitivo ao qual neurologistas 

e psicólogos tanto se debruçam acompanhando o movimento dos olhos ou mapeando os 

hemisférios do cérebro durante a leitura. Entretanto, a leitura não é apenas uma habilidade que 

se aprende, mas também o modo de atribuir sentido ao mundo, que varia de acordo com cada 

cultura. Assim, é possível criar uma maneira de estudar as transformações pelas quais 

passaram a leitura dentro de uma determinada cultura. Para tal, Darnton (2010, p.185) sugere 

cinco abordagens. 
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A primeira diz respeito ao resgate de ideais e pressupostos que se escondem nas 

leituras do passado. Tal resgate seria possível a partir de pesquisas que se debruçassem sobre 

autobiografias, cartas, diários, textos polêmicos, quadros e gravuras ou ainda relatórios de 

censores. Com relação aos últimos, é bastante conhecido o parecer do censor do Santo Ofício, 

Frei Bartolomeu Ferreira, na edição de 1572 de Os lusíadas. O censor dirige a leitura 

advertindo que os deuses e demais criaturas mitológicas nada mais eram do que um recurso da 

poesia, arte alicerçada no fingimento, e que portanto não deveriam ser tomados como 

expressão da verdade. Demônios isto sim, que verdadeiramente o eram. 

Outro caso bastante sugestivo de como censores direcionavam possíveis maneiras de 

ler determinada obra, refere-se ao livro de viagens Nouveau Voyage aux isles del’Amérique 

[Nova viagem às ilhas da América], publicado em 1722 em Paris, de autoria de J. B. Labat. 

Um dos censores relatou que o manuscrito aguçou sua curiosidade, que o impelia a continuar 

sempre lendo, em busca de novidades. Outro censor exaltou-lhe as qualidades práticas: 

extremamente úteis para futuros viajantes, para os habitantes do local, para comerciantes e 

para todos os que se interessassem pelas ciências naturais. O terceiro disse simplesmente que 

sentiu grande prazer em uma leitura tão cheia de curiosidades (DARNTON, 2010, p.187). 

A segunda abordagem vê os modos de aprendizagem da leitura como uma das 

maneiras possíveis (talvez a mais viável), de se recuperar a leitura das pessoas comuns. 

Entretanto, quanto mais distante é o tempo pesquisado, maior é a falta de documentos (raras 

cartilhas e raríssimas memórias) informando o que realmente acontecia nas salas de aula. 

A terceira abordagem vem como uma alternativa ou complementação para a anterior. 

Em vista da dificuldade em conseguir dados sobre a leitura das pessoas comuns, só restaria 

pesquisar os registros existentes. A terceira abordagem começaria então por autobiografias 

mais conhecidas como as de Santo Agostinho ou Santa Teresa D’Ávila, para em seguida 

enveredar por nomes menos conhecidos. É este movimento de aproximação do “homem 

comum” que se encontra na obra de J-M Goulemont, que se debruçou sobre a autobiografia 

de Jamerey-Duval, camponês que não frequentou os bancos escolares, obrigado pela miséria a 

deixar a casa de seus pais aos treze anos. Autodidata, aos vinte e cinco tornou-se professor de 

História e Antiguidades na Academia de Lunèville. Goulemont considera que a trajetória de 

Jamerey-Duval, ilustra a popularização do livro na Europa do século XVIII, e a possibilidade 

de ascensão social pela leitura. 

A experiência dos leitores comuns também pode ser rastreada por grifos e anotações 

nas margens dos livros. 
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A quarta abordagem diz respeito à teoria literária. Se o denominador comum entre os 

críticos literários e os historiadores do livro é o interesse pela leitura, nada mais positivo do 

que a articulação entre as duas pesquisas, uma vez que as teorias da recepção poderiam 

 

revelar o leque de reações em potencial a um texto – isto é, às coerções retóricas que 

orientam a leitura, sem determiná-la. A história pode mostrar quais as leituras que 

efetivamente ocorreram – isto é, dentro dos limites de um conjunto incompleto de 

indicações. Prestando atenção à história, os críticos literários podem evitar o risco de 

anacronismo, pois às vezes eles parecem supor que ingleses setecentistas liam 

Milton e Bunyam como se fossem professores universitários do século XX. Levando 

em conta a retórica, os historiadores podem encontrar pistas para comportamentos 

que, de outra forma, seriam desconcertantes, tais como as paixões despertadas desde 

Clarissa a La nouvelle Heloïse, e de Werther a René. Portanto eu defenderia uma 

estratégia dupla, que combinaria a análise textual e a pesquisa empírica. Dessa 

forma seria possível comparar os leitores implícitos dos textos e s leitores efetivos 

do passado, e a partir dessas comparações desenvolver uma história e uma teoria da 

reação do leitor (DARNTON, 2010, p.195). 

 

A quinta abordagem vem complementar essa história, e tem como foco a bibliografia 

analítica. O estudo do livro como objeto – formato, fonte, cor, modo de dispor as letras no 

papel, ilustrações, etc. –, podem direcionar a leitura e portanto fornecer boas pistas de como 

determinado livro era lido. 

Nesse sentido Genette (2009, p.23) mostra a mudança de percepção do público e dos 

escritores com relação ao formato dos livros. Na França do início do século XIX, quando os 

livros em formato grande rareavam, costumava-se associar o tamanho do livro à sua 

seriedade. Desse modo, livros maiores em formato in-8º, considerados sérios, opunham-se aos 

menores em formato in-12º, destinados à literatura popular, e mais baratos. O escritor 

Stendhal partilhava desse ponto de vista, recaindo sua crítica sobre os escritores de literatura 

popular que privilegiavam as vendas em detrimento da qualidade literária. Esse não era o 

ponto de vista de Bernardin de Sain-Pierre, que justificou a edição de 1789 de Paul e Virginie 

em formato pequeno (in-18º), como cortesia às leitoras que gostariam de carregar o exemplar 

em seus bolsos. Da mesma maneira justificou a quarta edição do Génie du christianisme, obra 

apropriada para aqueles que apreciam leituras ao ar livre, no campo e gostam de carregar sua 

leitura durante os passeios. 

Pode-se também acrescentar uma sexta abordagem: a intertextualidade, cujo conceito 

repousa no pressuposto bakhtiniano de que todo discurso está impregnado de outros 

discursos, ou seja, de representações do outro, o que o torna dialógico, polifônico 
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(BAKHTIN, 2000, p.291). Desse modo, quando alguém lê um texto, naturalmente estabelece 

relações com outros textos já lidos. 

A intertextualidade, segundo Koch (2008, p.17-30), possui categorias: a) intertextualidade 

temática, presente em textos cujo tema é o mesmo; b) intertextualidade estilística, refere-se à 

semelhança de estilos, encontrada por exemplo, em paródias; c) intertextualidade explícita, 

quando se menciona a fonte do texto referido; d) intertextualidade implícita, quando a fonte não é 

mencionada, competindo portanto ao leitor, buscá-la em sua memória. 

Nesse sentido, quando em cartas de leitores a escritores, os primeiros elaboram 

relações com outros textos já lidos, mencionando-os ou citando-os, pode-se também encontrar 

a maneira como leitores liam determinadas obras. 

A história da leitura, conclui Darnton (2010, p.2010), não pode restringir-se a uma 

cronologia das variações que as circunstâncias sociais e tecnológicas imprimiram a leitores e 

textos. Deve transcendê-la. 

 

1.2 Epistolografia e Leitura: Cartas de Leitores 

 

Os arquivos, como já mencionado, são apontados por Darnton (2010, p.169) como um 

dos locais com mais possibilidades de se encontrar em registros que ajudem a reconstituir a 

história da leitura. 

Nesse sentido a correspondência, principalmente a de escritores, guarda registros 

preciosos acerca da leitura: o quê, quando, onde e como se lia. 

O discurso que começa a ser denominado “escrita de si” ou “escrita do eu”, abrange 

diários, cartas, autobiografias e memórias. As biografias não se incluiriam nessa categoria a 

princípio, embora a tangenciem. A razão mais evidente é que mesmo que algumas vezes o 

biógrafo conte com a colaboração do biografado, o fato é que não foi ele quem escreveu sua 

história, delegando a tarefa a um terceiro. Tais são os casos das recentemente lançadas 

biografias dos escritores e membros da Academia Brasileira de Letras Paulo Coelho e José 

Sarney. A primeira, O mago, de autoria de Fernando Moraes publicada em 2008 pela editora 

Planeta, e a segunda, Sarney, a biografia, de autoria de Regina Echeverria, publicado em 

2011 pela editora Leya. 

O discurso epistolar possui alguns traços distintivos. 
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Bem (1999, p.114-116), enfoca, entre outros aspectos, a correspondência enquanto 

trama textual e o papel dos segundos destinatários, ou seja, os leitores da correspondência 

depois de editada e publicada, embora essa categoria possa ser expandida incluindo também 

aí os pesquisadores de correspondências ainda não editadas e publicadas. 

Primeiramente é preciso que se estabeleça uma diferença entre uma carta isolada e 

uma coletânea de cartas, ou seja, uma correspondência. Esta última constitui um novo objeto 

literário criado por quem coletou as cartas. Opera-se portanto uma transformação: se a carta é 

um fragmento de texto, a correspondência as amarra transformando-as em história, tecendo 

uma trama textual calcada na função referencial da linguagem, o que, segundo a classificação 

de Lejeune, a coloca junto aos gêneros literários de pacto referencial como o diário e a 

autobiografia. Mas, ao contrário daquele, a correspondência é um discurso fragmentado, um 

quebra-cabeça que se constrói, uma vez que, se a carta é escrita conscientemente por seu 

autor, a correspondência que será publicada ou disponibilizada para leitores em arquivos 

construiu-se involuntariamente. Consequência disso é seu aspecto inconcluso: sempre haverá 

uma peça faltante, visto que as cartas podem ter sido extraviadas, censuradas, destruídas ou 

mutiladas (BEM, 1999, p.114-116). 

Nesse sentido, Galvão (1997, p.124-125) relata o trabalho de montagem de quebra-

cabeça que se constitui a pesquisa sobre a correspondência de Euclides da Cunha com 

Oliveira Lima. 

 

(...) muitos anos depois esses originais foram editados pelos americanos. Inestimável 

contribuição, mas que levantou novos problemas. Quando cotejados os fragmentos 

publicados e republicados com esta até então inédita, embora não fac-similar, 

estampa dos originais, a maioria deles se encaixava. Mas, para a consternação do 

amador de cartas, alguns sobravam e não faziam parte de carta alguma. A montagem 

redundava no absurdo de um quebra-cabeça totalmente preenchido, mas com peças 

sobressalentes. Não era a primeira vez que isso acontecia com as cartas de Euclides 

(...). No caso daquelas de Oliveira Lima, o encontro de mais quatro originais 

extraviados no mesmo arquivo de Washington solucionou a questão, permitindo o 

encaixe e a datação de todos os fragmentos. Final feliz? Provisório como sempre. 

Esse tipo de trabalho é inevitavelmente work in progress, até a próxima revelação ou 

achado (GALVÃO, 1997, p.125-126). 

 

A correspondência sobre a recepção de Sagarana guarda uma carta que também ilustra 

a natureza fragmentária e work in progress da correspondência 

 



 

 

37 

Você tem sido comparado com tanta frequência ao Euclydes da Cunha, que eu 

lembrei de te oferecer um autógrafo do autor d’“Os Sertões” que consegui salvar da 

fogueira, num dia em que a família se entregava com fervor à queima de diversos 

documentos do vovô. Trata-se de uma carta em que ele pede um favor, bastante 

insignificante. Caso te interesse é teu, desde já (Cx4cp39). 

 

Objeto compartilhado, a carta à maneira de uma escultura, possui diversas faces: “é 

um objeto (que se troca), um ato (que pode ser publicado)... E há sempre várias pessoas 

envolvidas.” (LEJEUNE, 2008, p.252). 

O aspecto de troca pode ser entendido como o diálogo epistolar estabelecido entre 

remetente e destinatário, mas também como o valor de troca que a carta adquire 

principalmente se foi escrita por um grande artista, escritor, intelectual ou estadista. Ela pode 

ir a leilão, ser adquirida por museus, bibliotecas e arquivos, tornando-se objeto das mais 

variadas pesquisas, ser exposta tal qual uma obra de arte ou um documento raro e pode 

também cair em egoístas mãos colecionadoras que a queiram como feitiche. 

A carta, como objeto que é, constitui-se em um signo verbo-visual (BRAIT, 2010, 

p.193-194) que impossibilita tratamento em separado do verbal e do visual, tão imbricados 

que são na produção de sentidos e construção de imagens e identidades de remetentes e 

destinatários. 

Nesse sentido tipo de papel, timbres, marcas d’água, monogramas bem como os 

materiais utilizados para grafar os caracteres no papel, dizem muito da identidade de quem 

escreveu e recebeu a carta. Da mesma forma envelope, selo, carimbo postal podem fornecer 

pistas do funcionamento das instituições que tornaram possível o diálogo epistolar. 

Já a faceta “ato (que pode ser publicado)” (LEJEUNE, 2008 p.252) diz respeito ao 

aspecto de encenação propiciado pelo gênero epistolar em que um mesmo missivista assume 

variadas máscaras diante de seus destinatários. 

Nesse sentido, Moraes (2001, p.20-21) destaca o aspecto de encenação que impele 

Mário de Andrade a mostrar-se de maneira diversa diante de vários destinatários, bem como 

sua capacidade de favorecer o desvelamento de seus interlocutores. 

 

Tal carta, qual Mário? Em cada missiva um pouco da personalidade e da obra, 

lembranças, opiniões sobre assuntos prementes do tempo: traje de arlequim. Os 

trezentos e cinquenta Mários das cartas. Com Anita Malfatti este se esconde sob o 

manto do irmão, estrategicamente fugindo das armadilhas do amor. Aquele, o Mário 

dos moços, finge-se de igual para um, exemplar aliciamento que visa à formação 
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literária e intelectual deles. Outros Mários perante Álvaro Lins, Drummond, Paulo 

Duarte (MORAES, 2001, p.20-21). 

 

Da correspondência com Henriqueta Lisboa emerge um outro Mário em que o 

tratamento dispensado à poeta assemelha-se ao distanciamento dispensado à mulher impossível, 

idealizada, inatingível, presente no imaginário luso-brasileiro, segundo pesquisa do próprio 

Mário, exposta em conferência em Belo Horizonte em 1939, e posteriormente publicada na 

revista Atlântico em 1943, sob o título “O sequestro de dona Ausente”. A trama ficcional dessa 

correspondência sugere a encenação de dona Ausente. Forja-se uma presença fictícia, ilusória, 

construída, na qual os presentes trocados, a leitura de textos um do outro, apontam para o desejo 

de posse: simula-se através do texto, um possível encontro (SOUZA, p.299-300). 

O discurso epistolar abriga assim, não apenas a trama ficcional propiciada pelo espaço 

de encenação do diálogo entre missivistas, mas também outras tramas textuais que, 

dependendo da carta, o aproximam de variados gêneros como a reportagem, a crônica, as 

memórias o ensaio ou a autobiografia. 

Da correspondência marioandradiana é possível tirar inúmeros exemplos do caráter 

híbrido da escrita epistolar devido à capacidade de o autor de Macunaíma tornar o gênero 

epistolar “difuso dentro dos limites daquilo que comumente conhecemos por carta. Esse ponto 

nevrálgico – a fluidez das linhas que separam a carta de outros gêneros do discurso – 

determina um projeto ligado à epistolografia” (MORAES, 2001, p.17). 

Nesse sentido, na imensa correspondência de Mário de Andrade são frequentes os 

textos que adentram o território do ensaio e da crítica literária, justamente pelo projeto 

pedagógico dessa correspondência. Essa mudança de horizonte ocorre não apenas quando se 

dirige aos mais jovens, mas também na vasta correspondência com Manuel Bandeira, na qual 

a pedido deste, Mário discute as definições de correntes estéticas como o “expressionismo” e 

o “dadaísmo”, não fechando questão, mas problematizando os temas, de modo a esquentar o 

diálogo com o poeta recifense (MORES, 2001, p.7). 

Outro exemplo bem evidente de ruptura de fronteiras em que a carta adentra o 

território do ensaio crítico é a importância para a fortuna crítica de Jorge de Lima e também 

para os estudos da leitura, dos comentários de Gilberto Freyre sobre o poema “O mundo do 

menino impossível”, expressos em carta a José Lins do Rego. 
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Li o poema com interesse e simpatia – o assunto é dos que mais me prendem como 

V. sabe. Há umas cousas duras na linguagem, brigando com o assunto e com a 

intimidade do poema, como por ex: “o sol e as crianças vão deitar-se” quando “o sol 

e os meninos vão deitar-se” ficaria cem vezes mais próprio e mais interessante. A 

expressão “Mãe negra noite” é das mais felizes. (Porque aspas em “Mãe negra” – 

não compreendo). “E os sabugos de milho mugem como bois de verdade” é outra 

cousa deliciosamente feliz no poema. Há umas palavras elegantes demais para o 

ambiente de imaginação de menino que o poema procura criar. Por ex: galantear (o 

senhor D. Galo deixa de galantear). Mas a verdade é que, no conjunto, o poema é 

(no assunto) das cousas mais doces que tenho lido em português – tão tristemente 

pobres nestas cousas; e fico contente de possuir um exemplar (FREYRE apud 

LIMA; FIGUEIREDO, 2000, p.246-247). 

 

Talvez o gênero cujas fronteiras sejam mais invadidas pela epistolografia seja a 

autobiografia. Alguns autores inclusive chegam a considerar que a carta revela muito da vida de 

seu autor devido às condições de produção. Dirigidas a um único destinatário, favorecem 

confidências, ao passo que as biografias por serem escritas para serem publicadas e lidas por um 

grande número de pessoas, teriam informações filtradas pelo autor. Segundo Rocha (1992, p.42), 

 

Outros gêneros literários podem abrigar conteúdos autobiográficos, podendo assim 

ser considerados tangenciais relativamente ao conjunto daqueles que até aqui 

mencionamos. É o caso por exemplo, das cartas, que podem ser um meio de contar a 

própria vida e de legar aos outros (referiremos, em particular, a Antero Storck), e 

que alguns (Ernest Junger, Vergílio Ferreira) consideram a escrita autobiográfica por 

excelência (ROCHA, 1992, p.42). 

 

As cartas atraem a atenção das mais diversas áreas do conhecimento, das ciências 

humanas às exatas e biológicas uma vez que nelas registram-se pontos de vista, convicções, 

ideologias, projetos e fundamentos artísticos e científicos entre outros. 

No que concerne aos estudos literários Galvão (1997, p.123-124) considera que cartas 

podem constituir: 

 

1- elementos preciosos para a reconstituição de percursos de vida. 2- Fontes de 

idéias e teorias não comprometidas pela forma estética. 3- Em certos casos ainda –

como o de Madame de Sevigné e de Sóror Mariana do Alcoforado – um estatuto 

exclusivo devido à qualidade impecável da escrita (GALVÃO, 1997, p.123-124). 

 

Tomando a correspondência de Fernando Pessoa como exemplo, Galvão (1997, p.123-

124) considera as cartas trocadas com Mário de Sá Carneiro e Adolfo Casais Monteiro 

importantes, na medida em que forneceram subsídios acerca de discussões estéticas, com 
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destaque para uma carta endereçada ao segundo. Decisiva para a crítica literária, desvendou o 

mistério dos heterônimos do poeta português, ou, conheceu-se a “biografia” dos mesmos, 

escrita pelo próprio Fernando Pessoa. 

Mas, Fernando Pessoa não se correspondeu apenas com seus pares, disso resultando 

textos decisivos para a crítica literária. Ele também escreveu cartas comerciais, familiares, de 

amor... estas últimas consideradas ridículas por Álvaro de Campos, o que não desencorajou 

Fernando Pessoa de continuar a escrevê-las por mais de uma década à sua eterna noiva Ofélia. 

As últimas, – as cartas para Ofélia – vistas como bizarras por Galvão (1997, p.23), 

mereceram um olhar de outra perspectiva. Um dos temas mais abordados por aqueles que se 

debruçam sobre essas cartas é “a aparente banalidade das mesmas, sua infantilidade e seu 

aspecto ‘ridículo’, em contraste com a obra originalíssima e altamente intelectualizada do 

poeta”. Perrone Moisés (2000, p.178). Nessas cartas à noiva, Pessoa é Nininho, Ofélia é 

Bebé/Bebezinho, a linguagem infantil e a banalidade dos assuntos, parecem justificar, numa 

primeira leitura, o rótulo de “ridículas”. Entretanto, em outras leituras, as variantes desses 

apelidos apontariam para outra direção, ao considerar-se  

 

que são ambivalentes e assustadoramente originais: “Meu bebé pequeno e rabino” 

(carta n.13)”, “ Víbora” (carta n. 33), “Vespa vespíssima” (carta n.40), “ Terrível 

Bebé” (carta n. 45), “Bebé Fera” (idem), “Ácido Sulfúrico” (lembrado por Ofélia). 

Além disso, e sobretudo, ver apenas o trivial dessas cartas é ser cego para as 

formulações paradoxais e fulgurantes, no melhor estilo Pessoa, Campos ou Reis, que 

alternam com as pieguices aludidas. Enfim, insistir nesse primeiro ponto – o ridículo 

– das cartas – é absolutamente ... ridículo (PERRONE MOISÉS, 2000, p.179). 

 

No âmbito dos estudos rosianos, a correspondência publicada de Guimarães Rosa com 

o tradutor Meyer-Clason ilustra bem a possibilidade de serem as cartas o berço de teorias e 

ideias. A carta que em 22 de janeiro de 1964 comunicou ao escritor a conclusão da tradução 

para a língua alemã do Grande Sertão: veredas, transcende o ensejo pragmático, para destacar 

o esboço “de uma teoria da tradução, caracterizada de maneira um tanto livre e funcional” 

(MAZZARRI, 2000, p.269). Aqui, o texto epistolar ganha autonomia da obra literária a que 

está vinculado. 

O contexto epistolar parece favorecer, mais do que outros contextos, o desvendar dos 

bastidores da criação literária. Tal é o caso da decifração da palavra “Moimechego”, que para 

Guimarães Rosa não passava de “outra brincadeira: moi, me, ich, ego representa ‘eu’, o 

autor... Bobaginhas” (GUIMARÃES ROSA, 2003, p.95). 
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Se ao tradutor alemão, as informações fornecidas por Guimarães Rosa parecem fluir 

de modo natural, espontâneo, devido talvez ao caráter pragmático das mesmas, nas conversas 

com o crítico, tradutor e amigo Paulo Rónai (ROSA, 1969, p.93-97), Guimarães Rosa não 

demonstra a mesma disponibilidade. Indagado por Rónai sobre “– E o que diz o autor?” Rosa 

respondeu: “– O autor não diz nada”. Rónai lamenta o silêncio do amigo (será que o contexto 

epistolar favoreceria uma outra resposta?) já que, da perspectiva de Rónai, apenas o escritor 

poderia elucidar certos aspectos de sua obra, como o fez tantas vezes nas cartas. 

Surgida na França nos anos 1980, a crítica genética busca no material que gira em 

torno da obra literária – cartas, memórias, rascunhos, anotações e manuscritos em geral – os 

“arquivos da criação” em que estão inscritos os registros da criação da obra literária. Tais são 

as obras do introdutor da crítica genética no Brasil, Willemart, Escrituras e linhas 

fantasmáticas (1983), O manuscrito de Gustave Flaubert (1984) e no âmbito da obra rosiana, 

Escritura de Sagarana (LIMA, 2003) e Guimarães Rosa: Magma e a gênese da obra 

(LEONEL, 2000). 

Nesse sentido, a correspondência entre escritores costuma ser rica nesses registros. 

Caso extremo é Flaubert cujas cartas constituem-se verdadeiros diários da criação, uma vez 

que o escritor nelas registra praticamente cada movimento de escrita e reescrita. Aqui, as 

cartas que permitem acompanhar “la gestation douloureuse et fervente de Madame Bovary ou 

de Salambô, sont comme um véritable ‘journal’ de l’oevre [...] quittant sa fonction de simple 

chronique, la lettre se fait souvent instument obstétrique” (DIAZ, 1999, p.13)
1
. 

Também Mário de Andrade deixou registrada em sua correspondência significativo 

material para a crítica genética como apontam 

 

a sequência de três cartas que documentam a elaboração de “Num filme de B. de 

Mille”, da Lira Paulistana. Nas cartas, o desvendar da composição poética, o método 

de trabalho, as etapas de criação, a luta para penetrar na significação psíquica do 

poema, enfim, o confessado gostinho histórico de confessar tudo”. Entretanto, o mais 

bem elaborado testemunho de uma “filosofia da composição”, se depreende de carta a 

Carlos Lacerda de abril de 1944. Mário relata minuciosamente as circunstâncias que 

cercam a criação do poema “O carro da miséria”, discorrendo sobre versões e 

significados ocultos, compreensíveis ou não, em texto longo que pode servir de 

paralelo ao conhecido ensaio de Edgard Allan Poe (MORAES, 2001, p.23). 

 

                                                 
1
 A gestação dolorosa de Madame Bovary, ou de Salambô, são como um verdadeiro “diário” de obra [...]. 

Abandonando sua função de simples crônica, a carta transforma-se com frequência, em instrumento obstétrico. 
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A última hipótese apontada por Galvão (1997, p.123-124), em relação ao peso da 

epistolografia para os estudos literários é a de que algumas cartas, pela excelência de sua 

escrita venham a tornar-se elas próprias literatura, e cita como exemplo no âmbito da 

literatura francesa a correspondência de Madame de Sevigné, e no âmbito da literatura 

portuguesa as cartas de sóror Mariana do Alcoforado. 

Conforme Candido (1975, p.23), a literatura constitui-se em um sistema formado por 

“produtores literários mais ou menos conscientes de seu papel; um conjunto de receptores 

formado por diferentes tipos de público, sem os quais a obra não vive”. Parece que a entrada 

do leitor no circuito transformaria, em princípio, as correspondências publicadas em literatura, 

uma vez que o público, como segundo destinatário, fecharia o circuito produtor literário, 

editor, público. 

Nesse sentido Castro (2000, p.15-16), ao analisar as implicações do tempo, da própria 

escrita e da recepção, peculiares ao gênero epistolar, conclui que 

 

Escrever cartas é assim um pequeno ofício “literário” no sentido mais restrito e 

convencional desse termo, pois ao escrever uma carta não se pode fugir a um código 

que modela e altera o que tão simplesmente queremos e gostaríamos de dizer. Faz-se 

literatura sem o querer, tal como M. Jourdain fazia prosa sem o saber ... e nestes 

casos, nem a literatura nem a prosa são necessariamente da melhor qualidade! 

Quando o são, melhor para os leitores posteriores dessas cartas, que não 

necessariamente para os destinatários originais... (CASTRO, 2000, p.15-16). 

 

Já Bem (1999 p.116), vê na correspondência uma literariedade, embora não uma 

literariedade inerente a ela própria, mas uma literalidade consentida, adquirida. 

Nesse sentido, a correspondência de Madame de Sévigné pode servir de exemplo. 

Primeiramente vista como documento histórico que informava sobre episódios que ocorreram 

no reinado de Luiz XIV, gradualmente este olhar historiográfico sobre a correspondência da 

marquesa vai sendo deslocado para a perspectiva literária, o que não ocorre sem discussões. 

Uma parte da crítica vê suas cartas apenas como documento biográfico, produzido por acaso, 

enquanto outra parte 

 

considera as Cartas literatura. Jean Cordelier, crítico que é ferrenho partidário dessa 

posição, acha que se trata de uma obra essencialmente literária, que deve, inclusive 

ser lida como romance. Para ele, trata-se de uma produção literária tão consciente e 

acabada quanto as fábulas de La Fontaine, as tragédias de Racine ou a Princesa de 

Clèves. Mas nem assim a idéia de acaso está fora do horizonte de Cordelier, embora 
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apresentada numa fórmula feliz: uma “obra muito especial, nascida do acaso, mas 

não por acaso” (AMARAL, 2000, p.21). 

 

Se os estudos literários sempre se debruçaram sobre a epistolografia dos grandes 

escritores, só recentemente, com o advento da estética da recepção, o foco deslocou-se para a 

interação leitor/escritor, o que conferiu às cartas de leitores um novo estatuto nos estudos 

literários. Elas são a manifestação concreta da leitura, são vozes que apresentam a reação dos 

leitores, fornecendo elementos para a reflexão acerca da recepção da obra literária. 

 

1.3 Cartas de Leitores a Escritores 

 

As atuais pesquisas da história da leitura registram o aparecimento das primeiras cartas 

de leitores a escritores na Europa, mais especificamente na França do século XVIII. Para que 

isso ocorresse foram necessários: 1- o desenvolvimento do ensino da leitura e da escrita. Com 

relação à segunda, a publicação de manuais que definiam regras e modelos da escrita epistolar 

a depender de circunstâncias e destinatários, parece ter favorecido o nascimento das cartas de 

leitores a escritores. 2- O acesso de uma nova classe social, que até então tivera contato 

apenas com a cultura oral, ao mundo dos livros e da leitura. 3- O desenvolvimento de novas 

práticas de leitura, com destaque ao crescimento do romance epistolar, cuja predileção do 

público origina-se no imaginário da leitura e cuja correspondência verdadeira, endereçada ao 

escritor, parece ser o desdobramento natural (GOULEMONT; MASSEAU, 1994, p.1-6). 

Se a correspondência de escritores ou de homens célebres costuma ser publicada, 

podendo até mesmo aventar-se a hipótese de que o fato de eles a colecionarem já é um 

indicativo de que previam tal possibilidade, pergunta-se: por que os escritores guardariam a 

correspondência trocada com seus leitores e até mesmo a cópia da resposta enviada? 

Estudos atuais da recepção e da história da leitura poderiam responder à questão. 

Entretanto, no século XVIII tais estudos ainda não existiam, o que não desestimulou Jean 

Jacques Rousseau e Bernardin de Sainte-Pierre a guardarem a correspondência trocada com 

seus leitores. 

Para alguns pesquisadores, no caso de Rosseau, tal prática estaria ligada à 

personalidade do escritor cujas cartas dariam suporte à sua necessidade de sempre justificar-

se. No caso de Sainte-Pierre, que poderia ser estendido também a outros escritores, “comme le 
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prouvent les dossiers conservés à la bibliothèque municipale du Havre, relève d’une stratégie 

qui mêle le matériel et le symbolique, le souci des gains immédiats et le désir de posterité” 

(GOULEMONT; MASSEAU, 1994, p.5) [como provam os dossiers conservados na 

biblioteca municipal do Havre, evidencia uma estratégia que mistura o material e o simbólico, 

a preocupação com ganhos imediatos e o desejo de posteridade]. 

As pesquisas sobre as cartas que leitores escreveram a Jean Jacques Rosseau e a 

Bernardin de Saint-Pierre com seus respectivos leitores guardam algumas características em 

comum, a seguir discutidas por Goulemont; Masseau (1994, p.8-12). 

De modo geral esse tipo de carta possibilitou o desenvolvimento de comportamentos 

culturais, que em seguida expandiram-se para estereótipos literários e retóricos. O diálogo 

epistolar começa geralmente por um “contar” sobre a obra literária que acaba de ser lida, 

evidenciando a singularidade de sua leitura, descrevendo com minúcias as condições sociais e 

culturais em que se deu a leitura. Conta também o desejo quase irresistível de o leitor escrever 

não a um amigo, mas ao próprio escritor, que, geralmente, não faz parte de seu círculo de 

amizades. 

Frequentemente há um processo de identificação: à medida em que o leitor comenta o 

enredo do livro, vai contando que tais episódios também fizeram parte de sua vida, e 

surpreende-se com tal fato, como se um segredo fora desvelado. São perguntas que 

frequentemente aparecem na correspondência dos dois escritores franceses em tela: “como 

você soube de minha história?”, “quem lhe contou?”. 

Segue-se uma enorme admiração pelo escritor que foi capaz de transformar em obra 

literária a história do leitor. Consequência dessa admiração, o desejo quase incontrolável de 

escrever àquele que o colocou na literatura. Não apenas escrever, mas manter uma 

correspondência com o escritor, o que o tornaria um leitor privilegiado. A resposta do autor o 

distinguiria dos demais leitores, tornando-o um leitor exemplar, único, reconhecido. 

A possibilidade do “contar-se”, da liberação do discurso narcísico que os interditos 

sociais e a ausência de um interlocutor tornariam impossíveis. Aqui, o autor transforma-se em 

confidente, o que o levaria a acreditar na possibilidade de que o enredo ficcional 

correspondesse mesmo aos pensamentos, sentimentos e até mesmo a acontecimentos da vida 

de seus leitores. 

Ao identificar-se com o enredo ficcional, isto é, ao descobrir-se no outro, a vida do 

leitor parece ganhar sentido. O presente da leitura registra seu passado, seu segredo. Através 
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da literatura foi possível reencontrar e reavaliar seu passado, o que permite a construção de 

uma relação mais próxima, familiar entre autor e leitor. Pelo fato de revelar o passado, o 

escritor transforma-se em guia para o futuro: conselhos sobre a vida afetiva, material e 

profissional serão pedidos ao escritor. 

Tais efeitos de leitura – no caso de Rosseau e Saint-Pierre – devem ter sido frutos de 

uma estratégia. No caso de Rosseau, o prefácio da Nouvelle Heloïse contribuiu em muito para 

direcionar a leitura. Assim, entre outros procedimentos, destaca-se o direcionamento da 

leitura no sentido de suprimir os limites entre personagens fictícios e leitores reais. 

No âmbito da literatura brasileira alguns poucos estudos contemplaram cartas de 

leitores a escritores. Tais são as recentes pesquisas de Afonso (2009), que estudou a 

correspondência de leitores-crianças endereçadas a Monteiro Lobato, Ana Maria Machado e 

Pedro Bandeira; Debus (2004) que debruçou-se também sobre as cartas de jovens leitores de 

Monteiro Lobato e Silva (2006) que pesquisou as cartas de leitores enviadas a Jorge Amado. 

Embora Goulemont; Masseau (1994), não ilustrem nenhuma de suas observações com 

citações das cartas de leitores de Rosseau e Saint-Pierre, algumas de suas observações 

parecem aplicar-se à correspondência de que trata esta tese. Por exemplo, suas observações 

sobre cartas favorecerem estereótipos culturais, como parecem indicar alguns relatos que 

deploram o regionalismo em favor do universalismo. 

 

O que me encanta principalmente no livro é a penetração psicológica na 

apresentação dos personagens. Você difere dos outros escritores porque só a sua 

paisagem é que é regional – os tipos pertencem à universalidade da condição 

humana. Você descobriu um Dom Quixote em Nhô Augusto, um Iago sem veneno 

em Lalino Salathiel (Cx4cpP27). 

Comecei “Sagarana” com a desconfiança que V. me conhece suficientemente por 

tudo o que é regional (Cx4CP47). 

Como você sabe, o Franklin é inteiramente do lado da poesia e às vezes quer tirar a 

roupagem regionalista de muita coisa que acha maravilhosa no seu livro (Cx4CP41) 

Nossa literatura toda monopolizada pelos paus-rodados e flagelados do Nordeste 

(Cx4CP53). 

 

Outro procedimento encontrado na correspondência de Guimarães Rosa com seus 

leitores foi o tomar-se a obra pelo autor: “foi preciso eu reler o “Burrinho Pedrês” para 

compreender a sua [de Guimarães Rosa] calma diante de tanta incompreensão, apesar do mar 

de elogios” (Cx4cp41). 
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Com mais frequência, até porque o contexto epistolar favorece tal prática, aparecem 

também, como comenta Diaz (1994 p.8-12) a propósito de escritores franceses, confidências 

de leitores, facilitadas pelo relato da leitura de Sagarana. 

 

E o meu sentimento de inferioridade, meu caro Rosa, é uma dessas coisas 

apavorantes que vêm lá do fundo da gente e que não se pode controlar; é a minha 

maleita e o Sagarana foi o meu quinino (Mas olhe, cuidado que isto é segredo não vá 

contar a ninguém!!). Inferioridade de tudo: raça, língua, educação, tradição, senso 

comum, capacidade de pensar e de criar. E o desmentido a quase tudo isso me foi 

dado por você. Espero que todo este meu entusiasmo não lhe vá parecer ridículo; 

desequilibrado provavelmente o é porque não tenho o dom da expressão (Cx4cp38). 

 

Também aparecem os relatos minuciosos da leitura, bem como as condições em que 

ela ocorreu. 

 

Cheguei hoje ao ponto final de “Sagarana” [...]. Se demorei nesta viagem de 

maravilhas foi de propósito. Queria conhecer bem todos aqueles lugares; 

passeiando-os, indo para frente e vindo para trás, comparando, confrontando, 

tomando notas, folheando o dicionário, analisando, decifrando, extasiando-me 

(Cx4cp23). 

Estou preso em casa, “de “molho”, convalescendo de uma tremenda operação de 

sinusite. Por isso não posso ir levar a você o meu abraço pessoal. Mas não consigo 

resistir ao impulso de dizer logo a v. do prazer enorme que foi ler Sagarana. Felicito-

me pela ideia de ter deixado o livro para esta convalescença, que eu já sabia 

necessária e demorada. Antes, minha mulher já me havia dito que não era possível 

viajar em Sagarana e parar no meio. Verifiquei isto agora, com delícia e entusiasmo. 

Creia que foi para mim um grande conforto – durante três dias não abri o rádio 

(Cx4cp36). 
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CAPÍTULO 2. NASCE SAGARANA 

 

Se a entrada de Guimarães Rosa para a literatura brasileira ocorreu oficialmente em 4 

de abril de 1946 com o lançamento de Sagarana, a data constitui-se na culminância de um 

processo que começara dezessete anos antes, com a publicação de contos em periódicos, 

conforme indica o quadro abaixo: 

Tabela 1. Contos publicados em periódicos (1929-1930) 

Título do conto Periódico em que 

foi publicado 

Local da publicação Data da 

publicação 

O mistério de Highmore Hall O Cruzeiro Rio de Janeiro 7/12/1929 

Makiné O Jornal Rio de Janeiro 9/2/1930 

Caçadores de Camurças O Cruzeiro Rio de Janeiro 12/7/1930 

Chronos kai anagke O Cruzeiro Rio de Janeiro 21/6/1930 

Fonte. Elaborada pela autora. 

 

Em 29 de junho de 1937 o volume de poemas Magma ganha o prêmio de poesia da 

Academia Brasileira de Letras, sendo publicado postumamente pela editora Nova Fronteira 

em agosto de 1997. 

O êxito de Magma estimulou ao escritor a inscrever no ano seguinte o volume 

intitulado Contos, no Prêmio Humberto de Campos da Livraria José Olympio Editora. 

Composto por 12 contos – “Sezão”, “Conversa de Bois”, “A Volta do Marido Pródigo”, 

“Duelo”, “Minha Gente”, “Bicho Mau”, “Corpo Fechado”, “Envultamento”, “Questões de 

Família”, “Uma História de Amor”, “O Burrinho Pedrês” e “A Oportunidade de Augusto 

Matraga” –, nesta primeira versão, o livro de estréia de Guimarães Rosa foi 

 

escrito quase todo na cama, a lápis, em cadernos de 100 folhas em sete meses; sete 

meses de exaltação e deslumbramento [...] A 31 de dezembro de 1937, entreguei o 

original às cinco e meia da tarde na Livraria José Olympio. O título escolhido era 

“Sezão”; mas, para melhor resguardar o anonimato, pespeguei no cartapácio, à 

última hora este rótulo simples: “Contos, título provisório a ser substituído por 

Viator. Porque eu ia ter que começar longas viagens, logo após” (GUIMARÃES 

ROSA apud ROSA, 1999, p.378-379). 
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A comissão julgadora do concurso composta por Graciliano Ramos, Marques Rebelo, 

Prudente de Morais Neto, Dias da Costa e Peregrino Júnior, apesar de divergências, deu o 

primeiro prêmio a Maria Perigosa, de Luiz Jardim, ficando Guimarães Rosa com o segundo 

lugar. O depoimento é de Graciliano Ramos 

 

Abri um cartapácio de quinhentas páginas grandes: uma dúzia de contos enormes, 

assinados por certo Viator, que ninguém presumia quem fosse. [...] Certamente era 

um médico mineiro e lembrava a origem: montanhoso, subia muito e descia – e os 

pontos elevados eram magníficos, os vales me desapontavam [...] ficamos horas no 

gabinete de Prudente de Morais hesitando entre esse volume desigual e outro: Maria 

Perigosa, que não se elevava nem caía muito. Optei pelo segundo e, em 

conseqüência, Marques Rebelo quis matar-me, gritou, espumou, fez um número 

excessivo de piruetas ferozes [...] Peregrino Jr transformado em fiel da balança, 

exigiu 48 horas para manifestar-se. Escolheu Maria Perigosa [...] Viator 

desapareceu sem deixar vestígio. Às vezes assaltava-me vago remorso e perguntava 

a mim mesmo onde se teria escondido Viator (RAMOS, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Capa da 1ª edição de Maria Perigosa 

Fonte. LIMA, disponível em: 

<http://www.soniavandijck.com/rosa_perigosa.

htm>. Acesso em 12 de maio de 2011. 

 

Nove anos depois, quando da primeira edição de Sagarana, os contos reduziram-se a 

nove, com a supressão de “Bicho Mau”, “Questões de Família” e “Uma História de Amor”. 

Alterou-se também o título de três narrativas. “Envultamento” passou a chamar-se “São 
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Marcos”; “Sezão” transformou-se em “Sarapalha” e “A oportunidade de Augusto Matraga” 

passou a intitular-se “A Hora e a Vez de Augusto Matraga”. Tais modificações permaneceram 

nas edições subsequentes. 

Abaixo o dossiê genético de Sagarana, cuja 5ª edição publicada em 1958 “é o último 

testemunho da escritura do livro” (LIMA, 2003, p.27) 

Tabela 2. Dossiê genético de Sagarana 

Contos (/1937/) documento desconhecido 

Sezão (/1937/) encadernado em couro vermelho 

Sezão (/1937/) encadernado em couro preto 

Originais em folhas soltas (sem data) 

Originais da 1ª edição documento desconhecido 

1ª edição (1946) 

Originais da 2ª edição documento desconhecido 

2ª edição (1946) 

Originais de 3ª edição documento desconhecido 

3ª edição, revista (1951) 

Originais da 4ª edição (1955) 

4ª edição, versão definitiva (1956) 

Originais da 5ª edição (1957) 

Provas da 5ª edição (/1957-1958/) 

SAGARANA 5ª edição retocada, forma, definitiva (1958) 

Fonte. Lima, 2003 p.27. 

 

O fato de o corpus dessa tese ser constituído por críticas literárias e cartas em sua 

imensa maioria escritas em 1946, torna necessário discutir os paratextos editorias da primeira 

edição de Sagarana, lançado pela Editora Universal. 

Fundada por Caio Pinheiro, redator do jornal carioca Tribuna da Imprensa, o dono da 

Editora Universal era cunhado do diplomata Antonio Azeredo da Silveira, colega e amigo de 

Guimarães Rosa, que leu os originais de Sagarana, e sugeriu sua publicação (COSTA, 2006, p.21). 

A quarta capa da primeira edição de Sagarana, reproduzida abaixo, e que pode dar a 

dimensão da editora Universal, continha uma lista das demais publicações: Poesia e vida, de 

José Lins do Rego; Vozes do Mundo, de Genolino Amado; Esquerda Volver!, de Joaquim 

Ferreira; Antes da Noite, de Flávio Silveira; Macau, de Aurélio Pinheiro; Dissonância, de 

Flávio Lobo; Fala e Figuras, de Renato Mendonça. 
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Embora pequena, a Universal contava com pelo menos dois autores de peso. José Lins 

do Rego (1901-1957) já àquela época escritor consagrado, cuja obra iniciada com Menino de 

Engenho (1932) teve seu ponto alto, segundo Bosi (1975, p.448), com Fogo Morto (1943), e 

Genolino Amado (1902-1989), jornalista e crítico literário atuante, também bastante 

conhecido à época. Ambos viriam a fazer parte da Academia Brasileira de Letras 

respectivamente em 1955 e 1973. 

Entretanto, a editora que iniciou suas atividades com a publicação do livro de estreia 

de Guimarães Rosa, curiosamente, e contra todas as expectativas, veio a sucumbir, apesar do 

êxito de Sagarana. Esgotada a segunda edição no mesmo ano de 1946, a editora que lançou 

Guimarães Rosa viu-se obrigada a fechar suas portas em virtude de uma crise de capital de 

giro (COSTA, 2006, p.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Quarta capa da primeira edição de Sagarana  

(Biblioteca Guita e José Mindlin) 

Fonte. Biblioteca Guita e José Mindlin. 

 

A capa da primeira edição, reproduzida na próxima página, é de autoria de Geraldo de 

Castro, e sintetiza bem o espaço e os personagens da trama. As montanhas lembram o cenário 

mineiro, o muar, o bovino, o chapéu de couro, o berrante, a corda e a vara representam os 
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personagens, homens e animais, que interagem nas tramas de Sagarana. O conjunto remete ao 

regionalismo. 

Quanto ao nome do autor e ao título do livro, parece haver um equilíbrio: um não 

ofusca o outro. Se o nome do autor vem em letras menores, escrito em tinta preta, isso é 

compensado pelo fato de estar no topo da página. Embora o título esteja escrito em letras 

vermelhas bem maiores do que o nome do autor, o fato de aparecer na parte de baixo da capa 

parece conferir o mesmo peso tanto ao autor como à obra. 

O título do livro escrito em um pedaço de madeira já desgastado pelo tempo, inclinado 

para cima, sugere uma placa de estrada a apontar um caminho novo, como que convidando o 

leitor a abrir o livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Capa da primeira edição de Sagarana  

Fonte. Tertúlia bibliófila. Disponível em: 

<http://tertuliabibliofila.blogspot.com/2010/08/jo

ao-guimaraes-rosa-apontamentos-para.html>. 

Acesso em: 12 de maio de 2011. 

 

Embora a primeira edição não tenha prefácio, as orelhas desempenham um duplo 

papel: construir uma imagem positiva do autor e por tabela, de Sagarana, além de criar um 

clima de expectativa para o próximo lançamento do escritor, o livro de poesias Magma, que é 

anunciado na folha de rosto como o próximo lançamento do escritor. Segue-se o parecer de 

um dos membros da comissão julgadora, que o leitor só saberá quem é apenas no final da 

segunda orelha: o poeta e membro da Academia Brasileira de Letras desde 1930, Guilherme 

de Almeida (1890-1969). 
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Os efeitos de sentido apontam para duas direções. 

A primeira é destacar a poesia, ou seja, embora se trate de um livro de contos, portanto 

prosa, o leitor é convidado a prestar atenção ao ritmo e à sonoridade do texto. 

O segundo é a criação de um clima positivo de recepção da obra, uma vez que a 

primeira referência ao autor é a menção ao fato de ele ter ganhado um importante concurso 

literário dez anos antes. A outra referência, que se constrói a partir do suspense, é o nome do 

relator do parecer, que, pela sua importância no mundo das letras, e pelo fato de ser revelado 

apenas no final da orelha, reforça ainda mais a aura positiva em torno do livro, que se 

começou a construir no início da orelha. 

Trata-se de Guilherme de Almeida (1890-1969), membro da Academia Brasileira de 

Letras desde 1930, “refinado metrificador capaz de compor uma berceuse com rimas 

riquíssimas onde ‘lágrimas’’ rima com ‘milagre mas’ e ‘olhos’ com ‘molhe os’” (BOSI, 1975, 

p.420) 

 

J. Guimarães Rosa 

MAGMA 

(Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, 1936) 

Trecho do parecer da comissão julgadora 

“Pura, esplêndida poesia. Descobre-se aí um poeta, um verdadeiro poeta, talvez de 

que o nosso instante precisava” 

Nativa, espontânea, legítima, saída da terra com uma naturalidade livre de vegetal 

em ascensão, “Magma”, é poesia centrífuga, universalizadora, capaz de dar ao resto 

do mundo uma síntese perfeita do que temos e somos. Há aí, vivo de beleza todo o 

Brasil: a sua terra, a sua gente, a sua alma, o seu bem e o seu mal. Aí estão a “Iara”, 

os “Ritmos selvagens”, a “Gruta de Maquine”, a “Maleita”, o “Luar na mata”, o 

“Batuque” e o “Caboclo d’Água”, e, principalmente aquela reportagem (pág 43) que 

é, sem dúvida, uma das mais espantosamente verdadeiras e doloridas páginas da 

nossa literatura: e todos os quatro poemas do “No Araguaia”, uma quase epopeia 

bárbara na sua verde simplicidade de água e vegetal... E ao lado disso as mais finas 

emoções líricas como por exemplo “Elegia” e “Ausência” (págs 29 e 59). E ainda a 

nota novíssima dos “Haikais” (pág 15) – o sutil concentrado poético japonês de 

dezessete sílabas – que o autor tão finamente soube compreender e “ recriar” em 

português... E, mais, os esplêndidos conceitos das dezoito pequenas estrofes dos 

“Poemas” – pouco mais do que breves “haikais” – brilhantes e ironia uns, exatos de 

poder descritivo, outros. E tudo isso – diga-se – extraordinariamente atual, mas de 

um atualismo certo e proveitoso tanto nas concepções como no verso livre, tão 

dominador que nele nem sequer se nota a ausência do metro ou da rima; e, – o que é 

notável – na linguagem “nossa”, porém correta sempre, sem um único abuso inútil, 

sem nenhuma dessas contraproducentes negações da gramática, com que alguns 

“novos” pretendem ser novos... E nem se diga que o autor de “Magma” não mede 

nem rima por não saber medir e rimar. A poesia “Toada da chuva” é exemplo do que 

seria capaz de fazer ele – se quisesse ou precisasse fazê-lo com esse “bijoux d’um 

sou qui sonne creux et faux dans la lime”... 

Guilherme de Almeida (Relator) (ALMEIDA apud GUIMARÃES ROSA, 1946). 
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J. Guimarães Rosa 

MAGMA 

(Prêmio de Poesia da Academia 

Brasileira de Letras, 1936) 

Trecho do parecer da comissão 

julgadora 

“Pura, esplêndida poesia. Descobre-

se aí um poeta, um verdadeiro poeta, 

talvez de que o nosso instante 

precisava” 

Nativa, espontânea, legítima, saída 

da terra com uma naturalidade livre 

de vegetal em ascensão, “Magma”, é 

poesia centrífuga, universalizadora, 

capaz de dar ao resto do mundo uma 

síntese perfeita do que temos e 

somos. Há aí, vivo de beleza todo o 

Brasil: a sua terra, a sua gente, a sua 

alma, o seu bem e o seu mal. Aí estão 

a “Iara”, os “Ritmos selvagens”, a 

“Gruta de Maquine”, a “Maleita”, o 

“Luar na mata”, o “Batuque” e o 

“Caboclo d’Água”, e, principalmente 

aquela reportagem (pág 43) que é, 

sem dúvida, uma das mais 

espantosamente verdadeiras e 

doloridas páginas da nossa literatura: 

e todos os quatro poemas do “No 

Araguaia”, uma quase epopeia 

bárbara na sua verde simplicidade de 

água e vegetal... E ao lado disso as 

mais finas emoções líricas como por 

exemplo “Elegia” e “Ausência” (págs 

29 e 59). 
Figura 8. Sagarana, 1ª edição, orelha da capa 

Fonte. Biblioteca Guita e José Mindlin 
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  E ainda a nota novíssima dos 

“Haikais” (pág 15) – o sutil 

concentrado poético japonês de 

dezessete sílabas – que o autor tão 

finamente soube compreender e 

“recriar” em português... E, mais, 

os esplêndidos conceitos das 

dezoito pequenas estrofes dos 

“Poemas” – pouco mais do que 

breves “haikais” – brilhantes e 

ironia uns, exatos de poder 

descritivo, outros. E tudo isso – 

diga-se – extraordinariamente 

atual, mas de um atualismo certo e 

proveitoso tanto nas concepções 

como no verso livre, tão 

dominador que nele nem sequer se 

nota a ausência do metro ou da 

rima; e, – o que é notável – na 

linguagem “nossa”, porém correta 

sempre, sem um único abuso 

inútil, sem nenhuma dessas 

contraproducentes negações da 

gramática, com que alguns 

“novos” pretendem ser novos... E 

nem se diga que o autor de 

“Magma” não mede nem rima por 

não saber medir e rimar. A poesia 

“Toada da chuva” é exemplo do 

que seria capaz de fazer ele – se 

quisesse ou precisasse fazê-lo com 

esse “bijoux d’um sou qui sonne 

creux et faux dans la lime”... 

Guilherme de Almeida (Relator) 

(ALMEIDA apud GUIMARÃES 

ROSA, 1946) 
Figura 9. Sagarana, 1ª edição, orelha da 4ª capa 

Fonte. Biblioteca Guita e José Mindlin. 
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do autor: 

MAGMA 

Prêmio de Poesia da 

Academia Brasileira de Letras, 1936 

       (a sair) 

 

 

 

 

 

Figura 10. Folha de rosto 1ª edição de Sagarana 

Fonte. Biblioteca Guita e José Mindlin. 

 

Segundo Leonel (2000), encontra-se em Magma, a gênese da obra rosiana, mas 

principalmente de Sagarana, que teria alguns contos já embrionários em determinados 

poemas de Magma. 

Nessa obra da pesquisadora Maria Célia Leonel, versão impressa de sua tese de livre-

docência defendida na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp Campus Araraquara em 

1998, a autora aponta minuciosamente o processo pelo qual a partir dos poemas de Magma 

“Maleita”, “Reza Brava”, “Boiada” e “Chuva”, nasceram os contos de Sagarana “Sarapalha”, 

“São Marcos” e “O burrinho pedrês”. 

 

Entre os poemas de Magma e os contos de Sagarana que interessam e este trabalho, 

há o processo de ler e reescrever. Não sabemos se houve consulta aos poemas, 

quando da realização das narrativas, nem mesmo conhecemos o grau de consciência 

de Guimarães Rosa acerca desse procedimento de reescritura, o que não invalida a 

hipótese do ato de recuperar, modificando aquilo que de algum modo está registrado 

na memória (LEONEL, 2000, p.172). 

 

O texto de Guilherme de Almeida, embora se refira a Magma, contém alguns 

comentários que também podem se relacionados com Sagarana: a poesia, a força descritiva, e 

a referência aos poemas “Toada da Chuva” e “Maleita”, que remetem respectivamente aos 

contos “O burrinho Pedrês” e “Sarapalha”. 
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Nesse sentido, talvez a escolha do texto da orelha não tenha sido uma mera estratégia 

de construção de uma recepção favorável para um autor estreante ou uma estratégia de vendas 

para o próximo lançamento, mas um direcionamento do olhar do leitor para a 

intertextualidade, cuja operacionalização demandava a publicação de Magma, ocorrida 

postumamente, retardando assim em cinquenta e dois anos a percepção da intertextualidade. 
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CAPÍTULO 3. A CORRESPONDÊNCIA SOBRE A RECEPÇÃO DE SAGARANA 

 

3.1 Assuntos das cartas 

 

O apreço de Guimarães Rosa pelo leitor já se faz notar logo em sua primeira entrevista 

(BORBA, 1946, Arq. JGR. IEB/USP R2), quando ao narrar a metamorfose dos Contos para 

Sagarana, ele explicita que ao assumir o papel de leitor crítico de sua própria obra, estabelece 

uma relação de empatia com o leitor que ele presume o seu livro irá encontrar. 

 

Voltando ao Brasil, mal pude passar umas poucas semanas no Rio, seguindo depois 

para a Colômbia, de onde voltei em fins de 1944. Foi um custo para achar um 

apartamento! E só depois, então, é que tornei a pegar o livro. Fiz-lhe pouquíssimas 

alterações de forma ou estilo, limitando-me a suprimir em uma ou duas histórias, 

parágrafos que me pareceram supérfluos para o público, embora tivessem para mim 

uma grande importância. 

 

Avesso a entrevistas, em outro raro depoimento a periódico, Guimarães Rosa exprimiu 

também o quanto prezava o sentido que o leitor atribuía à sua obra literária: “fazer um livro é 

como bordar um tapete: cada um vê e acha uma coisa. Se o leitor achou isso, é porque ali está: 

o leitor tem sempre razão” (CONDÉ, 1946, Arq. JGR. IEB/USP R2) 

Prova material da importância do leitor e dos sentidos por ele atribuídos à sua obra 

literária, é o arquivo sobre a recepção de seus livros, organizado pelo próprio escritor, é 

composto por recortes de jornal e cartas, cujo tema é a leitura de seus livros. Sobre Sagarana, 

sua obra de estreia, além dos recortes de jornal que registram a recepção dos críticos, há, 

como já foi dito, oitenta e nove cartas e telegramas de leitores relatando suas impressões de 

leitura, o que torna esse material bastante significativo para os estudos da recepção e da 

leitura da obra literária. 

O estudo epistolográfico – como já visto – estabelece uma distinção entre carta e 

correspondência. Para a crítica Jeanne Bem (1999, p.114), enquanto a primeira é pontual, 

refere-se à carta que está sendo respondida, a segunda pode transformar a sucessão de cartas 

em uma história, o que a aproxima também dos estudos sócio-históricos. 

A partir desta perspectiva pode-se dizer que a correspondência sobre a recepção de 

Sagarana conta uma história: a história da recepção do livro de estreia de Guimarães Rosa, 
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narrada por alguns de seus leitores diretamente ao escritor. O período coberto pela 

correspondência de que aqui nos ocupamos é de 31 anos, e vai desde a publicação do livro em 

1946, até o ano da morte do escritor em 1967, o que demonstra um contínuo interesse tanto do 

público pela obra, como do autor pelas impressões de leitura desse público, principalmente ao 

levar-se em conta que a obra prima do escritor não é Sagarana, mas o Grande Sertão: 

veredas. 

A distribuição das cartas por ano é a seguinte: 

Tabela 3. Distribuição das cartas por mês e ano 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1963 1966 1967 

45 06 03 01 01 05 07 02 02 02 01 01 02 01 04 

Fonte. Elaborada pela autora. 

 

Mais da metade das cartas, quarenta e cinco, são datadas de 1946, ano da publicação 

de Sagarana. Isso confere a esses relatos de leitura o sabor de comida recém saída do forno, o 

que de maneira alguma desqualifica as demais cartas, pois elas contam outros capítulos da 

recepção da obra, além de continuar atualizando sua leitura. É da década de 1950 por 

exemplo, uma carta (Cx4cp67) que sonda a possibilidade de o texto rosiano ser traduzido para 

a língua espanhola, e um telegrama (Cx4cp55) do produtor/diretor de cinema Franco Zampari 

relembrando Rosa de seu interesse em filmar Sagarana. Da década de 1960, é carta 

(Cx4cp77) de Vasco Leitão da Cunha, parabenizando o autor por uma crítica de Sagarana no 

prestigiado The York Times, e a carta do cineasta Gerson Tavares (Cx4cp77), que, apaixonado 

por um conto de Sagarana, quer filmá-lo a qualquer custo. 

Observe-se também que a diminuição do número de cartas relativas a 1958, 1962, 

1964 e 1966, coincidem com a publicação respectivamente de Corpo de Baile e Grande 

Sertão: veredas em 1956 e Primeiras Estórias em 1962, que deslocaram a atenção do leitor 

para essas obras, diminuindo portanto os relatos de leitura de Sagarana. 

Se nessa correspondência, cada um dos leitores têm um papel significativo na tessitura 

da história da leitura de Sagarana, não menos significativo é o papel dos “não leitores”, ou 

melhor, daqueles que em suas cartas declararam ainda não ter lido Sagarana. Mesmo esses 

missivistas no contexto da correspondência revelam suas práticas de leitura e revelam-se 

como sujeitos históricos. 
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Tal é o caso da carta datada de junho de 1946, remetida por Getúlio Vargas, que tão 

somente agradece o recebimento de um exemplar de Sagarana. Fugindo à convenção 

epistolar, a assinatura manuscrita vem logo após o vocativo. O restante da carta é 

datilografado, sugerindo que o corpo da mesma, talvez não tenha sido escrito pelo remetente, 

talvez sequer lido, apenas assinado junto a outros documentos. Entretanto, o timbre do papel 

da carta, “Assembleia Nacional Constituinte”, revela a imagem como Vargas agora queria ser 

visto: não o mais o ditador, mas o democrata. Para tal, associa seu nome à elaboração da nova 

constituição. Aqui, o remetente Getúlio Vargas, assemelha-se a Janus, deus grego 

representado por duas faces que olham para direções opostas: o passado e o presente, a 

ditadura e a democracia. 

Há ainda uma outra carta (Cx4cp01), ou melhor, um pequeno bilhete, que também não 

relata impressões de leitura do remetente, mas que ganha relevância, dentre outros aspectos, 

por ser o primeiro texto do conjunto, aquele que abre a correspondência sobre a recepção de 

Sagarana. Datada de 4 de abril de 1946, dia do lançamento do livro de estréia de Rosa, essa 

carta pode fazer as vezes de folha de rosto, ou mesmo de epígrafe desta correspondência, uma 

vez que, nessa abordagem preliminar, considera-se a correspondência como um livro que 

conta a história da leitura de Sagarana ao longo de três décadas. Outro detalhe que torna essa 

carta bastante singular é o fato de ela ser a única que guarda também o envelope. Isso ocorre 

porque o endereçamento faz as vezes de vocativo, tornando o conjunto, envelope e papel de 

carta, indissociáveis. 

Brevíssima, essa carta não contém impressões de leitura da obra de estreia de Rosa, 

mas revela percepções do remetente sobre a literatura, que dialogam respectivamente com 

Antonio Candido e Jauss: “Triunfo e felicidade pelo nascimento do ‘Sagarana’” (Cx4cp01), 

são seus dizeres. Pode-se estabelecer aí, uma relação entre a expressão “nascimento de 

Sagarana”, e o sistema literário proposto por Antonio Candido 

 

[...] a existência de um conjunto de produtores literários, mais ou menos conscientes 

de seu papel; um conjunto de receptores, formando os diferentes tios de público, sem 

os quais a obra não vive; um mecanismo transmissor, (de modo geral uma linguagem, 

traduzida em estilos), que liga uns aos outros (CANDIDO, 1975, p.23-25). 

 

Sagarana começara a configurar-se nove anos antes quando o volume intitulado 

Contos, concorrera ao prêmio Humberto de Campos, restringindo-se portanto o número de 

exemplares, aos leitores especializados que compuseram o júri. Logo, o público não teve 
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acesso ao livro, que na visão desse remetente nascerá apenas quando entrar no mercado para 

ser li(consumi)do, ou seja, quando o circuito do sistema literário efetivamente fechar-se, o que 

sinaliza a importância dada ao público leitor pelo remetente. 

Alusão indireta às práticas de leitura do remetente é a assinatura Sag-XXXX-na. Ao 

inserir seu nome no meio do título do livro, misturando-se, confundindo-se a ele, o remetente 

mostrou dois aspectos da leitura de textos literários. O primeiro, remete ao postulado da 

estética da recepção formulado por Jauss (1976, p.178) que diz que é o leitor quem atualiza a 

obra literária através de sua leitura, injetando-lhe vitalidade, perpetuando-a através dos 

tempos. O segundo, é o caráter de espelho, os mecanismos de identificação que a obra 

literária faculta, e que serão bastante explicitados em algumas cartas, desta vez por leitores 

que efetivamente leram Sagarana, e relataram suas impressões de leitura. 

A análise da correspondência sobre a recepção de Sagarana comporta vários recortes. 

Na tabela a seguir apresentada (Tabela 3) – para posterior discussão –, elencam-se temas 

recorrentes na correspondência, observando-se que os mesmos podem entrelaçar-se em uma 

mesma carta. 

Tabela 4. Temas 

Temas 

1. Crítica literária 

2. Releituras 

3. Dialogismo com literatura 

4. Memórias 

5. Leitura filosófico/metafísica 

6. Identidade do escritor 

7. Dialogismo com música, pintura e cinema 

8. Relatos de leituras de terceiros 

9. Linguagem/estilo 

10. Escolha dos melhores contos 

11. Verossimilhança 

12. Brasil desconhecido 

13. Língua brasileira e língua portuguesa 

14. Regionalismo e universalismo 

Fonte. Elaborada pela autora. 
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A tabela 4 indica o tema (1ª coluna), sua incidência ao longo da correspondência (2ª 

coluna), e o código IEB das cartas que o manifestam (3ª coluna). 

Tabela 5. Incidência dos temas na correspondência 

Tema Incidências Código das cartas 

Crítica 21 

cp7, cp12, cp14, cp23, cp24, cp26, cp28, cp29, cp33 cp34, 

cp36, cp37, cp39, cp41, cp46, cp50, cp51, cp72, cp77, 

cp82 

Releituras 15 
cp2, cp5, cp8, cp14, cp22, cp23, cp26, cp41, cp54, 

cp60,cp63, cp70, cp80,cp83, cp85 

Dialogismo com literatura 13 
cp12, cp15,cp27, cp28,cp33, cp37, cp38, cp41, cp48, 

cp53, cp68, cp70 

Memórias 10 cp2, cp21, cp22, cp24, cp40, cp46, cp48, cp52, cp63, cp73 

Leitura filosófica/metafísica 09 cp04, cp14, cp26.cp39, cp47, cp48, cp52, cp63, cp75 

Identidade do escritor 09 cp7,cp13, cp12, cp16, cp17,cp26, cp33, cp39,cp41 

Dialogismo com música, pintura e 

cinema 
07 cp7, cp16, cp23, cp36, cp38, cp41, cp48 

Relatos de leituras de terceiros 08 cp2, cp27, cp35, cp36, cp47, cp53, cp71,cp84 

Linguagem/estilo 06 cp5, cp7, cp12, cp47, cp48, cp88 

Escolha dos melhores contos 06 cp17, cp5, cp33, cp70, cp71, cp80 

Verossimilhança 06 cp2, cp22, cp46, cp48, cp52, cp73 

Brasil desconhecido  06 cp15, cp20, cp24, cp38,cp69, cp83 

Circulação 06 cp7,cp14, cp26, cp27, cp47, cp48 

Língua brasileira e língua portuguesa 05 cp5, cp15, cp22, cp24, cp27  

Regionalismo e universalismo 03 cp27, cp41, cp48 

Fonte. Elaborada pela autora 

 

3.2 Circulação 

 

A correspondência sobre a recepção de Sagarana constitui-se em uma fonte preciosa 

para o conhecimento do funcionamento do sistema literário nos anos 1940, por revelar muito 

acerca da circulação da obra literária, desde o mercado editorial relativamente bem 

organizado do Rio de Janeiro (àquela época a capital do país), até a precariedade da 

distribuição em capitais de Estado e consequentemente em cidades do interior do país. Conta 

também o crescimento e amadurecimento do mercado cultural brasileiro que gira em torno da 

obra literária, expandindo sua circulação seja através das traduções para línguas estrangeiras, 
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seja através da adaptação para outros códigos semióticos. Conta ainda a importância das 

práticas informais de circulação e divulgação dos bens culturais. 

Da correspondência sobre a recepção de Sagarana, cinco cartas destacam-se – 

Cx4cp03, 05, 07, 67, 78 –, por contarem muito sobre a circulação da obra de estreia de 

Guimarães Rosa ao longo de quase três décadas. 

Em duas (Cx4cp03 e 07), o papel timbrado respectivamente das editoras Agir e 

Anchieta, aponta já para o conteúdo comercial, e a persona “profissional” dos remetentes. 

A primeira delas (Cx4cp3), datada de 23 de abril de 1946, portando dezenove dias 

após o lançamento de Sagarana, é assinada por Alceu Amoroso Lima, um dos fundadores da 

editora Agir, cujas publicações versavam principalmente sobre “religião, literatura brasileira, 

arte, pedagogia e livros didáticos (especialmente a coleção ‘Nossos clássicos’, reunindo obras 

das mais representativas da literatura luso-brasileira)” (HALLEWELL, 1985, p.408). 

 

ARTES GRÁFICAS INDÚSTRIAS REUNIDAS S. A. 

AGIR. Gráfica. Editora. Livraria. Representações. Máquinas.Tintas. Metal. AGIR 

Av Churchill,182-c                                                Endereço telegráfico Agirsa 

Fone 42-827- Caixa Postal 3291                            Rio de Janeiro – Brasil 

Illmo. Snr.                                                              Em 23 Abril de 1946 

J. Guimarães Rosa 

Palácio Itamaraty 

Prezado Senhor, 

Estando a nossa Editora interessada em lançar uma edição ilustrada do livro 

SAGARANA, de autoria de V. S., vimos solicitar-lhe a fineza de, caso esteja de 

acordo, marcar por um dos telefones 42-8327 ou 22-5961, dia, local e hora em que 

um representante nosso poderá procurar V. S. para assentar os pormenores 

indispensáveis. 

Gostaríamos de poder apresentar um trabalho gráfico bem cuidado, enriquecido por 

numerosas ilustrações, à altura, consequentemente, do mérito da obra de V. S.. 

Certos da aquiescência de V. S.a essa nossa solicitação, antecipamos os nossos 

melhores agradecimentos, nos subscrevemos 

Cordialmente, 

(assinatura manuscrita) 

--------------------------- Alceu Amoroso Lima 

Consultor Literário 

 

A relevância dessa carta começa pelo timbre de seu papel: a marca “Editora Agir” é 

uma grife já na época reconhecida, e que vai ampliando seu prestígio no cenário do pós-

guerra. De novo segundo Hallewell (1985, p.408),  
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os novos empreendimentos melhor conduzidos conseguiram sobreviver para 

fortalecer a indústria nos anos do pós-guerra. Destes, um dos mais importantes foi a 

AGIR – a livraria e editora Artes Gráficas Indústrias Reunidas S/A – cujo 

departamento gráfico acabou por ser vendido. O nome, porém, permaneceu. [...] O 

primeiro título da editora foi A descoberta do outro, autobiografia espiritual de 

Gustavo Corção, que produziu um impacto sensacional quando de sua publicação 

em 1944. Um dos primeiros êxitos foi a encantadora história para crianças de Saint-

Exupéry, O pequeno príncipe, cujos direitos de publicação no Brasil, só foram 

adquiridos quando a Globo de Porto Alegre, que os havia comprado logo depois de 

sua publicação original, em 1943, decidiu não levar avante a edição. Desde então, o 

livro mantém uma firme vendagem, tendo atingido sua 21ª edição em 1980. A AGIR 

também goza da reputação de ser a editora mais eficientemente administrada de toda 

a indústria editorial do Brasil, sob a presidência da Cândido Guinle de Paula 

Machado (HALLEWELL, 1985, p.408). 

 

A segunda razão da relevância dessa carta (Cx4cp3) é seu remetente. Alceu Amoroso 

Lima (1893-1983), já àquela época intelectual consagrado, escreve em função do cargo que 

ocupa na editora. A existência do cargo, “consultor literário”, expressão através da qual se 

identifica, já aponta para um mercado editorial relativamente bem organizado no Rio de 

Janeiro àquela época, e seu nome confere peso significativo à construção do discurso sedutor 

dessa carta. Alceu Amoroso Lima figura na História Concisa da Literatura Brasileira, 

(BOSI, 1975, p.540), como um dos críticos mais relevantes do século passado. 

 

Já vimos que saiu dos próprios modernistas uma nova prosa de idéias de que são 

exemplo artigos de Mário de Andrade, de Sergio Buarque de Holanda, de Rubens 

Borba de Morais, e de outros, impressos nas revistas do período áureo do 

movimento. O nome que, entretanto, ficou simbolizando a reflexão madura das 

novas poéticas é o de Tristão de Athayde, pseudônimo de Alceu Amoroso Lima, 

escritor que se manteve, (apesar de todas as suas reservas filosóficas), fiel ao 

reconhecimento histórico e filosófico do Modernismo. 

Leitor de amplos horizontes, soube definir a seu tempo as tendências e os limites 

irracionalistas do movimento (Estudos, 1927-1935) e deu à nossa história espiritual 

sínteses culturalistas amplas como a Introdução à Literatura Brasileira (1956) e o 

Quadro Sintético da Literatura Brasileira (1956). 

 

Reveladora dos bastidores do mercado editorial, a carta (Cx4cp3) dá a conhecer a 

Guimarães Rosa o interesse da Agir em lançar uma edição ilustrada do livro, cuja capa da 

primeira edição, de novo reproduzida abaixo, mereceu comentários negativos dos críticos 

Agripino Grieco e Wilson Martins. Publicados respectivamente nos periódicos O Jornal, em 

26/4/1946 e O Estado de São Paulo em 29/7/1946, as críticas feitas remetem à importância da 

materialidade do livro. 
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Figura 11. Capa da primeira edição de Sagarana. 

Fonte. Tertúlia bibliófila: http://tertuliabibliofila. 

blogspot. com/2010/08/joao-guimaraes-rosa-

apontamentos-para.html. Acesso em: 12 de maio de 

2011. 

 

 

Quanto à capa, é publicação da Sociedade Nacional de Agricultura e não de produto 

literário... (GRIECO, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

O livro nos aparece pessimamente apresentado. Não sei de capa mais capaz de 

recomendar um livro ao montão (MARTINS, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

 

Se os acenos da Editora Agir sugerem a existência de uma indústria gráfica 

relativamente bem desenvolvida à época, os comentários dos dois críticos apontam para a 

importância da materialidade da obra no pensamento crítico dos anos 1940. Pode-se supor que 

tal importância decorra da valorização por parte dos dois críticos do nível sensorial da leitura 

(MARTINS, 2003, p.42-43), nível este de leitura, equivocadamente associado apenas às obras 

direcionadas ao público infanto-juvenil. 

Mas, uma edição ilustrada não tem apenas uma intenção estética, embora esta pareça a 

mais óbvia. A ilustração também tem a função de facilitar a compreensão do texto escrito, o 

que vai ao encontro da solidariedade do editor para com aqueles leitores que tenham 

dificuldade com a leitura do livro, ou ainda a curiosidade de conhecer objetos e seres típicos 

do sertão mineiro. A importância que a ilustração assume no discurso crítico e editorial já 

mostra a abertura virtual de Sagarana e de toda a obra rosiana para o diálogo intersemiótico, 

principalmente com as artes plásticas e a fotografia, como mostrarão futuramente as 

ilustrações de Santa Rosa (1909-1956), Poty (1924-1998) e Luiz Jardim (1901-1987), 

elaboradas em colaboração com o próprio Rosa; e, além disso, as pinturas, desenhos e 
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xilogravuras de Arlindo Daibert (1998), cuja série Grande sertão: veredas além de merecer 

várias exposições como a do Museu da Arte Moderna do Rio de Janeiro no ano de 2007, 

também tem sido objeto de teses como a de Mendes (2008), Drummond (2004) e Nogueira 

(2006), as duas últimas publicadas em livro. 

No âmbito da fotografia, há o trabalho pioneiro de Bisiliat (1969), que parece ter 

aberto um caminho para outros diálogos entre a fotografia e o texto rosiano. Tais são os 

trabalhos de Costa (2001) e Neto (2007). 

Por serem raras as adaptações da obra rosiana para o público infanto-juvenil, vale a 

pena destacar o livro No longe dos Gerais (CRUZ, 2004). O texto escrito e as ilustrações são 

do mesmo autor, e dialogam não apenas com “Com o vaqueiro Mariano”, atualmente um dos 

capítulos do livro Estas Histórias (GUIMARÃES ROSA, 2001), mas também com as fotos 

tiradas por ocasião da expedição da qual Guimarães Rosa participou como vaqueiro, e que 

inspirou algumas das ilustrações do livro. 

Retornando à carta de Alceu Amoroso Lima, vê-se que talvez precocemente 

percebendo a abertura da obra rosiana para as artes plásticas, o remetente tenta seduzir o 

escritor. Para tanto, apela menos para o seu prestígio de crítico e escritor consagrado, que 

reconhece a excelência do texto rosiano, do que para a materialidade do livro, que merecerá 

“um trabalho gráfico bem cuidado, enriquecido por numerosas ilustrações, à altura, 

consequentemente do mérito da obra de V. S.”(Cx4cp3). 

Mas, se Alceu Amoroso Lima propõe uma edição ilustrada, talvez com a intenção de 

facilitar a leitura, ou de valorizar esteticamente o livro, outra é a direção da carta arquivada 

como (Cx4cp70). Nela, o crítico literário Gilberto Amado em 14 de agosto de 1954 (Cx4cp70), 

ao registrar que relia a 3ª edição revista de Sagarana, sugere que a 4ª edição tenha um glossário. 

Ora, um glossário – como a ilustração, um paratexto –, também tem a função de 

facilitar a leitura, e pode também ser ilustrado. 

 

Indispensável se me afigura que você faça um glossário. Sagarana – um glossário no 

sentido estrito, tecnológico do termo. Flora, fauna e... linguagem. Perdem-se 30 por 

cento do prazer da leitura por ignorância. Imagine você falando de uma planta, 

descrevendo-a no índice para a gente ------(?) ela. Não se esqueça de que os licuncun 

(?) o Pequeno Dicionário (?) que tenho aqui dava só a família a que pertence a 

planta oleácea, urticácea, papinlomácea, etc. Fica-se num vago danado.Seu livro dá 

prazer em mil leituras. Há sempre novidade. Lembra-se de como me referi à criação 

verbal contínua e múltipla para além do sentido do vocábulo em exemplos como “pé 

de borralhera” para o frissinha (?) (Cx4cp70). 
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O reconhecimento do caráter inovador do texto, bem como de sua complexidade, 

possivelmente tenham alicerçado a intenção de facilitar a leitura, potencializando a fruição, 

quer através de belas ilustrações (Cx4 cp3), quer através de um glossário (Cx4cp70). 

Se por um lado as sugestões de Alceu Amoroso Lima e de Gilberto Amado 

representam aparentemente duas perspectivas para uma mesma questão: a originalidade do 

texto rosiano, por outro lado as sugestões dos dois críticos também poderiam indicar o desejo 

de aumentar a circulação de Sagarana, conquistando um outro tipo de público, menos letrado. 

Nesse sentido, a sugestão de glossário proposta na carta de Gilberto Amado (Cx4cp70) 

no ano de 1954 (Grande Sertão: veredas e Corpo de Baile seriam lançados somente em 

1956), teria eco anos mais tarde no contexto jornalístico, quando outros críticos também 

sugeriram glossários para facilitar a leitura dos textos rosianos. 

Ruben Braga, ao resenhar Campo Geral para a Folha da Manhã em 13/3/1956 sugeriu 

que o livro “tivesse no fim, um vocabulário dessa linguagem de vaqueiros de Minas, para uso 

de leitores de outros lados do Brasil”. 

Oito anos depois, quando da terceira edição de Corpo de Baile, então desmembrado 

em três volumes (Manuelzão e Miguilim, Noites do Sertão e No Urubuquaquá, no Pinhém), o 

crítico Álvaro Augusto Lopes em artigo publicado em 16/10/1964 na Tribuna de Santos ainda 

pedia um glossário, observando que 

 

Tipos arrancados vivos do torrão agreste de nosso “interland”, com sua fala 

pitoresca, às vezes difícil de se entender, exigindo até um glossário, infelizmente 

omitido. Neste particular o autor faria uma excelente contribuição à sublíngua 

dialetal brasileira se editasse um vocabulário específico (LOPES, 1964). 

 

O desejo dos críticos brasileiros por edições acrescidas de um glossário foi atendido 

apenas nas traduções para as línguas italiana e espanhola. Corpo di Ballo (BIZZARRI, 1964), 

Grande Sertão (BIZZARRI, 1970) e Gran Sertón: veredas (CRESPO, 1967) tiveram nota e 

glossários de seus respectivos tradutores. 

A sugestão dos críticos brasileiros concretizou-se também na edição portuguesa de 

Sagarana. Publicada pela editora Livros do Brasil (edição sem data), tem prefácio e glossário 

do diplomata, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras desde 27 de julho de 2000, 

Alberto da Costa e Silva (1931). 
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Há um glossário ainda não publicado de Miguilim elaborado por Paulo Rónai, que 

contou com a colaboração do próprio Guimarães Rosa que em carta, respondeu ao 

questionário enviado pelo tradutor, crítico e amigo. 

 

Agora, Rónai, passo a fornecer a Você as respostas. Algumas, penso que Você já as 

terá suprido, aí mesmo [...]. Naturalmente nas respostas acima, você tem só o 

resíduo lógico, isto é, o que pode ser mais ou menos explicado, de expressões que 

usei justamente por transbordarem do sentido comum, por dizerem mais do que as 

palavras dizem; pelo poder sugeridor. Em geral, são expressões catadas vivas, no 

interior, no mundo mágico dos vaqueiros. São palavras apenas mágicas. Queira bem 

a elas, peço-lhe (GUIMARÃES ROSA apud ROSA, 1999, p.385-388). 

 

Trata-se das “Anotações para facilitar a leitura de Campo Geral”, preparadas para as 

dez aulas que Rónai ministrou sobre o livro homônimo na Universidade da Flórida no ano de 

1967. Elaboradas com o objetivo de ajudar a leitura dos falantes não-nativos de língua 

portuguesa, as anotações de Rónai não se limitam apenas ao léxico, mas são introduzidas por 

um pequeno resumo do enredo.
2
 

Se as pesquisas lexicográficas da obra rosiana realizadas no contexto acadêmico 

resultaram em publicações como as de Daniel (1968), Castro (1970), Martins (2001), por 

outro lado, os glossários publicados juntamente com o texto rosiano sugeridos em carta pelo 

crítico Gilberto Amado no ano de 1954 (Cx4cp70), ainda não aconteceram no âmbito das 

edições brasileiras. Isso é de se lamentar, uma vez que as preciosas anotações de Rónai, 

transcritas e comentadas por Perrone (2002, p.22-57) facilitariam em muito a leitura, 

potencializando a fruição também dos falantes nativos da língua portuguesa. 

Se Guimarães Rosa nunca escreveu um glossário para seus livros, embora colaborasse 

na elaboração dos mesmos respondendo às dúvidas dos tradutores e do crítico e amigo Paulo 

Rónai, no que concerne às traduções e às ilustrações, ele sempre participou ativamente do 

processo de elaboração das mesmas. 

Voltando à carta de Alceu Amoroso Lima (Cx4cp3), que acena com a possibilidade de 

uma edição ilustrada, dela emerge sobretudo a sensibilidade aguçada do leitor (pré-requisito 

do “consultor literário”), que talvez tenha percebido precocemente o fascínio do estreante 

Guimarães Rosa pelas ilustrações. Tal fascínio viria a público anos mais tarde, através de 

                                                 
2
 RÓNAI, Paulo. Notas para facilitar a leitura de Campo Geral, de J. Guimarães Rosa. Revista Matraga, Rio de Janeiro, 

v.14, pp. 22-57, dez./jan.2002. Disponível em: <http://www.pgletras.uerj.br/matraga/matraga14/matraga14a03.pdf>. 

Acesso em 10/9/2010. 

http://www.pgletras.uerj.br/matraga/matraga14/matraga14a03.pdf
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revelações de seus principais ilustradores, Santa Rosa, Luiz Jardim e Poty. Do terceiro, são os 

seguintes depoimentos: 

 

Rosa dava as ideias, sugeria os temas, mas raramente desenhava. Só quando havia 

um passarinho que eu não conhecia, ele tirava os óculos e fazia uma coisinha bem 

tosquinha mas exata. Só depois dessas conversas é que eu desenhava. 
Ele descrevia, me dizia o que queria e eu me virava para resolver o assunto [...] A 

capa do Corpo de baile? – essa ideia foi dele também: fazer as figuras da capa de 

frente, e da contracapa de costas, como se fosse um palco, como se fossem vistas 

pela plateia e pelos bastidores. Num dos volumes havia duas mulheres conversando, 

uma em traje de montaria. No dia seguinte recebi um telegrama dizendo que a 

mulher em traje de montaria tinha que parecer desquitada. Então, escolhi uma 

senhora lá, que por acaso era desquitada e desenhei a cara dela... [...] Os mapas das 

orelhas do romance, incluídas na segunda edição (1958), também foram concebidos 

em parceria. Foram quatro versões do mapa. O mapa era sempre o mesmo, mas as 

figuras ele mudava. “Essa praça. Tira mais um pouco. Acrescente esse diabo. Não, 

põe ali. Não, põe aqui. Até que chegou no ponto que ele queria (POTY apud 

PEREIRA, 2008, p.120). 

 

Em depoimento a Valêncio Xavier, Poty declara que nem sempre as orientações de 

Guimarães Rosa sobre as ilustrações de seus livros vinham acompanhadas de um porquê. 

Sobre as ilustrações dos contos “Duelo” e “Corpo Fechado”, ambos de Sagarana, segue-se o 

diálogo: 

 

V.X. – E esse pássaro atirando de cabeça no punhal, estranho, o que é? 

Poty – É marca de abrir porteira 

V.X. – E esse peixe chovendo nos fios de luz? 

Poty – Ah, não sei. 

V.X. – E você não perguntou a ele? 

Poty – Não, ele não daria explicações (POTY e XAVIER apud PEREIRA, 2008, p.119). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Ilustração de Duelo. 

Fonte. PEREIRA, 2008, p.119. 
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Voltando à carta (Cx4cp7), ela mostra ainda que, lançado por uma pequena editora, a 

Universal, que apostou no sucesso de um autor desconhecido do grande público e da maioria da 

crítica, Sagarana, aos dezenove dias de vida já era objeto do desejo de outra editora, a Agir. 

O movimento sugere um mercado editorial não apenas atento aos novos talentos, mas 

também aos lucros advindos dos sucessos de vendas. Reforça esta hipótese a observação de 

Hallewell (1985, p.18), mencionada anteriormente de que a Agir foi a mais bem administrada 

editora de toda a indústria editorial brasileira. Exemplo dessa bem sucedida administração foi 

a aquisição por parte da Agir dos direitos autorais de O pequeno príncipe, como já citado 

anteriormente. Caso Alceu Amoroso Lima tivesse conseguido arregimentar o estreante 

Guimarães Rosa para as fileiras da editora Agir, ele teria garantido um outro sucesso de 

vendas, haja vista a primeira edição de Sagarana haver-se esgotado em dois meses, e as 

inúmeras reedições da obra rosiana. 

Embora Alceu Amoroso Lima não relate suas impressões de leitura, uma vez que o 

objetivo da carta (Cx4cp3) é arregimentar Rosa para a editora Agir, infere-se tanto pela 

função que exerce junto à empresa, quanto por sua trajetória de escritor e crítico, que leu 

Sagarana, analisou-o e julgou-o merecedor de edição mais caprichada, quer pela qualidade do 

texto, quer pelo sucesso de vendas que já se figurava. Se nessa carta o remetente não comenta 

sua leitura, em outra carta (Cx4cp43) os bastidores dessa primeira missiva ficam devassados. 

O escritor e amigo de Guimarães Rosa, Geraldo França Lima, relata a ele o 

arrebatamento quase juvenil com que Alceu Amoroso Lima, (ou melhor, Tristão de Athayde) 

saudou Sagarana. 

 

Rosa, Velho de Guerra: 

O Tristão de Athayde veio aqui no domingo passado, dia 1º, paraninfar uma turma 

de normalistas do Colégio Imaculada, e o visitei, tão logo chegou. Conversa vai, 

conversa vem, abordamos “Sagarana” – e se v. visse como se expressou sobre o 

livro e sobre o autor! Era uma torrente humana de entusiasmo e de encantamento! 

Conhece um por um todas as personagens desse livro extraordinário. O nosso amigo 

------ (?) Sr Augusto das Pindaíbas não só o prendam – absolvam-no por completo – 

como o arrebatou! Disse-me ele que classifica este conto como um dos mais belos 

da literatura universal! Achou o estilo do livro “másculo e empolgante”. Disse-me 

que não conhece você pessoalmente, mas que breve vai procurá-lo para focalizar 

com v.outros aspectos do livro. 

Depois me falou que lhe havia escrito uma carta, em nome de não sei de qual 

companhia, oferecendo-se para editar Sagarana de novo. O raio do homem falou 

uma hora, sem exagero, sobre v. Disse que v. já é um dos grandes da literatura 

brasileira, que seu livro é “real”, “vivo” e um “emaranhado de beleza”! (Cx4cp43). 
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Mas, se – como já mencionado –, a carta de Alceu Amoroso Lima (Cx4cp3) sugere 

um mercado editorial relativamente bem organizado na cidade do Rio de Janeiro, é o avesso 

desta situação que se depreende do relato de Vicente Guimarães, tio do autor, que em carta de 

5/5/946 (Cx4cp7), assume tanto a persona do familiar, amigo e leitor, como a do representante 

comercial. 

 

Datilografada / post-scriptum manuscrito 

Remetente: Vicente 

Local/data: Belo Horizonte, 5 de maio de 1946 

Papel timbrado: 

Editora Anchieta S/A                                                 Edições e Livraria 

Caixa Postal 2946 – Fone 4-9285 

R. Xavier de Toledo,216 – São Paulo 

 

Belo Horizonte, 5 de maio de 1946 

Meu caro Joãozito, 

Estou encantado com o livro. Leio palavra por palavra e não perco nenhum trecho 

das admiráveis descrições. Estou ainda na página 247 às voltas com o Manuel Fulô. 

Mas esta carta não é para fazer apreciação de Sagarana. 

É urgente que você fale com seu editor para mandar seu livro para ser vendido em 

Belo Horizonte. Tenho feito muita propaganda e também as notícias nos jornais do 

Rio de Janeiro e as críticas têm chegado aqui causando ansiedade. Preciso também 

que você me mande dois retratos seus para completar a propaganda. Já tenho uma 

página na “Alterosa” para noticiar Sagarana. 

Caso seu editor não tenha representante em Belo Horizonte, você poderá indicar-me. 

Já represento a Editora Anchieta de São Paulo. Tenho 40% sobre a capa e dou 30% 

aos livreiros, ficando com 10%. Tiro os pedidos em 3 vias. Dou uma ao freguês, fico 

com uma, e envio a outra à Editora, para faturamento. Se a Editora Universal 

concordar em me dar a representação nesta Capital, pode mandar-me inicialmente 

200 Sagarana. 

Estamos de parabéns com a tua estréia. 

O tio muito amigo, Vicente 

Ps: Mande-me um exemplar para Mario Casassanta e outro para “Alterosa”, ou 

melhor, para Miranda e Castro, diretor do “Alterosa”. 

 

Mais rápida do que a distribuição dos livros, a crítica amplamente favorável a Sagarana, 

veiculada pelos jornais chega primeiro aos ouvidos dos leitores. Some-se a isso a propaganda 

informal, o boca-a-boca disseminado por esse leitor, que gera segundo ele, uma grande 

expectativa do público que quer adquirir o livro, mas não o encontra nas livrarias. Ao descrever 

seu modus operandi como representante da Editora Anchieta, o remetente além de revelar 

cifras, destaca o importante papel dos livreiros na circulação da obra literária nos anos 1940. 

É importante observar que a Editora Anchieta S/A não aparece no índice remissivo da 

edição mais recente da obra O livro no Brasil (HALLEWELL, 2005), embora a carta de 

Vicente Guimarães sugira ser esta uma empresa relativamente bem organizada, que 

possivelmente não tenha sobrevivido ao cenário pouco favorável do pós-guerra, ao contrário 
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da Editora Agir, que primou pela excelência da administração, superando assim, os ventos 

adversos ao mercado editorial brasileiro dos anos 1945-1955 (HALLEWELL, 1985, p.408). 

Ao assumir a persona de divulgador, o escritor, jornalista e tio de Guimarães Rosa Vicente 

Guimarães evidencia o papel das principais mídias da época na circulação da literatura: o jornal e 

a revista – para cujos diretores ele recomenda o envio da obra – e o boca-a-boca. Indica também a 

curiosidade do público em conhecer a imagem do escritor estreante, concretizada na praxe da 

publicidade de livros que costuma estampar o retrato do autor na quarta capa. 

O denominador comum entre as duas cartas (Cx4cp3 e Cx4cp7) talvez seja a empatia 

com o público leitor, quer facultando-lhe uma melhor compreensão através de ilustrações, 

quer o prazer estético através da edição bem cuidada, ou ainda a compra do livro através de 

uma boa rede de livreiros, sem falar na satisfação da curiosidade em conhecer a fisionomia do 

autor, tudo isso apontando para o livro como um bem de consumo. 

Entretanto, é o post-scriptum da carta, “Mande-me um exemplar para Mario Casassanta e 

outro para ‘Alterosa’, ou melhor, para Miranda e Castro, diretor do ‘Alterosa’” (Cx4cp7), que 

revela a prática de circulação que mais reverbera nas demais cartas sobre a recepção de Sagarana: 

o envio do livro como presente, cortesia que parece ter inicialmente duas intenções. 

A primeira seria estimular a leitura do livro por parte de formadores de opinião, já que, 

como se verá a seguir, a imensa maioria daqueles que recebiam o livro de presente eram 

leitores capazes de cativar outros leitores. 

A segunda refere-se ao protocolo de cortesia segundo o qual, aquele que recebe o 

presente deve agradecer, o que implicaria em princípio, na leitura do livro, ou parte dele, 

fornecendo um feed-back precioso ao escritor. 

 

Não estranhe a tardança com que, acuso e agradeço seu “Sagarana”, dedicado que 

me foi ao coração e ao espírito, este grandemente reconhecido e envaidecido. Seu 

livro é daqueles que a gente lê devagarzinho, saboreando página por página, 

atardando-se em certos lugares para contemplar embevecido a paisagem ou para 

meditar nas tragédias envolvendo certas personagens descritas por mão de mestre 

(Cx4cp14). 

Recebi seu livro, seu excelente livro, seu régio presente. Não lhe quis escrever 

mesmo para um simples agradecimento, antes que o tivesse lido (Cx4cp35). 

 

As cartas que agradecem o envio do presente totalizam 26 (Cx4cp2, 

4,5,8,12,17,18,19,23,21,25,29,32,35,46,50,57,58,61,63,64,69,71,73,81,84), o que corresponde 

a mais de um terço das cartas da correspondência. 
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Quanto aos remetentes que agradecem o presente, pode-se agrupá-los em três 

subconjuntos. O primeiro são os familiares, composto por três cartas (Cp4cx2, 32, 84). O 

segundo corresponde a amigos ou colegas de trabalho, que são em número de doze (Cx4 cp 4, 

12, 19, 29, 35, 57, 61, 63, 64, 69, 73, 81). E o terceiro subconjunto, composto por intelectuais 

(escritores, críticos literários, jornalistas e políticos), totaliza treze cartas (Cx4cp5, 8, 18, 21, 

23, 25, 50, 57, 58, 61, 64, 71), contando-se duas vezes a carta do tradutor e crítico Paulo 

Rónai (Cx4cp5), que comunica a Guimarães Rosa já haver entregue o exemplar de Sagarana 

destinado a Aurélio Buarque de Holanda. 

Ora, ao considerar-se o peso de tais figuras no campo da inteligência brasileira da 

época, pode-se inferir que o livro ofertado a elas pode fazer parte de uma estratégia elaborada 

com dois objetivos. São os seguintes os remetentes das cartas que acusam e agradecem o 

recebimento de Sagarana. 

Tabela 6. Remetentes que agradecem o livro de presente 

Destinatário Cargo/Função Código IEB/USP 

Paulo Rónai Crítico literário, tradutor Cx4cp5    2/05/1946 

Aurélio Buarque de Holanda Crítico literário, escritor, tradutor, lexicógrafo Cx4cp5    2/5/1946 

Francisco M. F. de Andrade Jornalista  Cx4cp8     6/5/1946 

Monteiro Lobato Escritor, crítico literário, editor Cx4cp18   25/5/1946 

Carlos Drummond de Andrade Escritor, crítico literário, jornalista Cx4cp21    1/6/1946 

Geraldo França Lima Escritor Cx4cp23    2/6/1946 

Getúlio Vargas Presidente da República, membro ABL. Cx4cp25    11/6/1946 

Almeida Sales Jornalista, crítico literário Cx4cp50    21/5/1948 

Claudio de Souza Escritor, membro ABL Cx4cp57    4/12/1951 

Gustavo Capanema Político, Ministro da Educação Cx4cp58    15/12/1951 

Maurício Nabuco Escritor, diplomata Cx4cp61    15/2/1952 

Nertan Macedo Escritor, jornalista Cx4cp64    31/4/1950 

Rosemar Pimentel Crítico literário Cx4cp71    ? /1/1955 

Fonte. Elaborada pela autora 

 

O primeiro, e mais evidente objetivo do envio do livro tem a ver com o status de 

formadores de opinião dos intelectuais acima elencados, que provavelmente teceriam 

comentários acerca de Sagarana com pessoas próximas, possivelmente outros intelectuais, 

criando assim, um “boca-a-boca” favorável ao livro. Se esta expectativa realmente existiu, 

passagens de algumas cartas sugerem que elas foram satisfeitas. 
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Eu já estava enciumadíssima ouvindo várias opiniões sobre o livro – entre elas a de 

um celebrado autor brasileiro editado aqui (Raquel, Cx4cp27). 

E eu sou um deles, com medo até que me apelidem de Cícero, “o Sagarana”, tal o 

reclame que faço do seu livro (Cícero Marques, C4cp37). 

Mas há para mim no seu livro um mérito que há dias fiz ressaltar em conversa com 

amigos (Américo Pimentel, Cx4cp24). 

 

E esse “burburinho” parece ter chegado aos ouvidos de Monteiro Lobato (Cx4cp18) 

antes mesmo de ele haver recebido o livro de presente, o que sugere a eficácia da estratégia. 

“Acabo de receber das mãos de D. Neusa Santos o seu livro de contos SAGARANA, do qual 

já ouvi falar muito bem aqui e em Belo Horizonte.” (Cx4cp18). 

O segundo objetivo tem a ver com a estrutura precária da editora Universal, que, como 

demonstra a já comentada carta de Vicente Guimarães (Cx4cp7), parece não ter contado com 

um sistema de divulgação e de distribuição eficientes. 

Que a estratégia foi bem sucedida, fica sugerido pelos comentários verbais ouvidos 

por Lobato (Cx4cp18), bem como por manifestações escritas. 

Paulo Rónai (Cx4cp5) e Almeida Salles (Cx4cp50) prometem escrever ensaios críticos 

sobre Sagarana, enquanto Rosemar Pimentel (Cx4cp71) envia-lhe uma cópia datilografada de 

ensaio crítico antes mesmo de sua publicação. 

 

Acabo de ler o volume e ainda estou sob a impressão excepcionalmente forte que 

exerceu sobre mim. Das muitas coletâneas de contos que já li, poucas me 

empolgaram a este ponto. Embora me considere apenas um estudioso de literatura e 

nunca tenha tido pretensões de crítico ou ensaísta, não poderei resistir à tentação de 

analisar num artigo seus contos, cuja segunda leitura vou iniciar hoje (Paulo Rónai, 

Cx4cp5). 

Devo-lhe esta carta há muito tempo. Recebi o “Sagarana” e a impressão que me 

causou foi tal que adiei a carta, pensando em escrever umas notas no “A Manhã” ou 

em procurá-lo pessoalmente na oportunidade de uma viagem que afinal não se 

realizou (Almeida Sales, Cx4cp50). 

Mando-lhe, numa datilografia medonha, o que escrevi sobre Sagarana. [...] As linhas 

que ora lhe mando devem ser publicadas no suplemento do próximo domingo 

(Rosemar Pimentel, Cx4cp71). 

 

A promessa de Rónai concretizar-se-ia no mesmo ano de 1946, quando foi publicado o 

belíssimo ensaio “A arte de contar em Sagarana”, incluído em edições mais recentes do livro. 

Na carta (Cx4cp5), o crítico (húngaro de nascimento), julga insuficientes seus conhecimentos 

acerca de certos tópicos da cultura brasileira –“língua, estilo e cor local” – o que o 
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impossibilitaria de tecer comentários acerca desses tópicos, mas “talvez possa me aventurar a 

examiná-lo de um ponto de vista especial, o da arte de contar, problema de que tanto me 

preocupo desde que estou compilando Mar de Histórias.” (Cx4cp5). 

É importante observar que a antologia de contos mundiais Mar de histórias foi uma 

grande empreitada de Paulo Rónai e de Aurélio Buarque de Holanda, constituída por dez 

volumes de contos que incluía também a tradução. Iniciada em 1942 – teve o primeiro volume 

publicado em 1945 –, foi concluída em 1987. 

Outro exemplo do sucesso da estratégia de oferecer o livro como brinde a pessoas que 

poderiam alavancar a circulação da obra não apenas com comentários verbais, mas 

principalmente escritos, vem de Carlos Drummond de Andrade. 

Em carta datada de 1º de junho de 1946, Drummond agradece o presente e expressa 

concisamente sua impressão favorável, relacionada ao aspecto identitário – “[...] agradeço a 

oferta de um exemplar de seu notável livro de histórias mineiras, que, recomendando-se aos 

leitores por sua alta qualidade literária, tem para esse leitor da mesma província, o particular 

encanto das coisas de família.” (Cx4cp21). 

Dias antes, em 26 de maio de 1946, Drummond publicara no jornal Correio da 

Manhã, sob o título “Domingo”, um comentário favorável a Sagarana (Arq JGR/IEB-USP-

R1), que, não pararia por aí. Nove anos mais tarde, em 1955, Sagarana seria eternizado no 

poema homônimo, publicado no livro Viola de Bolso, não sem motivo, no capítulo “Meigo 

Tom”. 

 

SAGARANA 

Que Mão sutil, quase divina, 

de artista chim, em porcelana 

da era dos Mings – a fabulosa –  

fora capaz dessa tão fina  

maravilha de “Sagarana”? 

Só mesmo tu, Guimarães Rosa (DRUMMOND DE ANDRADE, 1967, p.380). 

 

Já o escritor Ezequiel Ubatuba, em carta datada de Hanover, 24 de setembro de 1947 

(Cx4cp48), declara: “Nunca é tardia a penitência... porque só agora leio seu magnífico 

Sagarana, na segunda edição, do Rio enviado por um intelectual amigo”. 

Embora não fique claro se Ezequiel Ubatuba foi presenteado com o livro, ou se ele 

próprio solicitou o envio, chama a atenção o fato de haver sido um intelectual o remetente. 
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Isso parece evidenciar tanto a força da divulgação boca-a-boca, quanto os ensaios críticos e 

resenhas publicados nos jornais, elaborados por intelectuais, e que repercutiram fortemente 

entre os próprios intelectuais. 

A exemplo de Vicente Guimarães, Antonio Azeredo da Silveira (Cx4CP39), amigo e 

diplomata de carreira, exercendo suas funções em Havana, Cuba, em post-scriptum pede a 

Guimarães Rosa “não se esqueça – os dois exemplares, prometidos, de Sagarana”. 

Embora o remetente, ao contrário de Vicente Guimarães, não declare para quem serão 

entregues os livros, infere-se que os agraciados serão pessoas do convívio do remetente, já 

que o mesmo missivista, em outra carta (Cx4cp26), novamente no post-scriptum assume a 

persona de divulgador: “Desculpe as correções. Foi a pressa. Virei anúncio de carimbo de 

correio. Em toda carta que escrevo, aos tios, aos primos, aos amigos, ponho o letreiro. “LEIA 

SAGARANA”, é obra de civilização o que trato de fazer”. 

Vicente Guimarães (Cx4cp7) já enfatizara bastante a força da imprensa, capaz de criar 

um público ávido pela leitura de Sagarana, o que também reverbera em várias cartas, haja 

vista ser a “crítica literária” (veiculada pela imprensa) menção frequente (vinte e uma), ao 

longo da correspondência. 

Assinale-se também que os remetentes que declaram haver lido crítica veiculada pelos 

jornais referem-se menos ao nome do periódico do que ao nome do articulista, o que em um 

primeiro momento parece apontar para um sólido prestígio do articulista, cujo nome ecoa 

mais fortemente do que o nome do jornal. 

 

“Correio da manhã”, “Suplementos” e “O Jornal”, crônica de Álvaro Lins, Grieco, 

Genolino – caricaturas, carícias, carinho! (Geraldo França Lima, Cx4cp23). 

Acabo de ler a crítica do Eloy Pontes sobre o seu livro, e tive o prazer de ver o autor 

de “Sagarana” julgado pelo nosso melhor comentarista, que o classificou como um 

dos grandes escritores brasileiros que – “... se contam pelos dedos e... ainda sobram 

dedos...” [...] Muito bem disse Eloy Pontes, que um português ao ler “Sagarana” 

muito vagamente o entenderia (Américo Pimentel, Cx4cp24). 

Depois de ter lido os artigos que me têm vindo daí – e, alguns são bons e mesmo 

excelentes como o do Álvaro Lins que me pareceu o melhor (Azeredo da Silveira, 

Cx4cp26). 

Mas, agora, as críticas de Agripino Grieco, Eloy Pontes, Lauro Escorel, Altamir de 

Moura e Renato Almeida, autoridades no assunto, não me surpreenderam 

(Cx4cp28). 

Eventualmente, conheci algumas críticas publicadas na imprensa e dei-me conta do 

sucesso alcançado pela sua obra (Francisco, N. de Lima, Cx4cp29). 

O que andaram dizendo os críticos é absoluta verdade (Henrique Mindlin, 

Cx4cp36). 



 

 

76 

O Antonio Candido, na crítica do “Sagarana”, fala na semelhança de assuntos 

tratados por Afonso Arinos no livro “Pelo Sertão” (Cícero Marques, Cx4cp37). 

Seu livro está consagrado pela crítica e pelo público (Claudio de SouzaCx4cp57). 

 

Mas, a mídia impressa também é imagem, e Vicente Guimarães (Cx4cp7) tem plena 

consciência disso, uma vez que, como já apontado, para compor o artigo que escreverá sobre 

Sagarana solicita “que você me mande dois retratos seus para completar a propaganda.” 

Dois leitores comentam retratos de Guimarães Rosa publicados em jornais. 

O primeiro, é o diplomata e amigo pessoal do escritor, Antonio Azeredo da Silveira, 

que, em uma longa missiva em que comenta os vários recortes de jornais enviados pelo 

próprio Guimarães Rosa, detém-se mais no retrato do que no texto do articulista, que ele 

comenta muito brevemente. 

 

O teu retrato, a crayon, que acompanha o artigo do Sr Luiz Magalhães, agradou-me 

muito, especialmente porque há em teus olhos aquela expressão far(v)ondre? com 

que você se apresenta geralmente em público, como se ele, o público, estivesse se 

imiscuindo em tua intimidade. Tudo o que o artigo diz, ademais, está bom e certo 

(Azeredo da Silveira, Cx4cp39). 

 

Já um outro missivista (Cx4cp16), que declara não ser conhecido do escritor, embora 

tenha visto o retrato de Guimarães Rosa em um jornal, possivelmente ilustrando um artigo 

crítico, associa a imagem física do escritor à própria obra, Sagarana. 

 

Vi fotografia de V. S. no “Correio da Manhã”. A sua altivez física completa a 

impressão que o livro deixa: trata-se de um homem ------(?) corpo são, inteligência 

poderosa servida por uma cultura bem orientada. Um homem como o divino Eça 

achava difícil encontrar-se ( Raimundo de Melo Filho, Cx4cp16)  

 

3.2.1 Traduções para línguas estrangeiras 

 

A terceira carta (Cx4cp05), selecionada como sugestiva do sistema literário na medida 

em que é reveladora dos bastidores do mercado editorial, evidenciando o peso principalmente 

das traduções e da crítica literária é assinada por Paulo Rónai. 
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Cx4cp05 

Datilografada 

Remetente: Paulo Rónai 

Local/data: Rio de Janeiro, 2 de maio de 1946 

Ver cp99 e cp122 

Rio de Janeiro, 2 de maio de 1946 

Ilustre Amigo e Senhor J. Guimarães Rosa, 

Recebi o seu livro Sagarana e apresso-me a agradecer-lhe a fineza de ter-se 

lembrado de mim. 

Por enquanto, desejo dizer-lhe já quais as qualidades que mais me prenderam. Uma 

rara originalidade antes de tudo: amplidão épica da narrativa; a riqueza 

extraordinária da língua e a flexibilidade do estilo; capacidade igualmente forte para 

o trágico e cômico; conhecimentos verdadeiramente enciclopédicos sobre plantas, 

bichos, costumes, superstições e tradições do Brasil e o conhecimento profundo do 

brasileiro, e, em geral, da natureza humana; uma curiosidade das mais vivas e uma 

excepcional faculdade de observação para satisfazê-la. Vários desses dotes 

encontram-se separados ou reunidos em outros escritores também; o que, a meu ver, 

lhes dá um colorido novo na obra do Amigo. É que a gente sente a subestrutura 

sólida de uma vasta cultura e o controle seguro de um escritor inteiramente 

consciente e lúcido. Por um efeito deveras admirável deste controle a sua cultura não 

prejudica a espontaneidade. 

Sagarana tem alguns aspectos que eu de maneira alguma poderia abordar: os da 

língua, do estilo, da cor local exigem apreciação de críticos e eruditos brasileiros. 

Mas, talvez possa me aventurar a examiná-lo de um ponto de vista especial, o da 

arte de contar, problema de que tanto me preocupo desde que estou compilando Mar 

de Histórias. A minha segunda leitura do livro obedecerá pois, a esse critério (E já 

prevejo uma terceira, exclusivamente consagrada a um estudo linguístico, só para 

mim, a fim de completar meus conhecimentos do português do Brasil; e uma quarta, 

inteiramente desinteressada, só pelo prazer de ler e saborear...). 

Quis comunicar-lhe também, lealmente, minhas restrições, mas não as tenho – a não 

ser que o estilo, às vêzes, me parece denso demais, “trop touffu”. Agora é bem 

possível que isto apenas seja uma prova do meu desconhecimento da língua 

brasileira e de seus inúmeros recursos. 

Talvez o meu interesse, a minha ordem de preferência, inteiramente subjetiva: A 

hora e a vez de Augusto Matraga, O burrinho pedrês, Duelo, A volta do marido 

pródigo, Corpo Fechado, São Marcos, Sarapalha, Minha Gente, Conversa de bois. 

Um de meus futuros projetos consiste na publicação de uma antologia húngara do 

conto brasileiro e, desde já, peço autorização para incluir o primeiro da lista acima 

(De certo, não será fácil traduzi-lo). Penso incluir nesse livro ao máximo doze 

contos, de outros tantos autores: Machado, Lima Barreto, Mário de Andrade, 

Alcântara Machado, Ribeiro Couto, Marques Rabelo, Haníbal Machado, Monteiro 

Lobato, Luís Jardim, Lia Correa Dutra, Aurélio Buarque de Holanda... Espero, aliás, 

que me ajudará com sugestões. 

Já entreguei ao Aurélio o exemplar destinado a ele. 

Permita-me assinar esta carta, além da estima e da amizade de sempre, com a minha 

nova e sincera admiração pela sua arte 

Paulo Rónai 

(assinatura manuscrita) 

 

Rónai acena com duas possibilidades. 

A primeira é a publicação de um artigo em periódico, cujo foco será a estrutura 

narrativa, uma vez que, como já mencionado, Rónai avalia insuficientes seus conhecimentos 

acerca da “língua, estilo e cor local” (Cx4cp5). 
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A segunda possibilidade, bem mais atraente no que diz respeito à circulação, é a 

tradução, que abriria as portas do mundo para Sagarana. 

 

Talvez o meu interesse, a minha ordem de preferência, inteiramente subjetiva: A 

hora e a vez de Augusto Matraga, O burrinho pedrês, Duelo, A volta do marido 

pródigo, Corpo Fechado, São Marcos, Sarapalha, Minha Gente, Conversa de bois. 

Um de meus futuros projetos consiste na publicação de uma antologia húngara do 

conto brasileiro e, desde já, peço autorização para incluir o primeiro da lista acima 

(De certo, não será fácil traduzi-lo). Penso incluir nesse livro ao máximo doze 

contos, de outros tantos autores: Machado, Lima Barreto, Mário de Andrade, 

Alcântara Machado, Ribeiro Couto, Marques Rabelo, Haníbal Machado, Monteiro 

Lobato, Luís Jardim, Lia Correa Dutra, Aurélio Buarque de Holanda...Espero, aliás, 

que me ajudará com sugestões. 

Já entreguei ao Aurélio o exemplar dele (Paulo Rónai, Cx4,cp5). 

 

Chama a atenção o discurso persuasivo de Rónai. A lista, que se inicia com Machado 

de Assis, Lima Barreto, Mário de Andrade e Alcântara Machado (já falecidos), prossegue 

com autores ainda vivos àquela época. 

Quem fecha a lista é o companheiro de Rónai na organização da antologia de contos 

mundiais, Aurélio Buarque de Holanda, seguido de reticências, o que marcaria o caráter quase 

irrecusável do convite, que, se aceito, ampliaria a circulação de Sagarana para além das 

fronteiras da língua portuguesa. 

A antologia húngara de contos brasileiros viria a ser publicada apenas em 1986. 

Segundo a dissertação de mestrado intitulada Paulo Rónai, um brasileiro made in Hungary, 

(SPIRY, 2009, p.39-40), 

 

Boszorkányszmbat de 1986 é um livro de contos brasileiros organizado, selecionado 

e anotado por Rónai: começa com um conto de Machado de Assis, passando por 

Lima Barreto, Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, 

em um total de 18 autores (SPIRY, 2009, p.39-40). 

 

Persiste a dúvida se Rónai incluiu ou não “A hora e a vez de Augusto Matraga” em seu 

projeto anunciado quarenta anos antes em carta a Guimarães Rosa, uma vez que na bibliografia 

consultada encontrou-se apenas uma tradução para a língua húngara. Trata-se de “A terceira 

margem do rio”, publicado em 1968 na revista Nagyvilág (OLIVEIRA, 2004, p.513). 

Em resposta ao e-mail de 4 de dezembro de 2010 (ver anexo), em que se pergunta a 

Spiry se Guimarães Rosa está entre os dezoito escritores brasileiros que compõem 
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Bozorkányszmbat, a pesquisadora gentilmente enviou a relação dos dezoito autores, o título 

do conto em húngaro e em português. 

Tabela 7. Contos de Bozorkányszmbat 

ESCRITOR TÍTULO EM HÚNGARO TÍTULO EM PORTUGUÊS 

Machado de Assis Egy apa-egy anya Pai contra mãe 

Afonso Henriques de Lima Barreto Aki tudott jávaiul O homem que falava javanês 

José Bento Monteiro Lobato Vevö a tanyán O comprador de fazendas 

Mário de Andrade Karácsonyi pulyka O peru de natal 

Aníbal M. Machado A liftes O ascensorista 

Rui Ribeiro Couto Boszorkányszombat Mistério de sábado 

João Alphonsus de Guimarães Eljött az éjszaka Eis a noite! 

António de Alcântara Machado Öt fazék arany As cinco panelas de oiro 

Luís Jardim Elvesztett draga táj Paisagem perdida 

Carlos Drummond de Andrade Flyópart Beira-rio 

Orígenes Lessa Fortaleza Roteiro de Fortaleza 

Marques Rebelo A Tijucai Szeszélyesek Caprichosos da Tijuca 

João Guimarães Rosa A folyóharmadik partja A terceira margem do rio 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira Apám kalapja O chapéu de meu pai 

Rachel de Queirós A kisasszony és a Bandza A donzela e a moura torta 

Lygia Fagundes Telles Gyerre nézzük meg a naplementés Venha ver o por-do-sol 

Oto Lara Resende Arckép a fiókban O retrato na gaveta 

Clarice Lispector Boldog születésnapot Feliz aniversário  

Fonte. SPIRY, Zsuzsanna. Mensagem pessoal, 2011 (ver anexos). 

 

Não é portanto com “A hora e a vez de Augusto Matraga” que Guimarães Rosa 

comparece à antologia longamente planejada pelo amigo, crítico e tradutor Paulo Rónai. Se 

em 1946 esse conto era apontado por grande parte da crítica – Álvaro Lins, Antonio Candido, 

Agripino Grieco e pelo próprio Rónai em carta (Cx4cp3) – como o melhor conto de 

Sagarana, atualmente “A terceira margem do rio”, lançado em 1962 como um dos contos de 

Primeiras Estórias, aparece para outros críticos, como a obra que melhor condensa o estilo e 

o pensamento rosianos. 

Tal é o ponto de vista de Oliveira (2004, p.513), que ao comentar as traduções de “A 

terceira Margem do Rio” para as línguas inglesa e alemã afirma que “nesse conto 

identificaram eles [alemães e norte americanos] um dos núcleos do pensamento rosiano, senão 

que a sua síntese”. 
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Também Perrone (2003, p.96) corrobora esse ponto de vista. Ao analisar a recepção da 

obra rosiana nos Estados Unidos no contexto da literatura latino-americana, verificou que 

“‘The third bank of the river’ apareceu em todas as antologias pertinentes de ficção latino-

americana [...] e se estabeleceu como obra e conceito representantes de JGR”. 

Talvez por essa razão – a representatividade – Rónai preferisse “A terceira margem do 

rio” a “A hora e a vez de Augusto Matraga”. Em todo caso, a escolha de Rónai parece 

evidenciar o crescimento qualitativo da escrita de Guimarães Rosa, bem como o 

amadurecimento e aprofundamento da fortuna crítica rosiana. 

Constituindo-se um instrumento imprescindível à ampliação da circulação da obra 

literária, a tradução para línguas estrangeiras abre ao escritor não apenas a possibilidade de 

aumentar o público leitor, mas principalmente a possibilidade de consagração mundial, haja 

vista o efeito de um prêmio Nobel na vida de um autor. 

Entretanto, a tradução do texto literário exige uma série de cuidados. 

Nesse sentido, a carta (Cx4cp67) datada de Rosário, 22 de setembro de 1953, aborda 

alguns aspectos preciosos, acerca da relação de Guimarães Rosa com seus tradutores. 

Manuscrita, o nome do remetente está ilegível. 

 

Meu caro Guimarães Rosa 

Recebi ontem a sua carta do dia 12 e muito lamento a sua decisão. Embora 

reconheça a extraordinária dificuldade de traduzir “Sagarana” acreditava que 

poderíamos chegar a fazer um bom trabalho. Adolfo Casalheanea (?), ex ministro da 

educação, bom conhecedor do idioma luso e pessoa de grande cultura, folclorista 

também poderia realizar satisfatória tradução castelhana sobretudo se estivéssemos 

em cima, submetendo qualquer dificuldade à sua apreciação no Rio e algum (?) 

decano da faculdade de Letras, Dr Frines (?) grande amigo meu. Se você quiser, 

podemos tentar sem nenhum compromisso. Você poderá recusar definitivamente em 

qualquer momento. A mim agradam as dificuldades... É preciso superá-las com 

trabalho e mais trabalho. E “Sagarana” bem o merece. 

Xingue o ------(?) por mim, pois há muito não me escreve. Desde que se encarapitou 

no Gabinete... 

Cumprimentos à sua esposa e aceite afetuoso abraço de seu amigo que muito 

desiludido ficou com a sua carta. 

(Assinatura Manuscrita) (Cx4cp67) 

 

Ao reconhecer a necessidade de condições singulares para a tradução de Sagarana, 

que demandaria “estivéssemos em cima, submetendo qualquer dificuldade à sua apreciação 

no Rio”, a carta antecipa um dos desdobramentos mais caros do contexto das traduções da 

obra rosiana: a necessidade do diálogo constante entre autor e tradutor, prática que 
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posteriormente resultaria na publicação da correspondência de Guimarães Rosa com seus 

tradutores. 

Tais são os casos de João Guimarães Rosa: correspondência com seu tradutor 

italiano Edoardo Bizzarri (2003), Correspondência com seu tradutor alemão Curt Meyer-

Clason (1958-1967) (2003) e Cartas a William Angel de Melo (2003), este último, seu 

tradutor para a língua espanhola. 

Por outro lado, a negativa de Guimarães Rosa, lamentada pelo remetente, talvez tenha 

duas razões. A primeira talvez tenha a ver com o fato de que no ano de 1953, o escritor já 

estivesse bastante atarefado com Corpo de Baile e Grande Sertão: veredas, duas obras de 

fôlego que seriam lançadas em 1956, como sugere carta a Mário Calábria de 7/12/1953, onde 

declarou já estar “escrevendo um livro, um livrão, um livralhão. São novelas labirínticas, 

nelas me perco, por elas quero me salvar. Vão ser 9 e já comecei a 6ª” (GUIMARÃES ROSA 

apud COSTA, 2006, p.33). 

A segunda razão pode estar relacionada aos cuidados de que Guimarães Rosa cercava 

seus lançamentos. Sabedor da dificuldade da tradução de sua obra, ele “se preocupava com 

todos os detalhes da recepção no exterior, intervinha no processo da tradução, e mantinha 

correspondência com os tradutores” (PERRONE, 2003, p.89). 

Ora, em meio ao processo de escritura de Corpo de Baile e Grande Sertão: veredas, 

mediar tão de perto, naquele momento, a tradução de Sagarana, seria tarefa praticamente 

impossível, como o próprio escritor dá a entender em outro trecho da já mencionada carta a 

Mário Calábria, de 7/12/1953. “Já estou resolvido. Daqui por diante é escrever sem parar. O 

destino do homem é o moto-contínuo. Agora, cesso. Já escrevi longo demais, o que me 

assusta. Quando a gente está no meio de um livro, as cartas saem sem vitamina.” 

(GUIMARÃES ROSA apud COSTA, 2006, p.33). 

As primeiras traduções de textos rosianos aconteceriam somente cinco anos depois 

daquela carta datada de Rosário, 23 de março de 1953 (Cx4 cp67), em que o escritor declina 

da oferta da tradução de Sagarana para a língua espanhola, como já apontado. 

Em 1958, “L’heure et la chance d’Augusto Matraga”, tradução de Antonio e de Georgette 

Tavares Bastos, publicado na antologia Les vingts meilleures nouvelles de L’Amérique latine. Em 

1959, Edoardo Bizzarri traduziria o conto “Duelo”, de Sagarana, para o italiano. A tradução foi 

publicada no periódico Il Progresso Ítalo-Brasiliano, n.6-7 (COSTA, 2006, p.40). 
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Tal fato, cruzado à já mencionada declaração do próprio Rosa que em carta de 

7/12/1953 a Mário Calábria revela não apenas estar escrevendo “um livralhão”, mas também 

que a escritura do “livralhão” compromete a qualidade do diálogo epistolar – bastante caro à 

tradução de sua obra – viabiliza a hipótese de que a negativa de Rosa à possibilidade de 

tradução de Sagarana para a língua espanhola no ano de 1953, deveu-se ao fato não só de ele 

estar escrevendo Corpo de Baile e Grande Sertão: veredas, mas também à dificuldade do 

diálogo frequente com seu tradutor, àquela época viável quase que exclusivamente por via 

epistolar. 

 

3.2.2 Adaptações fílmicas 

 

Tão cara à circulação da obra literária quanto a tradução para a língua estrangeira é a 

adaptação da obra literária para a mídia áudio-visual, cujos grandes representantes são o 

cinema e a televisão. Se a tradução para línguas estrangeiras expande a recepção para além 

das fronteiras nacionais, a adaptação para mídias áudio-visuais favorece a expansão dos 

limites da recepção para além do público mais letrado. 

A importância do mass media como propulsor da circulação da obra literária fica 

bastante evidenciado no caso da obra de Jorge Amado, cujas sucessivas adaptações para o 

cinema e a televisão nos anos 1970, 

 

constituíram-se em um marco diferenciador na história da recepção de Jorge Amado 

por ampliarem significativamente a vendagem de seus livros e por difundirem a sua 

figura de mediador cultural, exposta cada vez mais na mídia – fato comprovado 

pelas milhares de cartas enviadas por fãs e leitores anônimos a partir de 1970. A 

cada novela realizada a partir de suas narrativas, eram contabilizados milhões de 

exemplares vendidos. Esse efeito multiplicador de leituras não nos pode precisar 

outras leituras feitas via empréstimos de livros, quer por bibliotecas particulares, 

quer por bibliotecas públicas (SILVA, 2006, p.156). 

 

Se as cartas de Alceu Amoroso Lima (Cx4cp3), Vicente Guimarães (Cx4cp7), Paulo 

Rónai (Cx4cp5) e Vasili(?) (Cx4cp67) revelam os bastidores do mercado editorial, a última 

carta (Cx4cp78) selecionada como sugestiva do sistema literário, conta os bastidores do 

mercado cinematográfico, com sua dinâmica própria, sua relação com a obra literária e com o 

Estado. 
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Rio de janeiro, 25 de janeiro de 1967 

 

Caro Guimarães Rosa 

 

Na impossibilidade de ter contigo uma conversa longa, amistosa, minuciosa, venho 

pela presente lhe falar do assunto “O Duelo”. Nunca será demais dizer que sou 

“tarado”, “gamado”, “vidrado” pelo seu conto, o qual – como as paixões não 

correspondidas só aumenta a minha paixão... 

Mais uma vez venho ao Sr, diretamente, sem os bons préstimos do Darcy. Ele está 

doente e eu não quero incomodá-lo. 

Acontece que eu tenho que decidir o filme que vou fazer. Agora. Já. Isso porque há 

no momento uma ótima possibilidade para eu fazer um filme, e eu quero fazer “O 

DUELO”. Fazer bem. Sei que posso. 

Da vez passada o Sr me “empurrou” para o Oswaldo Sampaio (está lembrado?) e eu 

fui à São Paulo, conseguindo a promessa formal dele, que renunciaria à opção que 

detém, ficando ele de vir ao Rio, para pessoalmente, comunicar-lhe o fato. Mas, não 

veio, e eu, diante do impasse criado, acabei fazendo um filme com uma história 

minha “Amor e Desamor”. 

Este filme saiu no Rio em outubro p. passado (mandei-lhe um convite) e eu gostaria 

muito que o Sr. conversasse sobre ele e sobre a minha pessoa, com o Darcy, com 

Pedro Bloch e com o Carlos Heitor Cony. 

O meu filme já ganhou 4 Prêmios e está inscrito para representar o Brasil no 

próximo Festival de Cannes (seleção a ser feita pelo Itamarati). Espero que o Sr. não 

me faça fazer mais filmes, ganhar outros prêmios, e até mesmo um Prêmio 

Internacional, para então me dar “ O Duelo”!... Eu quero ganhar o Prêmio 

Internacional é com “O Duelo”! 

Eu tenho roteiro cinematográfico pronto para o seu conto. Mostrei-o ao Darcy e ele 

gostou muito. Fale com ele. Parodiando o “Sagarana”: “pra ser um dia de chuva..., 

só falta mesmo um pouco de chuva...,” eu poderia dizer que para fazer “O Duelo” só 

falta mesmo o Sr. me ceder os direitos... 

Assim, venho lhe propor, pelas minhas desculpas pela crueza da objetividade, a 

compra dos direitos d’“O Duelo” para o cinema, pela soma de CR$ 2.500.000 (dois 

milhões e quinhentos mil cruzeiros) cash. 

Gostaria aqui, sem o menor espírito alcoviteiro, de lhe dar uma informação sobre 

preços de direitos, etc., para o Sr. ter uma idéia da minha proposta. O Pedro Bloch 

acaba de vender os direitos de “Os Pais Abstratos” por 3.000.000, sendo que ele 

ainda vai colaborar no roteiro e na adaptação. Ora, eu lhe ofereço quase a mesma 

coisa, cash, o que elimina qualquer eventual problema para o Sr., e por um conto. 

Conto este, que pertence a um livro de contos, do qual já foi feito um filme, e espero 

sejam feitos outros. Quer me parecer que a minha proposta é justa e simples. Se bem 

que eu preferisse mil vezes fazê-la pessoalmente, e não por carta. 

Peço-lhe o obséquio de me dizer uma palavrinha: sim. Aceite e fique livre de mim! 

Mais uma vez as minhas desculpas e um abraço cordial, 

Gerson Tavares 

(Assinatura manuscrita) 

 

Escrita vinte e um anos após o lançamento do livro, a carta acima pode ser vista no 

contexto da correspondência sobre a recepção de Sagarana como representativa de um 

amadurecimento do sistema literário brasileiro, na medida em que este vai cada vez mais se 

profissionalizando, como mostram referências à remuneração do autor: 
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Parodiando o “Sagarana”: “pra ser um dia de chuva..., só falta mesmo um pouco de 

chuva...,” eu poderia dizer que para fazer “O Duelo” só falta mesmo o Sr. me ceder 

os direitos... [...] Assim, venho lhe propor, pelas minhas desculpas pela crueza da 

objetividade, a compra dos direitos d’“O Duelo” para o cinema [...] Gostaria aqui, 

sem o menor espírito alcoviteiro, de lhe dar uma informação sobre preços de 

direitos, etc., para o Sr. ter uma idéia da minha proposta. O Pedro Bloch acaba de 

vender os direitos de “Os Pais Abstratos” por 3.000.000 (Cx4 cp78). 

 

Outro indício desse amadurecimento são as cifras citadas pelo remetente. A fim de 

tornar mais transparente sua proposta – dois milhões e quinhentos mil cruzeiros à vista – o 

remetente coloca Guimarães Rosa a par da cifra da compra dos direitos autorais de um outro 

livro para o cinema. Trata-se de Pais Abstratos, do escritor Pedro Bloch, vendido por três 

milhões de cruzeiros. 

As vantagens? 

Guimarães Rosa estaria vendendo apenas um conto e não o livro todo como Pedro 

Bloch. Além disso, o autor de Sagarana estaria eximido de colaborar no roteiro e na 

adaptação, ao contrário de Bloch. Isso justificaria a diferença de quinhentos mil cruzeiros. 

Para se ter uma ideia do valor de dois milhões e quinhentos mil reais no ano de 1967, 

naquele ano o salário mínimo era de CR$105,00 (cento e cinco cruzeiros) 

(http://www.jfpr.gov.br/ncont/salariomin.pdf.). Um sobrado novo em um bairro de classe média 

(Sumarezinho) e uma “senhorial mansão cinematográfica duas piscinas” em bairro nobre 

(Pacaembu) custavam respectivamente Cr$37.000,00 (trinta e sete mil cruzeiros) e CR$660.000,00 

(seiscentos e sessenta mil cruzeiros) http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/2/12/2. Contudo, é 

preciso relativizar as cifras dos anúncios, uma vez que a inflação no ano de 1967 girava em torno de 

25% ao ano (LARA RESENDE, http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/395/336, 

acesso em 16/9/2011). 

Chama a atenção portanto, a boa proposta de compra dos direitos autorais de um único 

conto, levando-se em conta que Guimarães Rosa não colaboraria no roteiro do filme. Isso 

remete ao fato de que o escritor colaborou ativamente com seus ilustradores e principalmente 

com seus tradutores. De sua interação com os segundos resultou uma vasta correspondência, 

parte dela ainda não publicada. Entretanto, essa colaboração não foi remunerada. Isso sugere 

um amadurecimento do sistema literário brasileiro, ao menos no que se refere às suas relações 

com o mercado cinematográfico. 

Outro aspecto bastante importante que emerge dessa carta (Cx4cp78) é a rapidez com 

que o tempo flui. Embora o remetente credite sua ansiedade em realizar o filme ao fato de ele 

http://www.jfpr.gov.br/ncont/salariomin.pdf
http://acervo.folha.com.br/fsp/1967/2/12/2
http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/395/336
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ser “‘tarado’, ‘gamado’, ‘vidrado’, pelo seu conto, o qual – como as paixões não 

correspondidas só aumenta a minha paixão...” (Cx4cp78), a carta está eivada de expressões 

que remetem ao tempo. Não a um tempo qualquer, mas a um tempo urgente, definido, 

circunscrito, que deverá ser capturado: “mais uma vez venho ao Sr [...]. Acontece que tenho 

que decidir o filme que vou fazer. Agora. Já [...] Da vez passada o Sr me ‘empurrou’”. 

Parodiando Guimarães Rosa, pode-se dizer que o projeto do cineasta Gerson Tavares, 

assim como Augusto Matraga, também tinha a sua “hora” e a sua “vez”. O tempo é “agora”, 

porque ele já foi perdido uma vez, quando 

 

Da vez passada o Sr me “empurrou” para o Oswaldo Sampaio (está lembrado?) e eu 

fui à São Paulo, conseguindo a promessa formal dele, que renunciaria à opção que 

detém, ficando ele de vir ao Rio, para pessoalmente, comunicar-lhe o fato. Mas, não 

veio, e eu, diante do impasse criado, acabei fazendo um filme com uma história 

minha “Amor e Desamor” (Cx4cp78). 

 

A pressa do cineasta em comprar os direitos autorais do conto “Duelo”, além de 

obviamente estar relacionada à complexidade dos aspectos que envolvem uma produção 

cinematográfica, parece também relacionar-se a um momento especial tanto do cineasta, 

quanto da recepção da obra rosiana, que nos anos 1960 começava a concretizar o diálogo com 

as artes cênicas e o cinema. 

Para o teatro foram adaptados A volta do marido pródigo (1960) baseado no conto 

homônimo de Sagarana
3
, Boi de Carro (1967)

4
 adaptação do conto “Conversa de Bois” e 

João Guimarães Rosa: veredas, adaptação de vários textos de Guimarães Rosa
5
 (Cadernos de 

Literatura Brasileira Guimarães Rosa, 2006, p.341). 

A primeira adaptação de uma obra de Guimarães Rosa para o cinema ocorreria apenas 

em 1965, quando os irmãos Renato e Geraldo Santos Pereira adaptaram e dirigiram O Grande 

Sertão, baseados no romance Grande Sertão: veredas. No ano seguinte, em 1966, estreou A 

hora e a vez de Augusto Matraga, baseado no conto homônimo de Sagarana, com roteiro e 

direção de Roberto Santos. O filme teve também a participação do dramaturgo e ator 

Gianfrancesco Guarnieri, que escreveu alguns diálogos. A música ficou por conta de Geraldo 

Vandré. 

                                                 
3
 Direção e adaptação de Léo Gilson Ribeiro, montagem do Grupo Experimental de Teatro do Instituto Italiano 

de Cultura. 
4
 Teatro Chique-Chique, do Rio de Janeiro 

5
 Texto de Renata Pallottini, direção de Therezinha Aguiar. Encenado no Teatro Anchieta em São Paulo. 
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Se Guimarães Rosa não gostou de O Grande Sertão, o mesmo não aconteceu com A 

hora e a vez de Augusto Matraga, que “foi aprovada com louvor, e ele considerou que as 

mudanças introduzidas por Roberto, [...] não alteraram o sentido e isso era o que contava [...] 

a fidelidade ao sentido básico do conto, aos sertões” (SIMÕES, 1977, p.82). 

Assim como Guimarães Rosa, a crítica também aprovou o filme, que ganhou, em 

novembro de 1965, os prêmios de melhor filme, roteiro, diálogos, música e ator, da Primeira 

Semana do Cinema Brasileiro, que se transformaria depois no Festival de Cinema de Brasília. 

Em março de 1966, o filme estreou em São Paulo, sendo bem recebido pela crítica. A 

recepção favorável em dose dupla – escritor e crítica – possivelmente tenha pesado para que o 

Itamaraty indicasse A hora e a vez de Augusto Matraga como o representante do Brasil no 

Festival de Cinema de Cannes. 

Enredo semelhante parece repetir-se, agora no contexto epistolar. 

O cineasta Gerson Tavares constrói, em seu esforço de persuasão, um paralelismo 

entre o festejado filme de Roberto Santos, e seu filme Amor e desamor. Ele conta a 

Guimarães Rosa, que seu filme, (assim como o filme A hora e a vez de Augusto Matraga), 

também ganhou vários prêmios e também poderá ser indicado pelo Itamarati para representar 

o Brasil no Festival de Cannes. 

A importância do tempo na dinâmica da indústria cinematográfica fica evidente 

quando o cineasta Gerson Tavares revela que na impossibilidade de adquirir os direitos 

autorais do conto “Duelo”, teve que filmar uma outra história, escrita por ele mesmo. 

Entretanto, é quando ele declara que “há no momento uma ótima possibilidade para eu fazer 

um filme, e eu quero fazer “O DUELO” ”(Cx4cp78), o que salta aos olhos é a agudeza do 

senso de oportunidade de Gerson Tavares. Ele percebeu que aquele momento era favorável, 

pois todos os fatores que envolviam o complexo mercado cinematográfico pareciam convergir 

para a realização de seu projeto. 

Guimarães Rosa faleceria em novembro do mesmo ano de 1967, e o conto seria 

filmado por outro cineasta, Paulo Thiago, em 1973, sob o título de Sagarana, o duelo. 

A ênfase dada ao tempo na carta de Gerson Tavares (Cx4cp70), conduz à observação 

da longa maturação dos projetos relacionados à expansão da circulação da obra rosiana 

anunciados nessa correspondência. Eles levariam no mínimo, mais de uma década para a sua 

concretização. 
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No âmbito da tradução, a primeira – L’heure et la chance d’Augusto Matraga – levaria 

doze anos para ser publicada. Por sua vez, Paulo Rónai levou quarenta anos para publicar 

Bozorkányszmbat, a antologia húngara do conto brasileiro anunciada em carta (Cx4cp5) de 2 

de maio de 1946. 

O projeto de adaptar Sagarana para o cinema é dado a conhecer em telegrama de 18 

de outubro de 1951, em que Franco Zampari declara “peço não esquecer interesse Verafilme 

terah filmar brevemente Sagarana” (Cx4cp55). Entretanto, o projeto concretizar-se-ia apenas 

quinze anos depois. 

A carta do cineasta Gerson Tavares (Cx4cp78), também propicia uma reflexão sobre o 

peso do Estado como mediador da produção cultural. O fato de ser o Ministério das Relações 

Exteriores, e não o da Educação, Cultura ou um órgão não-estatal representativo da indústria 

cinematográfica o responsável pela indicação de um filme que representaria o Brasil em um 

festival de cinema estrangeiro, aponta para o papel do Itamaraty como uma espécie de fiador 

da cultura brasileira. É a instituição habilitada a fornecer o selo de qualidade à produção 

cultural brasileira. 

Nesse sentido, a carta de 30 de março de 1953 (Cx4cp68) também ilustra essa 

parceria. Nela, Murilo Mendes agradece o fato de haver sido “contratado pelo Itamarati para 

reger um curso de Estudos Brasileiros na Universidade de Madrid. Pelas conversas que tive 

com o nosso caro Álvaro Lins, estou certo de que você terá suficientemente colaborado na 

questão”. 

O Itamaraty contaria até mesmo com departamentos, cargos ou funções, que 

favoreceriam a produção cultural de seus ocupantes. O embaixador Ricupero (2006, p.71) ao 

discorrer sobre Divisão de Demarcação de Fronteiras, em que Guimarães Rosa atuou como 

diplomata, revela que “não é segredo para ninguém no Itamaraty que a velha Divisão ou 

Serviço de Demarcação de Fronteiras era considerada, em circunstâncias normais, um 

remanso apropriado para quem tem coisas mais interessantes ou prementes para fazer”. 

Tal era o caso do poeta e diplomata João Cabral de Melo Neto, que preferia o cargo de 

cônsul ao de embaixador, porque o primeiro permitia-lhe “desligar-se física e mentalmente do 

trabalho ao final do expediente, em geral curto. Do contrário, [...] não teria tempo material e 

espiritual para a poesia” (RICUPERO, 2006, p.71). 

Entretanto, é preciso relativizar o fato de ser o Itamaraty o porto seguro garantidor de 

uma renda que propiciará a construção de uma obra literária. No que concerne à circulação da 
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obra rosiana, as responsabilidades de diplomata parecem ter interferido negativamente 

justamente em um período de expansão da circulação da obra rosiana, quer através das 

traduções, quer das adaptações para o cinema e teatro. 

Em carta ao tradutor italiano Edoardo Bizzarri, Guimarães Rosa relata o peso de suas 

responsabilidades como chefe da Divisão de Fronteiras do Itamaraty. Em 1965 teve que fazer 

um estudo minucioso, que posteriormente resultaria na refutação das pretensões paraguaias 

com relação à fronteira brasileira. Relata também, o quanto isso custou à sua carreira de 

escritor. 

 

Várias vezes tive que trabalhar aqui no Itamaraty até as 5 horas da manhã... e 

comparecer no outro dia já às 9, para reuniões que duravam o dia inteiro. Tudo isso, 

sob a circunstância de ser, entre os oitenta milhões de brasileiros, o que é pago para 

cuidar do assunto, debaixo do peso dele. E com a saúde – como você sabe. E com o 

visceral medo de errar, a necessidade compulsiva de cuidar de todos os detalhes, a 

lentidão meticulosa do mineiro da roça, de terra onde os galos cantam de dia. Assim, 

fiquei fora e longe de tudo o mais, nem me lembrava que eu era Guimarães, não 

respondi às cartas das editoras estrangeiras, perdi dinheiro, sacrifiquei interessantes 

oportunidades, adoeci mais, soterrei-me (GUIMARÃES ROSA, 2003, p.180). 

 

A menção à renda perdida, e a “oportunidades interessantes” pode estar relacionada 

entre outras, tanto à expansão de recepção de sua obra, via traduções ou mass media, como à 

consolidação de seu prestígio como escritor. Entretanto, o que mais chama a atenção aqui é a 

profissionalização ainda incipiente dos agentes envolvidos no sistema literário, a começar 

pelo escritor. Em que pese a declaração do próprio Guimarães Rosa acima transcrita de que 

ele se considerava excessivamente centralizador e detalhista, sua atividade como escritor 

parecia ter atingido um grau de profissionalização de que ele próprio talvez não enxergasse a 

dimensão. O momento portanto, talvez demandasse profissionais – agentes literários – que 

cuidassem de sua carreira de escritor. 

Voltando ao fato de caber ao Itamaraty a indicação do filme que representaria o Brasil 

no Festival de Cinema de Cannes, isso parece relacionar-se menos à tradição de virem da 

diplomacia bons escritores como Aloísio Azevedo (1857-1913), Ribeiro Couto (1898-1965), 

Vinicius de Morais (1913-1980) ou Alberto da Costa e Silva (1931), do que à preocupação do 

Estado com a questão da identidade. Mais especificamente, com o olhar do estrangeiro sobre 

o país. Observe-se que se Murilo Mendes (Cx4cp68) ministrará o curso na Universidade de 

Madrid, quem o contratará e remunerará, será o Itamaraty. 
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Em todo caso, o que fica evidente, principalmente no caso da produção 

cinematográfica, é a relação de dependência dos produtores culturais com o Estado, o que 

seria perigoso para a produção cultural brasileira, uma vez que a dependência de patrocínios 

oficiais pode camuflar a submissão a padrões estético-ideológicos ditados por tal 

patrocinador. 

Ao comparar-se as cinco cartas (Cx4cp3,5,7,67,78) mais sugestivas do sistema 

literário observam-se interessantes maneiras de construção da identidade de seus remetentes 

que se apresentam como potenciais agentes propulsores da expansão da circulação de 

Sagarana. 

Aqueles que menos vestem a máscara da competência são Alceu Amoroso Lima 

(Cx4cp3) e Vicente Guimarães (Cx4cp7). Menos o primeiro do que o segundo. O papel 

timbrado das editoras Agir (Cx4cp3) e Anchieta (Cx4cp7), integra-se ao corpo das cartas, de 

modo a constituir um signo “verbo-visual” (BRAIT, 2010, p.193-194), cujo efeito de sentido 

remete para a identidade dos remetentes, conferindo-lhes o selo da competência: eles são 

profissionais do mercado editorial. 

Observadas as limitações do trabalho com essa correspondência, que por tratar-se de 

documentos originais, cuja fragilidade do suporte exige condições de manuseio especiais, 

inviabilizando fotocópias, tentar-se-á descrever com a maior fidelidade possível, o timbre das 

duas editoras, tal qual aparece nas duas cartas em tela (Cx4cp3 e Cx4cp7). 

 

ARTES GRÁFICAS INDÚSTRIAS REUNIDAS S. A. 

AGIR. Gráfica. Editora. Livraria. Representações. Máquinas.Tintas. Metal. AGIR 

Av Churchill,182-c Endereço telegráfico Agirsa 

Fone 42-827- Caixa Postal 3291 Rio de Janeiro – Brasil  

 

Editora Anchieta S/A Edições e Livraria 

Caixa Postal 2946 – Fone 4-9285 

R. Xavier de Toledo, 216 – São Paulo 

 

 

No caso da Agir, quatro aspectos convergem para a construção de um signo verbo-

visual de competência e profissionalismo. 

Primeiramente, a vivacidade do vermelho do timbre da empresa, escrito com letras 

maiúsculas cheias, destaca-se da discrição dos caracteres pretos dactiloscritos sobre o branco 

do suporte. Visualmente, isso confere ao timbre da empresa um peso igual ou maior do que o 
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corpo da carta de apenas três parágrafos. Em segundo lugar, a razão social – sociedade 

anônima – confere uma aura de modernidade, de profissionalismo, de competência que se 

opõe às pequenas empresas familiares. Em terceiro lugar, as palavras artes, tintas e metal, 

sugerem desenho, pintura, gravura e encaixam-se bem com a proposta do remetente: uma 

edição ilustrada de Sagarana. Por último, a sigla “Agir”, somatória das primeiras letras do 

nome da empresa, e nome com o qual ela é conhecida, remete a ação, iniciativa, dinamismo, 

compactando as idéias de trabalho, dinamismo, modernidade, profissionalismo e competência, 

em um só nome: “Agir”. 

No caso da carta (Cx4cp7) de Vicente Guimarães, ao contrário daquela de Alceu 

Amoroso Lima (Cx4cp3), o timbre da empresa – Editora Anchieta S/A – não ofusca o corpo 

da carta. Há um equilíbrio entre os dois elementos, o que pode ter contribuído para que o 

remetente dedicasse um parágrafo à persuasão de sua competência, que, no entanto, também 

pode ser interpretado apenas como uma explicação ao destinatário, leigo no assunto, dos 

detalhes financeiros da transação comercial que envolvia a venda e a distribuição de livros. 

 

Caso seu editor não tenha representante em Belo Horizonte, você poderá indicar-me. Já 

represento a Editora Anchieta de São Paulo. Tenho 40% sobre a capa e dou 30% aos 

livreiros, ficando com 10%. Tiro os pedidos em 3 vias. Dou uma ao freguês, fico com 

uma, e envio a outra à Editora, para faturamento. Se a Editora Universal concordar em 

me dar a representação nesta Capital, pode mandar-me inicialmente 200 Sagarana 

(Cx4cp07).  

 

Já na carta de Paulo Rónai (Cxc4cp5), a competência é construída de maneira diversa. 

Húngaro de nascimento, graduou-se em filologia românica na França, onde também doutorou-

se em literatura francesa, especializando-se em Balzac. Aprendeu português sozinho. Quando 

traduzia alguns poemas brasileiros para o húngaro, conheceu o diplomata, poeta e membro da 

Academia Brasileira de Letras, Ribeiro Couto (1898-1965), que o ajudou na tarefa através do 

diálogo epistolar. Posteriormente, Ribeiro Couto o ajudaria também a fugir do nazismo, 

imigrando para o Brasil, onde chegou em 1941. 

Rónai portanto, começava a construir no Brasil, uma identidade de competência que 

tivera início no continente europeu, onde ela estava bem mais sedimentada. Isso parece 

projetar-se na escrita, rica em adversativas cujo efeito de sentido é o realce das orações em 

que a competência do remetente aparece. Contudo, essa sintaxe também pode ser interpretada 

como a maneira escolhida pelo remetente para a prática da cortesia que desaconselha o auto-

elogio. Em outras palavras, a leitura de Sagarana é feita através da alternância de duas 
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máscaras. Quando o remetente refere-se à língua portuguesa falada no Brasil, e à cultura 

brasileira, ele usa a máscara de aprendiz. Quando refere-se aos conhecimentos já adquiridos 

na Europa, usa a máscara de mestre. 

 

Embora me considere apenas um estudioso de literatura e nunca tenha tido 

pretensões de crítico ou ensaísta, não poderei resistir à tentação de analisar num 

artigo seus contos [...] Sagarana tem alguns aspectos que eu de maneira alguma 

poderia abordar: os da língua, do estilo, da cor local exigem apreciação de críticos e 

eruditos brasileiros. Mas, talvez possa-me aventurar a examiná-lo de um ponto de 

vista especial, o da arte de contar, problema de que tanto me preocupo desde que 

estou compilando Mar de Histórias [...] E já prevejo uma terceira [leitura], 

exclusivamente consagrada a um estudo linguístico, só para mim, a fim de completar 

meus conhecimentos do português do Brasil [...] Quis comunicar-lhe também, 

lealmente, minhas restrições, mas não as tenho – a não ser que o estilo, às vezes, me 

parece denso demais, “trop touffu”. Agora é bem possível que isto apenas seja uma 

prova do meu desconhecimento da língua brasileira e de seus inúmeros recursos 

(Cx4cp5). 

 

É como mestre, portanto, que ele interferirá na circulação de Sagarana, quer 

escrevendo um ensaio, quer traduzindo um de seus contos. 

Já nas cartas de Vasili (?) (Cx4cp67) e de Gerson Tavares (Cx4cp78), a competência é 

construída através da mediação de terceiros que chancelam a competência daquele que se 

propõe a agir no sentido de expandir a circulação de Sagarana. 

No caso de Vasili (?) (Cx4cp67), é ele próprio quem faz o papel de mediador, 

cancelando a competência do candidato a tradutor, Adolfo Casalheanea: conhecedor da língua 

portuguesa, do folclore, ex-ministro da educação. 

Já Gerson Tavares (Cx4cp78) elabora sua competência de modo diverso. 

Primeiramente, declara tanto seu forte desejo de realizar o filme, como sua capacidade de 

fazê-lo: “eu quero fazer ‘O Duelo’. Fazer bem. Sei que posso. [...] Eu quero ganhar o Prêmio 

Internacional é com ‘O Duelo’!” (Cx4cp67). A confirmação de sua competência vem através 

do reconhecimento da crítica especializada que concedeu quatro prêmios ao seu filme Amor e 

Desamor. Entretanto, aos olhos do remetente, isso parece insuficiente, e ele apela para a 

mediação de pessoas, que ele avalia capazes de chancelar sua competência. 

 

Este filme saiu no Rio em outubro p. passado (mandei-lhe um convite) e eu gostaria 

muito que o Sr. conversasse sobre ele e sobre a minha pessoa, com o Darcy, com 

Pedro Bloch e com o Carlos Heitor Cony. 

Eu tenho roteiro cinematográfico pronto para o seu conto. Mostrei-o ao Darcy e ele 

gostou muito. Fale com ele (Cx4cp78). 
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A presença de mediadores que chancelam a competência do tradutor e do cineasta, 

agentes potencialmente capazes de expandir a circulação de Sagarana, tem a finalidade de 

facilitar o diálogo entre as partes, já que eles parecem ter acesso ao escritor, o que não ocorre 

com o tradutor e o cineasta. 

Por outro lado, isso também indica a existência de uma rede constituída por pessoas 

atentas às possibilidades diversas que, independentemente de seus objetivos próprios, 

favorecem a expansão da circulação da obra literária, seja através da tradução para línguas 

estrangeiras, seja através de sua migração para outros códigos semióticos. 

A correspondência sobre a recepção de Sagarana também revela uma prática informal 

de circulação bastante comum até há algum tempo atrás, quando as pessoas que viajavam para 

o exterior ou para o Brasil, eram portadoras de pequenos objetos como discos ou livros, que 

demorariam a cruzar o oceano Atlântico quer pela precariedade da distribuição, quer pela falta 

de mercado consumidor para esses produtos. 

Originária de Londres, a carta (Cx4cp27), ilustra bem essa prática informal de 

circulação. “Sagarana nos foi entregue há dias, isto é, M... foi buscá-lo na Embaixada onde 

estivera sobre uma mesa durante muito tempo até que seu amigo V... deu por ele e me 

informou a respeito”. 

Também os empréstimos comparecem como prática informal de circulação de bens 

culturais, reforçando seu peso para a academia: “É pena que não tenha aqui o livro que 

emprestei a um professor de português da Universidade de Bruxelas (Cx4cp47). 

 

3.3 Crítica literária 

 

Textos de crítica sobre Sagarana são o tema mais recorrente da correspondência 

comparecendo a vinte e uma cartas, em geral de três maneiras diferentes. 

A primeira, quando o remetente simplesmente menciona de passagem a leitura de 

algum texto crítico, a segunda quando o remetente tece comentários a respeito de textos 

críticos lidos, e a terceira quando o próprio crítico escreve a Guimarães Rosa. Em carta ao pai, 

em 6 de novembro de 1945, Guimarães Rosa relata o quanto a chancela da crítica pesou para 

a publicação do livro. 
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Em todo caso, consegui – a custa de horas de sono, do descanso dos domingos e de 

muito esforço – preparar, ou melhor, reestruturar um livro de contos, para o qual 

achei imediatamente editor. Tenho muita esperança nesse livro, pois já provocou o 

mais exaltado entusiasmo (e sincero) da parte de 4 dos maiores escritores e 

intelectuais brasileiros, que lhe garantem tremendo sucesso. Vamos ver o que dá 

(GUIMARÃES ROSA apud ROSA, p.179). 

 

Infere-se pelo trecho transcrito acima que nove anos depois, outros quatro leitores, que 

não aqueles do júri de 1937, opinaram sobre a reescritura dos Contos, embora deva-se 

considerar também a possibilidade de o escritor não referir-se na carta a novos leitores, mas 

sim aos mesmos membros do júri de 1937. Em qualquer das hipóteses, a leitura crítica pesou 

bastante para o escritor, que a levou em consideração ao reescrever o livro. 

Na correspondência sobre a recepção de Sagarana os remetentes referem-se a críticas 

literárias veiculadas pela imprensa, e solidários a um presumido interesse de Guimarães Rosa 

pelo parecer da crítica literária, tomam a iniciativa de enviar-lhe recortes de jornais e/ou 

revistas. 

Os dois trechos de carta transcritos mencionam críticas publicadas em periódicos 

paulistas, que talvez demorando a chegar ao conhecimento do escritor, justificam a prontidão 

do leitor em não somente enviar as críticas a Guimarães Rosa, mas também comentá-las. 

 

Meu caro Guimarães Rosa, você está de parabéns. Envio-lhe estas duas crônicas do 

seu livro. Este último, o Alcântara Silveira, cheira a despeito. No fim, ele entrega os 

pontos e acha que você é grande escritor. ‘Meno male’ (Cx4cp33). 

Envio-lhe esta ‘nota’ do Antonio Candido, que, certamente o lisongeará (Cx4cp37). 

 

Alguns leitores, ao informar que leram as críticas, registram o peso delas na 

construção do horizonte de expectativa favorável à obra: 

 

e também as notícias nos jornais do Rio de Janeiro e as críticas têm chegado aqui 

causando ansiedade [em relação à compra do livro] (Cx4cp7). 

Eventualmente, conheci algumas críticas publicadas na imprensa e dei-me conta do 

sucesso alcançado pela sua obra “(Cx4cp29). 

“Correio da manhã”, “Suplementos” e “O Jornal”, crônica de Álvaro Lins, Grieco, 

Genolino – caricaturas, carícias, carinho!” (Cx4cp23). 

 

Críticos e ensaístas de diferentes estaturas, entre amadores e profissionais, também 

escreveram diretamente para Guimarães Rosa relatando-lhes sua leitura, como Paulo Rónai 
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(Cx4cp5) e Gilberto Amado. O segundo, em telegrama de 8 de maio de 1946 antecipa suas 

ações: “aguarde carta precederá artigo” (Cx4cp6), criando suspense para o primeiro 

destinatário. Aqui, evidencia-se o caráter de narração, de história, de livro que a 

correspondência pode assumir. Entretanto, a caligrafia de difícil leitura, do crítico aumenta a 

ansiedade do segundo destinatário, que cresce na razão direta da dificuldade em decifrá-la. Eis 

um dos percalços do estudo dos documentos originais. 

Alguns críticos aludem, na correspondência, à difícil tarefa de mencionar os pontos 

fracos da obra literária, e o fazem de diferentes maneiras. Ora referindo-se aos interesses do 

mercado editorial que tem no livro um bem de consumo, ora à escassez de bons autores. Ou 

ainda na obrigação do crítico de comentar os aspectos menos felizes da obra literária, mas de 

fazê-lo com muito tato e cortesia. 

 

[...] padece das angústias de quem faz crítica. É preciso dizer a verdade, não 

apadrinhar a engorda futura dos caixotes de engraxate, dos sebos. Todavia, meu caro 

Ministro, como dizer a verdade que exaltaria um em cem? (Rosemar Pimentel, 

Cx4cp72). 

Remeto-lhe incluso o rodapé em que fiz a apreciação de seu belo livro de estréia: o 

dever de crítico e amigo levou-me a salientar aquilo que julguei prejudicial ao 

conjunto da obra de arte, que é o livro com que você enriquece a literatura brasileira 

(Osmar Mendes Cx4cp34). 

 

Os comentários da crítica também chegam ao conhecimento de Guimarães Rosa 

através de um procedimento bastante comum nessa correspondência: o relato da leitura de 

terceiros em conversas informais, cujo tema seria a leitura de Sagarana. É o caso da carta 

(Cx4cp43), cujo remetente é escritor e amigo Geraldo França Lima, que faz chegar aos 

ouvidos de Rosa as impressões de leitura de Tristão de Athayde, que escrevera a Rosa em 23 

de abril de 1946 (Cx4cp3), como Alceu Amoroso Lima. Como já mencionado, ele não 

relatava suas impressões de leitura, apenas cumpria o papel de consultor literário, sondando 

Rosa sobre uma possível mudança de editora. Já nessa carta, a frieza do “consultor literário” 

dá lugar ao leitor entusiasmado. 

Entretanto, os leitores não relataram a Rosa apenas suas conversas com críticos, mas 

também (e principalmente) com familiares, amigos, pessoas próximas que comentam leituras 

em conversas informais, aumentando o número impressões de leitura que chegaram 

indiretamente ao conhecimento do escritor como ver-se-á a seguir. 
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3.4 Leitura de terceiros 

 

Relatos de leituras alheias sugerem primeiramente que a leitura era hábito incorporado 

ao dia-a-dia do público consumidor desse bem cultural – o livro de ficção –, e que este 

circulava entre os familiares. “Eu e a D... estamos lendo; muito bonito e claro muito bem 

escrito” (Cx4cp2). “Antes, minha mulher já me havia dito que não era possível viajar em 

Sagarana e parar no meio.” (Cx4cp36). 

Duas cartas mostram o papel da família como mediadora da leitura de um público em 

formação. A primeira, refere-se à infância, menciona a prática oral da leitura, pois talvez as 

crianças ainda não soubessem ler, ou a leitura de Sagarana fosse “difícil” para aquela faixa 

etária. Em todo caso, o momento da leitura é lúdico e prazeroso, como convém ao 

aprendizado das crianças. “Estou lendo-o para os meninos que também estão apreciando 

muito. Mal me dão tempo de acabar de jantar e convidam logo, como é mamãe, está na hora 

de ler o Sagarana” (Cx4cp84). 

Na segunda carta, datada de julho de 1946 (Cx4cp35), o pai de um garoto de quinze 

anos surpreende-se ao saber que seu filho não apenas lera, mas relera o livro de estreia de 

Rosa. “A escassez de tempo para leituras voluptuárias (o Rebelo sabe de meus horários) e 

meu filho. Sim meu filho de 15 anos apoderou-se do volume e não o largou (!), senão quando 

lido e relido” (Cx4cp35). A surpresa do pai talvez se deva ao fato de ele achar que outras 

atividades de lazer pudessem ser mais atrativas a um jovem de quinze anos, já que uma das 

características mais marcantes da adolescência é a atividade em grupo, e a leitura é uma 

atividade solitária. Entretanto, o que este relato sugere, é que as “leituras voluptuárias”, em 

oposição às “leituras obrigatórias”, colaborem para a formação de um público leitor de obras 

literárias, quer a família, quer a escola, atuem como mediadores. 

Se um jovem leitor da década de 1940 parece não ter tido dificuldade em ler 

Sagarana, em outra carta sabe-se de um “celebrado autor brasileiro editado aqui, que achou a 

linguagem difícil demais para ele” (Cx4cp27). Entretanto, “um rapaz goiano que adorou e 

inclusive achou a linguagem simples” (Cx4cp27). Além de referir-se aos diversos graus de 

dificuldade de compreensão de um texto, opor “o celebrado autor brasileiro” ao “rapaz 

goiano”, a remetente eleva o segundo e desqualifica o primeiro, no que concerne à categoria 

apreciação, colocando em xeque não só a pertinência das críticas com relação à linguagem, 

mas também a leitura de especialistas (críticos e escritores). 
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3.5 Releituras 

 

A releitura é a prática de leitura mais citada nas cartas, perdendo apenas para a já 

discutida referência à crítica literária. Esta categoria relaciona-se, entre outras, à liberdade do 

leitor, que pode deixar de ler o livro se o considerar inadequado aos seus propósitos de leitura. 

Revela, principalmente, que o leitor apreciou a obra literária, revivendo o prazer através da 

releitura. 

Ítalo Calvino (1982, p.309-310), pela voz de um dos leitores que dialogavam na 

grande biblioteca, discute os sentidos – ou a pulsão – da releitura, evidenciando alguns 

aspectos como a memória e a apreensão sensórea da leitura, que também serão mencionadas 

nos relatos de releituras dos leitores de Sagarana. Abaixo, o texto escritor italiano. 

 

- Sinto, eu também, a necessidade de reler livros que já li – comenta um terceiro 

leitor –, mas a cada releitura me parece ler pela primeira vez um livro novo. Sou eu 

que continuo a mudar e que vejo coisas novas das quais de início não me havia 

apercebido? Ou será ainda a leitura uma construção que toma forma reunindo um 

grande número de variáveis, e que não pode repetir duas vezes a mesma 

configuração? Cada vez que procuro reviver a emoção de uma leitura anterior, 

experimento sensações novas e inesperadas, e já não encontro as de antes. Parece-

me em certos momentos que, de uma leitura a outra há progressos: nesse sentido, 

por exemplo, quanto mais penetro o espírito do texto, tanto mais ganho distância 

crítica. Noutros momentos, me parece, ao contrário, dever conservar as memórias 

das leituras de um mesmo livro, uma ao lado da outra, entusiastas, frias ou hostis, 

dispersas no tempo sem perspectiva de reunião, sem fio condutor que as ligue. A 

conclusão a que cheguei é a que a leitura constitui uma operação sem objeto; ou que 

não tem objeto senão ela própria. O livro é um suporte acessório, ou mesmo um 

pretexto (CALVINO, 1982, p.309-310). 

 

Enquanto Calvino reflete sobre as razões da releitura, Guimarães Rosa pode-se dizer, 

exige-a, o que sugere que a categoria “releitura” faz parte de seu projeto estético-literário. 

Nesse sentido, Tutaméia, publicado um ano antes da morte do autor, deixa isso bem 

claro, a começar pelas epígrafes de Schopenhauer que antecedem os dois índices do livro. 

 

Daí pois como já se disse,  

exigir a primeira leitura  

paciência, fundada em certeza 

de que, na segunda, muita coisa, 

ou tudo, se entenderá sob luz 

inteiramente outra (2001 p.5) 
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Já a construção, orgânica e não 

emendada, do conjunto, terá feito 

necessário por vezes ler-se duas 

vezes a mesma passagem (2001, p.266). 

 

Causou estranhamento o fato de o livro ter dois índices. O primeiro aparece logo no 

começo do livro, e o segundo aparece no final, ambos antecedidos pelas epígrafes de 

Schopenhauer transcritas acima. A diferença é que no segundo índice quatro títulos – “Aletria 

e hermenêutica”, “Hipotrélico”, “Nós, os temulentos” e “Sobre a escova e a dúvida” – são 

separados dos demais e apresentados como prefácios. Segundo o crítico Paulo Rónai (2001, 

p.18), prefácio 

 

por definição é o que antecede uma obra literária. Mas no caso do leitor que não se 

contenta com uma leitura só, mesmo um prefácio colocado no fim poderá ter 

serventia Ora, Guimarães Rosa esperava, reclamava até essa segunda leitura, 

esteando a exigência em trechos de Schopenhauer, a abrir e fechar o volume 

(RÓNAI, 2001, p.18). 

 

A releitura aparece de modo bastante significativo nas cartas, constituindo a segunda 

categoria de leitura mais citada. Todos os leitores justificam-na relacionando-a ao prazer da 

leitura. “Queira aceitar sinceros agradecimentos pela oferta de seu grande livro que acabo de 

reler com grande admiração” (Cx4cp8), “Li e reli ‘Sagarana’ e achei! Estupendo!” (Cx4cp80). 

Alguns, entretanto, vão além, e explicitam esse prazer em um discurso que dialoga com 

Calvino (1982, p.309-310) e Borges (1999, p.284), para quem “cada releitura de um livro e 

cada lembrança dessa releitura renovam o texto. Porque o texto é o rio mutável de Heráclito, 

para quem o homem de hoje não será o mesmo de amanhã”. 

A memória, à qual Borges e Calvino aludem, parece desempenhar um papel 

determinante na decisão da releitura, como no caso destes dois leitores. 

 

Acabei de ler Sagarana. Estou agora com saudades do Manuel Fulô, do Matraga, do 

burrinho pedrês. São tipos muito, muito conhecidos que você reviveu (Cx4cp22). 

Você me deu alegria sincera, pois a leitura repetida de ‘Sagarana’ me lembrou o 

nosso inesquecível município, sua gente simples e boa, minha infância feliz e a terra 

sagrada de Minas Gerais (Cx4cp63). 
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Já o outro leitor, que relata “Sagarana crescendo cada leitura cada região de 

descobertas novas” (Cx4 cp60), ao usar o verbo “crescer” no gerúndio, ilustra de modo 

simples e sintético, como convinha a um telegrama, as mutações do texto literário 

operacionalizadas pelas releituras, dialogando novamente com Borges (1999, p.284), Calvino 

(1982, p.309-310) e também Jauss (1976, p.178). Escrito em 1952, esse telegrama parece 

confirmar a teoria de Jauss, que seria dada a conhecer oficialmente, apenas em 1967. 

E se as memórias carregam em seu arcabouço todo um mundo sensóreo, um outro 

leitor ao informar a sua releitura de Sagarana, o faz de modo bastante original, em forma de 

versos que aludem à apreensão sensorial da leitura. 

 

Reli Sagarana: cigarro depois de café, 

Queijo com vinho tinto, 

Amor com mulher adorada, 

Film de Raimu (?) Raissu (?)o 

Discurso de Churchill (Cx4cp54). 

 

Outras vezes, entretanto, as releituras são o indício de uma leitura atenta de um texto, 

que, por seu enredo intrincado requer atenção redobrada do leitor. É o caso de todas as 

novelas de Sagarana, mas principalmente do “Burrinho Pedrês”, cujo enredo constituído por 

vários núcleos dramáticos, ações simultâneas e muitos personagens, exige até mesmo do leitor 

de boa memória, idas e vindas ao texto. Embora o remetente da carta transcrita declare estar – 

recuperando-se de uma cirurgia e credite suas releituras ao seu estado de saúde debilitado, os 

enredos rosianos costumam exigir idas e vindas ao texto. 

 

O enredo do Burrinho Pedres eu precisei ler mais uma vez, pois ando com a cabeça 

muito fraca toda a hora perdendo a marca de onde tinha parado, fiquei assim em ------(?) 

seguir todo o enredo. Todavia acabado (?) tudo muito bem e me recordando do 

trágico dia dos afogamentos (Cx4cp2) 

 

Já o relato de outro leitor, sugere que a releitura pode não ser feita de modo linear, até 

porque o formato coletânea de contos faculta tal prática. “‘Sagarana’, que tenho percorrido 

várias vezes, de diante para trás e de trás para diante, deu-me uma satisfação inteiriça, 

perfeita.” (Cx4cp26). 

Mas, é o crítico Paulo Rónai, já aqui comentado a respeito de outras questões, quem 

explicita detalhadamente os propósitos de suas releituras. Enquanto a primeira leitura teve 
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cunho exploratório, as demais terão um foco bem objetivo. A primeira releitura será feita com 

a lente analítica, com o intuito de escrever um ensaio a ser publicado sobre a narração em 

Sagarana. Já as duas próximas releituras têm um cunho pessoal forte, mas que certamente 

acrescentarão muito às próximas leituras “profissionais” do crítico, quer de Sagarana, quer de 

outras obras literárias. A segunda releitura terá o intuito de ampliar seus conhecimentos da 

língua portuguesa falada no Brasil – Rónai é de nacionalidade húngara –, e a terceira, será 

dedicada exclusivamente à fruição. 

 

Sagarana tem alguns aspectos que eu de maneira alguma poderia abordar: os da 

língua, do estilo, da côr local exigem apreciação de críticos e eruditos brasileiros. 

Mas, talvez possa-me aventurar a examiná-lo de um ponto de vista especial, o da 

arte de contar, problema de que tanto me preocupo desde que estou compilando Mar 

de Histórias. A minha segunda leitura do livro obedecerá pois, a êsse critério (E já 

prevejo uma terceira, exclusivamente consagrada a um estudo lingüístico, só para 

mim, a fim de completar meus conhecimentos do português do Brasil; e uma quarta, 

inteiramente desinteressada, só pelo prazer de ler e saborear...) (Cx4cp5). 

 

Se cruzarmos o conceito de leitor empírico – “destinatário virtual de toda criação 

literária, é também direta ou indiretamente introjetado na obra que a ele se dirige.” (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1996, p.116-117) – com a declaração que Guimarães Rosa (1999, p.362) fez a 

um amigo em carta datada de 25 de setembro de 1946, pode-se inferir que o leitor empírico de 

Rosa é um sujeito que busca múltiplos e contínuos sentidos à obra literária, o que requer 

efetivamente a prática da releitura, que já vimos estar nas expectativas do escritor 

 

E, pela leitura dos artigos, V. mesmo viu que o pessoal da nossa “inteligentzia” 

andou transviado, passeando pela casca dos contos, sem desconfiar de nada, sem 

querer saber se um livro pode conter algum sentido... “Só o Paulo Rónai e o Antonio 

Cândido foram os que penetraram nas primeiras camadas do derma; o resto, flutuou 

sem molhar as penas” (GUIMARÃES ROSA apud ROSA, 1999, p.362). 

 

Ora, se a releitura é a segunda prática mais recorrente da correspondência sobre a 

recepção de Sagarana (14 incidências), isto demonstraria que uma parcela significativa de 

seus leitores “reais”, corresponderia ao seu leitor empírico, que, viria a ser desvelado vinte 

anos depois através dos prefácios, epígrafes e índices de Tutaméia, em que o autor advoga a 

releitura e sua obra. 
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3.6 Dialogismo com música, pintura e cinema 

 

É o próprio Guimarães Rosa quem revela as condições de produção de Sagarana. 

“Então passei horas, dias, fechado no quarto, cantando cantigas sertanejas, dialogando com 

vaqueiros de velha lembrança, ‘revendo’ paisagens de minha terra, e aboiando para um gado 

imenso” (GUIMARÃES ROSA apud ROSA, 1999, p.378). Sagarana nasceu portanto, sob o 

signo da canção. Não qualquer canção, mas a canção popular, folclórica, que se perpetua pela 

oralidade. Reforçam o diálogo, as epígrafes que antecedem cada um dos nove contos de 

Sagarana, que não apenas citam trechos das canções populares, mas também parecem 

convidar o leitor a cantá-las, a imaginar-lhes um ritmo, sugerido pela nota explicativa do 

narrador que aparece entre parênteses. Espécie de rubrica, essa nota explicativa dá o tom da 

canção, estimulando o leitor a cantar, a inventar-lhe uma melodia. 

 

“macho rosado, 

Carregado de algodão, 

perguntei: p’ra donde ia? 

P’ra rodar no mutirão.” 

 

(Velha cantiga, solene, da roça) (GUIMARÃES ROSA, 2001, p.29). 

 

“Negra danada, siô, é Maria: 

ela dá no coice, ela dá na guia, 

lavando roupa na ventania. 

negro danado, siô, é o Heitô: 

de calça branca, de paletó,  

foi no inferno, mas não entrou!” 

 

(Cantiga de batuque, a grande velocidade) (GUIMARÃES ROSA, 2001, p.99). 

 

“Canta,canta, canarinho ai, ai, ai... 

Não cantes fora da hora, ai, ai, ai... 

A barra do dia aí vem, ai, ai, ai... 

Coitado de quem namora!...” 

 

(O trecho mais alegre, da cantiga mais alegre, de um capiau beira-rio) 

(GUIMARÃES ROSA, 2001, p.151). 

 

Tatit (2002, p.7) estabelece uma distinção entre a voz que fala e a voz que canta. A 

primeira “interessa-se pelo que é dito” e a segunda “pela maneira de dizer”. Cruzando-se os 

conceitos de Tatit com a disposição dos textos no livro – a canção popular como epígrafe que 

introduz a narrativa –, pode-se supor que o autor talvez quisesse chamar a atenção do leitor 

para a voz que canta, uma vez que para o leitor de narrativas ficcionais, o enredo está em 
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primeiro plano. Ao leitor de poesia e ao ouvinte de canções entretanto, a voz que canta tem 

peso equivalente àquela que fala, tal qual sucede na obra rosiana. Aqui, a diagramação do 

livro funciona como uma espécie de advertência ao leitor, sugerindo que sua atenção dirija-se 

tanto à voz que fala quanto à voz que canta. 

E alguns leitores atendem à sugestão do autor, focalizando o aspecto musical da prosa 

de Sagarana, como o remetente da carta que registra: “(...) e o que me encantou também foi a 

música pura de tantas passagens” (Cx4cp36). 

Entretanto, dos cinco leitores (Cx4cp23, Cx4cp36, Cx4cp38, Cx4cp41, Cx4cp48) que 

estabeleceram um diálogo entre a música e a obra, apenas um refere-se diretamente à canção: 

“Cada árvore, cada boi, cada burrinho, cada flor, cada córrego, cada arraial, cada pessoa de 

Sagarana tem uma história, tem um ritmo, tem uma canção!” (Cx4cp48). 

Chama também a atenção o fato de três leitores usarem a música clássica como 

parâmetro para referir-se ao diálogo com a música, desatendendo assim, ao “gênero” 

enfatizado pelo autor. 

 

O seu livro pode ser comparado a uma música de Beethoven: da primeira nota à 

última, quem saberá dizer qual a mais bela ou qual a mais emocionante, qual aquela 

que permanecerá mais inesquecível ou qual a mais cheia de vida de seiva e amor? 

(Cx4cp23). 

O “thrill” mais empolgante que você me dá é o da composição, o elemento 

beethoveniano (Cx4cp38). 

O que me apressa em escrever-lhe foi ter ouvido ontem um concerto em primeira 

audição de Vila Lobos. O homem é um bocado grande (não admira que tenha tantos 

inimigos) e aquela música virgem machuda e misteriosa é grande parte de Sagarana 

para coros, piano e orquestra. Há um poema sinfônico “Descobrimento do Brasil” 

que contém toda a largueza do sertão sem fim e os amplos campos navegantes. 

Depois vem um bailado ameríndio. “mandú-carará, cheio de “mato vivo e rios 

correndo como bichos, e sapo dizendo coisas”. Isto porém, é uma pequena parte. Eu 

li os seus contos e a única coisa que posso dizer, é que eles me deixaram imantado 

de vida. Além de tudo o que os críticos disseram, tenho a pretensão de entender das 

entrelinhas (Cx4cp41). 

 

Ao relacionar a prosa de Sagarana à música erudita, talvez esses leitores, 

conscientemente ou não, estivessem aludindo ao potencial universalista que uma obra 

regionalista pode ter. Tal hipótese fundamenta-se tanto na natureza universal da música, 

quanto nos compositores citados; Beethoven (1770-1827) e Vila-Lobos (1887-1959). Ambos 

construíram obras universais a partir de fontes regionais. Aqui, uma vez mais o leitor faz 

repercutir a tônica da crítica da época; universalismo/ regionalismo. 



 

 

102 

O diálogo com a pintura aparece em apenas uma das cartas, Cx4cp36, que também 

estabelece um diálogo com a música. Aqui, o leitor explicita o prazer da fruição da obra de 

arte seja ela literária, pictórica ou musical. 

 

E o que me encantou também foi a música pura de tantas passagens que, além do 

sentido, podem ser gozadas como qualquer bom quadro, antigo ou moderno – sem 

qualquer referência ao assunto – pela contemplação da virtuosidade, da força da 

imaginação, da criação de ritmos que nunca mais se pode esquecer (Cx4cp36). 

 

A visualidade também reponta na referência ao cinema, que enfatiza a apreensão 

áudio-visual dos contos, bem como sua verossimilhança, como se lê aqui: “A obra é um ‘film’ 

escrito da vida em nosso interior, ‘film’ documentado, composto num estilo terra (?) e 

varonil” (Cx4cp16). 

Esses relatos de leitura mais do que evidenciar a capacidade de apreensão da obra 

literária através dos sentidos da visão e da audição, parecem confirmar a sugestão do narrador 

para que a leitura não se processe apenas com os olhos, mas também, e principalmente com os 

ouvidos, o que chancela o projeto estético do escritor de valorizar os sons e ritmos da 

oralidade. 

 

3.7 Identidade do escritor 

 

Para alguns leitores a construção da identidade do escritor Guimarães Rosa não nasce 

a partir da dicotomia escritor/não escritor, mas funda-se na oposição qualidade/falta de 

qualidade, ou seja, o leitor compara Rosa a outros escritores e estabelece uma gradação na 

qualidade dos textos. Tal visão do fazer literário assemelha-se bastante à crítica. 

 

Você, no time de escritores brasileiros, apesar de estreante, não é “reserva”, é craque 

do quadro dos grandes jogadores e figura imprescindível nos “scratches” onde se 

disputam campeonatos internacionais (Cx4cp33) 

Sei, perfeitamente, que “a pena é um dos instrumentos mais difíceis de manejar 

tanto na prosa como no verso: 

- “Minha gente há que faz versos 

Por estes mundos além 

Mas o dom dos belos versos 

Muito pouca gente tem” (Cx4 cp13) 
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Se a qualidade do texto é o traço que dá identidade e distingue escritores 

estabelecendo uma gradação entre eles, o leitor percebe nesse fazer literário de Guimarães 

Rosa, o que chama de as “angústias da elaboração” (Cx4cp12). Outro leitor reconhece no 

escritor o artesão, aquele que continuamente elabora seu texto reescrevendo-o, e faz suas as 

palavras do crítico 

 

J. G. de Araujo Jorge pareceu-me sempre escritor de possibilidades palpáveis, mas, 

não sei porque, sem carta de maioridade. Gostei muito no entanto, do que ele 

escreve sobre o “salminho”, principalmente quando diz: “Sente-se que o Sr 

Guimarães Rosa trabalha sua obra e, por isso mesmo, ela se apresenta com esta 

aparência de forte inteireza, massiça, sem vacilações. Não há apenas o alicerce, há o 

acatamento esmerado, paciente, do verdadeiro artista, no seu trabalho de comunicar 

aos homens a vida, cristalizada em seu consciente-estético” (Cx4cp39). 

 

Mas, ao lado da concretude dessa visão do trabalho do escritor, permanece ainda a 

ideia romântica de que “‘esta “fatalidade’ de escrever, ‘realizar-se’ em livros esteja ainda 

muito longe de encontrar em nosso país o seu exato destino” (Cx4cp12). Observe-se no 

entanto, que esse leitor evidencia a interação obra/leitor. Para ele a identidade do escritor está 

também fatalmente atada à existência de um público leitor, que o missivista crê incipiente, o 

que sugere que o escritor deva estar preparado para frustrações. 

Uma outra dimensão da importância do público na construção da identidade do 

escritor aparece quando o leitor menciona a função social da literatura. Para esse leitor o 

escritor tem como tarefa “instruir, distrair e fortificar o Espírito de todos que têm a ventura de 

ler o livro que me remeteu” (Cx4cp13). 

Se para alguns dos leitores missivistas de Guimarães Rosa, o público é parte integrante 

da identidade do escritor, o mesmo parece ocorrer com a vida do escritor que “estremece na 

sua obra” (Haddad, 1953, p.31), crença que também se revela nas cartas: “E, o que para mim 

é motivo de um prazer, “Sagarana” é teu, todo teu, nos menores detalhes. É você desfolhado, 

desdobrado em carne viva” (Cx4cp26). 

Impressão semelhante tem outro leitor, que ao contrário do anterior não conhece 

Guimarães Rosa, mas tem curiosidade em saber algo de sua biografia, que ele tenta inferir 

através da obra. “Você deve ser filho ou sobrinho de fazendeiro criador de zebu, e isto pelo 

que se depreende de seus contos tão familiares com a vida na fazenda e o conhecimento de 

tantas variedades de cores, de couros e de guampas de bois” (Cx4cp33). 
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Na esteira da identificação vida/obra aparece o comentário de outros três leitores que 

dessa vez comentam retratos de Guimarães Rosa publicados nos jornais. Estreante de sucesso, 

era natural que o público quisesse conhecer a fisionomia do escritor, como insistia Vicente 

Guimarães, em carta já comentada. O pedido do envio de “dois retratos seus para completar a 

propaganda” (Cx4cp7), já aponta para a importância da imagem do escritor na construção de 

sua identidade. 

Um dos leitores, que não conhecia o autor, integra imagem vida e obra do escritor em 

um todo coeso, como se cada uma dessas partes deixasse entrever a outra. 

 

Vi fotografia de V. S. no “Correio da Manhã”. A sua altivez física completa a 

impressão que o livro deixa: trata-se de um homem ------(?) corpo são, inteligência 

poderosa servida por uma cultura bem orientada. Um homem como o divino Eça 

achava difícil encontrar-se (Cx4cp16). 

 

Já o comentário de um outro leitor, amigo do escritor, focaliza uma nuance do olhar do 

escritor, que, captada pelo artista que o desenhou parece referendar o projeto estético de 

Guimarães Rosa, que fundou sua obra na ambiguidade. 

 

o teu retrato, a crayon, que acompanha o artigo do Sr Luiz Magalhães, agradou-me 

muito, especialmente porque há em teus olhos aquela expressão far(v)ondre? com 

que você se apresenta geralmente em público, como se êle, o público, estivesse se 

imiscuindo em tua intimidade (Cx4cp39).  

 

O relato dos leitores permite concluir que a construção da identidade do escritor 

assentou-se basicamente sobre três pilares: 1- a oposição bom escritor/ mau escritor, em que 

talvez a originalidade de Sagarana tenha contribuído para associar-se “bom escritor” à 

originalidade. 2- a consciência do leitor de que o fazer literário rosiano exige elaboração, 

escrita e reescrita, desfazendo-se assim, o mito romântico de que a escrita de qualidade nasce 

da “inspiração”. 3- a vida do escritor reverberando em sua obra. 
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3.8 Memórias 

 

A memória desempenha papel importante tanto na criação, quanto na recepção da obra 

literária. Pode-se comparar o Museu à memória: templo onde cada ser humano guarda seus 

conhecimentos, saberes e emoções particulares que poderão emergir se o leitor identificar-se 

com certos aspectos do texto. Quando essa identificação acontece, aflora a memória, e com 

ela, o reviver de todo um mundo sensóreo. Na correspondência sobre a recepção de Sagarana 

isto acontece de dois modos diferentes. 

O primeiro, quando o leitor recorda-se de um acontecimento real, embora ele, leitor, 

não tenha participado dele. É o caso de um missivista, que, ao comentar sua leitura do conto 

“O burrinho pedrês”, acaba se “recordando do trágico dia dos afogamentos do Riacho da 

fome” (Cx4cp2). É o caso também de outro leitor que relata as semelhanças dos 

acontecimentos narrados em “Sarapalha” com o ocorrido 

 

[...] no Estado do Paraná, nas cercanias daqui do Estado um lugarejo quase 

abandonado pela conseqüência de uma estranha epidemia de febre que ali se 

verificou e que quase sepultou a sua população inteira. Pareceu-me lugarejo de hoje, 

São José da Boa Vista, foi – no dizer de alguns restantes moradores – uma das 

maiores (senão a maior) comarcas daquele Estado. Isto já vai longe, mas possuía 

sede de bispado, bom comércio, boas terras, etc. E estava prosperando. Com a 

epidemia ocorrida na qual sucumbiram quase todos os seus moradores de então, é 

hoje um quase cemitério, uma terra de ninguém, só povoada de miragens e 

conversas pé de fogo, todas elas cheias de saudade, e medos, e mistérios... 

(Cx4cp52). 

 

Entretanto, a conclusão do mesmo leitor, de que “a ficção por vezes ganha formas 

reais” (Cx4cp52), aponta também para uma leitura atenta, elaborada, desta vez a propósito de 

outro conto, “O burrinho pedrês”. Aqui, o que brota é a memória da leitura, da interpretação 

do conto, que ganha contornos abstratos, e um toque de humor, dialogando com o 

personagem mencionado de Calvino (1982, p.309-310) que deseja “conservar a memória da 

leitura de um mesmo livro, uma ao lado da outra”. “– E não foi só ali que me lembrei de você: 

também aqui, de quando em vez a sua filosofia pedrês está latente” (Cx4cp52). 

No segundo modo do aflorar da memória, bem mais frequente, há uma identificação 

dos fatos narrados no texto com aqueles vividos pelos leitores. Nesta segunda evocação da 

memória, os fatos vividos são sempre prazerosos, ao contrário do primeiro modo, em que 

enchentes e epidemias reais são evocadas pela leitura, com a diferença de que o leitor não 
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participou delas. Isto talvez ocorra devido ao protocolo de cortesia implícito nesse tipo de 

correspondência. 

O verbo viver é recorrente, o que remete às apreensões sensóreas da leitura. Viver “de 

verdade” o espaço, o tempo, e os sons de Sagarana. 

 

Vivi sim, minutos deliciosos no Duelo, no Minha Gente, no São Marcos, lembrando 

os grandes dias de minha vida, ao palmilhar o Triângulo Mineiro, a Zona da Mata, o 

sertão de Paracatu, e Montes Claros(Cx4cp48). 

Apenas quero transmitir-lhe a emoção com que recordei dias da mocidade, vividos 

naqueles ambientes tão bem coloridos em “Sagarana” Cx4cp42) 

Gostei de repetir expressões que já deixara de ouvir, como: cada vez mais hiem,? de 

gosto, estimar cachorro, pamonha, sojigar, esconjuro, bem-em-antes, maludo, 

disgramado, engerizar, é baixo!, vigia só, tem areia!, sair desembestado, embondo, e 

outras que usamos na nossa Paraopeba (Cx4cp63). 

Aquelas expressões gostosas, que minha infância ouvia. Aquelas figuras com os 

arranca-milhos produziram em mim expressões de entusiasmo: os respingos de 

tinteiro sem dúvida; mas, acima de tudo aquelas pàsadas de carvão. É exatamente 

assim que os pássaros pretos incidem sobre as roças (Cx4cp24). 

 

Mas, a apreensão sensórea da leitura pode vir também por outros caminhos, que 

não o da memória. 

O mesmo leitor remetente da carta Cx4cp63, que se recorda de outros tempos, da 

terra natal, enumerando-lhe os falares, lastima “não ter sentido o encanto radioativo dos olhos 

de ‘Maria Irma’, que já era lá das bandas do Cedro e da ‘Minha Gente’” (Cx4cp73). Aqui, o 

que emerge não é a memória, mas o “não vivido”, aquilo que o leitor gostaria de ter 

experimentado: “o encanto radioativo dos olhos de ‘Maria Irma’”, personagem de “Minha 

Gente”. 

Duas cartas, entretanto, destacam-se pelas suas singularidades. Na primeira, o 

leitor reconhece-se personagem do conto “Minha Gente”. “[...] agradeci ‘Sagarana’ e a 

consagradora lembrança de fazer-me personagem de sua obra” (Cxcp46). O remetente é o 

“Santana”, enxadrista e inspetor escolar itinerante, com quem o narrador em primeira pessoa 

encontra-se não por acaso, uma vez que, o personagem “é o meu sempre-encontrável [...] – 

espécie esta de pessoa que todos em sua vida têm” (GUIMARÃES ROSA, 2001, p.210). O 

recurso do narrador de estimular a memória do leitor, talvez aponte para um segundo 

pressuposto do leitor empírico. O primeiro foi a(s) releitura(s), o segundo pode ser o aflorar 

da memória individual. 
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Tal pressuposto do leitor empírico aparece na concretude do leitor real em todas 

as citações anteriores (exceto naquela referente a Maria Irma), já que a leitura fez aflorar a 

memória individual. Entretanto, é curioso que talvez um leitor tenha grandes possibilidades de 

ter encontrado o próprio “Santana”, que inspirou o personagem homônimo. “São tipos muito, 

muito conhecidos, que você reviveu para mim. E o jogador de xadrez? Conheci pessoalmente 

um tipo assim também. ------(?) era um inspetor escolar.” (Cx4cp22). 

Ao abraçar-se a hipótese de que um dos pressupostos do leitor empírico seja a de 

que a leitura de Sagarana estimule-o a acessar não somente a memória individual, mas 

também a memória coletiva – entendida como nação –, remete a uma leitura sócio-histórica 

de Sagarana. Tal leitura, embora superficial, logo ocorreu, haja vista que os primeiros críticos 

prontamente associaram a obra de estréia de Rosa a Os Sertões de Euclides da Cunha. 

Remarque-se que atualmente a crítica da obra rosiana tende a privilegiar a leitura sócio-

histórica. Tais são os estudos de Bolle (2004) sobre o Grande Sertão: veredas, e de Roncari 

(2004) sobre Sagarana. 

 

3.9 Leituras filosófico-metafísicas 

 

Tempo houve em que a crítica literária atribuía à vida dos escritores um peso que 

talvez ela não tivesse em sua obra. Caso extremo é Sainte Beuve (1804-1869), para quem a 

obra é mera consequência da vida do autor. Postura contrária ao crítico francês apareceria no 

início do século XX com o formalismo russo e o estruturalismo tcheco, que deram autonomia 

ao texto literário, ignorando autor, condições de produção, leitor, entre outros. 

Contraponto a esse e a outros radicalismos é a reflexão de Haddad (1953, vol I, p.31) 

sobre o método crítico, que propõe uma visão complementar das diversas correntes teóricas, 

por considerar que 

 

Um método crítico não deve constituir-se no vácuo e muito menos se obriga a surgir 

por via de espantosa geração espontânea, sem nenhuma espécie de ligação com 

avoengos predecessores. O racismo bebido em Gobineau como o sistema 

psicanalítico há pouco referido, possuem o seu lastro de verdade. Assim como nem 

Taine, com sua trilogia célebre, nem Sainte Beuve com sua obsessão biográfica, 

nem Carlyle com seu heroísmo, nem Marx com seu materialismo dialético, nem 

pesquisas dos existencialistas atuais, podem corresponder a vaporosas utopias, tão 

desterradas de contactos firmes com a realidade do chão e do homem que possam 

permitir a sua substituição, de modo tão sumário e simplório, por vindouras teorias 
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que se comprazem na divergência quando não no antipodismo. É errada toda 

concepção, desde que exclusiva; há erro em considerar todos os fatores do fenômeno 

literário atuando sempre da mesma maneira, donde a necessidade de chegar a uma 

síntese conciliadora, obviando qualquer unilateralidade estrábica de visão 

(HADDAD, 1953, p.31, vol I). 

 

A força do aspecto místico-religioso na vida de Guimarães Rosa pode ser ilustrada nas 

inúmeras vezes em que o próprio autor referiu-se a ela. 

Em carta a João Condé (ROSA, 1999, p.442-445), ao narrar a escritura do conto 

“Conversa de Bois”, confessa que “aqui, houve fenômeno interessante, o único neste livro de 

mediunismo puro.” Entretanto, foi em uma carta ao escritor moçambicano Joaquim de 

Montezuma de Carvalho, datada de 27 de janeiro de 1963, que o escritor registrou o peso dos 

aspectos místico-religiosos de sua vida, que reverberaram em sua obra. 

 

Prezado Senhor Doutor Joaquim de Montezuma de Carvalho, 

 

Com o maior prazer respondo à sua estimada carta de 22 de junho último, alegre de 

saber que vou figurar, pelo estudo que fez de meus livros, na obra “Les écrivains 

célèbres”, a sair, ainda este ano, em Paris. Desde já quero agradecer-lhe vivamente o 

interesse e a atenção, valiosos. Quanto ao QUESTIONÁRIO, porém, lamento não 

estar sendo capaz de atendê-lo como bem gostaria. Tratei, durante estes dois meses 

de fazer isso, com toda a boa vontade, mas não consegui. E o motivo é simples, até 

mesmo simplório. É que, eu mesmo ainda não encontrei respostas para essas 

perguntas. Até hoje não chego, a respeito de tais itens, a ideias nítidas, definidas. E, 

quanto mais leio e vivo e medito, mais perplexo a vida, a leitura e a meditação me 

põem. Tudo é mistério. A vida é só mistério. Tudo é e não é. Ou: às vezes é, às 

vezes não é (Todos os meus livros só dizem isso). Tudo é muito impuro, misturado, 

confuso. Afora uma meia dúzia de imperativos, que o espírito-do-coração da gente 

nos revela, e que os fundadores das religiões descobriram para a humanidade, o 

resto é névoa. À parte o que o Cristo nos ensinou, só há meias verdades. Por isso 

mesmo, a não ser como instrumento para as soluções imediatas da vida pragmática, 

externa, do dia-a-dia, procuro cada vez mais guiar-me pela intuição, e não pela 

inteligência reflexiva. Sou um desertor. Abdico. Deixo de pensar em tudo o “que é 

de César”. Fujo das formulações, das definições, das conceituações mais ou menos 

rígidas e esquemáticas, das conclusões gerais. Rezo, escrevo, amo, cumpro, suporto, 

vivo – mas só me interessando pela eternidade. Só acredito na solução religiosa para 

o homem; para o indivíduo. Quando aprecio como fruidor uma obra de arte, sinto 

que isso é para que algo em mim se transforme. Quando faço arte, é para que se 

transforme algo em mim, para que o espírito cresça; e desejando ser um sonâmbulo 

de Deus. Sinto-me num barquinho e a vida é um mar terrível. É tudo o que lhe 

poderia sinceramente responder. Desculpe-me e queira-me bem. 

Com o melhor apreço, grato e muito cordialmente, o seu  

Guimarães Rosa (GUIMARÃES ROSA apud ROSA, 1999, p.390). 

 

Se ao fazer arte, ou seja, ao escrever livros Guimarães Rosa pretende-se instrumento 

de Deus a fim de que o seu espírito e o de seus leitores cresça, parece que seu objetivo foi 
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exitoso, uma vez que um número considerável de leitores (nove) dessa correspondência, leu 

Sagarana pelo prisma filosófico-metafísico. 

Um dos leitores, por exemplo, conta a Guimarães Rosa que “o último conto 

maravilhoso muito nietzscheano (a hora e a vez) recordou-me constantemente A luz no 

Caminho, Bahgavad Gita e outras coisas nesta linha” (Cx4cp41). 

Para outro missivista o livro “faz meditar e nos permite sentir a superioridade do 

Espírito” (Cx4cp63). Verbo recorrente nas cartas, meditar, como por exemplo: “meditar nas 

tragédias envolvendo certas personagens ”(Cx4cp14), remete ao aspecto primeiro com o qual 

costuma-se relacionar a filosofia: o ato de pensar. 

Ato de pensar a que o leitor é induzido por alguns gêneros narrativos como a fábula e 

a parábola, uma vez que o denominador comum desse tipo de narrativa é o desfecho 

moralizante, ora explícito, ora não. 

Observa-se que das nove incidências de leitura de Sagarana sob a ótica filosófico-

metafísica, cinco delas (Cx4cp04;Cx4cp26;Cx4cp47;Cx4cp52;Cx4cp48) referem-se direta ou 

indiretamente aos dois únicos contos cujos personagens principais são animais; “O burrinho 

pedrês” e “Conversa de Bois”. Isso leva a crer que esses leitores tinham um conhecimento 

prévio das categorias fábula e parábola, e que talvez a formação desses leitores tenha sido 

marcada pelo tripé família, escola e religião. 

 

Logo nas primeiras linhas a gente se sente contagiado por um sopro de eternidade. É 

filosofia, toda uma atitude diante da vida. É muito, muito mais do que simplesmente 

um livro de contos. [...] só sinto não ser um crítico de valor para poder escrever um 

grande estudo sobre as parábolas de “Sagarana” (Cx4cp26). 

E não foi só ali que me lembrei de você: também aqui, de quando em vez a sua 

filosofia pedrês está latente. Vê como a ficção por vezes ganha formas reais? 

(Cx4cp52).  

E a arquitetura do conto é tão perfeita que a tocante fraqueza do animalzinho em 

contraposição àquela violenta comoção natural dá ao leitor uma sensação de ternura 

e ao mesmo tempo orgulho, porque afinal de contas o burrinho pedrez somos todos 

nós... (Cx4cp47). 

Tão bem foram humanizados através da tua pena que mais parece terem sido figuras 

plasmadas da vida irreal, num sonho mágico de grandeza panteísta (Cx4cp48). 

“Eu já entrevinha nas linhas conversa dos maiores amigos do homem na luta pela 

vida” (Cx4cp04). 
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Mais marcadamente filtrada pelo aspecto religioso é a leitura que esse outro missivista 

(Cx4cp75) faz de Sagarana. Ele se fixa não apenas no texto literário, mas também na figura 

do autor, cuja intencionalidade parece querer sondar. 

 

Senti no autor a mensagem de que a vida humana, mesmo sob a forma mais 

primitiva, procura em Deus o lenitivo, o consolo supremo para as suas desventuras. 

É, pois dentro desse abismo de incredulidade que essas desventuras com as quais 

convivemos fazendo-nos sentir constantemente sós. Somente a fé, essa esperança de 

uma paz eterna com Deus é que é real e exclusivamente nossa. Susceptível aos mais 

variados aspectos da vida rude dos campos empresta o autor um colorido todo 

próprio a tudo que o inspirou em – Sagarana – (Cx4cp75). 

 

A leitura de Sagarana pela lente filosófico-metafísica parece apontar para uma parcela 

significativa de leitores – o próprio Rosa declara-se incluído nessa parcela – que buscam na 

literatura o crescimento espiritual, haja vista a relação que mais da metade dos leitores que 

leram Sagarana por esse ponto de vista estabeleceu com gêneros moralizantes, como a fábula 

e a parábola. 

Talvez esses missivistas antecipassem as leituras de natureza esotéricas, mitológicas e 

metafísicas representadas por estudiosos como Albegaria, (1977), Uetza (1994), Rosenfeld, 

(1993) e Vilhena (1996) –, que constituíram até recentemente a tendência predominante na 

recepção” (BOLLE, 2004, p.20). 

 

3.10 Dialogismo com literatura 

 

Incluem-se aqui escritores e obras citados pelos missivistas a fim de estabelecer 

relações com Sagarana, que serão discutidas no capítulo “Paradigmas de Leitura”. 

 

3.11 Linguagem e estilo 

 

Se Guimarães Rosa estreou na literatura como escritor regionalista, ele não adotou 

nenhuma das três técnicas usadas pelos autores regionalistas que o antecederam: usar a 

linguagem regional indistintamente ao longo de todo o livro, limitá-la à fala dos personagens 

ou substituí-la totalmente por uma linguagem literária convencional. 
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Sua quarta via consistia em 

 

deixar as formas, rodeios e processos da língua popular infiltrarem o estilo 

expositivo e as da língua elaborada embeber a linguagem dos figurantes. Disse 

língua elaborada e não culta: Guimarães Rosa, conhecedor dos mais profundos do 

idioma, não se satisfaz em explorar-lhe todo o tesouro registrado e codificado, mas 

submete-o a uma experimentação incessante, para testar-lhe a flexibilidade e a 

expressividade. Daí um estilo personalíssimo [...] Fez, em suma, Guimarães Rosa, 

em relação à linguagem, o que todos os ficcionistas fazem da realidade, sua matéria-

prima: desagregam-na e reconstituem-na a seu bel prazer, tratando suas parcelas 

como elemento de mosaico (RÓNAI, 1977, p.35). 

 

Já no contexto epistolar, trinta anos antes, o estilo rosiano parecera-lhe “denso demais, 

‘trop touffu’.” (Cx4cp5), o que expressa uma primeira impressão, cujo desdobramento três 

décadas mais tarde seria o também denso e belíssimo ensaio “Os vastos espaços”, que serve 

de introdução à ‘10ª edição das Primeiras Histórias (GUIMARÃES ROSA, 1977). Nele, o 

crítico dedica dezoito, das trinta páginas do artigo, a descrever e discutir o estilo rosiano. 

Importante instância de legitimação da obra literária, a escola é representada nessa 

correspondência por uma carta (Cx4cp88) originária de Belo Horizonte, sem data, cujo 

remetente é um professor 

 

Exmo Sr João Guimarães Rosa 

Saudando-o, respeitosamente, aviso-o que entre mim e um Cônego, aliás 

franciscano, há divergência no interpretar a origem do neologismo Sagarana, criado 

por V. Exa e escolhido para título de seu livro, cuja quinta edição me foi dado o 

prazer de ler. 

O aludido sacerdote opina que a raiz do vocábulo está no verbo sagire, da quarta 

conjugação latina, sendo, assim, um cognato de saga, feiticeira; eu, ao invés, acho 

que a origem está no verbo alemão, sagen, origem de saga, lenda escandinava. No 

meu entender, além da raiz de origem alemã, está no neologismo de V. Exa, o infixo 

(?) infinito (?) ri (?) e o sufixo ana de origem tupi. 
Trata-se, portanto, de um neologismo híbrido, isto é, composto de elementos de 

línguas diferentes, com o significado de à maneira de, à guisa de saga. 

Com efeito, a contextura do livro de V. Excia são lendas sertanejas. 

Pedindo-lhe me responda dizendo se estou com a razão, subscrevo-me 

atenciosamente (Cx4cp88). 

 

Infere-se que a carta deve ter sido escrita posteriormente a 1957, uma vez que o 

remetente declara haver lido a 5ª edição de Sagarana. Nessa carta parece projetar-se uma 

certa estreiteza da escola que ainda tem muita dificuldade em lidar com a possibilidade de 

atribuir-se múltiplos sentidos ao texto literário. A escola quer a “resposta certa”, que só o 

autor pode dar. 
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Nesse sentido, a carta (Cx4cp88) dialoga com outra que uma leitora escreveu a Jorge 

Amado em 1977. A remetente tinha dezesseis anos, deveria fazer um trabalho de literatura 

sobre o livro A morte e a morte de Quincas Berro D’Água. Está confusa quanto às duas 

mortes do personagem principal, e pede a Jorge Amado que lhe dê resposta correta, 

pressionada pela cobrança da escola que deseja a “resposta certa” (SILVA, 2006, p.40). 

Voltando aos leitores que comentaram a linguagem de Sagarana em 1946, a poesia foi 

um dos principais enfoques: “Tudo em “Sagarana” me encantou; a força, o sabor telúrico, o 

halo de permanente poesia e a graça e correção do estilo” (Cx4.cp12) “em síntese, o que me 

ficou foi uma impressão de força e poesia” (Cx4cp47). 

A percepção por parte do leitor da linguagem poética da Sagarana, teve nos paratextos 

editoriais um forte aliado. Tanto as epígrafes – canções populares – que introduziam os 

contos, como a orelha contendo o parecer de Guilherme de Almeida sobre Magma, parecem 

ter contribuído para direcionar o a atenção do leitor para a sonoridade da prosa de Sagarana. 

Desdobramento importante que remete tanto às questões de identidade, ao preconceito 

linguístico e à resistência a rupturas tanto com a norma culta como com a gramática 

normativa. 

Datada do Rio de Janeiro, 22 de maio de 1946, o remetente, Aloísio de Castro (1881-

1959), assim como Guimarães Rosa, também é escritor e médico, além de crítico literário e 

membro da Academia Brasileira de Letras desde 1917). 

 

Caro Colega Guimarães Rosa 

Por ter estado ausente só agora posso lhe agradecer o primor de seu presente que 

muito me ------(?) 

É para mim um prazer juntar-me aos que festejam o seu livro como um dos mais 

belos que há no gênero 

Eu não conheço o Brasil; sou daqui, desta beirinha de litoral, e vai que o Brasil é lá 

dentro, lá onde vivem os personagens dos teus contos. Por isso, aprendi muitas 

coisas que fiquei admirando. 

É alegria ver, nesta época de desalinho, em que é moda escrever mal, um livro como 

o seu, escrito em bom português, um belo português, enriquecido no Brasil. Para 

compor com propriedade um formoso livro brasileiro não lhe foi preciso escrever na 

tal língua brasileira, de que tanto falam os que não conhecem a portuguesa. 

Receba por tudo com meus agradecimentos por se ter lembrado de mim, os meus 

efusivos e cordiais parabéns. 

E creia-me com isso apreço e estima, seu cordial admirador e ------(?) 

Aloísio de Castro (Cx4cp15). 
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Ao louvar o “livro brasileiro”, mas abominar a “língua brasileira”, o remetente parece 

refletir a atitude de uma parcela da elite intelectual e econômica nacional da época, que, apesar 

de decorridos vinte e quatro anos desde a Semana de Arte Moderna de 1922, parecia continuar 

resistente à incorporação ao texto literário da linguagem popular, perpetuada pela oralidade. 

Em uma atitude senão preconceituosa em relação aos falares regionais de outros brasis 

não cariocas, bastante conservadora, reveladora também, da força do eurocentrismo que faz o 

brasileiro enxergar-se inferior ante o europeu. Traço da identidade brasileira que a aproxima 

da europeia, a língua portuguesa tem que ser preservada a qualquer custo. 

 

É alegria ver nesta época de desalinho, em que é moda escrever mal, ver um livro 

como o seu, escrito em bom português, um belo português enriquecido no Brasil. 

Para compor com propriedade um formoso livro brasileiro não lhe foi preciso 

escrever na tal língua brasileira, de que tanto falam os que não conhecem a 

portuguesa (Cx4cp15). 

 

Nesse sentido, é interessante observar o ponto de vista oposto, destituído de 

preconceitos, cujo foco recai na função estética da linguagem, expresso por um erudito europeu. 

Trata-se do crítico literário e tradutor Paulo Rónai, que em carta (Cx4cp5) de 2 de maio de 

1946, reconhece a existência da “língua brasileira e de seus inúmeros recursos” (Cx4cp5). 

Em carta de 11 de junho de 1946 (Cx4cp24), cujo papel timbrado “Ministério da 

Marinha”, “Tribuna da Marinha” fortalece a hipótese de que o remetente seja um militar, e nesse 

sentido ele parece projetar na escrita a função das forças armadas de defesa do território nacional. 

Novamente a questão da identidade vem à tona, dessa vez pintada com fortes cores 

nacionalistas. Aqui, evidencia-se a importância da língua, e por tabela da literatura, como 

constituintes de peso na construção da identidade nacional, como a definir as fronteiras 

nacionais. Esse leitor, ao contrário do escritor e acadêmico Aloísio de Castro (Cx4cp15), vê 

como positiva a existência da língua brasileira. 

 

Mas há para mim no seu livro um mérito que há dias fiz ressaltar em conversa com 

amigos – citei-o como exemplo do que é nosso, como atestado inconfundível da 

nossa literatura brasileira, do vocabulário brasileiro e de tudo quanto podemos 

oferecer para provar que nos emancipamos há muito do português criando e usando 

um idioma nosso. 

Sempre me insurgi contra a idéia da convenção esdrúxula que a nossa Academia 

assinou com a de Portugal, no sentido de unificar a língua portuguesa. 

Porque se, já nos afastamos em tudo e por tudo de nossos colonizadores, superando-

os até na linguagem? 
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Por isso senti-me com a leitura de “Sagarana” inteiramente num ambiente brasileiro, 

vivi nas suas páginas a vida simples do Brasil com sua índole própria 

completamente afastado e divorciado de tudo quanto cheira a estrangeiro. 

Muito bem disse Eloy Pontes, que um português ao ler “Sagarana” muito vagamente 

o entenderia. 

É isso mesmo meu amigo, seu livro é brasileiro puro, nada tem de reminiscência do 

velho Portugal (Cx4cp24). 

 

Mas, se os remetentes das cartas discutidas até aqui são de leitores citadinos, 

habitantes do Rio de Janeiro, a carta datada do Rio de Janeiro, 1º de junho de 1946 (Cx4cp22) 

é de um conterrâneo de Guimarães Rosa, que inicia sua carta com a saudação “caro patrício”, 

e identifica-se como “ o velho carreteiro que durante muitos anos morou no mato virgem e 

arrastou para o Morro Velho muita peroba-rosa, muita aroeira (de 25 cm de face prá riba), 

muito jatobá, muito vinhateiro cebola e do rajado” (Cx4cp22). Ele também é um sertanejo-

escritor como Rosa, pois ao final de sua carta, pede um parecer-prefácio a Rosa, sobre um 

livro que publicará: “seria muito prazer que você o conhecesse antes da publicação pois tenho 

esperança de que com sinceridade e conhecimento de causa você emita a sua opinião, que seja 

qual for ornamentaria o prefácio.” (Cx4cp22). 

Trata-se do escritor e amigo Alexandre Barbosa, que, ao contrário da grande maioria 

dos missivistas dessa correspondência é familiarizado com o sertão, conhece-o bem, embora 

pareça não mais habitá-lo. A leitura atua sobre sua memória, causando-lhe um misto de 

entusiasmo, por reviver seu passado, e estranhamento ante a linguagem rosiana, expressa em 

uma bem humorada metáfora gustativa. 

 

Estou agora com saudades de Manuel Fulô, do Matraga, do burrinho pedrês. São 

tipos muito, muito conhecidos que você reviveu para mim. (...) Qualquer dia desses 

volto a viver com seus heróis. Deixa estar (...). A princípio foi como quem come 

pela primeira vez acarajé vermelho de malagueta braba, ou então quibebe de jiló 

sem escorrer a primeira água. Acabei gostando, mas foi muito. Entusiasmou-me o 

seu livro.” (Cx4cp22). 

 

Esse leitor em princípio parece não partilhar do ponto de vista do escritor Aloísio de 

Castro, que abomina “a tal língua brasileira” (Cx4cp15). 

 

O que mais apreciei nele porém foi o seu desassombro e segurança em escrever em 

brasileiro de verdade, brasileiro das Minas Gerais. [...] O brasileiro que se preza fala 

a sua língua que pouco a pouco vai se afastando do vernáculo e vai assim fazendo 

uma coisa sua” (Cx4cp22). 

 



 

 

115 

Contudo, reconhece o poder do domínio da norma culta da língua portuguesa, como 

pré-requisito que possibilitou a Guimarães Rosa divulgar o espaço, a língua, enfim, a cultura 

sertaneja. “Neste ponto você atingiu as raízes dos Gerais. Mostrou de uma maneira 

sobranceira, que essa gente de gola bordada, que sabe escrever na língua dela, o linguajar do 

nosso povo destes Brasis cá de casa.” (Cx4cp22). 

As discussões dos missivistas sobre a linguagem e o estilo de Sagarana apontam para 

o papel da língua como um dos componentes mais significativos da constituição da identidade 

brasileira, cuja discussão prolonga-se até os dias atuais, principalmente no que diz respeito ao 

preconceito em relação à “linguagem popular”. 

Recentemente houve uma enorme mobilização da mídia no sentido condenar o livro 

didático de língua portuguesa Por uma vida melhor, de autoria de Heloísa Ramos, que 

ensinava o aluno a “falar errado”, quando na verdade a autora simplesmente abordava o tema 

“preconceito linguístico”, que, segundo o linguista Marcos Bagno, permanecerá, 

 

enquanto não se reconhecer a especificidade do português brasileiro dentro do conjunto de 

línguas derivadas do português quinhentista transplantadas para as colônias, enquanto não 

se reconhecer que o português brasileiro é uma língua em si, com gramática própria, 

diferente da do português europeu, teremos de conviver com essas situações no mínimo 

patéticas (BAGNO, <http://www.cartacapital.com.br/politica/polemica-ou-ignorancia>. 

Acesso em 17/10/2011). 

 

3.12 Brasil desconhecido e verossimilhança 

 

Discutir-se-ão duas categorias de leitura no mesmo item desse capítulo por serem bastante 

próximas. A “verossimilhança”, mais geral, e o “Brasil desconhecido” um recorte da primeira. 

Ao discutir a literatura brasileira do século XX, Antonio Candido (2000, p.104) a 

divide, grosso modo, em três fases: a primeira, denominada Pós-romântica, vai de 1880 a 

1922; a segunda, de 1922 até 1945, compreende o Modernismo, e a terceira fase vai de 1945 

até os anos 1960. 

Ao comentar a gênese do romance brasileiro, ainda no período romântico, o autor 

observa que “quanto à matéria nasceu regionalista e de costumes; ou melhor, pendeu desde 

cedo para a descrição dos tipos humanos e formas de vida social nas cidades e nos campos” 

http://www.cartacapital.com.br/politica/polemica-ou-ignorancia
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(CANDIDO, 1975, vol II, p.113). No período Pós-romântico (1880 a 1922), a marca 

regionalista ainda permanece forte, menos no romance, mais no conto 

 

O regionalismo que desde o início do nosso romance constitui uma das principais 

vias de autodefinição da consciência local, com José de Alencar, Bernardo 

Guimarães, Franklin Távora, Taunay, transforma-se agora no “conto sertanejo”, que 

alcança voga surpreendente. Gênero artificial e pretensioso, criando um sentimento 

subalterno e fácil de condescendência em relação ao próprio país, a pretexto de amor 

à terra, ilustra bem a posição dessa fase que procurava, na sua vocação cosmopolita, 

um meio de encarar com olhos europeus as nossas realidades mais típicas. Forneceu-

lho o “conto sertanejo”, que tratou o homem rural do ângulo pitoresco, sentimental e 

jocoso, favorecendo a seu respeito, ideias-feitas perigosas, tanto do ponto de vista 

social quanto sobretudo, estético. É a banalidade dessorada de Catulo da Paixão 

Cearense, a ingenuidade de Cornélio Pires, o pretensioso exotismo de Valdomiro 

Silveira ou do Coelho Neto de Sertão; é toda a aluvião sertaneja que desabou sobre 

o país entre 1900 e 1930 e ainda perdura na literatura e no rádio (CANDIDO, 2000, 

p.104-105). 

 

Antonio Candido (2000, p.105) lança a hipótese de que a publicação de Os Sertões 

de Euclides da Cunha, em 1902, bem como a divulgação de trabalhos etnográficos e 

folclóricos, teria favorecido o aparecimento desse tipo de literatura de baixa qualidade. 

Entretanto, é preciso não esquecer que se os “contos sertanejos” prosperaram, obviamente 

havia um público que demandava conhecer um Brasil não-litorâneo. Na visão do teórico, o 

conto sertanejo “falhou, na medida em que não soube corresponder ao interesse então 

multiplicado pelas coisas e homens do interior do Brasil, que se isolavam no retardamento 

das culturas rústicas. Caberia ao Modernismo orientá-lo no rumo certo” (CANDIDO, 2000, 

p.105). 

E realmente nos anos 1930-1946 a literatura continuaria a missão de cunhar a 

identidade nacional, seja pela poesia engajada, seja pelo romance de denúncia, este último 

marcadamente regionalista. Essa literatura comprometida com a história social projetou para 

o público escritores como Graciliano Ramos, Jorge Amado e Raquel de Queiroz, que 

atenderam à demanda de conhecimento do Brasil interiorano, dessa vez com escritos de 

qualidade. O crítico João Luiz Lafetá (2000, p.32), ressalta o engajamento do artista com o 

momento sócio histórico. 

 

O conservadorismo católico, o tradicionalismo de Gilberto Freyre, as teses do 

integralismo, são maneiras de reagir contra a própria modernização. [...] A revolução 

de 30, com a grande abertura que traz, propicia – e pede – o debate em torno da 

história nacional, da situação de vida do povo no campo e na cidade, do drama das 
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secas, etc. O real conhecimento do país faz-se sentir como uma necessidade urgente 

e os artistas são bastante sensibilizados por essa exigência (LAFETÁ, 2000, p.32). 

 

O público quando do lançamento Sagarana, esperava uma literatura que revelasse um 

Brasil desconhecido. Isso fica bem visível nessa categoria de leitura: “Eu não conheço o 

Brasil, sou daqui desta beirinha de litoral, e vai que o Brasil é lá dentro, lá onde vivem os 

personagens dos teus contos. Por isso aprendi muitas cousas que fiquei admirando” 

(Cx4cp15). 

 

Quantos elementos novos nestes quadros paisagísticos. Neles tanto na esfera 

acústica como na visual, encontrei um sentimento do som e da cor, até então intacta 

no meu mundo sensóreo, que me fez penetrar pela primeira vez na intimidade 

profunda dos panoramas da nossa terra, que já me imaginava identificada ao 

máximo com a nossa natureza (Cx 04 cp20). 

Ainda com respeito de “Sagarana” preciso dizer-lhe que o seu capítulo Sarapalha, 

sob o motivo social do sezão, há no Estado do Paraná, nas cercanias daqui do Estado 

um lugarejo quase abandonado pela consequência de uma estranha epidemia de 

febre que ali se verificou e que quase sepultou a sua população inteira. Pareceu-me 

lugarejo de hoje, São José da Boa Vista, foi – no dizer de alguns restantes moradores 

– uma das maiores (senão a maior) comarcas daquele Estado. Isto já vai longe, mas 

possuía sede de bispado, bom comércio, boas terras, etc. E estava prosperando. Com 

a epidemia ocorrida na qual sucumbiram quase todos os seus moradores de então, é 

hoje um quase cemitério, uma terra de ninguém, só povoada de miragens e 

conversas pé de fogo, todas elas cheias de saudade, e medos, e mistérios... 

(Cx4cp52). 

Lendo “Sagarana” como que vivendo nos seus contos fez-me lembrar certa feita em 

Goiás na fazenda “Córrego das três éguas” situada no “Chapadão do Resfriado” 

Município de Cristalina, Comarca de Santa Luzia, hoje “Luiziania” (Cx4cp73). 

 

Contudo, é a carta (Cx4cp22) originária do Rio de Janeiro, datada de 1º de junho de 

1946, remetida pelo escritor e amigo Alexandre Barbosa Filho que ilustrará de forma 

marcante tanto o horizonte de expectativa dos anos 1940, como o compromisso do escritor 

com a verossimilhança e o desvelar de um Brasil desconhecido, como se verá pelos seus 

desdobramentos. 

 

Caro Patrício 

Acabei de ler Sagarana. Estou agora com saudades do Manuel Fulô, do Matraga, do 

burrinho pedrês. São tipos muito, muito conhecidos, que você reviveu para mim. E o 

jogador de xadrez? Conheci pessoalmente um tipo assim também. ------(?) era um 

inspetor escolar mas mulatão gordo e roliço muito falante. Lembro-me dele ao se 

dirigir a uma mocinha: “Mademoiselle, o seu talhe ajeita (?) o de uma palmeira!...”. 

Qualquer dia desses volto a viver com seus heróis. Deixa estar. Gostei. A princípio 

foi como quem come pela primeira vez acarajé bem vermelho de malagueta braba, 

ou então quibebe de jiló sem escorrer a 1ª água. (?) Tomei (?) e acabei gostando mas 
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foi muito. Entusiasmou-me o seu livro. O que mais apreciei nele porém, foi o seu 

desassombro e segurança em escrever em brasileiro de verdade, brasileiro das Minas 

Gerais. Com certeza os rui-barbosas, os machado de assises, os joão ribeiros, os 

moraes e até mesmo os gils-vicentes, se lhes foi dado no outro mundo ler o teu livro, 

no primeiro embate estremeceram com certeza, em suas covas, e mentalmente 

excomungaram do clan imortal dos puristas, que ------(?) eruditamente língua de 

Camões e Francisco Manuel. Depois hão de certo de concordar e apreciar teu 

trabalho. 

A língua, seja ela louvada física ou metafisicamente, há de ser ainda por muito 

tempo, penso eu, um dos meios mais fáceis dos homens comunicarem entre si, 

seguido de perto pelos olhos, estes em circunstâncias discretas (?) e muito especiais, 

e agora ------(?). O linguajar do povo não segue acordos, preconceitos de classe 

privilegiada dos sacerdotes da gramática, que 95% dos nossos homens não entende e 

nem querem entender, no que não deixam de ter razão. É mais uma maçada, mais 

um encargo que lhes pesará às costas já tão enfraquecidas à insuficiência (?) de sadia 

e racional alimentação, sem as tais milhares de calorias aconselhadas pelos sábios. O 

brasileiro que se preza fala a sua língua que pouco a pouco vai se afastando do 

vernáculo e vai fazendo uma coisa sua, para uso interno, sem se importar com os 

ditames nem com os anátemas das academias. 

Neste ponto você atingiu as raízes dos Gerais. Mostrou de uma maneira sobranceira 

a essa gente de gola bordada, que sabe escrever na língua dela, o linguajar de nosso 

povo destes Brasis cá de casa. Você foi muito feliz e mostrou muita erudição. O 

terreno em que plantou seus contos é por demais árido para o fim de nele se 

arquitetarem romances. Mais uma revelação. O povo do nosso arraialzinho (?) onde 

você e eu nascemos é por demais pacato e é preciso mesmo um grande esforço do 

artista e muito talento também para plantar ali romances de verdade como você fez. 

Ademais, pelos poucos anos que viveu naquele meio, você mostra uma grande 

observação. Há realmente fatos e termos (vai desculpar o velho e o sertanejo que lá 

viveu até os 46 anos) em que você confundiu alho com bugalho, confusão esta que 

os citadinos, os teus principais leitores por sombra perceberão, embora não escapem 

à crítica de capiaus como eu. Esta por exemplo do Manuel Fulô ter massa para tapar 

os buracos dos dentes de seus cavalos para enganar os ciganos está errado. Cavalo 

novo sem os dentes “abertos”, tanto (?) que quando os animais começam a “urrar” 

de cima, os ciganos broqueram (?)-lhes os dentes com ferramenta própria para tal. Já 

barganhei muito animal. Não fosse eu cunhado e muito amigo de Américo Pena dos 

Abóboras, por onde andaram o Cassiano e o Turíbio Todo... 

Agora fala aqui o carreteiro que durante muitos anos morou na mata virgem e 

arrastou para Morro-Velho muita peroba-rosa, muita aroeira, muito jatobá, muito 

vinhateiro-cebola e do rajado. Viu mundão de pau falquejado mal-e-mal e roliço ----

--(?)’pr’a escora de mina. O boi guia tem que ser maior que o pé-de-guia, em geral 

novilho. Os bois de guia têm que firmar nos arreios para que os outros possam entrar 

de esquadro na “brocha” na hora do duro. E assim mais um ou outro senão sem 

importância no final. 

Quanto à terminologia e adjetivação, verdadeiramente assombroso. Além dos ditos e 

termos próprios à gente do nosso rincão, você foi buscar material em todo recanto 

do Brasil e o encaixou magnificamente. 

Sabe que somos colegas no assunto? 

Também entreguei ao prelo, há tempos na Oglen (?) a convite desta (?) um livro de 

contos, ou antes narrativas – “Coisas do meu sertão” que tenho a honra do 

prefácio(?) beneplácito (?) de Afrânio Peixoto e Amoroso Lima, além do de outros 

entendidos no assunto. 

Não possuo como você os arroubos do gênio. 

Não sou a morceguinha (?) que corta os ares como corisco na calada roxa da 

madrugada atadocendo(?) os ares com seu grito: “ajuasi, ajuasi!”. Sou antes um 

urubu caçador, cabeça de pimentão maduro, alisando as grotas com a sombra em 

vôo baixo paralelo ao chão, preguiçoso e pesado. Mesmo assim seria um prazer que 

você o conhecesse antes da publicação pois tenho esperança de que com sinceridade 

e conhecimento de causa, você emita a sua opinião que seja qual for, ornamentaria o 

prefácio. Topa a paulificação (?) 
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Aqui termino (não sem tempo) com as mais sinceras congratulações pelo êxito da 

Sagarana (lago, lenda escandinava). 

Do velho patrício e admir-amigo 

Alexandre (Cx4cp22) 

 

Aqui, o leitor dá sua contribuição a Rosa, corrigindo dois erros, e demonstrando que 

sua leitura também contempla o pacto de veracidade. 

A primeira correção, embora o remetente não nomeie o conto, refere-se a “Corpo 

Fechado”. 

 

Ademais, pelos poucos anos que viveu naquele meio, você mostra uma grande 

observação. Há realmente fatos e termos (vai desculpar o velho e o sertanejo que lá 

viveu até os quarenta e seis anos) em que você confundiu alho com bugalho, 

confusão esta, que os citadinos, os teus principais leitores por sombra perceberão, 

embora não escapem à crítica de capiaus como eu. Esta por exemplo do Manuel 

Fulô ter massa para tapar buracos dos dentes dos seus cavalos para enganar os 

ciganos, está errado. Cavalo novo tem os dentes abertos, que quando os cavalos 

começam a “urrar” de cima, os ciganos quebram-lhe os dentes com ferramenta 

própria para tal. Já barganhei muito animal (Cx4cp22).  

 

Em outra passagem, em uma clara referência ao conto “Conversa de Bois”, o leitor 

corrige uma vez mais o texto rosiano, invocando novamente o seu testemunho de autoridade, 

agora não mais com a barganha de cavalos, mas com o transporte de toras de madeira em 

carros de bois. 

 

Agora fala aqui o velho carreteiro que durante muitos anos morou no mato virgem e 

arrastou para o Morro-Velho muita peroba-rosa, muita aroeira (de 25cm de face pr’a 

riba) muito jatobá, muito vinhateiro cebola e do rajado. Viu mundão de pau 

falquejado mal-e-mal e roliço pra escora de mina. O boi de guia tem que ser maior 

que o pé de guia, em geral novilho. Os bois de guia têm que firmar os arreios para 

que os outros possam entrar de esquadro ‘na brocha’ na hora do duro. E assim mais 

um ou outro [erro] senão sem importância, afinal (Cx4cp22). 

 

O desdobramento das correções de Alexandre aparecerá na segunda edição de 

Sagarana, de julho de 1946. Guimarães Rosa acatará as sugestões do amigo e modificará o 

trecho de “Corpo Fechado” em que Manuel Fulô, narra os truques que aprendera com os 

ciganos para embelezar animais velhos e doentes a fim de enganar os compradores. 
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Na primeira edição: “Passei banha de jiboia no aleijão da perna do Furta-Moça, 

trabalhei de dentista p’r’a mor de entupir com massa branca as panelas dos dentes dos 

dois... Pelejei, pelejei!...” (GUIMARÃES ROSA, 1946, p.251). 

Nos originais da 5ª edição retocada de forma definitiva (último testemunho da 

escritura de Sagarana) que se encontra na Biblioteca Guita e José Mindlin, as correções 

manuscritas de Guimarães Rosa no exemplar impresso acatam as sugestões do leitor, e 

permanecem nas edições atuais. “Passei banha de jiboia no aleijão do Furta-Moça, trabalhei 

de dentista p’r’’a mór de retocar os dentes dos dois... Pelejei, pelejei! (GUIMARÃES ROSA, 

2001, p.310). 

Com relação ao conto “Conversa de bois”, consta na 1ª edição: 

 

Segue seguindo a ativa junta do pé-da-guia: Capitão, salmilhado, mais em branco 

que em amarelo, dando a direita a Brabagato, mirim-malhado de branco e de preto: 

meio chitado, meio chumbado, assim cardim, ambos maiores do que os da junta da 

guia (GUIMARÃES ROSA, 1946, p.267). 

 

No original que serviu à 4ª edição (pertencente à Biblioteca Guita e José Mindlin) o 

escritor acatou a sugestão do leitor: 

 

Segue seguindo a ativa junta do pé-da- guia: Capitão, salmilhado, mais em branco 

que em amarelo, dando a direita a Brabagato, mirim-malhado de branco e de preto: 

meio chitado, meio chumbado, assim cardim, ambos menores do que os da junta da 

guia (GUIMARÃES ROSA, 1946, p.267). 

 

Contudo, no original da 5ª edição retocada de forma definitiva (pertencente à 

Biblioteca Guita e José Mindlin), cujas correções manuscritas são do próprio Guimarães 

Rosa, o escritor voltou atrás e manteve o escrito da primeira edição, que, por tratar-se da 

edição definitiva, continuou nas edições subsequentes. 

 

Segue seguindo a ativa junta do pé-da- guia: Capitão, salmilhado, mais em branco 

que em amarelo, dando a direita a Brabagato, mirim-malhado de branco e de preto: 

meio chitado, meio chumbado, assim cardim, ambos maiores do que os da junta da 

guia (GUIMARÃES ROSA, 2001 p.354). 
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As modificações feitas nas edições seguindo as sugestões do leitor (Cx4cp22) parecem 

revelar um comprometimento do escritor em revelar um Brasil desconhecido. Aqui, o texto 

literário aproxima-se do discurso histórico, abrindo-se para o diálogo com a antropologia, a 

sociologia e a história, como já se percebe nas primeiras críticas literárias, haja vista as 

diversas analogias de Sagarana com Os sertões, de Euclides da Cunha. 

Por outro lado, em relação a “Conversa de Bois”, o escritor primeiramente acatou a 

observação do remetente, mas na edição definitiva voltou atrás e manteve o texto da primeira 

edição, o que tanto pode indicar que Alexandre errara, ou que o carro de bois rosiano era um 

carro inventado, fictício, o que condiz mais com o discurso literário. 

 

3.13 Escolha dos melhores contos e regionalismo/ universalismo 

 

A primeira dessas categorias de leitura parece estar relacionada à prática dos primeiros 

críticos de Sagarana de ordenar as nove narrativas segundo critérios de qualidade de escrita, o 

que foi questionado em bem humorado artigo de Candido (Arq. JGR-IEB/USP R1), em que 

responde a uma carta de leitor que diz 

 

mais ou menos o seguinte: li o seu artigo sobre "Sagarana” atrasado como quase 

todos os seus artigos, e lá deparei com a afirmativa de que o conto “Hora e vez de 

Augusto Matraga” deve figurar, doravante, entre as dez ou doze melhores da língua. 

Seria o senhor capaz de me dizer quais são os dez melhores contos da língua? Talvez 

os críticos devessem refletir melhor antes de distribuir galardões às novidades 

literárias com a facilidade quase irrefletida com que o fazem. Atenciosamente, * * * 

A observação do leitor é justa: volta e meia nos deixamos levar pelo entusiasmo de 

uma leitura nem sempre refeita, amadurecida e gabamos em demasia certas obras 

que o tempo, desafrontado de entusiasta, enterra piedosamente, logo após. Não foi 

esta, deixem-me dizer desde já, a impressão que reformei numa segunda leitura do 

“Augusto Matraga”. Tenho para mim que os anos hão de passar e este conto há de 

permanecer. Relido, é ainda mais belo do que lido pela 1a. primeira vez, e na 

terceira leitura – que acabo de fazer – parece maior do que nas outras. Esta, a 

impressão pessoal que me ficou – impressão, seja dito, de quem não confia muito no 

próprio gosto e nunca se espanta de o ver contraditado pelos mais hábeis. No caso, 

foi menos nele do que no juízo para mim dos mais seguros do Brasil em matéria de 

ficção, o de Alvaro Lins, mestre de todos nós e entusiasta fervoroso de "Sagarana”, 

que foi o primeiro a indicar aos leitores como obra-prima. [...] Eu diria, por 

exemplo, que Augusto Matraga será, daqui por diante um dos dez ou doze contos da 

minha preferência em nossa língua, e aí está a nuança que um crítico deveria 

imprimir sempre aos seus julgamentos. Seria menos impositivo, porque o nosso 

gosto varia, e poderemos ser levados a louvar amanhã o que hoje aborrecemos e 

vice-versa. Deste modo, já me acho habilitado a responder à questão de ***. 

Enumerarei, não os dez melhores, mas os dez contos de que mais gosto na língua 

portuguesa. É um exercício a que ele me obriga e pelo qual lhe sou reconhecido 

(CANDIDO, Arq. JGR-IEB/USP, R1). 
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Entretanto, a incidência dessa categoria de leitura pode não espelhar influência da 

crítica, mas tão somente a tendência do ser humano de ordenar objetos em ordem crescente, 

segundo os mais diversos critérios, dentre eles, a apreciação. 

Com relação à categoria de leitura universalismo/regionalismo, parece refletir a leitura 

das primeiras críticas a Sagarana, uma vez que tanto Lins (Arq. JGR-IEB/USP, R1) como 

Candido (Arq. JGR-IEB/USP- R1) abordam o tema em suas respectivas críticas. 
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CAPÍTULO 4. OS RELATOS DE LEITURA 

 

4.1 Leitores desconhecidos 

 

A imensa maioria da correspondência de que se ocupa o presente trabalho é 

constituída por remetentes que já haviam travado algum tipo de contato com o escritor: 

familiares, colegas de trabalho, amigos. Incluem-se também nessa categoria jornalistas, 

escritores e críticos literários, cujo primeiro contato com o escritor pode ter sido o fato de 

terem recebido o livro de presente. Tais parecem ser os casos, entre outros, de Monteiro 

Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Rónai e Alceu Amoroso Lima. 

Com relação ao último, embora tenha escrito a Guimarães Rosa dezenove dias após o 

lançamento de Sagarana propondo-lhe trocar de editora, em conversa relatada em carta por 

Geraldo França Lima, diz que Alceu Amoroso Lima “não conhece você [Guimarães Rosa] 

pessoalmente, mas que breve vai procurá-lo para focalizar com v. outros aspectos do livro” 

(Cx4cp43). 

Incluem-se na categoria de “leitores desconhecidos”, aqueles que não tinham nenhum 

tipo de relação de amizade ou profissional como o escritor, que não receberam o livro de 

presente e cujo desejo de escrever ao autor de Sagarana parece estar mais relacionado ao 

prazer proporcionado pela leitura. São quatro as cartas (Cx4cp16, 33, 37, 56) que se incluem 

nessa categoria, em que os próprios remetentes declaram-se como “leitores desconhecidos”. 

A primeira missiva é originária do Rio de Janeiro, datada de 23 de maio de 1946, 

portanto cinquenta e três dias após o lançamento de Sagarana. 

 

Ilmo Snr 

J. Guimarães Rosa 

A/C Livraria Universal 

Nesta 

 

Prezado Snr. 

 

Acabei de ler seu excelente livro “Sagarana”. O entusiasmo leva-me a escrever-lhe 

estas linhas, que para V.S. têm apenas o sabor de ser de um desconhecido. 

 

A obra é um “film” escrito da vida em nosso interior, “film” documentado, 

composto num estilo terra (?) e varonil. 

 

Vi fotografia de V. S. no “Correio da Manhã”. A sua altivez física completa a 

impressão que o livro deixa: trata-se de um homem ------(?) corpo são, inteligência 
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poderosa servida por uma cultura bem orientada. Um homem como o divino Eça 

achava difícil encontrar-se. 

 

O Snr não me conhece, porém assino com ------(?) honra, 

 

Seu admirador 

Assinatura manuscrita 

 

Rua Travassos 45 sob 

Itaguira – Rio de Janeiro 

 

N.B. 

Desculpe o papel e a 

letra, mas com febre e 

quase paralítico (Cx4cp16) 

 

A formatação segue o padrão das cartas comerciais: é a única da correspondência 

sobre a recepção de Sagarana com indicação de que foi enviada aos cuidados da editora 

Universal. 

Manuscrita, a letra trêmula confirma a informação do post-scriptum de que o 

remetente encontra-se bastante enfermo “com febre e quase paralítico” (Cx4cp16), o que não 

o impede de “contar-se” ao escritor, de revelar seu estado de saúde. Pode-se inferir daí que a 

leitura de Sagarana talvez tenha sido feita durante a enfermidade. 

Adotando o mesmo procedimento de críticos literários que publicaram suas análises de 

Sagarana em jornais, e também de alguns missivistas dessa correspondência, o remetente 

toma como paradigma de leitura um escritor consagrado, Eça de Queiroz, a quem Guimarães 

Rosa ombrearia em qualidade. 

Também o gênero a que pertenceriam os contos, que tanto estranhamento causaram na 

crítica é tematizado pelo leitor para quem Sagarana “é um ‘film’ escrito da vida em nosso 

interior, ‘film’ documentado” (Cx4cp16). Mas, para o missivista, não é um filme qualquer, 

uma vez que é fortemente marcado pela verossimilhança, o que o transformaria em um quase 

documentário. 

É importante observar que para referir-se a Sagarana o leitor toma como paradigmas 

dois pólos da produção cultural: de um lado, a cultura de massas – o cinema –, de outro, a 

cultura letrada – Eça de Queiroz. Sob a ótica do leitor, são simétricas as relações dos dois 

veículos de manifestação da narrativa ficcional. Ele não privilegia nem uma, nem outra, não 

as vê como excludentes, mas como complementares. 
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Esse leitor leu não apenas o livro, mas também leu a foto de Guimarães Rosa 

publicada no “Correio da Manhã”. Para o remetente, autor e obra quase se confundem, na 

verdade complementam-se, como ele mesmo diz, embora sua observação possa ser tomada 

também, apenas como uma maneira de elogiar a aparência do escritor. 

 

Vi fotografia de V. S. no “Correio da Manhã”. A sua altivez física completa a 

impressão que o livro deixa: trata-se de um homem ------(?) corpo são, inteligência 

poderosa servida por uma cultura bem orientada. Um homem como o divino Eça 

achava difícil encontrar-se (Cx4cp16). 

 

As referências ao cinema e à fotografia permitem duas conclusões. 

A primeira diz respeito ao caráter visual que o leitor parece ter imprimido à sua leitura, 

o que vai na contra-mão dos paratextos editorias presentes no livro, cuja função precípua é 

direcionar a leitura (GENETTE, 2009, p.131). Em Sagarana os nove contos são introduzidos 

por epígrafes – canções, parlendas, quadras –, colhidas na tradição popular, prenhes de ritmos, 

que continuam narrativa adentro. 

Não foi entretanto a oralidade, que tradicionalmente é vista como guardando muito 

mais familiaridade com a literatura do que a imagem, o que mais tocou o leitor, mas a 

semelhança com a narrativa fílmica. 

A segunda conclusão é confirmar a abertura de Sagarana para o diálogo com as artes 

visuais, principalmente com a pintura e a fotografia como já mencionado. Tal abertura parece 

dever-se à verossimilhança, ao forte apelo documental da obra, também mencionado pelo 

leitor, em que descrições da geografia, fauna, flora, objetos, habitantes do sertão, costumes do 

interior mineiro quer por seu ineditismo para os leitores citadinos, quer por seu caráter 

documental, demandariam uma contrapartida visual. 

Nesse sentido, alguns dos principais nomes da primeira fortuna crítica rosiana como 

Lins (1994, p.68) e Candido (1994, p.64), em seus respectivos artigos publicados em 1946 por 

ocasião do lançamento de Sagarana, referiram-se à força das descrições na obra. O segundo, 

mais do que perceber, constatou ser “inventado”, o espaço de Sagarana; abre-se portanto para 

as artes-visuais, um leque imenso de possibilidades, a contra-partida imagética, percebida 

pelo leitor, que o texto parece demandar. 
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Embora Goulemont; Masseau (1994, p.11) apontem como uma das características 

das cartas de leitores a assimetria das relações leitor/escritor, em que o primeiro coloca-se 

em uma posição de veneração, de admirador, aqui essa característica parece estar 

camuflada. Por duas vezes ao longo da carta o remetente refere-se ao fato de ele ser 

“desconhecido”. Embora no primeiro parágrafo a assimetria seja explícita, “O entusiasmo 

leva-me a escrever-lhe estas linhas, que para V.S. têm apenas o sabor de ser de um 

desconhecido” (Cx4cp16), nos demais parágrafos os comentários do leitor destacando os 

aspectos visual e rítmico, que aproximariam Sagarana da narrativa cinematográfica, 

revelam não apenas a leitura, mas os caminhos da fruição, mostrando ao escritor talvez, que 

a leitura ombreou a escritura do livro. 

No último parágrafo “o Snr não me conhece, porém assino com ------(?) honra” 

(Cx4cp16) a adversativa que antecede a assinatura, somada aos comentários dos parágrafos 

anteriores, individualizam a leitura, transformam-na em única, e parecem anular a assimetria 

leitura/escritura, e por tabela também a assimetria leitor, escritor. 

A segunda carta a enquadrar-se nessa categoria é originária de São Paulo, datada de 15 

de julho de 1946 

 

Meu caro Guimarães Rosa, 

 

Meus cumprimentos cordiais. 

 

Ao voltar a página e ler subscrevendo esta, certamente não cairá das nuvens, porém 

instintivamente recorrerá ao auxílio dos neurônios para ver se eles descobrem quem 

seja o missivista. 

 

Não os acuse de rebeldes que eles não podem fazer milagres, nunca me viram e 

jamais ouviram falar de meu nome a sua “Sagarana” é a culpada desta estopada. 

Sim, senhor, “seo” Rosa, lavrou um tento com o seu livro. No gênero, não li coisa 

igual, e dificilmente lerei qualquer coisa que dele se aproxime. É perfeito. O próprio 

linguajar regional mineiro não me é estranho, pois fui colega de Waldomiro de 

Magalhães, meu saudoso amigo e seu ilustre co-estaduano. Você deve ser filho ou 

sobrinho de fazendeiro criador de zebu, e isto pelo que se depreende de seus contos 

tão familiares com a vida na fazenda e o conhecimento de tantas variedades de 

cores, de couros e de guampas de bois. 

E que poeta você é, meu caro Guimarães, estes versos brancos, esta onomatopéia em 

que se vê e se ouve o andar da boiada estrupindo pela estrada: “as ancas balançam e 

as vagas de dorsos das vacas e touros batendo com as caudas, mugindo no meio, na 

massa embolada, com atrito de couros, estalos de guampas, estrondos e bates, e o 

berro queixoso do gado junquera, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade 

dos campos, querência dos pastos de lá do sertão...” 

Quem escreve isto, “seo” Guimarães, é poeta, não das planícies chatas, mas dos 

picos alcandorados. 

Dos seus contos, não sei dizer qual o melhor. Gostei de todos. 
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Em todo caso, se fosse obrigado a escolher qualquer um deles, eu classificaria 

“Augusto Matraga” o de mais de meu agrado.  

Mesmo assim, já ao escrever esta minha preferência, um tribunal se forma em minha 

consciência e oiço que gritam e o “Duelo”, e o “Burrinho Pedrês”, “Sarapalha”, 

“Corpo fechado”, “Conversa de Bois”, “Minha gente”, “Marido Pródigo”, “São 

Marcos”, com um final dantesco?!... 

Assim, você, meu caro Guimarães Rosa, verifica que o severo tribunal da 

consciência enumera quase todos os seus contos, chegando-se a um resultado que só 

com injustiça é que se prefere o “Augusto Matraga”. 

Há ainda mais, meu caro Guimarães Rosa, o imprevisto no final de todos eles. No 

“Duelo”, pensaria qualquer que fosse o leitor, que aquele tranquinha enfezado e 

raquítico, fosse capaz, de naquele ermo escuro da mata, ter a ousadia de descarregar 

no [?] aqueles dois tiros de garrucha? 

Aquela simpatia do Augusto pelo Joãozinho Bem Bem, num átimo transformou-se, 

a ponto de liquidá-lo daquela maneira! 

A tragédia dos vaqueiros no canto do Burrinho Pedrês, é puro “grand-guignol” 

Meu caro Guimarães Rosa, você está de parabéns. Envio-lhe estas duas crônicas do 

seu livro. Este último, o Alcântara Silveira, cheira a despeito. No fim, ele entrega os 

pontos e acha que você é grande escritor. “Meno male”. 

Você, no time de escritores brasileiros, apesar de estreante, não é “reserva”, é craque 

do quadro dos grandes jogadores e figura imprescindível nos “scratches” onde se 

disputam campeonatos internacionais. 

Quando vier a São Paulo, terei imenso prazer em vê-lo, e muito honrado ficarei com 

sua visita. 

Peço acusar o recebimento desta, e mais uma vez receber as felicitações pelo 

brilhantismo da estréia. 

Do admirador e patrício, 

 

Assinatura Manuscrita (Cx4cp33). 

 

Chama a atenção a tentativa do remetente de aproximar-se do escritor, de buscar 

denominadores comuns para esse fim. Embora logo nos primeiros parágrafos identifique-se 

como alguém que jamais travou qualquer tipo de conhecimento com o escritor, logo em 

seguida revela não desconhecer os falares mineiros. Talvez tenham mesmo um amigo ou 

conhecido em comum, “Waldomiro de Magalhães, meu saudoso amigo e seu ilustre co-

estaduano.” (Cx4cp33). Na despedida (até então ele não revelara a mais óbvia proximidade 

com o escritor), finalmente declara-se “admirador e patrício” (Cx4cp33), pede que confirme o 

recebimento da carta, o que já aponta para o desejo de uma resposta. Mais, expressa o desejo 

de encontrar-se pessoalmente com o escritor. 

O remetente lança mão de outros recursos no sentido de aproximar-se do escritor 

através da valorização de sua leitura, e, ao contrário do leitor da carta precedente (Cx4cp16), 

que parece ter valorizado sua leitura inconscientemente, este leitor (Cx4cp33), parece fazê-lo 

de modo deliberado. 
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Primeiramente demonstra conhecer a nomenclatura própria da retórica ou da 

estilística, como “versos brancos” e “onomatopeia”. Para provar, cita um trecho do livro. 

Adota também um procedimento bastante comum nas primeiras críticas de Sagarana 

publicadas em periódicos, que é escolher o melhor conto. Na sua opinião (que coincide com a 

grande maioria da crítica literária), “A hora e a vez de Augusto Matraga”. Em seguida cita os 

títulos dos demais contos, tecendo comentários sobre alguns deles, como que a persuadir o 

escritor não apenas de sua leitura atenta, mas também do peso e seriedade de seus critérios de 

avaliação, que incluiriam a leitura da crítica literária, também avaliada por ele: “Este último, o 

Alcântara Silveira, cheira a despeito. No fim, ele entrega os pontos e acha que você é grande 

escritor.” (Cx4 cp33). 

Se por um lado o leitor tenta construir uma imagem positiva de si próprio, por outro 

lado ele também tem curiosidade em conhecer aspectos da vida do autor. À semelhança do 

leitor precedente (Cx4cp16), para quem a imagem do escritor estampada no jornal 

complementava a obra realçando aspectos como a cultura, a erudição e os atributos 

relacionados ao gênero masculino, o texto de Sagarana para o leitor em tela (Cx4cp33), 

também revelaria algo da identidade do escritor. 

 

Você deve ser filho ou sobrinho de fazendeiro criador de zebu, e isto pelo que se 

depreende de seus contos tão familiares com a vida na fazenda e o conhecimento de 

tantas variedades de cores, de couros e de guampas de bois (Cx4CP33). 

 

Para esse leitor (Cx4cp33), se os ritmos e sons de Sagarana marcaram sua leitura, eles 

não vieram sozinhos, mas também evocaram imagens, e aqui, mais uma semelhança com a 

leitura do leitor precedente (Cx4cp16). 

 

E que poeta você é, meu caro Guimarães, estes versos brancos, esta onomatopéia em 

que se vê e se ouve o andar da boiada estrupindo pela estrada: “as ancas balançam e 

as vagas de dorsos das vacas e touros batendo com as caudas, mugindo no meio, na 

massa embolada, com atrito de couros, estalos de guampas, estrondos e bates, e o 

berro queixoso do gado junquera, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade 

dos campos, querência dos pastos de lá do sertão...” (Cx4cp33). 

 

Outra referência à leitura visual de Sagarana aparece quando o final trágico dos 

vaqueiros no conto “Burrinho Pedrês” é comparado ao grand-guignol, ou seja, ao teatro de 

bonecos de tradição francesa. Arte cênica de origem popular cujas apresentações em praças 
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públicas e feiras remonta à Idade Média. Aqui, mais uma semelhança com a leitura 

precedente (Cxc4cp16), tanto no que diz respeito ao caráter visual da leitura, como a 

referência à cultura popular. 

O mesmo leitor Cícero Marques escreve pela segunda vez a Guimarães Rosa, em carta 

datada de São Paulo, 2 de agosto de 1946. 

 

Meu caro Guimarães Rosa, 

 

Meus cumprimentos cordiais. 

 

Mal seus ouvidos descansaram desta zoada proveniente da diferença de altitude e do 

ronronar dos motores, já uma carta do Brasil rouba-lhe os minutos preciosos desse 

magnífico Paris. Recebi o seu telegrama e muito agradeço a atenção que dispensou à 

minha carta. Mas, não me conformo que ela seja respondida para quando você 

voltar. 

Não há dúvida que o trabalho que você tem pouco tempo sobrará para estas 

minudências protocolares, porém com um “tostão” de boa vontade, penso que 

conseguirá atender aos seus admiradores. E eu sou um deles, com medo até que me 

apelidem de Cícero, “o Sagarana”, tal o reclame que faço do seu livro. 

Não me impressionei com o título de “Delegado à Embaixada da Conferência da 

Paz”, tanto assim que continuo a tratá-lo por você, e não Excia, como merece e seria 

de minha obrigação. Mas você, meu caro Guimarães Rosa, está acima destas 

vaidades tolas, e por certo, permitir-me-á esta intimidade. 

Envio-lhe esta “nota” do Antonio Candido, que, certamente o lisongeará. 

Você já teve ocasião de, na carreira, servir no estrangeiro? Quantos anos tem de 

idade, e quantos de casa? Conheceu Paris antes da guerra de 14? Se não conheceu é 

pena. Eu estive aí em 12, até meados de 13. Que delícia! Delícia tão grande que me 

pesa recordá-la. 

A minha primeira carta foi cheia de erros ortográficos. Quando verifiquei a cópia, 

quase tive uma síncope. Aquele seleiro com “c” e no começo a ausência de algumas 

palavras. Mas, confiei-me na chapa e eu tais erros ficariam à argúcia do leitor. 

O Antonio Candido, na crítica do “Sagarana”, fala na semelhança de assuntos 

tratados por Afonso Arinos no livro “Pelo Sertão”. De fato, há alguma analogia, 

porque ambos, você e ele, enchem as paisagens de árvores e dão-se ao trabalho de 

chamarem-nas pelos nomes, e bem assim as aves e pássaros que nelas figuram, e 

ainda tipos caboclos avalentoados, tais sejam o Venâncio e o Pedro Barqueiro, que 

estão muito longe do “Joãozinho Bem-Bem” e “seo” Augusto Matraga das 

Pindaíbas. 

A impressão que eu tive logo após a minha leitura de “Pelo Sertão”, foi que o livro 

de Afonso Arinos é um regato sussurrando por entre capões de mato, formando aqui, 

acolá, pequeninas praias de areia muito alva e muito fina onde ciscam gaturanos, 

pintassilgos e canários, e, uma vez ou outra uma seriema anunciando 

esganiçadamente que “quebrou três potes” e insistindo que quer outros tantos “para 

encher de água”. 

Já em “Sagarana” a paisagem é outra. É de um rio de margens distantes, caudaloso, 

correndo pela floresta virgem. Não murmureja, é soturno, silencioso às vezes. 

Quando não, em cachões tudo arrasta, afugentando as antas, capivaras que dele 

fazem seu banheiro e as pintadas, as pardas e as sussuaranas o seu bebedouro. 
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Acabando de lê-los em pequenos intervalos, para mim o “Pelo Sertão” é uma 

cartilha da infância, Sagarana – um livro de leitura para adultos. 

Estando com o Cyrillo Júnior dê-lhe um grande abraço e diga-lhe que lastimo tanto 

quanto ele, que só agora, na idade provecta, é que ele conhecesse Paris. Ah! Se ele 

tivesse presentemente 30 anos!...Mas não faz mal, Paris é tão cheio de atrativos que 

chega ao cúmulo de também divertir os sexagenários. Não dizem que a velhice tem 

seus encantos? Paris encarregar-se-á de mostrá-los. 

Cultive a amizade com esse bom amigo; ele é um sibarita, com muito talento e 

grande cultura. 

Engraçado: numa dessas manhãs, deitado e fumando um cigarro, pensando em João 

Neves, ocorreu-me a idéia: se eu fosse o Ministro levava o Guimarães Rosa para 

meu secretário particular, a fim de ter com ele ocasião de longos “bate-papos”. 

Esta já vai longa e você cheio de confetis. 

Meu caro Guimarães Rosa, divirta-se, seja feliz, tenha imprevistos agradáveis e 

queira bem o patrício e admirador 

(Assinatura Manuscrita) 

R. Florêncio de Abreu 279- AP. 57 – 4º andar – São Paulo 9Cx4cp37) 

 

Na segunda carta endereçada por Cícero Marques ao escritor (Cx4cp37) evidencia-se 

ainda mais a vontade do remetente de fazer parte do círculo de amigos do escritor, ou ao 

menos tomar parte no debate sobre Sagarana, “debate mais quente da temporada” (LIMA, 

2006, p.316-317), hipótese que as duas cartas desse leitor (Cx4cp33 e 37) parecem confirmar. 

Mais uma vez ele cita um possível amigo ou conhecido em comum, a quem pede seja 

enviado um abraço. O interesse pelo escritor também é demonstrado através do 

acompanhamento de suas duas carreiras: a diplomática e a de escritor. Com relação à 

segunda, adota um procedimento comum aos missivistas “conhecidos” do escritor, como o 

amigo e diplomata Azeredo da Silveira, em carta (Cx4cp39), que comenta e envia recortes de 

críticas sobre Sagarana. Cícero Marques também envia ao escritor uma crítica de Antonio 

Candido publicada em jornal. 

Se na primeira carta (Cx4cp33) o remetente comenta muito mais Sagarana, dedicando 

umas poucas palavras à crítica de Alcântara Silveira que ele envia ao escritor, agora é a partir 

da crítica de Antonio Candido, que ele retoma os comentários a Sagarana. 

Na crítica, Sagarana é comparada a Pelo Sertão, de Afonso Arinos, que o remetente 

diz já ter lido, o que reforça sua máscara de “grande leitor”. Contudo, o que chama a atenção 

em sua leitura é mais uma vez referência à imagem, dessa vez acompanhada do som, o que 

remete à força de paradigmas de leitura visuais como a pintura e a fotografia, e audio-visuais 

como o cinema para referir-se à obra literária. 
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A impressão que eu tive logo após a minha leitura de ‘Pelo Sertão’, foi que o livro 

de Afonso Arinos é um regato sussurrando por entre capões de mato, formando aqui, 

acolá, pequeninas praias de areia muito alva e muito fina onde ciscam gaturanos, 

pintassilgos e canários, e, uma vez ou outra uma seriema anunciando 

esganiçadamente que “quebrou três potes” e insistindo que quer outros tantos ‘para 

encher de água’. Já em ‘Sagarana’ a paisagem é outra. É de um rio de margens 

distantes, caudaloso, correndo pela floresta virgem. Não murmureja, é soturno, 

silencioso às vezes. Quando não, em cachões tudo arrasta, afugentando as antas, 

capivaras que dele fazem seu banheiro e as pintadas, as pardas e as sussuaranas o 

seu bebedouro (Cx4CP37). 

 

A quarta carta de remetente “desconhecido” foi escrita por uma mulher, datada de Rio 

de Janeiro, 11 de novembro de 1951 

 

Você não me conhece. Não sou crítica literária, não sou escritora e nem mesmo sua 

amiga sou. Sou tão simplesmente uma quase veneranda senhora matrona vivida 

passada. Mas estou saindo de uma grande viagem emocional – quer dizer, de uma 

tuberculose – e acabei de ler seu livro. A primeira coisa já é uma razão para que a 

gente possa escrever às pessoas sem conhecê-las até. A doença dá certos direitos. A 

segunda dá uma bruta vontade de escrever a você, de escrever de qualquer jeito, de 

cartas logo sem cerimônias de tratamento de dizer sem mais aquela que seu livro é 

uma beleza. De uma pureza de forma sem precedente e de uma lindeza de linguagem 

nunca vista. Gostei tanto que não pude deixar de dizer isso a você. Sei que você é 

uma pessoa compreensiva e também penso que uma boa palavra venha de quem 

vier, nunca poderá ser mal recebida. É a minha fração insignificante de opinião, mas 

adianta para alterar mais um pouco o resultado da soma. 

E aqui fica, Guimarães Rosa, minha palavra amiga. Seu livro encantou minhas horas 

de solidão, e você está definitivamente no meio daqueles que direta ou indiretamente 

contribuíram para um momento bom de minha vida. 

E quero apenas que v. saiba que tinha mais uma pessoa que neste grande mundo 

sente com intensidade o valor de seu livro. 

Um abraço. 

Assinatura (Cx4cp56) 

 

O status de “leitora desconhecida” é revelado de chofre, logo na primeira frase da 

carta que prescinde de vocativo até porque inicia-se com o pronome “você”, que dá o tom 

coloquial que continuará ao longo da carta. 

A identidade da remetente começa a ser construída em oposição ao tipo de pessoa com 

quem ela supõe devesse o escritor corresponder-se: críticos literários, escritores ou amigos. A 

ordem da enumeração talvez revele a gradação crescente de pessoas que ela acreditava 

corresponderem-se com mais frequência com o autor. Os primeiros, talvez os mais 

gabaritados a comentar o livro, ou talvez aqueles cuja opinião interessasse mais ao escritor. 
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Essa carta (Cx4cp56) guarda duas semelhanças com outra (Cx4cp16), já discutida, 

também enviada por um “leitor desconhecido”. 

A primeira semelhança diz respeito às condições da leitura. Ambas aconteceram 

durante um período de enfermidade, em que a leitura foi a companhia mais constante, 

principalmente no caso da leitora cuja doença, a tuberculose, por ser contagiosa, exige 

isolamento, sem falar do estigma, que pode ter relação com a metáfora “viagem emocional” 

(Cx4cp57) para referir-se à enfermidade, o que confirma a observação de Goulemont; 

Masseau (1994, p.8), de que nas cartas de leitores a escritores os primeiros identificariam 

aspectos de sua vida no enredo do livro. 

A segunda semelhança diz respeito ao fato de os dois missivistas, embora com 

procedimentos diversos, desfazerem a relação aparentemente assimétrica entre leitor e 

escritor, que caracterizaria, em princípio, as cartas de leitores a escritores. 

Ao identificar-se como “uma quase veneranda senhora matrona vivida passada” 

(Cx4cp57), a remetente destaca o lado mais respeitável ou valorizado da condição feminina 

ao longo dos tempos: a maternidade. A expressão “veneranda senhora”, com a qual refere-se a 

si própria, embora possa ser lida apenas como uma indicação da idade da remetente, parece 

alçá-la – principalmente pela expressão “veneranda senhora” – a uma posição superior à do 

escritor a quem ela trata por “você”. Entretanto o advérbio “quase” aponta para a ruptura da 

assimetria, colocando escritor e leitora no mesmo patamar. 

Distinta das outras três cartas de “leitores desconhecidos” (Cx4cp16, 33 e 37), essa 

leitora não teve sua leitura mediada pela crítica literária. Talvez pese aqui o fato de já 

haverem transcorrido quase seis anos desde o lançamento de Sagarana, e os debates em torno 

do livro haverem esfriado. Talvez por essa mesma razão, as referências usadas para relatar 

suas impressões de leitura resumam-se a duas: beleza e pureza: “de dizer sem mais aquela que 

seu livro é uma beleza. De uma pureza de forma sem precedente [...] Seu livro encantou 

minhas horas de solidão.” (Cx4cp57). 

Nesse sentido é importante notar que se a leitora lança mão de atributos ligados ao 

feminino – beleza e pureza – para referir-se a Sagarana, enquanto o escritor e amigo Geraldo 

França Lima relata em “o Tristão de Athayde veio aqui no domingo passado [...] Achou o 

estilo do livro [Sagarana] ‘másculo e empolgante’” (Cx4cp43). Fica a pergunta que retomar-

se-á mais adiante ao discutir-se o próximo subconjunto (leitores mulheres): seria a leitura 

filtrada por estereótipos de gênero? 
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Há ainda uma carta (Cx4cp80), cujo conteúdo parece permitir sua inclusão na 

categoria “leitores desconhecidos”, embora o remetente, não se declare como tal. 

 

Papel timbrado: ANTONIO GONÇALVES SALUM 

Confecções sob medida de camisas, calças,  

pijamas, cuecas, blusões, guarda-pó, etc. 

Preços Vantajosos – Praça do Rosário, 46 

Residência: R. Barão dos Passos,596 – Passos – Minas 

 

Passos, 21 fevereiro 1967 

 

Ilmo Sr: Guimarães Rosa 

 

Respeitosas Saudações 

 

Li e reli “Sagarana” e achei estupendo! 

 

Gostei de todos os contos, mas especialmente de “Corpo Fechado”. É notável a 

maneira de VS. S. narrar, o Sr. coloca os diálogos na boca de seus personagens de 

uma forma pitoresca e genuinamente de caboclo de nossa querida Minas Gerais. 

Nunca gostei tanto de conto regional como “Corpo Fechado”. 

Gostaria de se não fosse pedir muito, de receber um de vossos livros com uma 

dedicatória à minha modesta pessoa o que constituiria uma enorme honra para esse 

seu admirador. 

Pois com vosso autógrafo, seria um verdadeiro prazer possuir qualquer um de 

vossos livros em minha humilde estante. 

Aproveito a oportunidade para externar os meus protestos de apreço a Vs.S.s. 

E aqui fica o admirador. 

 

Um abraço do amigo grato, 

Assinatura manuscrita 

 (Cx4,cp80) 

 

Pode-se dividir a carta em duas partes. A primeira, que relata as impressões de leitura 

segue o padrão de boa parte dos missivistas que assumem a persona de leitor: menção às 

releituras, escolha do melhor conto, comentários sobre a linguagem e a verossimilhança. Já o 

papel timbrado revela outra persona: o profissional, cujo nome também designa seu 

estabelecimento comercial. Constitui-se portanto, através do signo verbo-visual a identidade 

leitor-comerciante. 

A segunda parte da carta destaca-se das demais cartas dessa correspondência por ser a 

única a solicitar o envio de “um de vossos livros com uma dedicatória à minha modesta 

pessoa o que constituiria uma enorme honra para esse seu admirador” (Cx4cp80). Tal fato 

aproxima a carta muito mais daquelas de leitores comuns, de fãs, e parece apontar para duas 

direções. 
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A primeira tem a ver com a persona “comerciante” do remetente, uma vez que o 

exemplar com dedicatória, por ser único, agrega valor ao livro. 

Nesse sentido, convém traçar um pequeno percurso da dedicatória em exemplar, cuja 

origem remonta ao século XVI. Era um recurso legítimo do escritor comercializar por um 

preço maior os exemplares por essa razão denominados “exemplares de dedicatória”. Erasmo 

de Rotterdam dispunha de uma rede de agentes encarregados de comercializar esse tipo de 

exemplar. Tal prática teria caído em desuso paulatinamente no fim da era clássica com o 

advento dos direitos autorais. A falta de uma história da dedicatória de exemplar, tarefa difícil 

pela dificuldade de reunir o corpus, parece compensar o esforço cujo ganho seria o “melhor 

conhecimento dos costumes e da instituição literária” (GENETTE, 2009, p.125-126). 

Mas, parece que os escritores já começaram a contribuir para a construção dessa 

história, haja vista a publicação em 2011 pelo Instituto Moreira Sales, dos Versos de 

Circunstância. Trata-se das dedicatórias que Carlos Drummond de Andrade escreveu para 

amigos, familiares, crianças e conhecidos, e que teve o cuidado de reproduzir em três 

cadernos, ao que tudo indica, consciente da importância de seus arquivos quer para a 

pesquisa, quer para o mercado editorial. 

Voltando ao segundo efeito do pedido de exemplar com dedicatória (Cx4CP80), que 

diz respeito não apenas ao aspecto metonímico da dedicatória e ao estreitamento dos laços 

com o escritor, mas também remete à materialidade do livro. 

Nesse sentido, o prazer da leitura detalhado na primeira parte da carta, iguala-se ao 

prazer de possuir o exemplar único: “seria um verdadeiro prazer possuir qualquer um de 

vossos livros em minha humilde estante” (Cx4cp80). 

As quatro cartas dos “leitores desconhecidos”, como era de se esperar, ocupam-se em 

construir algo mais do que a identidade de leitor, uma vez que o escritor não possui relação de 

amizade com esses missivistas. 

Eles também “contam-se”, embora de um modo bastante contido, bem diferente por 

exemplo, das cartas de leitoras a Jorge Amado, cuja relação especular com personagens 

femininas da obra do escritor baiano, merece da leitoras muitos parágrafos a contar suas 

histórias de vida (SILVA, 2006, p.96-123). 

Nas cartas dos “leitores desconhecidos” da correspondência sobre a recepção de 

Sagarana o “contar-se” é tímido, contido, revelando talvez uma falta de intimidade com o 

escritor, que, embora se busque, ainda não se concretizou. 
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Outro denominador comum a esses relatos é a apreensão visual da leitura, embora as 

epígrafes direcionem a leitura para os ritmos da prosa-poesia rosiana, o que em um primeiro 

momento parece mostrar a intensidade da força descritiva de Sagarana. 

 

4.2 As remetentes mulheres 

 

Exercida majoritariamente por homens, a atividade literária – produção e crítica – 

passou a ser questionada em seus pressupostos teóricos e metodológicos por volta dos anos 

1960-1970, quando a crítica literária feminista, ou crítica de gênero, ganhou empuxo 

principalmente na França e nos Estados Unidos. 

As diferenças de abordagem permitiram que se dividisse a crítica feminista em duas 

correntes. A francesa, baseada na psicanálise de Lacan e no desconstrutivismo de Derrida, e a 

angloamericana, voltada tanto para as questões ideológicas que perpassam o gênero, como 

para o questionamento da formação do cânon literário baseado em valores 

predominantemente masculinos inscritos principalmente nas instituições acadêmicas 

(QUEIROZ, 1997, p.58). 

Ao traçar o percurso da crítica feminista, Culler (1997, p.60) assim a resumiu: “ler 

como uma mulher é evitar ler como um homem; é identificar as defesas e distorções 

específicas da leitura masculina e providenciar a correção”. 

Já Showalter (1994), ao discutir as várias teorias da crítica feminista observa que elas 

repousam sobre bases essencialmente biológicas, linguísticas, psicanalíticas e culturais. A 

última, por ser mais abrangente, podendo inclusive abarcar as três primeiras, é considerada a 

mais adequada para tratar da produção e crítica literária, quer sejam elas de autoria de homens 

ou mulheres. 

 

Uma teoria baseada em um modelo da cultura da mulher pode proporcionar, acredito 

eu, uma maneira de falar sobre a especificidade e a diferença dos escritos femininos 

mais completa e satisfatória que as teorias baseadas na biologia, na lingüística ou na 

psicanálise. De fato, uma teoria da cultura incorpora as idéias a respeito do corpo, da 

linguagem e da psique da mulher, mas as interpreta em relação a contextos sociais 

nas quais elas ocorrem. As maneiras pelas quais as mulheres conceptualizam seus 

corpos e suas funções sexuais e reprodutivas estão intrincadamente ligadas a seus 

ambientes culturais. A psique feminina pode ser estudada como o produto ou a 

construção de forças culturais. A linguagem também volta à cena à medida que 

consideramos as dimensões e determinantes sociais do uso da língua, a formação do 

comportamento linguístico pelos ideais culturais (SHOWALTER, 1994, p.44). 
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Ainda a respeito da crítica feminista de matriz cultural Showalter (1994, p.53), observa 

que dos textos de ficção escritos por mulheres emergem duas vozes: uma, expressa a conivência 

com valores sociais e morais que ao longo da história oprimiram a mulher. A outra, oposta à 

primeira, rebelde, por revelar desejos, projetos, pontos de vista contrários àquelas mesmas 

instâncias opressoras, é a voz silenciada, que o contexto da escrita permite emergir. 

Nesse sentido, partindo do pressuposto – que rejeita a neutralidade – de que o público 

consumidor de livros é composto por homens e mulheres, “a leitora, mais do que o leitor toma 

forma, determinando uma pergunta sobre a sua identidade ‘quem é ela’?” (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2009, p.112). 

Para responder à pergunta, as autoras lançam mão de textos de Clarice Lispector, ou 

melhor, de Teresa Quadros e de Helen Palmer, pseudônimos com que a escritora assinava 

seus artigos nas colunas “Entre mulheres” e “Correio Feminino”, dos jornais Comício e 

Correio da Manhã. 

Os artigos “Com a cabeça fervendo” e “Arranjar marido”, publicados respectivamente 

nos jornais Comício em 1952 e Correio da Manhã em 1959, utilizam a linguagem a fim de 

“convencer o(a) destinatário(a) a romper com os limites estreitos de seu pensamento, 

convocando-o(a) à adoção de uma perspectiva inovadora, diferente dos valores e ideias que 

alimentam sua vida cotidiana” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p.117). 

No primeiro artigo –“Com a cabeça fervendo” –, a escritora aconselha a leitora como 

lidar com problemas que a atormentam, embora, a princípio, pareçam sem solução. Lançando 

mão de uma metáfora que tem a ver com a prática doméstica de tirar a chaleira do fogo 

quando a água ferve, a escritora aconselha a fazer o mesmo com o problema: tirá-lo da 

cabeça, dar um tempo, permitir-se a distração, até que, a cabeça fria favoreça a volta ao 

equilíbrio que trará a solução do problema. 

Se os conselhos de Teresa Quadros em um primeiro momento parecem induzir a 

mulher a acomodar-se aos limites estreitos da casa, reforçando comportamentos sedimentados 

há séculos, a voz silenciada encontra uma brecha para emergir quando a escritora 

 

propõe que a leitora “aconselhada” seja “até meio distraída”, parece instituir a 

ruptura. “Ser meio distraída” contraria a regra do comportamento doméstico e vai na 

contramão da “chaleira” que ferve no bico do fogão. É nesse pequeno espaço que se 

instaura a brecha que poderá levar à mudança expressa, porém, em termos de 

restabelecimento do equilíbrio, norma que outra vez introduz a restrição ao âmbito 

do comportamento feminino (LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p.114-115). 
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No segundo texto – “Arranjar marido” –, as autoras apontam o modo como a voz 

silenciada emerge a partir do jogo com as pessoas do discurso. Leitora e escritora irmanam-se 

em um “nós”, cujo comportamento rompe com os padrões submissos e conformistas esperados 

da mulher, e opõe-se ao “eles” ou “elas” representantes do padrão tradicional dominante, cultor 

da submissão e do conformismo (LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p.115-116). 

Atualmente a crítica feminista mantém os mesmos propósitos de quando surgiu. 

Resgatar textos de autoria feminina ignorados pela historiografia literária, discutir os modos 

de representação da mulher expressos nas normas culturais e sociais predominantes, ler as 

obras canônicas pelo viés da crítica feminista, focalizar o posicionamento das mulheres como 

escritoras e leitoras. 

Nesse sentido, vale a pena um parênteses para discutir a única crítica literária de 

Sagarana dirigida ao público feminino, escrito por uma mulher, veiculado pela imprensa, e 

constante do Arquivo João Guimarães do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de 

São Paulo. Trata-se do artigo “Sagarana”, assinado por Lasinha Luís Carlos de Caldas Brito, 

publicado em 28 de dezembro de 1946 na seção “Nossos Amigos os livros” da revista Fon-Fon. 

Magazine semanal, circulou de abril de 1907 até 1958. Tinha sede no Rio de Janeiro e 

sucursais nas cidades de São Paulo, Paris e Londres, evidenciando talvez, o fato de que 

parcela significativa da inteligência brasileira da época morasse na região sudeste e no eixo 

Paris-Londres: “Assim, podemos, talvez, considerar Fon-fon como uma revista de elitismo 

cultural, com grande preocupação com a literatura e as artes [...], com um lugar particular e de 

destaque no âmbito da imprensa feminina brasileira” (NAHES, 2007, p.126). 

Quanto ao público a quem se dirigia, o subtítulo, uma revista para o lar, é 

suficientemente revelador: donas de casa da elite. Entretanto, 

 

o ser escrita para, não implica ser escrita por mulheres, o que é um fato comum em 

qualquer corpo editorial das revistas femininas. Isso para a Fon-fon pesa 

consideravelmente pois foi pensada e escrita na quase totalidade por homens, a fina 

flor da intelectualidade brasileira do período oriundos do nacionalismo modernista 

dos anos 1920. De qualquer forma isto é um reflexo da alienação feminina da época, 

do seu afastamento das áreas da cultura e do poder; a mulher era para ser dirigida e 

não dirigir (NAHES, 2007, p.11). 
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Muitos dos articulistas lançavam mão de pseudônimos – quantos homens escreveriam 

sob pseudônimos femininos? –, o que permitia aumentar em muito o número de seções da 

publicação e reforçar o caráter nacionalista, de acordo com linha ideológica da era Vargas. 

Consequência do viés ideológico getulista, é que nos anos 1940, 

 

o que se vê nas matérias de Fon-fon, são mulheres excluídas do processo de criação 

cultural. Mulheres sujeitas à autoridade e autoria masculina. Não é comum vê-las 

escrever em magazines direcionados a um público-alvo, ou melhor, a uma classe 

social, que representa os anseios da burguesia desse período. Quando aparecem 

escritos de mulheres, o conteúdo é tão masculino que desconfiamos de que estas 

mulheres sejam personagens inventadas pelos escritores-articulistas desses 

periódicos (NAHES, 2007, p.113). 

 

Não é esse contudo o perfil de Lasinha Luis Carlos de Caldas Brito. Se nas primeiras 

leituras do artigo em tela, ainda no IEB/USP, os substantivos próprios masculinos Luís 

Carlos, fizeram pensar na hipótese de tratar-se de um pseudônimo, ou seja, de um escritor do 

sexo masculino assumir a persona de uma mulher, pesquisa posterior mostrou que 

 

romancista, cronista e memorialista, Lazinha Luís Carlos de Caldas Brito nasce no 

Rio de Janeiro (RJ). Pertence à geração de mulheres que se iniciaram na década de 

1940. Estreia como romancista em 1943 com o romance histórico Um dia 

voltaremos (epopeia de uma bandeira paulista que se embrenhou pelo sertão até o 

rio das Mortes, em busca de ouro). A partir de seu segundo título, A terra vai 

ficando longe (1946), sua temática dominante é a frustração amorosa, o desencontro 

entre seres, a nostalgia da solidão interior. Na época, teve boa acolhida da crítica e 

do público. Escreveu roteiros de viagens e memórias. Publicações: Romance – Um 

dia voltaremos, 1943; A terra vai ficando longe, 1946; Asas sem vôo, 1951; Órfãos 

de pais vivos,1952. Roteiros de viagem – A terra Santa e o Santo Sepulcro, 1969; 

Vamos almoçar na Ásia?, 1984. Memorialismo – A confeitaria Colombo, s/d. 

(COELHO, 2002, p.327). 

 

Abaixo, transcrição da crítica de Lasinha Luis Carlos de Caldas Brito publicada na 

revista Fon-Fon em 28 de dezembro de 1946: 

 

Após a leitura desse fabuloso Sagarana, “a gente é obrigada a adotar a fórmula de 

D’Annunzio: “Ou renovar-se ou morrer”. De fato, compreende-se a necessidade 

imperiosa de uma renovação nas nossas letras, na arte. em tudo. O livro de 

Guimarães Rosa é um brado de independência, é um sete de setembro na nossa 

literatura. Diante da beleza que esse grito nos descerra, compreendemos que o não 

aderir a essa nova concepção de arte é morrer 

Surge esse autor, sem mais nem menos, sem que nada o fizesse prever e esperar, 

grande como muito poucos têm sido grandes. É um novo Euclides da Cunha, sem a 

sua prolixidade e com o mesmo colorido, a mesma força de expressão, o mesmo 
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senso de arte, embora outro gênero de arte. Euclides viu o sertão, descreveu-e 

magistralmente. Mas Guimarães Rosa é o sertão. O sertão falando, vivendo, móvel. 

“Sagarana” é um livro que se mexe nas mãos da gente. 

Floresta cheirando, rio correndo, fruto amadurecendo, ave cantando, mato 

queimando, boi pastando, caminho fugindo e o céu cobrindo tudo como uma boca 

aberta gritando o nome de Deus, tudo isto é “Sagarana”, livro mágico, 

“Sagarana” é o sertão que palpita, é a água que corre, é a vaca que muge, é o cheiro 

da sela do boiadeíro, é o rio cortando a paisagem como uma faca liquida, é o piu-piu 

assanhado e triste dos pássaros no emaranhado do capão. Parece até mentira que 

aquilo tudo ali esteja escrito mesmo. É um livro que dá vontade de viver o Brasil, de 

cheirar mato, de vadear rio, de chegar a uma fazenda bonita num fim de tarde 

serena, ser recebido pelo seu Coronel, aceitar o cafezinho, respirar os bons ares 

fortes da montanha, saber da última novidade da polícia local, e fechar os olhos, 

deixando as coisas irem, aceitar o convite e ir ficando por lá mesmo. 

Sem dizer que algum dos contos seja propriamente inferior aos demais, saliento “O 

burrinho pedrez”, “Conversa de bois”, A hora e a vez de Augusto Matraga” e 

“Sarapalha”. Isto não quer dizer que os outros todos não sejam também esplêndidos. 

Esses três, porém, me impressionaram acima de tudo. Com que orgulho o autor de 

“Os Sertões” assinaria aquele “Burrinho pedrês”! Admiráveis as descrições da 

boiada em viagem pelos caminhos e o estouro dos bois tristes, “querendo a 

querência”, de volta lá do fundo do sertão, “lá para trás de Goiás”. Acontece que, 

por vezes, os versos jorram da pena desse escritor considerável. A sua prosa concebe 

versos, vamos dizer, ilegitimamente. Os versos vêm meio envergonhados, meio 

clandestinos, filhos naturais do seu pensamento. Fantasiam-se de prosa, mas logo a 

gente os pega, logo os reconhece e com que prazer se lêem trechos como estes, 

escondidinhos no decorrer do texto: 

“Galhudos, gaiolos, estrelos, espácios, combucos, cubetos, lobunos, lompardos, 

caldeiros, cambraias, chamurros, churriados, corombos, cornetos, boacaivos, 

borralhos, chumbados, chitados, vareiros, silveíros. E os tocos da testa do mocho 

macheado, e as armas antigas do boi cornalão.” 

Quanta cadência nestas palavras “brabas”, que mal se entendem! Quanto verso! 

Quanto ritmo! Vêm como um rio, rolando, rolando, macio, macio... 

Vejamos ainda: “As ancas balançam, e as vagas de dorsos, das vacas e touros, 

batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de 

couros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado 

Junqueira, de chifres Imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querêncía 

dos pastos de Iá do sertão... 

Ponham em ordem de verso e terão uma poesia autêntícamente brasileira, descritiva, 

colorida, viva... 

“Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando... Dança doido, dá de duro, dá 

de dentro, dá direito... Vai, vem, volta, vem na vara, vai não volta, vai varando... 

Onomatopéla, largo fôlego. 

“Pata a pata, casco a casco, soca soca, fasta vento, rola e trota, cabisbaixos, mexe 

lama, pela estrada, chifres no ar... 

Prosa cantante. Prosa magna. 

Estou citando apenas os trechos que justificam a afirmação que fiz de que os seus 

versos nascem bastardamente de sua prosa, Inúmeras seriam as citações se quisesse 

repetir aqui os trechos em que se revela escritor “sui generis”. Exemplo: 

“O medo é uma pressa que vem de todos os lados, uma pressa sem caminho... 

Sua maneira de escrever é originalíssima, inteiramente inédita. Pujante estilo, vivo, 

pilocrômico, só seu. É um escritor que não tem similares. Deve ser tão irremediável 

sua influência, que julgo perfeitamente impossível escapar-se a ela, após a leitura de 

“Sagarana”. 

Uma das coisas mais impressionantes da literatura de todos os tempos é aquela 

conversa entre os bois, enquanto vão puxando o carro pela estrada. E. quando 

“todos, de olhos quase fechados, ficam vivendo na cabeça coisas mais fundas que o 

pensamento e o sonho, e assim, sem pressa, chegam ao vau do ribeirão”... 

Deliciosa a psicologia de Augusto Maitaga, aquele que declarava que para o céu 
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havia de ir nem que fosse a porrete! Muito fieis suas reproduções de tipos de 

fazendeiros, chefes políticos, mandriões bandidos, sujeitos desclassificados, 

cachaceiros, negrinhos assustados, etc., mas creio que seus personagens máximos 

são os bois, bois de paz ou bois de revolta, senhores de sua literatura. 

Tão notável é esse livro que considero a minha vida literária dividida em duas 

partes: antes de ter lido “Sagarana” e depois de ter lido “Sagarana” (Arq.JGR-

IEB/USP R1). 

 

Iniciar-se-á a discussão sobre essa crítica à Sagarana a partir das ilustrações que 

emolduram o texto verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ilustração Revista Fon-Fon 

Fonte. Arq. JGR-IEB/USP-R1. 

 

O título da seção “Nossos amigos os livros”, escrito em letras maiúsculas cheias, 

aparece entre duas ilustrações. O denominador comum é o livro. A ilustração do lado 

esquerdo do leitor tem um rosto de mulher, cujas pálpebras baixadas e longos cílios que as 

lentes dos óculos não conseguem esconder, sugerem uma leitura atenta. A ilustração que 

aparece do lado direito, um pouco menor, é de um livro que tem um lápis preso a ele por um 

cordão ou corrente. Esse livro é segurado pela mão direita de uma mulher cujas enormes 

unhas esmaltadas sugerem pertencer a uma leitora de classe social privilegiada. Aqui é 

importante observar o movimento de mão dupla que do ato de ler e de escrever: à esquerda, 

femininos olhos que lêem; à direita, femininas mãos que escrevem, talvez um diário, talvez 

observações no próprio livro que está a ler. Se a primeira hipótese – o diário – remete à 

“escrita de si”, por muito tempo uma das poucas possibilidades de manifestação da escrita 

feminina, a segunda hipótese – os comentários sobre a leitura manuscritos no próprio livro –, 

parece convidar à leitura crítica, reflexiva, registrada em marginálias. Entretanto, o fato de a 
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ilustração do lado direito (o livro com o lápis) que remete à escrita, ser um pouco menor do 

que a da esquerda (os olhos que lêem), que remete à leitura, parece apontar para possibilidade 

da existência de muito mais leitoras do que escritoras àquela época, embora atualmente esse 

fato venha sendo desmentido pelo êxito da crítica feminista em resgatar escritoras 

negligenciadas pela historiografia literária, como mostra por exemplo, o Dicionário Crítico de 

escritoras brasileiras, de autoria de Coelho (2001). 

Logo no primeiro parágrafo já é possível perceber um esboço da bivocalidade presente em 

alguns textos de autoria feminina, apontada, como já mencionado, por Showalter (1994, p.53). 

 

Após a leitura desse fabuloso “Sagarana”, a gente é obrigada a adotar a fórmula de 

D’Annunzio: “Ou renovar-se ou morrer”. De fato, compreende-se a necessidade 

imperiosa de uma renovação nas nossas letras, na arte, em tudo. O livro de 

Guimarães Rosa é um brado de independência, é um sete de setembro em nossa 

literatura. Diante da beleza que esse grito nos descerra, compreendemos que o não 

aderir a essa nova concepção de arte é morrer (BRITO, Arq. JGR-IEB/USP R1,43). 

 

Ao referir-se à força do caráter inovador de Sagarana, que também convida a renovar-

se, o(a) leitor(a) é incitado(a) a adotar a frase do escritor italiano Gabriele D’Annunzio, citado 

textualmente pela autora: “renovar-se ou morrer”, o que apontaria para a crença de que leitura 

poderia determinar novos rumos às vidas das pessoas. 

Aqui, a voz conformista configura-se na alusão ao sete de setembro, data que marca o 

nascimento oficial da nação brasileira, e que está de acordo com a linha ideológica 

nacionalista e pró Getúlio Vargas da revista Fon-fon (NAHES, 2007, p.113). A voz silenciada 

parece emergir não apenas da frase de D’Annunzio – “Renovar-se ou morrer”, mas também 

da frase atribuída a Dom Pedro I, “Independência ou morte”. Diante de alternativa tão drástica 

– a morte –, restaria apenas o “renovar-se”, a independência, que dar-se-ia pela adesão ao 

estilo rosiano, sobre o qual a articulista debruçar-se-á a seguir. 

Quatro são os paradigmas de leitura adotados pela escritora que coincidem com 

aqueles dos críticos literários que fazem parte do corpus dessa tese: hierarquização das 

narrativas, personagens, linguagem e referência aos Sertões, de Euclides da Cunha. Contudo, 

a abordagem dos três últimos ocorre de modo singular. 

Embora no que se refere a Euclides da Cunha a autora também tenha observado a relação 

sujeito objeto como o traço distintivo dos dois escritores relacionarem-se com o sertão, a maneira 

de expressar essa diferença chama a atenção. Ao opor o “ver” ao “ser”, a autora parece transferir a 
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plenitude do segundo verbo para o objeto livro, vitalizando-o: “Euclides viu o sertão, descreveu-o 

magistralmente. Mas Guimarães Rosa é o sertão. O sertão falando, vivendo, móvel. Sagarana é 

um livro que se mexe nas mãos da gente.” (BRITO, Arq. JGR-IEB/USP, R1, 43). 

Com relação à linguagem, a escritora é quem mais faz citações de trechos de Sagarana para 

mostrar a poesia, ou seja, parece valorizar muito mais o aspecto rítmico, sonoro da linguagem, do 

que o aspecto semântico, como mostram esses trechos de parágrafos que antecedem algumas 

citações: “Quanta cadência nessas palavras brabas que mal se entendem! [..] Onomatopeia, largo 

fôlego [...], Prosa cantante. Prosa magna” (BRITO, Arq. JGR-IEB/USP R1, 43). 

Contudo, ao levar-se em consideração o aspecto semântico – preterido pela articulista –, 

das sete citações de trechos de Sagarana, em quatro delas emerge um forte conteúdo sexual, que 

remete à voz silenciada. Dirigida a um público feminino elitizado de donas de casa dos anos 1940, 

tratar de sexo na revista Fon-fon pareceria algo improvável, mas, talvez um desejo das leitoras e 

da escritora, que selecionou os seguintes trechos de Sagarana como sugestivos da prosa-poesia. 

 

Galhudos, gaiolos, estrelos, espácios, combucos, cubetos, lobunos, lompardos, 

caldeiros, cambraias, chamurros, churriados, corombos, cornetos, bocalvos, 

borralhos, chumbados, chitados, vareiros, silveiros... E os tocos da testa do mocho 

macheado, e as armas antigas do boi cornalão... 

as ancas balançam e as vagas de dorsos das vacas e touros batendo com as caldas, 

mugindo no meio, na massa embolada, com os atritos de couros, estralos de 

guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado junqueira de chifres 

imensos. [...] boi bem bravo bate baixo, bota baba, boi berrando... Dança doido, dá 

de duro, dá de dentro, dá direito... Vai, vem, volta, vem na vara, vai varando... 

pata a pata, casco a casco, soca soca, fasta vento, rola e trota, cabisbaixos, mexe 

lama, pela estrada, chifres no ar ... (GUIMARÃES ROSA apud BRITO, Arq. JGR-

IEB/USP, R1, 43). 

 

Nesse sentido, é importante observar que o parágrafo que antecede as quatro citações 

acima mencionadas lança mão de uma metáfora que remete à transgressão, no caso, à relação 

amorosa fora do casamento, cujo filho é estigmatizado com os epítetos “bastardo” e “ilegítimo”. 

Aqui, a articulista parece preparar o(a) leitor(a) para a transgressão que virá a seguir: escrever 

sobre sexo nos anos 1940, em uma publicação destinada a mulheres da burguesia. 

 

A sua prosa concebe versos, vamos dizer, ilegitimamente. Os versos vêem meio 

envergonhados, meio clandestinos, filhos naturais de seu pensamento. Fantasiam-se 

de prosa, mas logo a gente os pega, logo os reconhece, e com que prazer se lêem 

textos como estes, escondidinhos no decorrer do texto (BRITO, Arq.JGR-IEB/USP). 

 



 

 

143 

Cruzando-se a citação acima, que descreve a arte rosiana, com a afirmação da autora 

expressa no primeiro parágrafo de que a não adesão a essa arte significaria a morte, pode-se 

inferir que para (sobre)viver, seria preciso projetar para a vida os procedimentos estilísticos de 

Sagarana. Tal qual o verso, ocupar espaços interditos, fazê-lo cautelosamente, meio 

clandestino, meio escondido até que, a ocupação desses espaços, que poderiam ser desde o 

espaço da revista para escrever sobre temas interditos, até os mais diversos setores da 

atividade humana, seja legitimada. 

Essa mesma citação também pode ser lida como a descrição da estratégia discursiva da 

autora. A fim de fazer emergir a voz silenciada, portanto ilegítima do ponto de vista dos 

dominadores, tal qual o verso rosiano, ela surge meio escondida, meio clandestina, medrosa, 

fantasiada de conformista, mas surge mesmo assim, para ser capturada pelo(a) leitor(a). 

O ciclo de comentários sobre a sonoridade da prosa-poesia rosiana – eles ocuparam mais 

da metade do texto – fecha-se com a justificativa para aquelas quatro citações, retomando, e 

portanto reforçando, a metáfora da transgressão expressa nas palavras clandestino, escondido, 

ilegítimo: “Estou apenas citando os trechos que justificam a afirmação que fiz de que os seus 

versos nascem bastardamente em sua prosa” (BRITO, Arq. JGR-IEB/USP, R1, 43). 

Se a maioria dos críticos literários elegeu como os personagens mais bem elaborados 

de Sagarana Augusto Matraga e Lalino, a predileção da escritora recai sobre os bois: “bois de 

paz ou de revolta” (BRITO, Arq. JGR-IEB/USP, R1, 43), que parecem dar nome à voz 

conformista e à voz transgressora que passeiam ao longo de sua escritura. 

As cartas escritas por mulheres da correspondência sobre a recepção de Sagarana 

totalizam oito cartas e um telegrama (Cx4cp32) que apenas agradece o envio do livro. Do 

conjunto de sete cartas, uma (Cx4cp56), por fazer parte do conjunto “leitores desconhecidos”, 

já foi discutida. 

Restaram portanto seis cartas. Dessas, três (Cx4cp20,27,47) são de “leitoras 

conhecidas”, ou seja, tinham alguma relação de amizade com o escritor, e outras três (Cx4cp 

13, 32, 84) foram escritas por familiares. 

Iniciar-se-á a discussão pelo primeiro subconjunto: “leitoras conhecidas”. 

Manuscrita, originária do Rio de Janeiro, primeiro de junho de 1946, a primeira carta a 

ser discutida (Cx4cp20) foi remetida pela escritora Tetrá Teffé, hoje tão esquecida, a ponto de 

no Arquivo João Guimarães Rosa do IEB/USP, não constar o nome da remetente, embora a 
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assinatura manuscrita esteja bem legível. A exemplo de outras escritoras, foi (re)descoberta 

pela crítica feminista. 

 

Romancista de sucesso de público, na primeira metade do século XX, Tetrá Teffé 

(nome literário de Tetrasini de Almeida Nobre Teffé) nasceu na capital paulista, mas 

radicou-se no Rio de Janeiro (RJ). Colaborou regularmente na imprensa e na revista 

Dom Casmurro. Dedicou-se aos estudos de filosofia. Era irmã de Ibraim Nobre, 

destacado político paulista que foi exilado pela ditadura getulista. Tetra estreia em 

livro com o romance Bati à porta da vida, premiado pela Academia Brasileira de 

Letras/1944. Seguem-se outros, com a mesma boa repercussão da crítica e do 

público. 

Publicações: Bati à porta de vida, 1944; Destinos de um destino, 1945; e Pacto 

Giratório, 1948 (COELHO, 2002, p.623). 

 

O papel couché azul acinzentado tem um brasão em alto-relevo no canto superior 

direito com pequenos detalhes prateados, sugestivos de um certo requinte da remetente. 

 

Senti circular nas páginas de “Sagarana” uma seiva nova, tão resinosa e ativa, que 

me fortaleceu o espírito. 

Vejo seus contos estabelecidos sobre dois planos, que se justapõem com absoluta 

precisão: o da natureza e o do humano, em ampla ------(?) cerebral: o da sensação e 

o da observação. Acertei? 

Quantos elementos novos nesses quadros paisagísticos. Neles, tanto na esfera 

acústica como na visual, encontrei um sentimento do som e da cor, até então intacta 

(?) no meu mundo sensóreo, que fez penetrar na intimidade profunda dos panoramas 

de nossa terra. A ------(?) que já me imaginava identificada ao máximo com a nossa 

natureza. 

Quanto ao plano humano... Embora em momentos de pessimismo chegue a crer que 

não há caracteres e sim atitudes, e que o homem, (quando digo homem, refiro-me a 

“cette partie de la création, qui embrasse la femme...”) é incapaz de uma palavra, de 

uma ação e, mesmo de um reflexo integralmente isentos de oportunidades (?). Sou 

grande admiradora de quem possui essa força de compreensão dos seres que leva um 

estado premonitório das reações humanas. E as figuras de “Sagarana” são, não 

apenas estátuas que nos fixam do fundo de suas órbitas vazias, mas argilas 

escaldantes com sangue a estourar-lhes nas veias e capazes de nos fazerem sofrer. 

Digo assim, “fazerem sofrer”, porque é este em tese, o destino das criaturas. 

Efusivos parabéns, pelo sucesso de sua obra. 

Tetra de Teffé 

 

Talvez por ser a remetente uma escritora, mas principalmente pelo fato de ela omitir 

essa condição, a carta (Cx4cp20) distingue-se das demais cartas de autoria feminina em vários 

aspectos. 

O primeiro é a ausência de vocativo cujos efeitos de sentido poderiam ser o 

ocultamento do nível de formalidade da carta, ou ainda a marcação das relações simétricas 

leitor/escritor, e por tabela leitura/escritura. 
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O segundo é o fato de ser uma das duas únicas cartas de autoria feminina (Cx4cp20 e 

87) a não se referirem a alguém – amigo, colega de trabalho, familiar, marido – através do 

qual, a remetente travou conhecimento com o escritor, o que pode indicar uma marca de 

individualidade, de independência em relação àqueles, geralmente maridos, amigos ou 

colegas de trabalho, que a introduziram no círculo de amizades do escritor. Esse fato também 

parece refletir-se na escrita, uma vez que a remetente não compara Sagarana a nenhum 

escritor ou obra, nem tampouco menciona a crítica literária. 

O terceiro é a objetividade do texto. Ao não perder tempo com protocolos de cortesia, 

alusões ou lembranças a amigos em comum, como faz a grande maioria dos missivistas, ou 

comentar assuntos outros que não a leitura, a persona “crítica literária” permanece ao longo de 

toda a carta, o que a aproxima muito da carta escrita por Paulo Rónai (Cx4cp5). Também é a 

única remetente dessa correspondência, a pedir a confirmação de sua leitura: “Vejo seus 

contos estabelecidos sobre dois planos, que se justapõem com absoluta precisão: o da natureza 

e do humano, em ampla --(?) cerebral: o da sensação e o da observação. Acertei?” (Cx4cp20). 

Suas impressões de leitura são narradas de modo circular: começam e terminam com 

imagens sobre a vida. 

 

Senti circular nas páginas de “Sagarana” uma seiva nova, tão resinosa e ativa, que 

me fortaleceu o espírito. [...] E as figuras de “Sagarana” são, não apenas estátuas que 

nos fixam do fundo de suas órbitas vazias, mas argilas escaldantes com sangue a 

estourar-lhes nas veias (Cx4cp20). 

 

Nesse sentido, essas imagens assemelham-se à metáfora de Sagarana cunhada no 

contexto jornalístico (na revista Fon-fon) mais de seis meses depois, pela escritora Lasinha 

Luís Carlos de Caldas: “Guimarães Rosa é o sertão. O sertão falando, vivendo, móvel. 

Sagarana é um livro que se mexe nas mãos da gente.” (BRITO, Arq. JGR-IEB/USP, R1, 43). 

Os paradigmas de leitura escolhidos são o espaço e os personagens. Contrariamente ao 

que se esperaria de uma escritora, não há nenhum comentário sobre a linguagem: visão e 

audição são estimuladas pelos espaços onde se desenrolam as tramas: “nesses quadros 

paisagísticos tanto na esfera acústica como na visual, encontrei um sentimento de som e cor, 

até então intacta no meu mundo sensóreo” (Cx4cp20). 
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A leitura não provoca apenas a reação dos sentidos, mas também da psique, uma vez 

que os personagens de Sagarana são capazes de “nos fazerem sofrer [..] Digo assim, ‘fazerem 

sofrer’, porque é este, em tese, o destino das criaturas” (Cx4cp20). 

Aqui é importante observar a mudança pronominal – do eu ao nós –, que parece 

indicar a busca do universal na obra regionalista, através da identificação. A primeira pessoa 

do singular percorre toda a carta, marcando a individualidade e a singularidade da leitura. 

Apenas no final do último parágrafo, o “eu” incorpora-se ao “nós”. A persona “leitor 

especializado” cede lugar ao “leitor comum”, que simplesmente se comove ante o sofrimento 

dos personagens. A paisagem regional, única, dá espaço aos aspectos psicológicos dos 

personagens, que dizem respeito a todos os seres humanos e portanto, universais. 

A segunda carta de autoria feminina (Cx4cp27) é datada de Londres, primeiro de julho 

de 1946. 

 

Meu caro Rosa, 

Sagarana nos foi entregue há dias, isto é, o Manuel Antonio foi buscá-lo na 

Embaixada onde estivera sobre uma mesa durante muito tempo até que seu amigo 

Vieira deu por ele e me informou a respeito. O primeiro capítulo estava aberto – não 

sei de quem foi a ousadia. Eu já estava enciumadíssima ouvindo várias opiniões 

sobre o livro – entre elas a de um celebrado autor brasileiro editado aqui, que achou 

a linguagem difícil demais para ele e a de um rapaz goiano que adorou e inclusive 

achou a linguagem simples. E eu morta de curiosidade – por fim satisfeita. 

Sagarana é o melhor livro escrito no Brasil nos últimos decênios. Na opinião do 

Manuel Antonio é o melhor livro brasileiro que ele jamais leu. E dizer que você 

levou todo esse tempo sem publicá-lo é um crime. O que me encanta principalmente 

no livro é a penetração psicológica na apresentação dos personagens. Você difere 

dos outros escritores porque só a sua paisagem é que é regional – os tipos pertencem 

à universalidade da condição humana. Você descobriu um Dom Quixote em Nhô 

Augusto, um Iago sem veneno em Lalino Salathiel, e depois de São Marcos e Corpo 

Fechado ninguém poderá escrever sobre macumba sem temer a sombra desses dois 

“clássicos” da literatura brasileira. 

Meu caro Rosa, se a opinião modesta desta tua amiga vale alguma coisa, você pode 

se considerar o maior escritor brasileiro vivo – que não pretendo desenterrar os 

mortos, pois esses, depois de oito anos no estrangeiro e de tomar muito chá inglês 

todos os dias, não passam de um vago background em minha memória, devo 

confessar com vergonha. 

Nunca hei de esquecer do dia em que você veio me cumprimentar por uma crônica 

que eu escrevera e que agradou a sua imaginação. E era uma coisinha tão pequena. 

Não imagina com que humildade venho trazer a você agora a reverência de toda a 

minha admiração por Sagarana e agradecer-lhe o prazer imensurável que me 

proporcionou. Manuel Antonio vai dar-lhe os parabéns pessoalmente e eu também, 

se Deus quiser. Esperamos estar no Rio em setembro próximo. Meu sogro convidou-

nos a fazer uma visita ao Brasil, com passagens de avião pagas. Iremos em férias. Já 

falei com o Falcão que consentiu em me dar um mês, ao invés dos vinte dias 

regulamentares. Só falta conseguir o avião agora. 

Beata já esteve aqui passando quase uma semana. Adorei revê-la. Conversamos 

muito a seu respeito. Reviramos Cockneyland. Acho que ela se livrou daquele 
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complexo de cartão postal que lhe enviamos de Londres há muitos, muitos anos. 

Você se lembra? 

A perspectiva de rever o Rio e as pessoas a quem quero bem embala a minha 

imaginação.. 

Como vai a Aracy? Ela recebeu por acaso um perfume que lhe enviei por um 

portador daqui? Manuel Antonio envia muitas lembranças. Abraços e saudades da 

(assinatura manuscrita) 

 

A remetente parece fazer parte de um círculo de amigos mais restritos de Guimarães 

Rosa, uma vez em sua carta cita duas outras pessoas, o marido e uma amiga, que também 

escreveram ao escritor relatando suas impressões de leitura de Sagarana (Cx4cp38 e 47). 

A missivista não se limita a relatar suas impressões de leitura. Começa pelo leitor 

anônimo, que ela supõe, tenha começado a leitura antes do verdadeiro dono do livro, uma vez 

que este parece ter chegado às suas mãos, marcado no primeiro capítulo. Depois, refere-se às 

muitas opiniões que tem ouvido sobre o livro, para em seguida opor dois leitores. “Um 

celebrado autor brasileiro editado aqui, que achou a linguagem difícil demais para ele e [...] 

um rapaz goiano que adorou e inclusive achou a linguagem bem simples” (Cx4cp27). Aqui 

talvez a remetente tenha querido desconstruir a imagem de que Sagarana fosse um livro 

difícil de ler, ou ainda destacar a capacidade de apreciação do leitor comum, perfeitamente 

capaz de fruir a escrita considerada difícil por um leitor representante da cultura erudita. 

A exemplo da leitora precedente (Cpcx20), essa leitora também encontrou nos 

personagens “a universalidade da condição humana” (Cx4cp27), mas, ao contrário de Tetra de 

Teffé, o cenário regional não lhe chamou a atenção. A paisagem brasileira é vista apenas 

como o pano de fundo em que dúvidas e contradições do ser humano – o universal –, ocupam 

o primeiro plano, o que remete às questões de identidade, que permeiam sua leitura. 

Nesse sentido, seus paradigmas de leitura pertencem à literatura estrangeira: “Você 

descobriu um Dom Quixote em Nhô Augusto, um Iago sem veneno em Lalino Salathiel” 

(Cx4cp27), e espelham o paradigma de leitura do marido, que, é James Joyce (Cx4cp38). 

Ao contrário de Tetra de Teffé (Cx4cp20), que omite sua condição de escritora, essa 

leitora adota uma estratégia discursiva comum a outros missivistas dessa correspondência 

como Alexandre (Cx4cp22) e Ezequiel Ubatuba (Cx4cp48) que assumem a persona do 

escritor apenas no final da carta, o que em tese, os tornaria leitores diferenciados, valorizando 

assim suas respectivas leituras. 



 

 

148 

Se em um primeiro momento a remetente parece desvalorizar sua leitura, declarando 

que “se a opinião modesta desta tua amiga vale alguma coisa” (Cx4cp27), logo em seguida 

ela assume a persona da escritora, desfazendo a assimetria leitor/escritor e por tabela, 

valorizando sua leitura: “Nunca hei de esquecer do dia em que você veio me cumprimentar 

por uma crônica que eu escrevera e que agradou sua imaginação” (Cx4cp27). 

A terceira carta de autoria feminina (Cx4cp47) é datada de Bruxelas, 28 de março de 

1947 e a remetente também faz parte daquele círculo mais próximo de amigos, e foi 

mencionada pela carta anterior (Cx4cp27). 

 

Rosanska do coração,  

Antes tarde que nunca... Aqui estou para dizer a V. coisas sobre seu filho 

primogênito e predileto... Sei que V. está zangado, que escreveu ao Rui excluindo-

me das lembranças porque não me manifestei sobre “Sagarana”. Sei que V. é 

suficientemente vaidoso para não me perdoar um silêncio que nada mais é do que 

preguiça e que V. pode interpretar como reação desfavorável. De modo que eis-me 

aqui para uma conversa que, de antemão, sei unilateral já que não ouso pensar que se 

dignará a responder. Ou será que sim? Em todo caso meu carinho por V. é tão 

permanente que não se ressente de pequenas bagatelas como uma carta, por 

exemplo. Mas estremece de prazer se vê chegar um envelope com aquela letrinha 

meio feminina, contraditória e cheia de despistamento como é a tua. 

Comecei “Sagarana” com a desconfiança que V. me conhece suficientemente por 

tudo o que é regional. Mas a poesia do livro me conquistou imediatamente. V. 

quando iniciou o livro com aquela comovedora e simbólica história do burrinho 

pedrês que só venceu porque foi sinuoso e calmo, presenteou o leitor com as 

magníficas páginas da cheia, nas quais a força poética é quase cósmica, soube bem o 

que fazia. E a arquitetura do conto é tão perfeita que a tocante fraqueza do 

animalzinho em contraposição àquela violenta comoção natural dá ao leitor uma 

sensação de ternura e ao mesmo tempo orgulho, porque afinal de contas o burrinho 

pedrês somos todos nós... 

E então mergulhei no livro. Não vou fazer aqui crítica literária. Não saberia e não 

poderia. Seria tão melhor se pudesse conversar com V. e dizer-lhe conversa adentro 

as coisas que me fossem ocorrendo. Mas, em síntese, o que me ficou foi uma 

impressão de força e poesia. Mas, V. vai aos seres humanos que em seus livros nada 

têm de “locais” e são tipos “universais”, por intermédio da paisagem, do clima 

humano que os cerca, dos animais que com eles vivem, das flores, das árvores que a 

seu lado crescem; E é esta espécie de crosta peculiaríssima com que V. cerca seu 

drama, que dá a seu livro uma aparência de regionalismo, quando ele é 

perfeitamente universal. O Lalino é um primor. Augusto Matraga é doloroso e forte. 

Foram os dois que mais gostei. 

Mandei o livro para o Nelson que está simplesmente deslumbrado. Já me escreveu 

não sei quantas cartas me falando de Sagarana que quase desconfio que sente 

nostalgia da terra quando lê o seu livro e que se consola saber que há no Brasil pelo 

menos um homem capaz de escrever um livro de qualidade. 

É pena que não tenha aqui o livro que emprestei a um professor de português da 

Universidade de Bruxelas, mandando dentro todos os recortes com as críticas e um 

cartão em que o Nelson me falava exclusivamente de Sagarana. Não posso dizer 

exatamente o que ali exprime porque não me lembro dos termos, mas quando o livro 

voltar mando dizer a V. sim. 

Rosanska, quando é que V. aparece de novo por esses lados, para visitar cidades 

correndo e conversar muito, muito com esta Beatushka abandonada e solitária. 
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A primavera está chegando e tenho uma vontade louca de partir não sei para onde, 

mas de partir em trem que corra muito e vá comendo espaço, paisagem, aldeias e 

que chegue ao mar com um grande suspiro resfolegante... E um mar muito azul! 

Rosanka, me escreve sim? Um abraço muito amigo e cheio de saudade da  

 

(Assinatura manuscrita) 

 

Talvez por fazer parte de uma mesma comunidade de leitores – leitores(as) conhecidos(as) 

que moravam no exterior – essa carta possui alguns pontos em comum com a carta precedente 

(Cx4cp27), como a menção às práticas informais de circulação, com o acréscimo de que recortes 

da crítica literária veiculada pela imprensa também circulavam junto ao livro, o que reforça ainda 

mais a importâncias de tais mediadores, principalmente nessa comunidade de leitores. 

 

Mandei o livro para o Nelson que está simplesmente deslumbrado. Já me escreveu 

não sei quantas cartas me falando de Sagarana [...] É pena que não tenha aqui o livro 

que emprestei a um professor de português da Universidade de Bruxelas, mandando 

dentro todos os recortes com as críticas de Sagarana (Cx4cp47). 

 

Outro ponto em comum com a carta precedente (Cx4cp27) é o relato de leituras de 

outros membros da comunidade de leitores, com a diferença de que agora, esses comentários 

não circularam apenas em conversas, mas também por escrito: “cartão em que o Nelson me 

falava exclusivamente de Sagarana. Não posso dizer exatamente o que ali exprime porque 

não me lembro dos termos, mas quando o livro voltar mando dizer a V. sim” (Cx4cp47). 

As demais semelhanças com a carta precedente são a escolha de Lalino e Augusto Matraga 

como os personagens prediletos e comentários moralizantes sobre o conto “Burrinho Pedrês”. 

Contudo, o aspecto mais interessante da carta, talvez porque resida aí uma marca da 

leitura/escritura feminina e porque também coincide com as abordagens de duas outras 

leitoras Brito (Arq.-JGR-IEB/USP R1,43) e Galvão (1972), seja a maneira como a remetente 

(Cx4cp47) aborda a oposição regionalismo/universalismo. 

 

Antes tarde que nunca... Aqui estou para dizer a V. coisas sobre seu filho 

primogênito e predileto... [...] Mas, V. vai aos seres humanos que em seus livros 

nada têm de “locais” e são tipos “universais”, por intermédio da paisagem, do clima 

humano que os cerca, dos animais que com eles vivem, das flores, das árvores que a 

seu lado crescem; e é esta espécie de crosta peculiaríssima com que V. cerca seu 

drama, que dá a seu livro uma aparência de regionalismo, quando ele é 

perfeitamente universal (Cx4cp47) 
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Ao dizer que o livro aparenta o que não é, a remetente corrobora a leitura de Brito 

(Arq. JGR-IEB/USP) acerca do estilo rosiano, em que os versos “fantasiam-se de prosa, mas 

logo a gente os pega, os reconhece, e com que prazer se lêem trechos como esses 

escondidinhos no decorrer do texto” (Arq. JGR-IEB/USP,R1,43). 

Três décadas mais tarde a fortuna crítica rosiana ganharia um divisor de águas com As 

formas do falso (GALVÃO, 1972), tese de doutorado posteriormente publicada, que revelou 

talvez a característica mais marcante a perpassar toda a obra rosiana: a ambiguidade. “Nas 

linhas mais gerais tem-se o conto no meio do romance, assim como o diálogo dentro do 

monólogo, o personagem dentro do narrador, o letrado dentro do jagunço, a mulher dentro do 

homem, o Diabo dentro de Deus” (GALVÃO, 1972, p.10). 

Também Candido (2000, p.124) ao discutir a relação entre o narrador de o Grande 

Sertão: veredas e a geografia, observou que 

 

dobrados sobre o mapa somos capazes de identificar a maioria dos topônimos e o 

risco aproximado das cavalgadas. O mundo de Guimarães Rosa parece dado pela 

observação. Cautela, todavia. Premido pela curiosidade, o mapa se desarticula e 

foge. Aqui um vazio; ali uma impossível combinação de lugares; mais longe, uma 

rota misteriosa, nomes irreais. E certos pontos decisivos escapam do todo. 

Começamos então a sentir que a flora e a topografia obedecem frequentemente a 

necessidades de composição [..] Aos poucos vemos surgir um universo fictício 

(CANDIDO, 2000, p.124). 

 

É importante notar que já em Sagarana tanto na linguagem, que é e não é poesia, 

como observou Brito (Arq. JGR-IEB/USP R1,43) como na geografia, que é e não é 

verdadeira, como também observou Antonio Candido (Arq. JGR-IEB/USP R1), a 

ambiguidade já estava presente. 

Nesse sentido, a observação da remetente acerca do manuscrito de Guimarães Rosa: “aquela 

letrinha meio feminina, contraditória e cheia de despistamento” (Cx4cp47), parece apontar para 

além da possibilidade mais óbvia de uma mera brincadeira com a caligrafia do escritor. 

Ao mencionar o contraditório e o despistamento, a leitora parece ter percebido a 

ambiguidade já presente na obra de estréia, e que perpassaria toda a obra rosiana. Entretanto, 

teve dificuldade em expressá-la, ou ainda o contexto epistolar não favoreceria o 

desenvolvimento do assunto. Não é sem razão, portanto, o desejo da remetente que 

considerava “tão melhor se pudesse conversar com você e dizer-lhe conversa adentro as 

coisas que me fossem ocorrendo” (Cx4cp47). 
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Em todo caso, o que talvez fique evidente, é o fato de que a leitora não tivesse se dado 

conta da magnitude de sua observação, que bem poderia incluí-la entre os leitores implícitos 

de Sagarana, concretizados em Paulo Rónai e Antonio Candido, conforme, como já 

mencionado, relato do próprio escritor (GUIMARÃES ROSA apud ROSA, 1999, p.62). Mais, 

foi a única missivista dessa correspondência a mencionar, mesmo que indiretamente, a 

ambiguidade, posteriormente reconhecida como uma das características mais marcantes da 

obra rosiana, como já mencionado. 

A última carta (Cx4cp87) a incluir-se no primeiro subconjunto – leitoras conhecidas – 

é na verdade um bilhete sem data. 

 

Guimarães Rosa 

Para mim está difícil dizer o que achei do teu livro. Adorei-o é simplesmente 

maravilhoso, extraordinário. E como odiei que estavam longe de nossa gente todos 

os que tentaram desenvolvê-la antes de ti. 

O início de fato do livro foi a dedicatória, que não me trouxe um abraço desse meu 

amigo querido. 

Só que tem é que eu li e não acreditei... 

 

Embora a leitora confesse sua dificuldade em comentar o livro, e aparentemente não 

estabeleça nenhum paradigma de leitura, ao dizer que “e como odiei que estavam longe de 

nossa gente todos os que tentaram desenvolvê-lo antes de ti” (Cx4cp87), pode-se inferir uma 

comparação. A leitora parece referir-se principalmente à relação sujeito-objeto – traço distintivo 

de Guimarães Rosa em relação a outros escritores regionalistas e também a Euclides da Cunha. 

Já o ódio que sente daqueles escritores cuja relação com o sertão, seus habitantes e sua 

cultura foi fria, distante, parece embasar-se na identificação que a leitora sente pela gente que 

ela chama de “nossa”, e nesse sentido opõe-se às leitoras residentes na Europa (Cx4cp27 e 

47). Estas, em abominando o regionalismo (que representaria o Brasil), a favor do 

universalismo (que simbolizaria a Europa), expressam sua crise de identidade, cuja origem 

certamente radica na crença de uma suposta superioridade cultural européia que as torna 

resistentes a incluírem-se entre a “nossa gente” (Cx4cp87). “Depois de oito anos no 

estrangeiro e de tomar muito chá inglês todos os dias, [os escritores brasileiros] não passam 

de um vago background em minha memória, devo confessar com vergonha.” (Cx4cp27). 

Duas cartas e um telegrama fazem parte do subgrupo “leitora familiares”. 
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A primeira carta (Cx4cp13) datada de Três Barras, 20 de maio de 1946, foi enviada 

por uma tia do escritor. 

A carta transbordante de afeição e simplicidade, destaca-se, tal qual a anterior, 

(Cx4cp87), pelos comentários acerca da dedicatória, que para a remetente vale tanto quanto as 

mais de trezentas páginas de Sagarana: “Não sei o que nele mais admirar, se as histórias, se 

sua dedicatória” (Cx4cp13). 

Embora considere a escrita mais difícil do que a leitura, a leitora reconhece sua 

capacidade de apreciação. “Portanto desisto [de escrever], contentando-me apenas em 

apreciar um trabalho bem feito” (Cx4cp13). 

A remetente vê na leitura a possibilidade de aprendizado e distração, mas 

principalmente enxerga no livro, tal qual a leitora Zuleika (Cx4cp56), o companheiro que a 

ajuda a atravessar momentos difíceis: “sempre apoio moral pelos livros que tenho a ventura 

de receber” (Cx4cp13). 

A última carta de autoria feminina (Cx4cp84), sem data, foi enviada pela irmã do 

escritor 

Seguindo protocolos de cortesia, próprios do discurso epistolar, a remetente agradece 

o envio do livro, parabeniza o irmão pela ida a Paris para a Conferência de Paz da ONU, e 

relata uma prática de leitura: “Estou lendo-o [Sagarana] para os meninos que também estão 

apreciando muito. Mal me dão tempo de acabar de jantar e convidam logo, como é mamãe, 

está na hora de ler o Sagarana” (Cx4cp84). 

Relata também a surpresa dos filhos ante o tamanho do livro e a profusão de enredos: 

“Aonde o Tio Joãozito arranjou tanta coisa assim para escrever? E se a gente explica que é lá 

de Codisburgo, eles ficam admirados de você se lembrar e acham que você é mesmo uma 

inteligência rara” (Cx4cp84). 

Contudo, é preciso relativizar os relatos da remetente, uma vez que Sagarana não é 

um livro direcionado ao público infanto-juvenil. Talvez aqui a leitora relate sua própria 

prática de ler após o jantar, e seu próprio espanto diante da capacidade de criar enredos, e da 

memória do irmão. 

Outro dado interessante é o momento da escritura da carta, em que a remetente lê um 

trecho da missiva ao pai: “acabei de ler esse pedaço [da carta] para o papai o qual deu sua 

opinião” (Cx4cp84). 
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Quanto à resposta da pergunta formulada anteriormente de que se haveria ou não uma 

“leitura feminina”, tanto a leituras de Brito (Arq. JGR-IEB/USP R1, 43), veiculada no 

contexto jornalístico, quanto a de Beata (Cx4cp47) veiculada no contexto epistolar, apontam 

para a possibilidade de que “leitura feminina” busque principalmente identificar as vozes 

silenciadas, que escondidas, clandestinas, brotam do texto literário. 
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CAPÍTULO 5. PARADIGMAS DE LEITURA 

 

5.1 Da crítica literária 

 

Com relação ao discurso da crítica literária relativa a Sagarana, buscou-se a 

identificação das principais lentes com que os críticos o leram, em dez artigos publicados em 

periódicos no ano de 1946, logo após o lançamento do livro. Os critérios que pautaram a 

seleção dos artigos foram: 1)- a época, ou seja, artigos publicados no ano de 1946; 2)- o meio 

de circulação (imprensa); 3)- críticos citados pelos missivistas; 4)- a relevância dos 

articulistas citados para a fortuna crítica rosiana. Exceção ao quesito 3 são Wilson Martins e 

Paulo Rónai, pelo peso da contribuição à fortuna crítica rosiana, também pelo fato de Rónai 

ser um dos missivistas dessa correspondência. 

O nome dos dez críticos selecionados, o título de seus artigos, o jornal em que foram 

publicados, o local e a data da publicação aparecem na tabela abaixo. 

Tabela 8. Críticas selecionadas para comparação com as cartas de leitores 

Nome do crítico Titulo do artigo Jornal em que foi 

publicado 

Local da 

Publicação 

Data da 

publicação 

Agripino Grieco Sagarana O Jornal Rio de Janeiro 26/4/1946 

Altamir Moura Sagarana Correio da Manhã Rio de Janeiro 5/5/1946 

Álvaro Lins Uma Grande Estreia Correio da Manhã Rio de Janeiro 12/4/1946 

Antonio Candido Sagarana O Jornal Rio de Janeiro 21/7/1946  

Genolino Amado Em torno de um livro 

singular 

Correio Paulistano São Paulo 5/5/1946 

J. G. de Araujo Jorge Sagarana uma estreia 

definitiva 

Resistência ? 11/5/1946 

Lauro Escorel Sagarana Correio da Manhã Rio de Janeiro 28/4/1946 

Paulo Rónai A arte de contar em 

Sagarana 

Diário de Notícias Rio de Janeiro 14/7/1946 

Renato Almeida Sagarana Correio da Manhã ? 30/6/1946 

Wilson Martins Sagarana O Estado de São 

Paulo 

São Paulo 29/7/1946 

Fonte. Elaborada pela autora. 

 

A tabela a seguir elenca as categorias de leitura de que se valeram os críticos. 
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Tabela 9. Paradigmas de leitura de teoria literária dos críticos 

Aspectos teórico-literários Crítico literário 

Regionalismo 

Antonio Candido, Álvaro Lins, Altamir Moura, Agripino Grieco, 

Genolino Amado, Lauro Escorel, Paulo Rónai, Renato Almeida, 

Wilson Martins 

Literatura estrangeira 
Antonio Candido, Agripino Grieco, Genolino Amado, Paulo 

Rónai, Wilson Martins 

Relação sujeito-objeto 
Antonio Candido, Agripino Grieco, Álvaro Lins, Lauro Escorel, 

Paulo Rónai 

Construção da narrativa Antonio Candido, Álvaro Lins, Paulo Rónai 

Gênero 
Antonio Candido, Álvaro Lins, Altamir Moura, Paulo Rónai, J. G. 

de Araujo Jorge, Wilson Martins 

Unidade das narrativas Antonio Candido, Álvaro Lins, Lauro Escorel 

Linguagem 
Antonio Candido, Agripino Grieco, Álvaro Lins, 

Altamir Moura, Genolino Amado, J. G. de Araujo Jorge 

Espaço Antonio Candido, Álvaro Lins, Paulo Rónai 

Hierarquização das melhores narrativas Antonio Candido, Álvaro Lins, Lauro Escorel 

Personagens Agripino Grieco, Paulo Rónai 

Fonte. Elaborada pela autora. 

 

Quanto aos paradigmas de leitura dos críticos, um primeiro, a recorrência, que 

permitiu sua divisão em três grandes grupos que se interrelacionam. O primeiro diz respeito a 

aspectos da teoria literária. O segundo é relativo aos autores (escritores e músicos) 

mencionados, e o terceiro apóia-se nas obras (livros e peças musicais) citadas pelos críticos. 

Inicialmente discutir-se-ão convergências e divergências relativas a aspectos da teoria 

literária; em seguida o modo como os críticos selecionados referiram-se aos autores e obras 

relacionando-os à leitura de Sagarana. Finalmente discutir-se-á a intertextualidade atribuída à 

obra de estreia de Guimarães Rosa. 

A classificação do livro como integrante do regionalismo é o paradigma de leitura 

predominante. Todos os dez críticos o utilizaram em modos e graus diversos. O principal 

motivo talvez seja o fato de a oposição “regionalista”/ “urbano”, refletir o horizonte de 

expectativa dos anos 1940. Talvez nesta época “regionalismo” fosse o rótulo crítico para 

obras que satisfizessem as expectativas do público, porque lhes revelassem o Brasil real 

(LAFETÁ, 2000, p.32). 

Paulo Rónai o comenta brevemente. 

Primeiramente para expressar o ponto de vista de que o regionalismo representaria 

antes um obstáculo, do que uma facilidade para a produção da obra literária de gênio. Depois, 
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justifica o paradigma de leitura por ele priorizado para a análise de Sagarana – a construção 

da narrativa – pelo fato de que ele, como estrangeiro, ainda não “estar suficientemente 

familiarizado com o rico cabedal linguístico e etnográfico do país para analisar o aspecto 

regionalista dessa obra” (RÓNAI, 2001, p.15-16). 

Nesse sentido, pode-se inferir que Rónai talvez preferisse ter analisado Sagarana pelo 

viés do regionalismo, ou talvez gostaria de ter-lhe dedicado mais espaço em seu artigo, e só 

não o fez pela falta de condições pessoais, o que sugere o peso dado ao regionalismo como 

paradigma de leitura de Sagarana pelo crítico. 

Agripino Grieco também pouco comenta sobre o regionalismo, e o faz para apontar o 

que considera um defeito: o excessivo realce ao aspecto pitoresco da linguagem, cujo efeito é 

o estilo algo denso, que, no caso de Sagarana, sacrificou-se em detrimento dos temas 

inspiradores (GRIECO, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

Dentre os críticos selecionados Antonio Candido será quem comentará com mais 

detalhes o regionalismo da obra, constituindo-se tal categoria na principal perspectiva com 

que analisará o livro de estreia de Guimarães Rosa. 

Inicialmente o crítico traça um breve panorama dos últimos trinta anos do 

regionalismo brasileiro, em uma abordagem sócio-cultural, que o relaciona ao binômio 

federalismo/Estado centralizador. A literatura navegaria ora ao sabor, ora na contramão dessas 

duas ondas políticas. 

Na fase federalista que começa nos anos 1910, a literatura regionalista apresentava-se 

como afirmação do nativismo. A crise de 1929 cede espaço a um Estado centralizador, cuja 

exacerbação será o Estado Novo. Nessa fase, como que para compensar a rigidez 

centralizadora do Estado, a intelligentzia voltou-se para o bairrismo, ainda em moda no ano 

de 1946, e cujo maior defensor 

 

é o Sr. Gilberto Freyre, pai da voga atual da palavra “província”. Todos falam na sua 

província, nas suas tradições, etc., etc., embora a maioria prefira fazer como o seu 

Rui da canção, isto é, ela lá, eu aqui. Quando chega ao Rio o jovem intelectual não 

mais se esforça para mudar a pronúncia e parecer familiarizado com a cidade; 

capricha o sotaque e escreve imediatamente sobre a negra velha que (diz ele) o 

criou, falando dos avós da pequena terra em que nasceu etc. O maior elogio do dia é 

“sabor da terra”, traduzindo do francês, já se vê, e a maior ofensa dizer a um escritor 

que ele não tem raízes (CANDIDO, 1994, p.64). 

 



 

 

157 

As tintas da ironia com que Antonio Candido pinta práticas críticas da época do 

lançamento de Sagarana, dão a dimensão do estado de saturação do regionalismo. Entretanto, 

esse esgotamento é relativizado, uma vez que o Antonio Candido credita o sucesso de 

Sagarana a uma ruptura parcial do horizonte de expectativa. 

 

Natural, em meio semelhante, o alvoroço causado pelo Sr. Guimarães Rosa, cujo 

livro vem cheio de “terra” fazendo arregalar os olhos dos intelectuais que não 

tiveram a sorte de morar ou nascer no interior (digo, na “província”), ou aos que, 

tendo nela nascido, nunca souberam o nome da árvore grande do largo da igreja, 

coisa bem brasileira. Seguro de seu feito, o Sr. Guimarães Rosa despeja nomes de 

tudo – plantas, bichos, passarinhos, lugares, modas, – enrolados em construções de 

humilhar os citadinos. “Irra, que é talento demais”, como o deputado português, mal 

comparando (CANDIDO, 1994, p.64). 

 

Álvaro Lins por sua vez, enxerga o regionalismo não como um veio exaurido da 

literatura nacional, mas como uma tendência bastante forte e duradoura no cenário da 

literatura brasileira. Apenas aparentemente esgotado, o regionalismo necessitava somente de 

um talento verdadeiro capaz de fazê-lo voltar renovado e triunfante à ribalta da literatura 

nacional. O crítico exemplifica com Sagarana aquilo que  

 

deveria ser o ideal da literatura brasileira de feição regionalista: a temática nacional 

numa expressão universal, o mundo ainda bárbaro e informe do interior valorizado 

por uma técnica aristocrática de representação estética (LINS, 1994, p.69). 

 

Para comentar Sagarana no contexto da literatura brasileira regionalista, tanto Álvaro 

Lins como Antonio Candido discutem traços desejáveis neste gênero de literatura: para o 

primeiro, o desejável seria um regionalismo estilizado, de temática universalizante, que 

Sagarana plenamente representaria (LINS, 1994, p.69). Para o segundo, mais cauteloso, seria 

desejável restringir sua identidade à linguagem, que “parece finalmente ter atingido o ideal da 

expressão literária regionalista” (CANDIDO, 1994, p.65). 

Ao declararem a grandeza do metro – o ideal – com que mediram a obra de estréia de 

Guimarães Rosa dois dos maiores críticos literários brasileiros da época, parecem ter 

contribuído bastante para o desencadear da discussão em torno de Sagarana: 
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[...] a impressão que se tem é a de que todos – escritores, críticos, jornalistas, 

intelectuais e periódicos queriam marcar presença no debate e o fenômeno 

ultrapassou os limites do eixo Rio-São Paulo. Falou-se de Sagarana em Fortaleza: 

Unitário e O Estado; em Paraopeba: Gazeta de Paraobeba; em Santos: O Diário e A 

Tribuna; em Belo Horizonte: Folha de Minas, Alterosa, O Diário e O Estado de 

Minas; no Recife: Jornal do Commercio; em Porto Alegre: Revista do Globo, ainda 

em 1946. Ao levantar a fortuna crítica do livro colecionada por Guimarães Rosa, 

vemos que a intelectualidade da época falava em Sagarana como o assunto mais 

quente da época (LIMA, 2006, p.317). 

 

Antonio Candido, por sua vez, em seu comentário à obra de estréia de Guimarães 

Rosa, ultrapassa as fronteiras da literatura brasileira, ao tomar como paradigma “as grandes 

literaturas estrangeiras”, com as quais Sagarana em alguns aspectos ombrearia tais alturas: 

 

Não penso que Sagarana seja um bloco unido, nem que o Sr. Guimarães Rosa tenha 

sabido, sempre, escapar a certo pendor verboso, a certa difusão de escrita e 

composição. Sei, porém, que construindo em termos brasileiros certas experiências 

de uma altura encontrada geralmente apenas nas grandes literaturas estrangeiras, 

criando uma vivência poderosamente nossa e ao mesmo tempo universal, que 

valoriza e eleva nossa arte, escrevendo contos como “Duelo”, “Lalino Salãthiel”, “O 

burrinho pedrês”, e sobre todos (muito sobre todos), “Augusto Matraga” – sei que 

por tudo isso o Sr Guimarães Rosa vai reto para a linha de nossos grandes escritores 

(CANDIDO, 1994, p.67). 

 

Talvez esteja aqui um dos embriões do polêmico e hoje controvertido ponto de vista 

de Antonio Candido, publicado em 1959 no prefácio da Formação da Literatura Brasileira 

(1975, Vol I, p.9-10), sobre a posição modesta ocupada pela literatura nacional na hierarquia 

da literatura ocidental. 

 

Assim podemos imaginar um francês, um italiano, um inglês, um alemão, mesmo 

um russo e um espanhol, que só conheçam os autores de sua terra e, não obstante, 

encontrem neles o suficiente para elaborar a visão das coisas, experimentando as 

mais altas emoções literárias. Se isto já é impensável no caso de um português, o 

que se dirá de um brasileiro? A nossa literatura é galho secundário da portuguesa, 

por sua vez arbusto de segunda ordem no jardim das Musas... [...] Comparada às 

grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Mas é ela, não outra, que nos exprime. Se 

não for amada, não revelará sua mensagem; e se não a amarmos ninguém o fará por 

nós. Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará do esquecimento, 

descaso ou incompreensão. Ninguém, além de nós, poderá dar vida a essas tentativas 

muitas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em que os homens do 

passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimação penosa da cultura 

europeia procuravam estilizar para nós, seus descendentes, os sentimentos que 

experimentavam, as observações que faziam, – dos quais se formaram os nossos 

(CANDIDO, 1975, Vol l, p.9-10). 
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O próximo paradigma de leitura a ser analisado é a natureza da relação do que aqui 

estamos denominando sujeito-objeto. 

Bastante valorizada e discutida pelos críticos selecionados é a ruptura do paradigma 

sujeito-objeto, uma vez que até então a produção de escritores regionalistas vinha se 

caracterizando pela profusão de estereótipos. A ruptura dessa relação foi portanto fator 

inovador e decisivo para a qualidade a Sagarana. 

 

É a fase do pitoresco e do narrativo, do regionalismo “entre aspas”, se dão licença de 

citar uma expressão minha em artigo recente. Fase ultrapassada, cujos produtos 

envelheceram rapidamente, talvez à força de copiados e dessorados pelos minores. 

Fase, precisamente, em que os escritores trouxeram a região até o leitor, 

conservando, eles próprios, atitude de sujeito e objeto. O Sr Guimarães Rosa 

construiu um regionalismo muito mais autêntico e duradouro, porque criou uma 

experiência total, em que o pitoresco e o exótico são animados pela graça de um 

movimento interior em que se desfazem as relações de sujeito e objeto para ficar a 

obra de arte como integração total de experiência (CANDIDO, 1994, p.65). 

Guimarães Rosa é um enamorado feliz do ambiente que seu lirismo recompõe e 

transfigura seu encantamento. [...] Afinal, o homem e a terra do Brasil encontraram 

alguém que soube vê-los de olhar atento, conhecendo-os, e pintando-os na sua 

autenticidade, sem otimismos convencionais, mas igualmente sem a frieza prosaica 

do escritor naturalista, sempre incapaz de transcender pela imaginação criadora os 

estreitos limites fixados pelas suas experiências diretas (AMADO, Arq. JGR-

IEB/USP R1). 

Sente-se que uma conjunção substancial se passou no espírito do contista, entre a 

sua inspiração, nascida de uma convivência verdadeiramente amorosa com a zona 

mineira que descreve. [...] O conhecimento que o Sr Guimarães Rosa revela ter dos 

animais, que são exemplos “O burrinho pedrês” e “Conversa de bois”, é fruto de um 

raro poder de simpatia, que o levou a se identificar com a zona em que viveu parte 

de sua vida (ESCOREL, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

 

Nesse sentido, Bosi (2006, p.339), viria referendar, quase cinco décadas depois, a 

importância da relação sujeito-objeto – apontada pela crítica já em 1946 –, alçando-a ao 

patamar de um dos principais, senão o principal requisito para produção de uma literatura de 

qualidade. 

 

Obras primas como Macunaíma, de Mário de Andrade, Vidas Secas de Graciliano 

Ramos, Grande Sertão: veredas de Guimarães Rosa, e Morte e Vida Severina de 

João Cabral de Melo Neto nunca poderiam ter-se produzido sem que os seus autores 

tivessem atravessado longa e penosamente as barreiras ideológicas e psicológicas 

que os separam do cotidiano ou do imaginário popular (BOSI, 2006, p.339). 

 



 

 

160 

Próximo paradigma a ser discutido, a inovação da narrativa rosiana parece ter causado 

tanta perplexidade entre os críticos a ponto de Antonio Candido questionar as expressões 

“vigor narrativo” e “capacidade de contar”, com que a crítica referiu-se aos enredos rosianos. 

 

Passando a setor de ordem mais pessoal, talvez possamos dizer que a qualidade 

básica do autor escapa à crítica, porque só pode ser sugerida por meio de 

imprecisões como “capacidade de contar”, “vigor narrativo” e outras coisas que, 

tudo exprimindo, nada dizem de positivo. O meu mestre e amigo Giuseppe Ungaretti 

usaria expressão mais direta, invocando razões de ordem hormonal em calão 

pitoresco, que eu não me atrevo a trazer para este bem comportado rodapé, e que, 

segundo ele, são as únicas a exprimir a força criadora dos artistas poderosos como é 

o Sr Guimarães Rosa. Sagarana caracteriza-se pela paixão de contar [...] Deixa-se ir 

ao sabor dos casos, não perdendo vasa para contá-los, acumulando detalhes, 

minuciando com pachorra, como quem dá a entender que, em arte, o fim não tem a 

mínima importância, porque o que importa são os meios. Todos os meios e até a 

ampliação retórica são bons, desde que nos arrebatem da vida, transportando-nos 

para a vida mais intensa da arte (CANDIDO, 1994, p.46). 

 

A forma de narrar, portanto, constitui-se em uma das lentes usadas com mais 

frequência para a leitura de Sagarana. Tanto Antonio Candido como Álvaro Lins referiram-se 

ao virtuosismo da construção das narrativas. Contudo, foi Paulo Rónai quem mais utilizou-se 

dessa lente, como o próprio título de seu artigo revela: “A arte de contar em Sagarana”. 

Para Rónai, “a arte de contar” tem como referências as grandes narrativas épicas do 

passado e as “poderosas narrativas do século XIX”. A elas, contrapõe a voga da época, de 

narrativas breves – novelas ou contos –, que malgrado os esforços de renovação do gênero, 

embora tenham produzido textos bastante originais, não conseguiram entusiasmar os leitores. 

Sagarana insere-se naquilo que o crítico denomina “a grande tradição da arte de narrar” 

(RÓNAI, 2006, p.17). 

Com relação às grandes narrativas épicas do passado, por serem em menor número logo 

vêem à mente do leitor instruído, A Odisseia, de Homero; A Eneida, de Virgílio; Os Lusíadas, 

de Camões; as numerosas sagas nórdicas, isso para ficar só no âmbito da literatura ocidental. 

Quanto às “poderosas narrativas do século XIX”, abre-se um leque de possibilidades. 

Cruzando-se a história de vida de Rónai, já mencionada no capítulo sobre a circulação, com 

seus auto-avaliados conhecimentos insuficientes da cultura brasileira, pode-se inferir que ele 

esteja referindo-se principalmente aos escritores europeus, e aos norte-americanos, já que em 

seu artigo ele cita Thornton Wilder. Machado de Assis certamente estaria entre tais escritores, 

uma vez que ele é citado por Rónai em carta endereçada a Guimarães Rosa (Cx4cp5), como 
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um dos escritores brasileiros que ele pretendia traduzir para o seu projeto de uma antologia 

húngara do conto brasileiro. 

Ao levar-se em conta que a tese de doutorado de Rónai, defendida na França, versou 

sobre Honoré de Balzac, e que Rónai traduziu os dezessete volumes da Comédia Humana 

para a língua portuguesa, pode-se concluir que o escritor francês poderia ser um representante 

do que ele chama de “poderosa narrativa do século XIX”, em que não apenas destaca-se o 

roman-fleuve balzaquiano, mas também o romance de folhetim. Para ficar apenas no âmbito 

da literatura francesa, os contemporâneos de Balzac, Victor Hugo e Alexandre Dumas, 

também apareceriam como representantes dessa narrativa “poderosa”, haja vista ainda hoje, as 

inúmeras adaptações para o cinema, e televisão da obra desses autores. 

A análise por blocos de contos é um recurso do qual apenas Rónai lança mão: ele 

seleciona dois ou três contos a fim de apontar-lhes o denominador comum no que concerne à 

construção da narrativa. Do primeiro bloco, por exemplo, fazem parte “O burrinho pedrês”, 

“A hora e a vez de Augusto Matraga” e “Duelo”. Segundo o crítico, nos dois primeiros, mais 

do que no último, o realce dos enredos secundários parece ofuscar o enredo principal, tal o 

poder com que desviam a atenção do leitor. O procedimento e seus efeitos são também 

observados por outros críticos. 

Álvaro Lins vê em “O burrinho Pedrês” as técnicas narrativas do romance, em que 

enredos secundários ganham um relevo capaz de dar-lhes independência. O efeito desse modo 

de narrar é o aumento do clímax pelo retardamento do desfecho, uma vez que a atenção do 

leitor é constantemente desviada para tramas secundárias (LINS, 1994, p.69-70). 

Antonio Candido por sua vez, lança mão de uma imagem para comentar a mesma 

característica: ele comenta a técnica narrativa rosiana que evidencia a capacidade do narrador em 

“quebrar a espinha dorsal de suas histórias a fim de dar relevo a narrativas secundárias, terciárias, 

cujo conjunto resulta mais importante do que a narrativa central” (CANDIDO, 1994, p.66). 

Contudo, Rónai foi o único dos críticos selecionados, a enxergar a total integração 

entre a construção do enredo e o tema da travessia ou da viagem, tão cheios de etapas, idas e 

vindas, paradas, recomeços e desvios (RÓNAI, 2001, p.15-16). 

Rónai também observou que em “A hora e a vez de Augusto Matraga” e “Duelo”, 

ocorre integração entre o enredo e os personagens centrais, construídos estes, em torno de um 

só sentimento, que direcionou suas vidas, amortecendo assim, o inesperado do desfecho. 
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Com relação aos personagens, poucos foram os comentários. Além de Paulo Rónai, 

mencionado no parágrafo anterior, Agripino Grieco deteve-se na questão. Ele considerou os 

personagens viajantes, tais como vaqueiros e trabalhadores da construção de estradas, mais 

bem elaborados do que os personagens individuais. Estes, inverossímeis e pouco trabalhados 

psicologicamente, segundo o crítico, seriam fruto do excesso de diálogos (GRIECO, 

Arq.JGR-IEB/USP-R1). 

Por outro lado, no que concerne à construção de personagens marcantes e bem 

elaborados, é curioso que a preferência de Grieco recaia justamente sobre um estereótipo. 

 

Passemos porém à segunda história “A volta do marido Pródigo”. 

Talvez seja a obra prima do livro e uma obra prima em si mesma. Não pela novidade 

do entrecho e sim pela novidade dos cenários e pela caracterização dos atores. 

Admirável o caso de Lalino Salãthiel em que o Sr J. Guimarães Rosa nada fica a 

dever ao sutil psicólogo do arraial que é o Sr Rui Ribeiro Couto. Quantas 

complicações naquele mulatinho sestroso, cínico, lunático, palavroso, com a sua 

ótica especial do mundo e das criaturas! (GRIECO, Arq.JGR-IEB/USP-R1). 

 

Desdobramento da leitura de Sagarana pelo viés da construção da narrativa é a 

discussão a respeito do gênero – conto, novela, romance, histórias –, bem como a existência 

ou inexistência de unidade entre as nove narrativas. Essa oscilação no estabelecimento do 

gênero das narrativas que compõem o livro, pode constituir um dos primeiros elementos que 

causaram estranhamento aos leitores, rompendo o horizonte de expectativa. 

O crítico Altamir Moura (Arq. JGR-IEB/USP-R1,9) é quem melhor expressa esse 

estranhamento: 

 

Só um artista de talento seria capaz de criar uma obra literária como Sagarana, que 

não sendo romance, denuncia um romancista: que não sendo conto, um conteur de 

recursos: que não sendo ficção, evidencia uma imaginação de profunda sensibilidade 

(MOURA, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

 

Embora reconheça-se o acerto de Altamir Moura em escolher a antítese para expressar o 

estranhamento ante o gênero a que pertenceriam as nove histórias de Sagarana, o fato de ele 

sugerir a possibilidade de tais narrativas não serem ficção, permite a seguinte questão: se não é 

ficção, o que poderia ser? Álvaro Lins é quem responde, ao ver o livro de estreia de Guimarães 

Rosa não apenas como ficção, mas também como “retrato do Brasil”, aproximando-o portanto do 

discurso histórico. Nesse sentido, o crítico antecipa uma das tendências mais recentes da fortuna 
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crítica rosiana, que lê a obra do escritor como “retrato do Brasil”, tal qual a obra de Sérgio 

Buarque de Holanda, Caio Prado Jr e Gilberto Freyre. No caso de Sagarana e Grande Sertão: 

veredas, elas representariam a República Velha. Tais são as abordagens de O Brasil de Rosa 

(RONCARI, 2004) e Grande Sertão.br: o romance de formação do Brasil (BOLLE, 2004). 

Renato Almeida também poderia responder à questão, já que seu principal paradigma 

de leitura foi sócio-histórico. Ao longo de seu artigo ele foi estabelecendo paralelismo entre o 

Brasil daquela época e Sagarana. Talvez seja esta, a crítica que mais espelhe o horizonte de 

expectativa dos anos 1940: 

 

O êxito do livro de contos de J. Guimarães Rosa, Sagarana, vem sobretudo do 

motivo. O interesse pelo Brasil através da sensibilidade ou da interpretação dos que 

dele se aproximam emotiva ou analiticamente ainda é dominante e essencial.[...] e 

vai servir como depoimento de uma realidade que jamais poderia ser revelada 

integralmente no frio relato da observação científica. A fantasia não deforma, aviva 

os contornos e a perfeição do modelado a fim de permitir a verdade direta e objetiva. 

[...] Aliás Sagarana é um depoimento a mais, desse rumoroso drama nacional 

(ALMEIDA, Arq.JGR-IEB/USP R1). 

 

Por outro lado, embora reconheça a possibilidade da leitura sociologizante, Agripino 

Grieco expressa um ponto de vista, que pode ser interpretado como a mera expressão de seu 

gosto pessoal, ou também como o indício de uma saturação da literatura engajada. “Admiro 

mais o Sr J. Guimarães Rosa quando não pretende ser sociólogo clínico dos males sociais, e 

vai liricamente arrastado pelos fluxos de reminiscências em torno às crendices e às bravatas 

da gente mineira.” (GRIECO, Arq. JGR-IEB/USP R1,3). 

Já Renato Almeida vê o engajamento de Guimarães Rosa camuflado na indiferença 

dos narradores de Sagarana, cuja 

 

emoção se concentrou na obra de arte. Nem uma palavra que aborde qualquer debate 

em torno do assunto, nem qualquer censura ou queixa. Isso aumenta a fidelidade do 

depoimento em que não se infiltram paixões (ALMEIDA, Arq. JGR-IEB/USP R1) 

 

Relativamente ao gênero das narrativas, Álvaro Lins avalia as nove narrativas de 

Sagarana formalmente como novelas, embora reconheça que “O burrinho pedrês” aproxima-

se muito mais do romance do que da novela ou do conto, devido à grandiosidade da 

construção literária. E termina por deslocar a polêmica sobre o gênero das nove narrativas: 
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“antes de tudo são rapsódias, cantos em grande forma que trazem no seu seio a representação 

poética do espírito e da realidade de uma região” (LINS, 1946, p.68-71). 

Se Antonio Candido foi quem mais utilizou o regionalismo como paradigma de leitura de 

Sagarana, a questão do gênero foi o paradigma de leitura escolhido por Wilson Martins. Na 

introdução de seu artigo ele comenta a pouca tradição brasileira na produção de narrativas curtas. 

Em seguida elenca os escritores brasileiros que mais se destacaram nela, para então comentar 

Sagarana sob esse ponto de vista. O crítico permite-se uma profecia, que ele próprio reconheceu 

como perigosa: o talento de Guimarães Rosa para o conto seria tanto, que ele não acreditava 

pudesse o escritor vir a produzir um romance (MARTINS, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

Tal não era o ponto de vista de Álvaro Lins, Antonio Candido e Paulo Rónai, que em 

seus respectivos artigos identificaram em Guimarães Rosa um futuro romancista. 

Por outro lado, a evolução da narrativa rosiana parecia encaminhar-se em direção ao 

vaticínio de Wilson Martins. Os contos de Tutaméia, último livro de Guimarães Rosa 

publicado em 1967, ao contrário daqueles de Sagarana, são curtíssimos; vão de uma e meia, a 

no máximo quatro páginas. 

Restringindo o recorte do gênero novela, Paulo Rónai e Antonio Candido referem-se à 

atmosfera. Para o primeiro, que considera as nove narrativas de Sagarana novelas, a 

atmosfera trágica faria parte de algumas narrativas, ao passo que “Conversa de Bois” “quase 

atingiu a atmosfera mítica das baladas escocesas” (RÓNAI, 2001, p.20). O segundo, elege 

“Duelo” como representante que beira a perfeição do gênero “novela de atmosfera”. Tal 

escolha deve-se à elaboração do enredo, que cheio de idas e vindas, paradas, recomeços, tal 

qual Rónai o descreveu, constrói a tensão do conto (CANDIDO, 1994, p.66). 

Procedimento crítico comum a Antonio Candido e Álvaro Lins é o recurso a 

elementos próprios do romance. O primeiro opõe a tendência descritiva de Sagarana aos 

paradigmas de enredo e introspecção do romance moderno, ao passo que o segundo refere-se 

à “técnica do romance” utilizada no conto “O burrinho pedrês”, em que os enredos 

secundários ganham independência construindo o desfecho inesperado." (LINS, 1994, p.70). 

Por outro lado, pode-se também interpretar a construção do enredo de “O burrinho 

Pedrês” como técnica de novela, justamente pela independência dos enredos secundários. 

Parece aqui que o espaço limitado do jornal interferiu negativamente no sentido de não 

permitir que o crítico aprofundasse os argumentos para justificar seu ponto de vista. 
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Mais um desdobramento da leitura de Sagarana pelo viés da construção da narrativa é a 

discussão sobre o fato de as nove histórias serem articuladas de modo a formar uma unidade. Tal 

é o ponto de vista de Álvaro Lins (1994, p.68), não partilhado por Antonio Candido (1994, p.69). 

Para Rónai, os episódios apresentam-se “sempre bem concatenados e que se sucedem 

em ascensão gradativa”. A única quebra desse crescendo seria “Conversa de Bois”, em que o 

elemento artificial adquire um peso algo exagerado em relação à realidade, o que não ocorre 

nas novelas anteriores. Isso quebraria a expectativa do leitor, que até então caminhava em um 

crescendo (RÓNAI, 2001, p.16,20). 

As descrições mereceram bastante destaque não apenas pelo aspecto documental, mas 

também estilístico. A grandiosidade dos cenários e o jogo de palavras levaram Lins (1994, 

p.71), Escorel (Arq. JGR-IEB/USP R1) e Jorge (Arq. JGR-IEB/USP R1) a identificarem aí, 

uma aproximação com Euclides da Cunha. 

Já Agripino Grieco julga o procedimento exagerado “quando fornece nomes de plantas 

ou de variedades de bichos consecutivamente o que lhe empresta à narrativa um ar didático, 

professoral” Contudo, esse deslize parece ter sido compensado pela descrição da enchente em 

“O burrinho pedrês”, que agradou tanto ao crítico, a ponto de ele comparar Guimarães Rosa a 

um aguafortista (GRIECO, Arq. JGR-IEB/USP-R1). 

Antonio Candido relativiza as vogas da época e aponta a tendência descritiva de 

Sagarana, que na contramão dos paradigmas de ação e introspecção do romance moderno, vai 

contribuir justamente para o seu êxito (CANDIDO, 1994, p.65). Álvaro Lins (1994, p.71) 

credita o vigor descritivo de Sagarana que remete ao documental, ao que julga ser a principal 

qualidade do escritor: sua memória visual, que levou o crítico Altamir Moura a comparar a 

elaboração do livro à de uma pintura, tal o apelo visual. 

Foi a linguagem, a começar pela grandiosidade e complexidade das descrições, o que 

mais chamou a atenção dos críticos. Antonio Candido reconhece nela “o ideal da expressão 

literária regionalista. Densa, vigorosa, foi talhada no veio da linguagem popular e disciplinada 

dentro das tradições clássicas” (CANDIDO, 1994, p.65). Contudo, observa no parágrafo final 

de seu artigo, que nem sempre o escritor soube equilibrar sua tendência aos excessos verbais. 

Esse, todavia, não é o ponto de vista de Lauro Escorel, que embora aponte na criação 

linguística o risco do rebuscamento verbal, considera que esse não é o caso de Guimarães 

Rosa, cujo profundo conhecimento das palavras, impede tal excesso. 
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Já para Álvaro Lins, os arcaísmos cuja sintaxe pode parecer pouco brasileira, na 

verdade longe de parecerem excessos verbais, contribuem para a elegância e bom gosto do 

estilo do autor (LINS, 1994, p.71). 

Altamir Moura destaca a prosa-poesia rosiana: “Seu livro em verdade é todo um sopro 

de poesia: ‘De repente na mata resseca de sonho, crepitou e chamegou o barulho: houve 

homens indesejados, mexendo-se como bichos de queijo na boa espessura do silêncio’”. 

O crítico que mais se debruçou sobre a linguagem foi J. G. de Araujo Jorge, que ao 

longo de todo seu artigo lançou mão apenas desse paradigma de leitura, e no último parágrafo 

confessou que foi como escritor – e não como crítico –, que escreveu seu artigo. Ele ocupou-

se das descrições, do ritmo, da poesia, mas sobretudo foi a persona do escritor – J. G. de 

Araujo Jorge –, que identificou aí o “autor indo ao dicionário, polindo, repolindo, botando 

sinônimo, ajustando [...] dando a luz a peças de uma inigualável frescura e espontaneidade, 

após dolorosas gestações” (JORGE, Arq. JGR-IEB-USP R1). 

O tratamento dado ao espaço é outro paradigma de leitura em que convergem os 

comentários de Antonio Candido e Paulo Rónai. Ambos identificaram no espaço de 

Sagarana, tal qual Roger Bastide (1940, p.29) identificou em Machado de Assis, um 

personagem, tamanha a força desse componente na composição da narrativa. 

 

“Sarapalha” representa, ao meu ver, em todo o volume, a única vitória do regional 

sobre o humano: a descrição de uma região destruída pelas febres avulta sobre o 

conflito passional das duas personagens, que valem mais como componentes da 

paisagem que como verdadeiros atores (RÓNAI, 2001, p.20). 

Por outro lado, como ficou sugerido, a região deixando de ser, para ele [escritor], simples 

localização da história, com funções de pitoresco e anedótico, passa a verdadeira 

personagem (se assim me posso exprimir), tanta é a persistência e a profundidade com 

que se vêem indicados sua fauna, o seu relevo (CANDIDO, 1946, p.66). 

 

Ainda sobre o tratamento dado ao espaço no livro de estreia de Guimarães Rosa, Álvaro 

Lins e Antonio Candido destacaram, embora com pesos diferentes, a geografia inventada de 

Sagarana. Se Álvaro Lins a define simplesmente como “recriação” (LINS, 1994, p.68), Antonio 

Candido, em trecho já comentado anteriormente, ao escolher a primeira pessoa do singular para 

expressar seu ponto de vista, chama a atenção do leitor por quebrar o paradigma que até então 

vinha usando (terceira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural). Ele observa que a 

presença de tantas plantas e animais em uma única região de Minas Gerais, contraria a lógica: 
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Por isso sustento e sustentarei, mesmo que provem o meu erro, que Sagarana não é 

um livro regional como os outros, porque não existe região alguma igual à sua, 

criada livremente pelo autor com elementos caçados analiticamente e, depois, 

sintetizados na ecologia belíssima de suas histórias (CANDIDO, 1994, p.64). 

 

A seleção dos melhores contos e sua consequente hierarquização segundo padrões 

estéticos de construção das narrativas é procedimento de leitura bastante frequente e utilizado 

por três dos críticos selecionados. 

 

Não é aí, todavia, que devemos procurar a obra prima do livro mas no citado 

“Augusto Matraga”, onde o autor, deixando de certo modo a objetividade da arte-

pela-arte, entra em região quase épica da humanidade e cria um dos grande tipos da 

nossa literatura, dentro do conto que será, daqui por diante, contado entre os dez ou 

doze mais perfeitos da língua (CANDIDO, 1994, p.66). 

“A hora e a vez de Augusto Matraga” destaca-se principalmente pela arte da ficção. 

Como novela em si mesma, como elaboração e construção novelística, representa 

sem dúvida, a melhor peça realizada do livro, a que tem uma vida mais completa e 

independente de si mesma (LINS, 1994, p.70). 

Embora do ponto de vista da construção e do interesse novelístico os nove contos se 

alinhem segundo uma hierarquia de valor bem nítida, vindo em primeiro lugar essa 

obra prima que é “A hora e a vez de Augusto Matraga”, seguido de perto pelo 

“Burrinho pedrês”, “A volta do marido pródigo”, “Duelo”, “Conversa de bois”, 

“Sarapalha”, “Corpo fechado”, “Minha gente” e “São Marcos” (ESCOREL, Arq. 

JGR-IEB/USP R1). 

 

Mas, se Álvaro Lins assume a persona do crítico logo na primeira linha de seu artigo 

identificando-se como “aquele que tem a obrigação profissional da crítica literária” (LINS, 

1946, p.67), e com essa persona comentará Sagarana ao longo de todo o seu artigo, em um 

único momento ele assume a persona do leitor comum quando declarar que o conto de sua 

preferência é “O burrinho pedrês” (LINS, 1946, p.69). Observe-se que para comentar tanto “A 

hora e a vez de Augusto Matraga”, (ver citação no parágrafo anterior) como “O burrinho 

pedrês”, o crítico usa os mesmos critérios estético-formais decisivos para seu veredicto de 

leitor profissional: o melhor conto da coletânea é “A hora e a vez de Augusto Matraga”. 

Ao não informar ao leitor as razões que o levaram a preferir “O burrinho pedrês”, o 

crítico em um primeiro momento parece pouco à vontade em comunicar sua leitura emocional 

e/ou sensorial (MARTINS, 2003, p.49). Parece julgá-la inadequada aos objetivos de seu 

artigo, o que não é o caso de Agripino Grieco quando declara: 

 

Eu, que também sou homem rural e fluvial que nasci há alguns quilômetros de 

Minas e em pequeno ouvi tantas vezes os tropeiros que de lá desciam com jacás de 

queijos e toucinhos e parolavam na venda de meu pai, sinto bem essas páginas, não 
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preciso de viagem de instrução para entendê-las. Compreendo que o autor, embora 

um viajado, um civilizado, um devorador de livros, não careceu de simular simpatia, 

de “refazer-se uma virgindade” matuta para coordenar tudo isso (GRIECO, Arq. 

JGR-IEB-USP R1). 

 

Ao permitir que a persona do leitor comum aflore, Álvaro Lins acaba por valorizar, 

mesmo que indireta ou inconscientemente a leitura sensorial e emocional, cujas bases repousam 

nos mecanismos de identificação do leitor com a obra literária, mecanismos estes frequentemente 

de ordem puramente pessoal e às vezes duramente desqualificados por parte da crítica literária. 

Nesse sentido Antonio Candido, dedicou o artigo “Conversa Fiada” publicado em “O 

Jornal” em 1º de setembro de 1946 (Arq. JGR-IEB/USP R1), a discutir de modo bastante 

divertido o método crítico das “listas” dos melhores romances, crônicas, contos, filmes etc. 

Ainda em voga nos dias de hoje, têm rendido inúmeras publicações principalmente neste 

começo de século em que abundam os cem melhores contos, romances, crônicas, escritores, 

etc. do século XX. A conclusão a que chega o crítico, que respondia à pergunta de um leitor 

sobre os critérios que o levaram a considerar “A hora e a vez de Augusto Matraga” como um 

dos dez ou doze melhores contos da língua portuguesa (CANDIDO, 1946, p.66), é de que em 

tais listas, o gosto pessoal pesaria muito mais do que quaisquer outros critérios. 

Os críticos selecionados também referiram-se a escritores, músicos, livros e peças 

musicais para tecer suas análises de Sagarana. As duas tabelas abaixo mostram os autores, as 

obras e os respectivos críticos que as citaram. 

Tabela 10. Paradigmas de leitura dos críticos (autores) 

Crítico Literário Escritores ou músicos citados 

Agripino Grieco 
Rudyard Kipling, Euclides da Cunha, Rui Barbosa, Simões Lopes Neto, Ribeiro 

Couto, Aldo Palazzeschi 

Antonio Candido 

Olavo Bilac, Bernardo Guimarães, Afonso Arinos, Valdomiro Silveira, Monteiro 

Lobato, Amadeu de Queirós, Hugo de Carvalho Ramos, Gilberto Freyre, Mário de 

Andrade, Giuseppe Ungaretti, “escritores regionalistas menores” 

Stravinsky? (citação indireta) 

Álvaro Lins Euclides da Cunha 

Genolino Amado Monteiro Lobato, William Shakespeare, Coelho Neto 

J. G. de Araujo Jorge 
Chopin, Euclides da Cunha, Hugo de Carvalho Ramos, Monteiro Lobato, Rui 

Barbosa 

Lauro Escorel Euclides da Cunha, Afonso Arinos, Monteiro Lobato. 

Paulo Rónai Thornton Wilder, Luigi Pirandelo, Ribeiro Couto 

Renato Almeida Afonso Arinos, Euclides da Cunha, Graça Aranha, José de Alencar, MacLeish. 

Wilson Martins 

Arthur Azevedo, Antonio de Alcântara Machado, Monteiro Lobato, Afonso Arinos, 

Simões Lopes Neto, Mário de Andrade, Romain Rolland, Flaubert, Cervantes, 

Maupassant, Marques Rebelo,Valdomiro Silveira 

Fonte. Elaborada pela autora. 
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Tabela 11. Paradigmas de leitura dos críticos (obras) 

Livro ou peça musical  Crítico Literário  

Collas Breugnon (Romain Rolland) Wilson Martins 

Negrinho do Pastoreio (Simões Lopes Neto) Agripino Grieco 

Ponte de São Luiz Rei (Thornton Wilder) Paulo Rónai 

O Cabeleira (Franklin Távora) Renato Almeida 

Urupês (Monteiro Lobato) Genolino Amado 

Sonhos de uma Noite de Verão(Shakespeare) Genolino Amado 

Sacré du Printemps (Stravinsky) Antonio Candido 

Fonte. Elaborada pela autora 

 

A próxima tabela indica a frequência de citação dos autores mencionados. 

Tabela 12. Paradigmas de leitura dos críticos (autores) 

Crítico que citou Escritor ou músico citado Número de 

citações 

A. Candido, L. Escorel, W. Martins, R. Almeida  Afonso Arinos  04 

Agripino Grieco  Aldo Palazzeschi 01 

Antonio Candido Amadeu de Queirós  01 

Wilson Martins Antonio de Alcântara Machado  01 

Wilson Martins Arthur Azevedo  01 

Antonio Candido Bernardo Guimarães  01 

J. G. de Araujo Jorge Chopin 01 

Genolino Amado Coelho Neto  01 

Wilson Martins Cervantes  01 

A. Grieco, A. Lins, L. Escorel, R. Almeida, J. G. de A. Jorge Euclides da Cunha (05) 05 

Wilson Martins Flaubert  01 

Antonio Candido Gilberto Freyre  01 

Antonio Candido Giuseppe Ungaretti 01 

Renato Almeida Graça Aranha 01 

A. Candido, J. G. de A. Jorge Hugo de Carvalho Ramos 02 

A. Candido, W. Martins Mário de Andrade 02 

A. Candido, G. Amado, L. Escorel, W. Martins, J. G. Jorge  Monteiro Lobato (5) 05 

Wilson Martins Marques Rebelo 01 

Wilson Martins Maupassant  01 

Renato Almeida Mac Leish 01 

Antonio Candido Olavo Bilac  01 

Agripino Grieco Rudyard Kipling  01 

A. Grieco, J. G. de A. Jorge Rui Barbosa  02 

Agripino Grieco, Paulo Rónai  Ribeiro Couto (2) 02 

Wilson Martins Romain Rolland  01 

A. Grieco, W. Martins  Simões Lopes Neto (2) 02 

Paulo Rónai Thornton Wilder  01 

Fonte. Elaborada pela autora. 

 

Embora no ano de 1946 o modernismo já estivesse em vigor há mais de vinte anos, observa-

se que os escritores desse período da história da literatura brasileira são muito pouco mencionados. 

Quando muito há referência a eles de modo genérico, quando o recorte é regionalista: “e mais 

modernamente o romance nordestino” (ALMEIDA, Arq. JGR-IEB/USP R1). 
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Mário de Andrade é mencionado por dois críticos: Antonio Candido e Wilson Martins. 

O primeiro ao referir-se à linguagem, identifica nos dois escritores o acerto em trabalhar a 

linguagem popular, alçando-a ao patamar da cultura erudita, sem esquecer de enfatizar o 

pioneirismo do escritor paulista. Para o segundo, Mário de Andrade, Alcântara Machado e 

Marques Rebelo ao lado de Monteiro Lobato, Simões Lopes Neto, Arthur Azevedo e Afonso 

Arinos dominam a arte da narrativa curta. Wilson Martins faz ainda uma segunda referência a 

Mário de Andrade, embora o próprio crítico reconheça a possível fragilidade de sua 

observação. 

 

No estilo sente-se ainda alguma influência de Mário de Andrade principalmente no 

uso inesperado e feliz de algumas adjetivações, mas essa influência e outras que 

possa haver, diluem-se no corpo das narrações, não deixando sinal de predominação 

maior (MARTINS, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

 

Ribeiro Couto é o outro escritor modernista mencionado por dois críticos. O primeiro 

é Agripino Grieco, que ao comentar o conto “A volta do marido pródigo” (que ele 

considerava talvez o melhor da coletânea), identificou a habilidade dos dois escritores em 

construir a psicologia de seus personagens. 

 

Admirável o caso de Lalino Salãthiel em que o Sr J. Guimarães Rosa nada fica a 

dever ao sutil psicólogo do arraial que é o Sr Rui Ribeiro Couto. Quantas 

complicações naquele mulatinho sestroso, cínico, lunático, palavroso, com a sua 

ótica especial do mundo e das criaturas! (GRIECO, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

 

Paulo Rónai por sua vez, ao contrário dos críticos anteriormente mencionados, refere-

se a dois romances de Ribeiro Couto, Cabocla (1931) e Prima Belinha (1940), para apontar 

um aspecto menos feliz do conto “Minha Gente”, em que 

 

retratos excelentes, como o do enxadrista viajante, e da pintura maliciosamente viva 

de uma eleição no interior, a história de amor contada em primeira pessoa parece um 

tanto convencional (com uma leve reminiscência talvez de Cabocla ou de Prima 

Belinha de Ribeiro Couto (RÓNAI, 2001, p.20). 

 

Por outro lado, ainda com relação aos escritores brasileiros mencionados pelos 

críticos, observa-se a predominância dos pré-modernistas, que comparecem com oito nomes – 

Afonso Arinos, Amadeu de Queirós, Coelho Neto, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Hugo 
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de Carvalho Ramos, Monteiro Lobato, Simão Lopes Neto e Rui Barbosa. Citados por cinco 

críticos, destacam-se Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, seguidos por Afonso Arinos com 

quatro citações, e Hugo de Carvalho Ramos, Simões Lopes Neto e Rui Barbosa com duas 

citações cada um. 

Em seu estudo sobre Os Sertões, Franklin Oliveira (2004, p.211) destaca dois aspectos 

do estilo euclidiano que se interrelacionam. O primeiro diz respeito ao caráter visual que se 

manifesta mais fortemente nas descrições de deslocamentos de grandes massas. O segundo 

refere-se à linguagem exata, científica e ao mesmo tempo literária; esta última caracterizada 

pelo grande número de arcaísmos, neologismos e inversões sintáticas. 

Será justamente a linguagem que confere opulência às descrições dos deslocamentos 

de grandes massas, o que chamará a atenção dos críticos, aproximando o estilo dos dois 

escritores. Para exemplificar, os críticos recorrem principalmente a “O Burrinho Pedrês”. 

 

Talvez haja no Sr. Guimarães Rosa um pouco da obsessão de mestre Euclides, 

aquele desejo das expressões que são resumos mnemônicos de fatos ou eternas 

antonomásias dadas aos tipos que evocam. E o caso é que o estreante de agora nos 

apresenta um estouro da boiada bem legível (GRIECO, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

As suas descrições do sertão mineiro são sempre admiráveis, alternando uma 

grandeza expressional, na qual se reconhece por vezes fundos acentos euclidianos, 

como por exemplo, no quadro da boiada fixada no primeiro conto, "O burrinho 

pedrês”, com uma suavidade poética que amacia e remoça as palavras, tornando-as 

aptas a traduzir os mais diversos matizes da natureza sertaneja (ESCOREL, Arq. 

JGR-IEB/USP R1). 

Nesta história, contada à garupa de um burrinho pedrês, o ritmo da prosa tem tal 

força que parece o próprio passo da boiada a andar pelos campos. Dir-se-ia que os 

bois estão andando nas palavras do ficcionista, que consegue aliás, fixar com uma 

exatidão surpreendente, este aspecto da vida pecuarista nas regiões do triângulo 

mineiro. Mas seu estilo, (?)ssem ser rico e feitas à margem da obra do escritor que é, 

digamos assim, uma espécie de Euclides da Cunha atualizado.[...] Ao lado da 

veracidade do quadro em que todo o movimento de massas se processa, poder que 

só Euclides da Cunha possui em nossa literatura, o próprio embalo da boiada na 

prosa que flui em versos perfeitos de cinco sílabas, como o que há de melhor em 

nossa poesia (JORGE, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

 

Já Renato Almeida, cuja leitura de Sagarana foi predominantemente sociologizante, 

aproximou os dois escritores pelo discurso histórico, e em certa medida antecipa as atuais 

leituras da obra rosiana que, como já mencionado, a enxergam como retrato do Brasil, como 

já mencionado. 
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Aliás, esse conto [A hora e a vez de Augusto Matraga] é dos mais interessantes de 

Sagarana, fixando essa mentalidade ainda mal definida dos bandoleiros do interior. 

Está claro que Joãozinho-bem-bem, [...] é apenas um subproduto, mas filho das 

mesmas circunstâncias que criam bandidos e beatos e os criará, até que o problema 

que Euclides fixou nos Sertões possa ter uma solução civilizadora. Aliás Sagarana é 

um depoimento a mais, desse rumoroso drama nacional (ALMEIDA, Arq. JGR-

IEB/USP R1). 

 

Será Álvaro Lins contudo, quem melhor sintetizará as duas principais características 

do estilo de Euclides da Cunha que o aproximam de Guimarães Rosa: a força das descrições e 

a linguagem, cujo léxico pleno de arcaísmos e neologismos organiza-se em frases que se 

caracterizam pela inversão sintática como já mencionado. 

 

Em “São Marcos” é o fenômeno primitivo da natureza, tão monumental nas 

proporções e tão orquestral no jogo de vocábulos, que logo faz lembrar, 

involuntariamente, a maneira euclidiana (LINS, 1994, p.71). 

 

Chama a atenção em Álvaro Lins, o advérbio de modo “involuntariamente” para 

referir-se à semelhança entre o estilo dos dois escritores. O advérbio parece expressar um 

processo mental de identificação, uma espécie de reflexo que se por um lado pode ser 

considerado intrínseco ao ato de ler, por outro lado é revelador de leituras e de modos de ler 

do crítico. Aqui, a intenção de Álvaro Lins parece ter sido a de não querer estabelecer 

comparações entre Guimarães Rosa e outros escritores, mas a força da semelhança entre os 

dois estilos traiu sua intenção primeira. 

Se o diálogo das obras rosiana e euclidiana iniciou-se já com a obra de estreia de 

Guimarães Rosa, e potencializou-se com O Grande Sertão: veredas, chama a atenção o fato 

de Monteiro Lobato ser tão mencionado quanto Euclides da Cunha nessas primeiras críticas 

de Sagarana. 

Genolino Amado foi o crítico cujo paradigma de leitura predominante foi Monteiro 

Lobato. Dos seis parágrafos de seu artigo, quatro são dedicados à comparação entre Sagarana 

e Urupês. 

As semelhanças apontadas pelo crítico foram os seguintes: 1)- o fato de à época do 

lançamento das obras os escritores serem praticamente desconhecidos. 2)- a originalidade da 

linguagem que renovou a prosa brasileira. 3)- a temática regionalista. 4)- o pleno domínio do 

gênero conto, considerado “difícil” pelo crítico. 



 

 

173 

Quanto às diferenças, duas são as principais. A primeira é a poesia, que em Sagarana, 

ao pintar a realidade com as cores da fantasia, não a deforma, mas aguça-lhe a vitalidade, 

imprimindo-lhe ao mesmo tempo magia e verossimilhança. 

 

Guimarães Rosa é um enamorado feliz do ambiente que seu lirismo recompõe e 

transfigura seu encantamento. Os panoramas e as figuras da roça são para ele 

cenários e personagens de reino azul, país de fadas, mundo mágico por onde 

passeiam elfos, onde a fantasia está sempre brincando com a realidade. O próprio 

drama da natureza, e da gente que ela castiga com suas insídias tropicais, como em 

“Sarapalha”, adquire um tom misterioso, um charme esquisito e indefinido, em que 

o senso de tragédia se perde no senso de feerle. Em Lalino, essa edição indígena do 

Puck shakespeareano, a verdade psicológica se une à exuberância do “humour” para 

a composição de um ser que é ao mesmo tempo humaníssimo, com o cunho bem 

típico de nossa mestiçagem, e tem qualquer coisa de folclórico em sua esperteza 

endiabrada como a de um saci (AMADO, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

 

A segunda diferença diz respeito à relação sujeito-objeto. 

 

Neste [Urupês], o sarcasmo é implacável e impiedoso. Naquele [Sagarana], o escarneo 

que poderia ferir Jeca-Tatu se redime na ternura compassiva pelas desgraças, e na 

deslumbrada contemplação do quadro em que aparece, como uma sombra triste de um 

palco de esplendores em festa (AMADO, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

 

Será também a relação sujeito-objeto que levará Antonio Candido a relacionar os 

estilos lobatiano e rosiano. Primeiramente, o crítico colocará o autor de Urupês ao lado de 

Bernardo Guimarães, Afonso Arinos, Valdomiro Silveira, Amadeu de Queirós e Hugo de 

Carvalho Ramos para destacar a força do conto regionalista na história da literatura brasileira. 

Depois enfocará a gradativa perda de qualidade literária desse gênero, cuja relação sujeito-

objeto será desconstruída por Guimarães Rosa. Tal desconstrução será o traço distintivo de 

Sagarana, cujo mérito, dentre outros, seria o de iluminar o percurso do regionalismo 

brasileiro, tornando mais evidentes os momentos de perda de qualidade literária desse 

movimento às vezes desgastado talvez pelos autores menores (CANDIDO, 1994, p.65). 

Wilson Martins adotará procedimento semelhante ao de Antonio Candido, ou seja, 

alinhará Monteiro Lobato entre os escritores considerados mestres do conto. 

Para Lauro Escorel, Monteiro Lobato equipara-se a Afonso Arinos no que concerne à 

criação de personagens marcantes, e Augusto Matraga estaria “à altura das melhores criações 

de um Afonso Arinos ou Monteiro Lobato” (ESCOREL, Arq. JGR-IEB/USP R1). 
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Diferentemente dos críticos mencionados anteriormente, o também escritor J. G. de 

Araujo Jorge não alinha Monteiro Lobato a outros escritores, mas o opõe a Euclides da 

Cunha. Para ele Guimarães Rosa deveria “se afastar um pouco mais de Euclides e se 

aproximar de Monteiro Lobato [...] Deve alivar a sua prosa e ela ganhará em beleza, em 

movimento, até mesmo em compreensão” (JORGE, Arq. JGR-IEB/USP R1). 

O terceiro escritor que mais serve como paradigma de leitura do livro de estréia de 

Guimarães Rosa é Afonso Arinos (4 citações), que é citado de duas maneiras. Na primeira o escritor 

faz parte de uma lista de autores representativos do melhor do conto e do regionalismo brasileiro 

(Wilson Martins e Antonio Candido). Na segunda, destaca-se sua habilidade em elaborar 

personagens que retratam os habitantes do interior do Brasil (Lauro Escorel e Renato Almeida). 

Os outros escritores que aparecem com duas citações cada um são Hugo de Carvalho 

Ramos, Simões Lopes Neto e Rui Barbosa, este último sempre associado à exuberância 

vocabular (J. G. de Araujo Jorge e Agripino Grieco), e os dois primeiros como componentes 

de uma lista de escritores (Antonio Candido e Wilson Martins). 

Com relação a Hugo de Carvalho Ramos, J. G. de Araujo Jorge refere-se a ele para 

frisar que trata-se de um autor goiano que escreve sobre Goiás. Destaca também o fato de os 

dois escritores possivelmente pertencerem à mesma geração (Guimarães Rosa é treze anos 

mais jovem) e lamenta a morte prematura, ao vinte e seis anos, do escritor goiano (JORGE, 

Arq. JGR-IEB/USP R1). 

Simões Lopes Neto é citado por Agripino Grieco que ao analisar o conto “O burrinho 

pedrês”, julgou desgastado e pouco original o intertexto com o conto “Negrinho do pastoreio” 

 

E, quanto ao pretinho da página 64, não será com suas desgraças e com seus 

mistérios aparentando com o Negrinho do Pastoreio de J. Simões Lopes Neto? É o 

diabo isso. Não se trata de escassez de talento, nem de vontade de imitar. Apenas o 

Sr J. Guimarães Rosa chegou tarde ao assunto e quase todos os aspectos do tema já 

têm seus donos (GRIECO, Arq. JGR-IEB/USP). 

 

Quanto aos escritores estrangeiros, os críticos referiram-se a dez deles: Aldo 

Palazzeschi (1885-1974), Archibald Mac Leish (1892-1982), Giuseppi Ungaretti (1888-1970), 

Gustave Flaubert (1821-1880), Guy de Maupassant (1850-1893), Luigi Pirandello (1867-

1936), Miguel de Cervantes (1547-1616), Romain Rolland (1866-1944), Rudyard Kipling 

(1865-1936) e Thornton Wilder (1897-1975). 
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Tabela 13. Paradigmas de leitura dos críticos (autores 

estrangeiros) 

Escritor estrangeiro Crítico que o citou 

Archibald MacLeish Renato Almeida 

Aldo Palazzeschi Agripino Grieco 

Giuseppe Ungaretti Antonio Candido  

Gustave Flaubert Wilson Martins 

Guy de Maupassant Wilson Martins 

Luigi Pirandello Paulo Rónai 

Miguel de Cervantes Wilson Martins 

Romain Rolland Wilson Martins 

Rudyard Kipling Agripino Grieco 

Thornton Wilder Paulo Rónai 

Fonte. Elaborada pela autora. 

 

Agripino Grieco vê na obra de Guimarães Rosa duas facetas de Kipling. A primeira, 

logo no início de Sagarana, refere-se à importância que os animais assumem na obra dos dois 

escritores, e aqui ele parece referir-se à obra mais conhecida de Kipling, O livro da selva. A 

segunda aparece na sequência do livro, e diz respeito a outras obras do escritor, em que sua 

identidade anglo-indiana parece ter dificultado uma postura política mais clara. 

Com relação a Aldo Palazzeschi e a Giuseppe Ungaretti citados respectivamente por 

Agripino Grieco e por Antonio Candido, parece que a referência tem a ver mais com a 

espontaneidade do modo de expressão dos italianos. Para Grieco a malandragem e a alegria de 

viver do personagem principal do conto “A volta do marido pródigo” teria contagiado o 

narrador que “se diverte com o assunto fazendo caricatura verbal contagiado ele próprio pela 

jovialidade de seu Lalino! ‘Lasciateme divertire’! dirá ele com o italiano de Palazzeschi.” 

(Arq. JGR-IEB/USP R1). Para Antonio Candido, como já mencionado, Ungaretti com a 

espontaneidade vocabular mediterrânea, usaria a palavra exata para exprimir a força da 

narrativa rosiana, impossível de ser grafada no bem comportado rodapé em que Antonio 

Candido escrevia (CANDIDO, 1994, p.65). 

Paulo Rónai refere-se a dois escritores estrangeiros. O primeiro é o norte americano 

Thornton Wilder, cujo romance A ponte de São Luís Rei é comparado ao conto “Duelo” no 

que diz respeito ao gênero “novela de atmosfera”. Em ambos, o destino trágico e fatal dos 

personagens. O segundo escritor é o italiano Luigi Pirandello, e tem a ver com a 
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verossimilhança e os pactos de ficcionalidade e veracidade estabelecidos pelo leitor durante a 

leitura da obra. Na opinião de Rónai, Pirandello 

 

ter-se-ia felicitado de um achado como este, em que o autor soube formular com 

bastante pitoresco uma das regras essenciais da arte: ‘E assim se passaram pelo 

menos seis ou seis anos e meio direitinho desse jeito, sem tirar nem por, sem mentira 

nenhuma, porque esta aqui é uma história inventada, e não é um caso acontecido não 

senhor’ (RÓNAI, 2001, p.19). 

 

O crítico Renato Almeida, cuja leitura de Sagarana privilegiou o aspecto sócio-

histórico, partilha do ponto de vista de Archibald Mac Leish (1892-1982), que julga ser a 

missão do escritor americano, “revelar o que há de novo nas Américas” (ALMEIDA, Arq. 

JGR-IEB/USP R1). 

Dentre os críticos, Wilson Martins é quem relaciona Sagarana com mais escritores 

estrangeiros. No que diz respeito ao gênero, arrisca a hipótese de que a exemplo de 

Maupassant, Guimarães Rosa brilharia no conto, mas fracassaria no romance. Ao comentar as 

descrições, Wilson Martins lembra-se de um elogio que Flaubert fez a Cervantes, que, 

conseguia mostrar a estrada sem contudo descrevê-la. Ao analisar a prosa-poesia rosiana, o 

crítico a compara ao livro Collas Breugnon, do escritor francês Romain Rolland, que “aliou à 

métrica à rima, o que poucas vezes acontece em ‘Sagarana’” (Arq. JGR-IEB/USP R1). 

Com relação aos paradigmas de leitura dos críticos literários chama bastante atenção a 

prevalência do “regionalismo”, referido por todos eles, cuja consequência é o fato de onze, dos 

dezessete escritores brasileiros tomados como paradigma de leitura, pertencerem a esse gênero 

da literatura brasileira, o que expressa o horizonte de expectativa, como já mencionado. 

Expandindo-se os limites da literatura para a cultura brasileira, observa-se a 

pertinência e alcance legítimos até hoje do ponto de vista de Álvaro Lins (Arq JGR-IEB/USP 

R1) acerca do caráter duradouro do regionalismo. Basta observar o enorme sucesso do veio 

sertanejo no mass media: músicas, espetáculos, filmes, moda, e a mais nova tendência 

musical: “o sertanejo universitário”. 

Se o veículo for a televisão o sucesso continua ainda com mais intensidade, haja vista 

de tempos em tempos a retomada da temática regionalista principalmente no horário das 

18:00. Cabocla, baseada no romance homônimo de Ribeiro Couto, constantemente reprisada 

mereceu recentemente até uma nova versão. No ano de 2011, quatro novelas de temática 

regionalista foram exibidas: Pantanal e Ana Raio Zé Trovão (reprisadas à exaustão, mas 
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sempre com sucesso), e as novas produções Araguaia e Cordel Encantado, as duas últimas, 

exibidas às 18:00. Sucesso ainda maior teve Rei do Gado (1996), apresentada em horário 

nobre, cujo núcleo sertanejo pretendia retratar o movimento dos “sem terra”. 

No âmbito das miniséries o regionalismo literário costuma frequentar o horário, 

infelizmente, menos nobre – depois das 23:00 –, sob a forma de adaptações bastante elogiadas 

pela crítica especializada. Tais são os casos de O tempo e o vento, Memorial de Maria Moura, 

Muralha, Grande Sertão: veredas, Chapadão do bugre, Capitães de Areia adaptações dos 

romances homônimos respectivamente de Érico Veríssimo, Raquel de Queirós, Dinah Silveira 

de Queirós, Guimarães Rosa, Mário Palmério e Jorge Amado. 

A conclusão a que se chega é a de que a capacidade do regionalismo de reinventar-se atinge 

até mesmo a literatura pós-moderna, de temática e ambientação predominantemente urbanas, mas 

que tem aberto espaço na vertente da metaficçãohistoriográfica, para que o regionalismo ressurja 

sob nova roupagem. Tais são os casos dos romances Desmundo, de Ana Miranda, que conta a 

história dos primeiros anos da colonização de São Paulo, de Mad Maria, e de Galvez, o imperador 

do Acre, de Márcio de Souza que narram episódios da história do Acre. Todos frequentaram a lista 

dos mais vendidos (o último, lançado em 1976, está na 17ª edição) e foram adaptados para 

miniséries televisivas, no caso das duas obras de Márcio de Souza respectivamente nos anos de 

2005 e 2007 e para o cinema, no caso do livro de Ana Miranda, em 2002. 

 

5.2 Dos missivistas 

 

Ao longo da correspondência sobre a recepção de Sagarana o estranhamento causado 

pelo caráter inovador do texto rosiano, bem como sua complexidade, levou os leitores a 

buscar referências a partir das quais pudessem tecer suas impressões de leitura. Tais 

referências, além da menção à psicanálise (Cx4cp53) e aos sentidos (Cx4cp54), podem ser 

divididas em três grandes grupos: autores (escritores ou músicos), obras (livros ou peças 

musicais) e gênero. 
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Tabela 14. Paradigmas de leitura dos missivistas (autores) 

Autores (escritores ou músicos) Código da carta 

Monteiro Lobato cp12, cp48,cp53 

Euclides da Cunha cp38,cp68,cp48 

Afonso Arinos cp28,cp39, cp68 

Rudyard Kipling cp12,cp23 

Beethoven cp38, cp23 

Padre Antonio Vieira cp35 

James Joyce cp38 

Carlos Drummond de Andrade cp39 

Heitor Vila Lobos cp41 

Walter Whitman cp41 

Eça de Queirós cp41 

Nietzsche cp41 

Alcides Maya cp48 

Rui Barbosa cp67 

Coelho Neto cp67 

William Faulkner cp72 

Fonte. Elaborada pela autora 

 

Tabela 15. Paradigmas de leitura dos missivistas (obras) 

Título do Livro, peça musical ou personagem Código da carta 

Pelo Sertão (Afonso Arinos) cp37 

Ulisses (James Joyce) cp38 

Dubliners (James Joyce) cp38 

Finnegan’s Wake (James Joyce) cp38 

Portrait of an Artist (James Joyce) cp38 

Stephen Hero (James Joyce) cp38 

Os Sertões (Euclides da Cunha) cp38, cp48 

A luz no caminho (Mabel Collins) cp41 

Bahgavad Gita (texto védico séc IV AC)  cp41 

Ruínas Vivas (Alcides Maya) cp48 

Urupês (Monteiro Lobato) cp48 

Descobrimento do Brasil (Heitor Vila Lobos) cp41 

Mandú-carará (Heitor Vila Lobos) cp41 

Suave Milagre (Eça de Queirós) cp41 

Iago (Shakespeare) cp27 

Dom Quixote (Cervantes) cp27 
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Fonte. Elaborada pela autora. 
 

Tabela 16. Paradigmas de leitura dos missivistas (gênero) 

Gênero Código da carta 

Fábula cp04 

Literatura indígena cp11 

Filme, documentário cp16 

Grand-guignol cp33 

Salmo cp38 

Thrill cp38 

Romance cp22, cp23 

Fonte. Elaborada pela autora. 

 

Com relação ao grupo dos autores, os mais citados são Euclides da Cunha, Monteiro 

Lobato e Afonso Arinos com três citações cada um. Dentre os missivistas será o escritor 

Ezequiel Ubatuba em carta de 24 de setembro de 1947, originária de Hannover, quem dará 

mais informações de sua leitura. 

Antes da transcrição da carta, a fim de situar o remetente na inteligentzia brasileira da 

época são importantes algumas informações acerca dele. 

Membro da Academia de Letras do Rio Grande do Sul (DINIZ, 2003, p.183) e 

agrônomo de formação, Ezequiel Ubatuba escreveu obras técnicas relevantes – Na zona da 

mata I – das margens do Pomba às do Parayba e Na zona da mata II – abaixo e acima da 

Mantiqueira e do Caparaó –, publicados em 1918 (www.icam.org.br/colecao/index/html 

acesso em 1/5/2011), obras ainda hoje citadas em pesquisas da área econômica e meio 

ambiente, como se vê em A terra e o fogo: a história e a devastação da mata Atlântica 

(DEAN, 1996, p.175) e do artigo “Grandes propriedades, grandes proprietários: velhas 

questões, novas abordagens (1890-1930)” (MENDONÇA, 2002, p.185), publicado no livro 

História econômica da primeira república (SILVA; SZMRCSÁNYI, orgs., 2002). 

Abaixo, a transcrição da carta, datada de Hannover, 24 de setembro de 1947 

 

Nunca é tardia a penitência... porque só agora leio seu magnífico Sagarana, na 

segunda edição, do Rio enviado por um intelectual amigo. 

Haver lido pode ser mera curiosidade! 

Não li... devorei e senti todas aquela cenas tão nossas, tão vividas, tão humanas. 

A alma ansiada de Euclides da Cunha saiu d’Os Sertões para cantar a terra mineira. 

A prosa multiforme de Alcides Maya voou de Ruínas Vivas para poetisar a terra 

mineira. 

http://www.icam.org.br/colecao/index/html%20acesso%20em%201/5/2011
http://www.icam.org.br/colecao/index/html%20acesso%20em%201/5/2011
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A mordacidade eloquente de Monteiro Lobato saltou de Urupês para amaciar a terra 

mineira. 
Não encontro nos personagens de Sagarana nem o fanatismo ferrenho de Antonio 

Conselheiro, nem a valentia fantasiada de Miguelito, nem a torpeza doentia de Jeca Tatu. 

Vivi sim, minutos deliciosos no Duelo, no Minha Gente, no São Marcos, lembrando 

os grandes dias de minha vida, ao palmilhar o Triângulo Mineiro, a Zona da Mata, o 

sertão de Paracatu, e Montes Claros, as serras brutas de Manhuassu, de Carangola e 

do Caparcio, e esse agressivo Rio Doce, pela ribeira, até o mar e dali até Caravelas 

em direção a Teófilo Otoni e Arassuahi! 

Cada árvore, cada boi, cada burrinho, cada flor, cada córrego, cada arraial, cada 

pessoa de Sagarana tem uma história, tem um ritmo, tem uma canção! 

Tão bem foram humanizados através da tua pena que mais parece terem sido figuras 

plasmadas da vida irreal, num sonho mágico de grandeza panteísta! 

Não chamarei de estilo a forma e fôrma de Sagarana, porque estilo é dom ou 

convenção. Nele há o brilho de luz pirilâmpica de candieiro de querosene, de meio-

dia, de luar de sertão, de fogueira dantesca! Sol... 

Nada vale o meu juízo, bem o sei, nem esta é a minha idéia. Eu quero apenas como 

modesto autor de Visão dos Pagos, Contos ao Galpão, Manoelza, Contrabandistas, 

Arapeva e Tacurus pedir-lhe licença para um grande e leal aperto de mão e um 

sincero apelo: outro Sagarana! 

Creia-me muito sempre seu (Cx4cp48). 

 

Ao considerar sua leitura tardia e talvez motivada pela curiosidade, Ezequiel Ubatuba 

parece destacar dois aspectos da comunidade de leitores de Sagarana daquela época. 

O primeiro seria o dever do intelectual de manter suas leituras atualizadas em relação 

ao que de novo e de melhor havia na literatura. Por isso lamentaria sua leitura tardia, que 

parece ter se desenvolvido por sobre exemplar da segunda edição. O segundo aspecto 

relacionado à possível motivação advinda da curiosidade parece reforçar a hipótese de Lima 

(2006, p.316) de que Sagarana tornara-se o assunto do momento tanto dos periódicos em que 

várias críticas foram publicadas por todo Brasil, como nas rodas de conversa. 

O missivista revela também uma leitura emocional ao escolher os verbos devorar e 

sentir como imagem da leitura de Sagarana, imagem esta que parece contaminar a 

enumeração de escritores e obras que fará a seguir a fim de identificá-las a Sagarana, o que 

sugere ter sido a leitura dessas obras também emocional. 

 

Não li... devorei e senti todas aquela cenas tão nossas, tão vividas, tão humanas. A 

alma ansiada de Euclides da Cunha saiu d’Os Sertões para cantar a terra mineira. A 

prosa multiforme de Alcides Maya voou de Ruínas Vivas para poetisar a terra 

mineira. A mordacidade eloquente de Monteiro Lobato saltou de Urupês para 

amaciar a terra mineira (Cx4cp48). 

 

Se por um lado Ezequiel Ubatuba aponta possíveis influências de Euclides da Cunha, 

Monteiro Lobato e Alcides Maia em Sagarana, por outro lado ele destaca também a 
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originalidade do livro de estreia de Guimarães Rosa, cujas personagens não têm “nem o 

fanatismo ferrenho de Antonio Conselheiro, nem a valentia fantasiada de Miguelito, nem a 

torpeza doentia de Jeca Tatu.” (Cx4cp48). 

Note-se que Ezequiel Ubatuba não se limita a citar o nome dos autores, mas também 

as respectivas obras e personagens, o que reforça a persona do leitor, mas não de um leitor 

qualquer, uma vez que ele também é o “modesto autor de Visão dos Pagos, Contos ao Galpão, 

Manoelza, Contrabandistas, Arapeva e Tacurus.” (Cx4cp48). 

Embora Ezequiel Ubatuba declare considerar-se um escritor menor e julgue seus 

comentários sobre Sagarana de pouca valia, o fato de apenas no último parágrafo identificar-

se como escritor, caminha em sentido contrário. Ou seja, o de valorizar sua leitura, até porque 

na carta ele mostra que também é um grande conhecedor da geografia do sertão mineiro, o 

que o aproxima de Guimarães Rosa e o diferencia como leitor. 

Por outro lado, Ezequiel Ubatuba ao não mencionar sua obra técnica advinda de seu 

ofício de agrônomo, justamente aquela que sobrevive ainda no século XXI, ao contrário de sua 

obra literária, talvez exponha o lado perverso do ofício de escritor de ficção daquela época. 

Embora prestigiada, a carreira de escritor mostrava-se ainda incapaz de garantir uma renda que 

favorecesse a dedicação exclusiva, sendo Jorge Amado talvez, uma das poucas exceções. 

O segundo leitor a referir-se a Lobato em carta de 14 de maio de 1946 originária do 

Rio de Janeiro e com papel timbrado da “Procuradoria da Prefeitura do DF”, teve sua leitura 

mediada pela crítica publicada nos jornais, e assim como a leitura de Ezequiel Ubatuba, a dele 

também estimulou o aflorar de memórias distantes. 

 

Meu Caro Guimarães Rosa 

Li com o mais vivo prazer o “Sagarana” que teve a gentileza de oferecer-me. Claro 

que não poderia nas apressadas linhas desta carta, --------(?) lhe qualquer crítica. 

Limito-me, pois a dizer-lhe com absoluta sinceridade, que foi das melhores a 

impressão por ele deixado em um velho ------(?) dos livros. Tudo em “Sagarana” me 

encantou; a força, o sabor telúrico, o halo de permanente poesia e a graça e correção 

do estilo. Sem nenhuma intenção de paralelos vãos incorporou as emoções já tão 

distantes das histórias de Kipling ou as “mogues” (?) iniciais do contato com 

Monteiro Lobato... Vi, através dos jornais, que você tem os louvores inteligentes que 

------ (?). Junto aos mesmos os meus cordiais aplausos, certo de que V. ------(?) 

senão os meus, tão suspeitos, de ------(?). É possível que esta de “fatalidade” de 

escrever, “realizar-se” em livros esteja ainda muito longe de encontrar em nosso país 

o seu exato destino. Mas, será sempre através de ------(?), uma fonte de íntimas 

alegrias, ainda que maculadas pelas angústias da elaboração, e que acabam servindo-

nos de precioso ------(?) nas agruras e decepções contingentes da vida ... 

Creia-me muito sinceramente amigo (Cx4,cp12), 
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O que chama a atenção nesse relato é o cuidado do missivista em abordar uma 

possível identificação de Guimarães Rosa com outros escritores, que no caso em tela são 

Kipling e Monteiro Lobato. 

 

Tudo em “Sagarana” me encantou; a força, o sabor telúrico, o halo de permanente 

poesia e a graça e correção do estilo. Sem nenhuma intenção de paralelos vãos 

incorporou as emoções já tão distantes das histórias de Kipling ou as “mogues” (?) 

iniciais do contato com Monteiro Lobato...Vi, através dos jornais, que você tem os 

louvores inteligentes que ------ (?) (Cx4cp12). 

 

Em certa medida os dois últimos missivistas aqui discutidos (Cx4cp12 e Cx4cp48), 

parecem ter sido bastante cautelosos ao estabelecer relações de Guimarães Rosa com outros 

autores. Ezequiel Ubatuba (Cx4cp48), como já mencionado, após referir-se ao que havia em 

comum entre Euclides da Cunha, Alcides Maia e Monteiro Lobato, tratou logo de marcar as 

diferenças entre Guimarães Rosa e esses autores. 

Mas, se Ezequiel Ubatuba (Cx4cp48) refere-se claramente ao Lobato regionalista, de 

Urupês, o outro remetente (Cx4cp12) parece referir-se à obra infantil de Lobato, uma vez que 

principalmente pelo fato de a obra mais conhecida de Rudyard Kipling, ser O livro da selva, 

cujo protagonista de um dos contos, Mogli, vem encantando sucessivas gerações de crianças 

principalmente a partir de 1967 quando tornou-se protagonista de um desenho animado de 

Walt Disney. Reforça também essa hipótese, o fato de o leitor referir-se “às emoções 

distantes” (Cx4cp12), que sugere uma leitura mais antiga, talvez infantil. 

Talvez o relato que melhor expresse a associação da leitura de Sagarana à obra de 

Monteiro Lobato seja esse do escritor e amigo Geraldo França Lima (Cx4cp53). 

 

Agora Sagarenizemos. V. conhece o professor Lopes Rodrigues. É um baiano, 

professor de medicina em Belo Horizonte. Escreveu um livro sobre Castro Alves e 

ganhou prêmio para a Academia. Hoje ele trabalha com o Adhemar. É liga, é do 

peito do governador. Pois bem, nós estávamos no Palácio: Adhemar, Lopes 

Rodrigues, o Conselheiro Ramos Maciel, o Miguel Reale, e eu almoçando, dia do 

Tiradentes. Conversa vai, conversa vem, Miguel Reale começou a falar do Lobato, 

então, Lopes Rodrigues com aquela facundia nortista disse logo (textualmente) 

“DEPOIS DO SAGARANA VOCÊS NEM DEVIAM FALAR MAIS EM 

SERTANISTAS NO BRASIL”. João, o Lopes Rodrigues fez então uma conferência 

sobre Sagarana. Ele é psiquiatra. João, quisera que v. ouvisse: estudou V. e seus 

filhos da Casa de Sagarana cientificamente. Falou, sem exagero. Imagine V. eu era o 

único espectador daquele momento de emoção e deslumbramento! O Lopes pita 

charuto o dia todo e é o cérebro pensante do Adhemar. A noite toda, os dias 

subsequentes só falava de v., e aí sendo eu o único que conhecia v., roseteava em 

alta-escola. Disse ele que v. é gênio, é qualquer coisa de portento, e que ninguém 
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imitará ou ultrapasssará Sagarana e que tudo que até hoje se publicou no gênero, 

perto de Sagarana é titica-de-galinha ou fundo de pinico... A expressão não é 

diplomática, nem acadêmica, mas é dele (Cx4cp53). 

 

A roda de conversa relatada por Geraldo França Lima (Cx4cp53), cujos participantes 

pertenciam à elite não apenas intelectual, mas também político-econômica de São Paulo 

parece mais uma vez reforçar a hipótese de Lima (2006, p.316) de que o debate em torno de 

Sagarana era tanto, que toda a inteligentzia da época marcava presença. 

Nesse sentido, ao traçar uma pequena biografia do Prof. Lopes Rodrigues em que suas 

virtudes de leitor são ressaltadas, a intenção do remetente parece ser a de valorizar a leitura 

crítica cujos desdobramentos rendam ao escritor dividendos em termos de consagração, uma 

vez que manteriam acesa a chama do debate em torno da obra. 

No caso em tela, o dividendo seria a promessa de um ensaio crítico em que os 

personagens de Sagarana seriam analisados cientificamente, ou seja, a leitura do livro dar-se-

ia provavelmente pelo viés psicológico/psicanalítico, já que o leitor era médico psiquiatra. 

Com relação a Lobato, embora Geraldo França Lima não informe a “qual Lobato” – 

editor, jornalista, polemista, escritor de obras para o público adulto ou infanto-juvenil – 

referiu-se na roda de conversa, o fato é que o nome do escritor foi imediatamente associado a 

Sagarana. Isso tanto pode indicar que para o Prof. Lopes Rodrigues a faceta regionalista de 

Lobato era a mais visível ou importante, como pode significar também, o destaque dado à 

comparação entre os dois escritores pela intelectualidade da época. 

Das três referências a Euclides da Cunha, aquela de Ezequiel Ubatuba (Cxcp48) alinha 

o autor de Os Sertões (ao lado Alcides Maya e Monteiro Lobato) como representante do que 

havia de melhor no regionalismo brasileiro. Esse procedimento também é adotado por 

Antonio Candido (1994, p.63-67) e Wilson Martins (Arq. JGR-IEB/USP R1), que em suas 

críticas põem Guimarães Rosa em companhia de vários escritores, como representativos do 

melhor do conto regionalista nacional. 

A segunda referência a Euclides da Cunha aparece em missiva de 19 de agosto de 

1946, originária de Havana (Cx4cp39), cujo principal assunto foram as críticas veiculadas 

pela imprensa. O remetente assinalou o fato de Guimarães Rosa ter “sido comparado com 

tanta frequência a Euclides da Cunha” (Cx4cp39), e abre a perspectiva de um gesto de 

generosidade: 
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que eu lembrei de te oferecer um autógrafo do autor d’“Os Sertões” que consegui 

salvar da fogueira, num dia em que a família se entregava, com fervor, à queima de 

diversos documentos de vovô. Trata-se de uma carta em que ele pede um favor, 

bastante insignificante. Caso te interesse, é teu, desde já (Cx4cp39). 

 

A terceira referência a Euclides da Cunha vem em carta de 30 de março de 1953, 

originária de Lisboa em papel timbrado do Hotel Tívoli. O remetente é o escritor Murilo 

Mendes que agradece a indicação para ministrar um curso de Estudos Brasileiros na 

Universidade de Madrid, patrocinado pelo Itamaraty e, na da carona do agradecimento, 

comenta Sagarana: 

 

Colho o ensejo para manifestar-lhe grande admiração que dedico ao escritor das 

páginas magistrais, definitivas de “Sagarana” e “Com o vaqueiro Mariano”. 

Reafirmo o que disse mais de uma vez para o Álvaro e a outros amigos: o que você 

escreve traz uma espantosa força de autenticidade como poucas vezes se tem 

verificado em nossa língua e literatura. Sob vários aspectos suas páginas ultrapassam 

Euclides (Cx4cp68). 

 

Aqui, a exemplo de Geraldo França Lima (Cx4cp53), o remetente relata conversas que 

tivera com amigos sobre Sagarana. Para ele o que aproxima os dois escritores é o discurso 

histórico. Ou seja, seu pacto de leitura foi o da veracidade, embora a priori Sagarana fosse um 

livro de ficção. 

O denominador comum às leituras que Ezequiel Ubatuba (Cx4cp48) e Murilo Mendes 

(Cx4cp68) relatam é a alternância dos pactos de ficcionalidade e de veracidade. Nesse sentido 

eles personificam o leitor implícito de Sagarana, revelado pelo narrador de “A hora e a vez de 

Augusto Matraga: “e assim se passaram pelo menos seis ou seis anos e meio, direitinho desse 

jeito, sem tirar nem pôr, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma história inventada, e 

não um caso acontecido, não senhor” (GUIMARÃES ROSA, 2001, p.383). 

Também o missivista João Guimarães Rosa dá pistas de seu leitor implícito. Em carta 

ao amigo e diplomata Antonio Azeredo da Silveira, de 25 de setembro de 1946 originária de 

Paris ele comenta algumas leituras de Sagarana 

 

Não quero falar do nosso Sagarana, mas tenho que dizer que V. compreendeu e 

sentiu perfeitamente o livro, como pouca gente soube fazer. E, pela leitura dos 

artigos, V. mesmo viu como o pessoal de nossa “inteligentzia” andou transviado, 

passeando pela casca dos contos sem desconfiar de nada, sem querer saber se um 

livro pode conter algum sentido... só o Paulo Rónai e o Antonio Candido foram os 
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que penetraram nas primeiras camadas do derma; o resto, flutuou sem molhar as 

penas (ROSA, 1999, p.362). 

 

A pista de que a leitura de Sagarana comportaria várias camadas, levou o crítico 

literário Luiz Roncari a formular a hipótese de que as primeiras obras rosianas teriam três 

estratos de significados articulados e mais ou menos autônomos. O primeiro estrato teria a ver 

com a própria vivência sertaneja de Guimarães Rosa e seu contato com a tradição literária 

nacional. O segundo referir-se-ia à dimensão simbólica, mítica e universal de sua obra, 

alicerçada em erudição filosófico-literária. O terceiro estrato, talvez ausente da crítica, porque 

menos visível do que os demais, “alegorizava a história da vida político-institucional de nossa 

primeira experiência republicana” (RONCARI, 2004, p.17-19). 

Sagarana portanto seria também 

 

Uma representação do país, e muito mais realista do que se poderia supor. Foi essa a 

razão que me levou a discutir parte de sua obra como sendo também a de um 

intérprete do Brasil [...] Confrontando os modos como os grandes intérpretes do 

Brasil vêem e avaliam a nossa formação político-social, o que pude verificar e tentei 

mostrar neste livro foram as proximidades de visão de Guimarães Rosa 

principalmente com as de Alberto Torres, Alceu Amoroso Lima e Oliveira Viana, 

embora não estivessem ausentes dela as de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 

Holanda, Caio Prado Jr, Paulo Prado e outros (RONCARI, 2004, p.21). 

 

Uma das obras mais representativas da República Velha são Os sertões de Euclides da 

Cunha, obra híbrida em que os discursos literário e histórico são a “síntese entre literatura e 

ciência, combinação de estéticas, cruzamento de gêneros, oposição de estilos, sua obra parece 

ressudar tensões por inteiro” (SEVCENKO, 1983, p.135). 

Nesse sentido não apenas Ezequiel Ubatuba (Cx4cp68) e Murilo Mendes (Cx4cp68), 

que aproximaram Guimarães Rosa de Euclides da Cunha pelo viés da representação da 

verdade, como os outros leitores cuja categoria de leitura é “verossimilhança” (Cx4cp2, 

22,46,52,73) e “Brasil desconhecido” (Cx4cp15,20,24,38,69,83) podem ser considerados 

como a concretização do leitor implícito rosiano, uma vez que sua leitura também contemplou 

o pacto de veracidade. 

Se esses leitores abordaram a primeira camada do texto rosiano que compreende “os 

temas do sertão, do jagunço, do gado, da grande propriedade agrária, dos conflitos decorrentes 

do processo de modernização (RONCARI, 2004, p.18), é a partir da relação dela com a 
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história do Brasil, que será possível penetrar a terceira camada, cujos paradigmas de leitura 

são obras que contemplam os discursos histórico, sociológico e antropológico, também 

presentes na obra de Euclides da Cunha. 

Não seria portanto sem fundamento, enxergar nos leitores cujo paradigma de leitura 

foi Euclides da Cunha o embrião da leitura do terceiro extrato do texto rosiano, que exige 

como paradigma o discursos histórico, sociológico ou antropológico. 

Com relação aos escritores estrangeiros, há referência a quatro deles 

 

Tabela 17. Paradigmas de leitura dos missivistas (autores estrangeiros) 

Escritor estrangeiro Código Carta 

Rudyard Kipling Cx4cp12, Cx4cp23 

James Joyce Cx4cp38 

Walt Whitmann Cx4cp41 

Friedrich Nietzsche Cx4cp41 

William Faulkner Cx4cp72 

Eça de Queirós Cx4cp41 

Fonte. Elaborada pela autora. 

 

Dois missivistas referem-se a Rudyard Kipling e ambos tiveram suas leituras mediadas 

pela crítica literária. O primeiro (Cx4cp12) parece ter realmente lido alguma obra do escritor 

anglo-indiano, uma vez que declara como já mencionado, que a leitura de Sagarana suscitou 

memórias distantes (da infância talvez), representadas pelas obras de Monteiro Lobato e 

Rudyard Kipling. 

O segundo missivista (Cx4cp23) a referir-se ao autor anglo-indiano é o escritor e 

amigo Geraldo França Lima, cuja carta de 2 de junho de 1946, originária de Barbacena tem a 

referência a Kipling também mediada pela crítica literária. Contudo, o remetente parece não 

ter lido nenhuma obra do autor de O livro da selva, ou se o fez, preferiu não comentar as 

semelhanças entre as duas obras: “‘Correio da manhã’, ‘Suplementos’ e o ‘jornal’, crônica de 

Álvaro Lins, Grieco, Genolino – caricaturas, carícias, carinho! Ó induniano, ó Klipinguiano, ó 

níveo aquati. Guimarães das Rosas! (Cx4cp23)”. Aqui, a referência a Kipling aparece como 

confirmação da leitura da crítica literária, mais precisamente o artigo de Agripino Grieco 

intitulado “Sagarana”, e publicado em O jornal em 26 de abril de 1946. 
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Entanto, logo de início, percebe-se no escritor a influência do Kipling da “jungle” e 

no decorrer do livro, a do Kipling de outras ficções que toma a sério e não toma a 

sério os temas, idealista e prático rapazelho da Índia mas adulto bem inglês na 

Inglaterra. [...] As suas fantasmagorias animais um pouco à moda kiplinguiana, o 

seu culto aos bois deliciam (GRIECO, Arq. JGR-IEB/USP/R1). 

 

Dentre as cartas que relacionaram Sagarana à literatura estrangeira uma se destaca. 

Datada de Londres, 16 de agosto de 1946 (Cx4cp38), o remetente toma como paradigma de 

leitura apenas um escritor. Trata-se do irlandês James Joyce (1882-1941), do qual quatro 

obras são citadas: Dubliners (1914), Portrait of an artist (1916), Ulisses (1922), Finnegan’s 

Wake (1939) e a obra póstuma Stephen Hero (1944). 

Esse leitor, a exemplo de dois outros (Cx4cp12 e 48) também parece cauteloso ao 

estabelecer comparações. Entretanto, a justificativa da escolha de seu paradigma de leitura 

recai no fato de que a literatura brasileira não teria nenhuma obra que estivesse à altura de 

Sagarana, o que pode indicar que esse leitor pouco conhecia a literatura brasileira, ou a 

julgasse uma literatura menor em relação à européia ou norte-americana. Outra possibilidade 

é de que o leitor talvez quisesse parecer erudito. 

 

E não há dúvida, você é um batuta. Não posso resistir à tentação que me dá a minha 

amargura inexplicável, de fazer comparações; uma comparação negativa, entretanto, 

porque não há nada com que comparar Sagarana, pelo menos em nossa língua. Só 

posso pensar nos “Dubliners” que Joyce teria escrito se tivesse naquele momento a 

técnica que desenvolveu em “Stephen Hero” e que burilou no “Portrait of an artist”. 

E assim fico à espera do “Ulisses” brasileiro (e português for that matter). Olha que 

quinino não cura e eu preciso urgentemente da droga maravilhosa que você vai 

descobrir. Eu e muitos outros (Cx4cp38). 

 

A segunda hipótese que justificaria a escolha de seu paradigma de leitura – a literatura 

brasileira seria inferior a outras literaturas – remete a questões de identidade fortemente 

presentes nessa carta (Cx4cp38). O remetente constrói uma metáfora em que o sentimento de 

inferioridade do brasileiro é uma doença, a malária (em uma clara alusão ao conto “Vau do 

Sarapalha” ambientado em uma região infestada pela doença), cujo paliativo, o quinino, é 

Sagarana. Aqui, a literatura parece capaz de desconstruir o eurocentrismo sedimentado há 

séculos, transmutando a inferioridade em “sentimento de superioridade e de confiança nas 

nossas possibilidades futuras que deu o Sagarana” (Cx4cp38). Observe-se que ao usar a 

primeira pessoa do plural, remetente assume a persona de uma coletividade da qual ele faz 

parte: a parcela da população brasileira que julga a cultura nacional inferior à européia. 
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Nesse sentido, ao citar as obras de Joyce em um crescendo do ponto de vista estético, 

o remetente traça um paralelo entre Guimarães Rosa e o escritor irlandês. A primeira 

publicação de Joyce, Dubliners (1914), também uma coletânea de contos, equivaleria a 

Sagarana, que mostraria ao mundo o talento do escritor brasileiro capaz de ombrear James 

Joyce. Mais do que o quinino representado por Sagarana, esse leitor anseia pela obra prima 

de Guimarães Rosa – o “‘Ulisses’ brasileiro” (Cx4cp38), esta sim, não mais um mero 

paliativo como o quinino, mas a droga definitiva, capaz de curar a alma nacional do 

sentimento de inferioridade. 

Esse leitor parece também ter tido sua leitura mediada pela crítica literária, pois 

comenta a um dos temas mais frequentes nas primeiras análises críticas de Sagarana: a 

dialética regionalismo, universalismo. 

 

Quando ouço falar no seu regionalismo francamente me dá vontade de dar pancada. 

Como se alguém pudesse descobrir a universalidade das coisas sem se basear 

naquilo que melhor conhece e que mais oportunidade teve de observar. Como se 

Joyce pudesse ter escrito o Ulisses ou o Finnegan’s tendo como background Paris ou 

(Póla?) ou Trieste ou Roma, por mais que ele tivesse vivido em Paris ou Póla, ou 

Trieste ou Roma (Cx4cp38). 

 

Ao declarar que ouviu falar sobre o regionalismo de Sagarana, esse leitor tanto pode 

estar querendo dizer que leu, como também que não leu a crítica literária, mas que tão somente 

participou de conversas cujo tema era o regionalismo ou o universalismo de Sagarana. 

Entretanto, o que chama a atenção aqui é sua reação inflamada diante da leitura daqueles que 

identificaram em Sagarana uma obra regionalista, o que sugere que o remetente desvalorizava 

esse gênero da literatura brasileira, representado àquela época pelo romance engajado dos 

escritores nordestinos como Graciliano Ramos, Raquel de Queirós e Jorge Amado. 

A próxima carta a ser analisada (Cx4cp41) é de 14 de outubro de 1946, originária do 

Rio de Janeiro, e menciona três escritores: o norte-americano Walt Whitman (1819-1892), o 

alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) e o português Eça de Queirós (1845-1900). 

 

Meu caro amigo: 

Não sei se esta ainda vai encontrá-lo aí, mas a vontade de conversar um pouco é tão 

grande, que vale a pena arriscar um desencontro. O que me apressa em escrever-lhe 

foi ter ouvido ontem um concerto em primeira audição de Vila Lobos. O homem é 

um bocado grande (não admira que tenha tantos inimigos) e aquela música virgem 

machuda e misteriosa é grande parte de Sagarana para coros, piano e orquestra. Há 

um poema sinfônico “Descobrimento do Brasil” que contém toda a largueza do 

sertão sem fim e os amplos campos navegantes. Depois vem um bailado ameríndio. 
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“mandú-carará, cheio de “mato vivo e rios correndo como bichos, e sapo dizendo 

coisas”. Isto porém, é uma pequena parte. Eu li os seus contos e a única coisa que 

posso dizer, é que eles me deixaram imantado de vida. Além de tudo o que os 

críticos disseram, tenho a pretensão de entender das entrelinhas, e acho que o que 

você quis transmitir o fez admiravelmente, com uma técnica espantosa. Foi preciso 

eu reler o “Burrinho Pedrês” para compreender a sua calma diante de tanta 

incompreensão, apesar do mar de elogios. O seu livro será cada vez maior. Lembre-

se do Whitman: “minhas palavras comicharão em seus ouvidos até que vocês as 

entendam”. Não me lembro bem se a frase é de Whitman ou da bíblia. E você aí? 

Tento imaginar o que pode ver e prever nessas circunstâncias uma pessoa para quem 

a “vida é viva”. Gostei muito do livro do Huxley que você me deixou. O Franklin 

tem escrito bons Sete Dias, com umas transcrições bonitas de Sagarana. O livro dele 

saiu e está vendendo muito. Não mandamos pelo Manzon porque não houve tempo. 

Ele pretende fazer uma página inteira sobre Sagarana. Como você sabe, o Franklin é 

inteiramente do lado da poesia e às vezes quer tirar a roupagem regionalista de muita 

coisa que acha maravilhosa no seu livro, mas diz a todo momento que você é um 

“grande sujeito”. Gosta, naturalmente, de trechos assim”: “De repente no tope do 

outeiro que íamos galgando, surgiu um cavaleiro caído do sol, etc.”. Aliás, isso é 

puro Eça de Queiroz no Suave Milagre. Agora eu não vou citar frases para você ver 

que compreendi a mensagem quero dizer que me lembrei de muita coisa que líamos 

em Barbacena. O Último conto maravilhoso muito nietzscheano (a hora e a vez) 

recordou-me constantemente A luz no Caminho, Bahgavad Gita e outras coisas 

nesta linha. Bem, acho que aqui não há nada importante para contar a você, a não ser 

política, coalisão, novo Ministério, etc. Não dou mais notícias do Franklin porque 

ele não sabe que revolvi escrever-lhe mas ficou definitivamente seu amigo, o que 

para mim é um prazer. 

Então, grande abraço, votos de muita saúde e breve regresso (Dizem que a 

Delegação virá no dia 24) (Cx4cp41) 

 

O remetente (embora não se conheça seu nome) ao contrário da grande maioria dos 

leitores que relataram suas impressões de leitura nessa correspondência, avalia-se um bom 

interprete de textos literários. Será com essa persona que ele traçará paralelos entre Sagarana 

e os três escritores estrangeiros mencionados. 

Esse leitor usa aspas para citar Whitman, embora confesse que não tem certeza se as 

palavras são mesmo do escritor, ou da bíblia: “‘minhas palavras comicharão em seus ouvidos 

até que vocês as entendam’” (Cx4cp41). Essa frase parece referir-se à polissemia do texto 

literário cujos múltiplos significados demandariam um longo tempo para serem descobertos. 

Pode referir-se também às diversas leituras que através dos tempos atualizam a obra literária. 

Nesse sentido quando o remetente diz “compreender a sua calma diante de tanta 

incompreensão, apesar do mar de elogios” (Cx4cp48), é possível traçar três paralelos. O 

primeiro, com a já mencionada carta (ROSA, 1999, p.362) ao diplomata e amigo Antonio 

Azeredo da Silveira em que Guimarães Rosa declara que apenas Antonio Candido e Paulo 

Rónai perceberam alguns dos múltiplos significados de Sagarana. Aqui, pode-se inferir que o 

remetente da carta (Ccx4cp48) talvez seja o próprio Antonio Azeredo da Silveira, ou outro 

amigo a quem Guimarães Rosa também tenha confidenciado o seu ponto de vista sobre as 
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leituras de seu livro de estreia. O segundo, com a hipótese de Roncari (2004, p.17-19) já 

mencionada, de que Sagarana teria três camadas de leitura, sendo a última – retrato da 

República Velha – pouco abordada pelos críticos. O terceiro, com a carta de Geraldo França 

Lima (Cx4cp53) em que ele parece valorizar a leitura crítica capaz gerar desdobramentos que 

potencialmente agiriam como estratégias de consagração. 

Esse mesmo leitor (Cx4cp41) declara não ser necessário fazer transcrições de trechos 

de Sagarana para provar não apenas que leu, mas que compreendeu, que interpretou a obra. 

Tal desejo parece indicar sua vontade de pertença ao grupo dos leitores implícitos, capazes, 

segundo o próprio Guimarães Rosa (ROSA, 1999, p.362), de penetrar as camadas mais 

profundas da obra. Sua leitura, assim como a de outros leitores (Cx4cp12, Cx4cp48), também 

evoca memórias do passado, de leituras feitas em Barbacena. 

Ao comentar “A hora e a vez de Augusto Matraga” o missivista toma como paradigmas 

de leitura a filosofia tanto ocidental como oriental. A primeira representada por Nietzsche, a 

segunda representada pelas obras Bhagavad Gita, texto sânscrito escrito no século IV a.C. e A 

luz do caminho, de autoria de Mabel Collins (1851-1927), teosofista inglesa. 

Nesse sentido, uma das leituras desse missivista (a outra dialogará com a música), 

parece mostrar primeiramente seu interesse pelo ocultismo e pela teosofia uma vez que “A 

hora e a vez de Augusto Matraga” “recordou-me constantemente A luz no Caminho, 

Bahgavad Gita e outras coisas nesta linha” (Cx4cp48). 

Sua leitura foi portanto filosófico-metafísica, antecipando uma das tendências que até 

recentemente (anos 1980-2000) marcou a recepção da obra rosiana, cujos representantes mais 

conhecidos são Consuelo Albergaria, Francis Uétza, Kathrin H. Rosenfeld e Heloisa Vilhena 

de Araujo (BOLLE, 2004, p.20). 

Quanto a Eça de Queiroz, o remetente o cita ironicamente como exemplo de estilo 

ultrapassado apreciado pelo crítico Franklin de Oliveira. O estilo queirosiano contudo, nada 

teria a ver com Sagarana. 

O último escritor estrangeiro tomado como paradigma de leitura em carta enviada pelo 

crítico Rosemar Pimentel em 1º de junho de 1955 (Cx4cp72), portanto nove anos depois do 

lançamento de Sagarana, é o norte-americano William Faulkner (1897-1962). 
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Caro Guimarães Rosa 

Meu abraço 

Chegando do último instante de Tandis que j’agonise, do Faulkner lembrei-me 

daquele almoço no Itamarati, quando falamos sobre literatura. É que, ao fazendeiro 

desajeitado na edição francesa, nada falta ao sulista de gênio. É meu caro Ministro, o 

que acontecerá com Sagarana, tão logo o mundo inteiro o conheça? Lembrei-me de 

meu velho mestre de latim, o gigantesco João Ravizzo, em cujos 25 anos havia os 

primores de duas civilizações. Da voz algo fanhosa escutávamos que, em arte, só as 

roupagens (?) identificam a claridade, a sombra, a treva. Você, Guimarães Rosa, 

com as suas sagas extraordinárias, será compreendido e amado nas seis fronteiras do 

mundo. Os críticos que escreveram sobre Sagarana, parece-me, traduziram a própria 

surpresa naquele adjetivo fenômeno. Em verdade, caro Ministro, a assertiva de 

Manet – um ------(?) para o literato ou hoje – perde as características de diretriz, 

porque você escreveu o Sagarana. Como se sentiriam os americanos agarrados ao 

paletó saco de Faulkner ante as sagas que você legou à posteridade? Manet ao 

encarcerar-se na rota que abriu, terá buscado a libertação de uma literatura de 

minúcias. Não lhe ocorreu, certamente, que haveria um santuário de Faulkner, um 

Sagarana, no Brasil. Compreendo, porém, o fervor exclusivamente de Manet. 

Pouquíssimos os da Vanguarda. Veja, meu caro Ministro, a situação de 

primitivismo, que identifica o nosso conto. O avanço, salvo raros, terá sido menos 

gongorismo (?). Encalhamos sem remédio na monotonia do pormenor. A atitude 

humana, uma vez ou outra, surge, medrosa, por entre os vasos, os jardins, os olhos 

da moreninha (?) o tipo do Leroy (?). Fico a imaginar a bravura de um Valdemar 

Cavalcanti para resguardar o suplemento que dirige da descendência do Mário. 

Jtolu, (?) com quem tanto me identifico disse-me de sua prevenção no que se refere 

ao suplemento. Hoje, de volta à literatura, compreendo-o, como Guimarães Rosa. O 

Osmar, meu irmão, padece as angústias de quem faz crítica. É preciso dizer a 

verdade, não apadrinhar a engorda futura dos caixotes de engraxate, dos sebos. 

Todavia, meu caro Ministro, como dizer a verdade que exaltaria um em cem? A 

sugestão, a narrativa, são as roupagens a que aludia o velho Ravizza. Pompeiam (?) 

no alto, confundem-se com a monotonia da planície. É o Sagarana ------(?) de livro 

eterno, é o vesto que ------ (?) no meio da estrada. 

Bem, caro Ministro, suponho que já roubei vários minutos. Estou metido no trabalho 

medonho de rever os contos. Tira daqui, corta dali, mexe com este, desarruma 

aquele. Quando me parecerem em forma definitiva, irei vê-lo. 

Agradeço-te a bondade com a qual me recebeu, incentivo ao Hermógenes (o de 

Angra dos Reis). 

com a admiração de 

Rosemar Pimentel (Cx4cp72) 

 

William Fulkner é citado em um contexto bem diferente dos demais leitores que tomaram 

escritores estrangeiros como paradigmas de leitura. Enquanto aqueles leitores estavam lendo 

Sagarana e o associaram a outras obras já lidas, com este missivista (Cx4cp72) ocorre o processo 

inverso. Ao ler a tradução francesa do livro As I lay dying de William Faulkner, ele indaga-se “o 

que acontecerá com Sagarana tão logo o mundo todo o conheça?” (Cx4cp72). 

Seguem-se algumas passagens um tanto incompreensíveis sobre aquilo que seu velho 

professor de latim julgava ser uma obra de arte, e os postulados críticos de Manet, que, tanto 

William Faulkner como Guimarães Rosa fizeram cair por terra, na opinião do missivista. 

Contudo, esse leitor (Cx4cp72), parece esperar ansiosamente – a exemplo daquele 

outro leitor (Cx4cp38) cujo paradigma de leitura foi James Joyce – que o olhar estrangeiro 
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reconheça a genialidade do escritor brasileiro, ao indagar “como se sentiriam os americanos 

agarrados ao paletó saco de Faulkner ante as sagas que você legou à posteridade? (Cx4cp72). 

Nesse sentido, parece que nos dias atuais esta atitude ainda se manifesta: espera-se que o 

estrangeiro confira um selo de qualidade à literatura brasileira, haja vista o enorme destaque na mídia 

dado à declaração do cineasta norte-americano Wood Allen ao jornal britânico The Guardian, de que 

Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis é um de seus cinco livros favoritos. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/livros/livro+de+machado+de+assis+e+um+dos+favoritos+de+

woody+allen/n1300154776811.html acesso em 18/5/2011. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/livros/livro+de+machado+de+assis+e+um+dos+favoritos+de+woody+allen/n1300154776811.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/livros/livro+de+machado+de+assis+e+um+dos+favoritos+de+woody+allen/n1300154776811.html
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6 CONCLUSÃO 

 

A importância da crítica literária como mediadora da leitura dos missivistas que relataram 

impressões de leitura de Sagarana se faz notar no fato de a categoria de leitura “crítica literária” 

ser aquela com maior número de incidências – vinte e uma –, o que sugere que tais leitores 

(missivistas e críticos literários) seriam a concretização do leitor implícito de Sagarana. 

Concorrem para essa inferência as categorias de leitura: “verossimilhança”, “Brasil 

desconhecido” e “releituras”, com seis incidências entre os missivistas as duas primeiras, e 

quinze a terceira. 

Revelada nos prefácios e epígrafes de Tutameia, publicado trinta anos depois de 

Sagarana, como já mencionado, a releitura  faz parte do projeto estético rosiano, aparecendo 

como a segunda categoria de leitura com maior incidência (quinze) entre os missivistas, e 

duas entre a crítica: a primeira, quando Álvaro Lins no último parágrafo de seu artigo acena 

com a possibilidade de escrever outro ensaio sobre Sagarana, o que demandaria releituras no 

mínimo de trechos ou contos, e a segunda, no contexto epistolar, de Paulo Rónai (Cx4cp5). 

Outro indício de que o leitor implícito de Sagarana concretizar-se-ia tanto na crítica, 

como era de se esperar, como relatos dos missivistas, reflete-se no caráter descritivo da obra, 

bastante abordado pela crítica (Antonio Candido, Álvaro Lins, Agripino Grieco, Altamir 

Moura, Genolino Amado e J. G. de Araujo Jorge). 

Desdobramento natural do gênero “descrição”, é a associação com o “real”, que nas 

cartas manifesta-se nas categorias de leitura “verossimilhança” e “Brasil desconhecido”, 

também frequentes com seis incidências cada uma. 

Se as releituras foram dadas a conhecer como integrantes do projeto estético rosiano 

através dos paratextos de sua última obra publicada em vida, outro integrante do projeto 

estético, a leitura de Sagarana como documento, como retrato do Brasil, é explicitado pelo 

próprio autor ao pai em carta de 6/11/1945, quando, ao relatar sua intenção de visitar 

Cordisburgo brevemente, dá a conhecer seu ponto de vista de que as narrativas modernas 

demandavam histórias verídicas, reais 
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Creio que será uma excursão interessante e proveitosa, que irei fazer de cadernos 

abertos e lápis em punho, para anotar tudo o que possa valer, como fornecimento de 

cor local, pitoresco e exatidão documental, que são coisas muito importantes na 

literatura moderna (ROSA, 1999, p.179-180). 

 

Nesse sentido, como já mencionado, as categorias de leitura “verossimilhança e 

“Brasil desconhecido” remetem não apenas para o horizonte de expectativa dos anos 1940, 

mas também para a leitura de Sagarana como “retrato do Brasil”, antecipando em certa 

medida a hipótese de Roncari (2004) de que a leitura da obra de estréia de Guimarães Rosa 

comportaria três camadas de leitura, sendo a terceira uma leitura sócio-histórica. 

Ainda com relação à linguagem, a poesia foi bastante citada pelos leitores, aparecendo 

nas categorias de leitura “linguagem e estilo” e “dialogismo com música, pintura e cinema”. 

O regionalismo, paradigma de leitura referido por todos os críticos, reflete-se entre os 

missivistas não apenas entre as categorias de leitura “Brasil desconhecido” e 

“verossimilhança”, mas também na categoria “memórias”, com dez incidências, sugerindo 

que esses leitores habitaram o interior do Brasil em algum período de suas vidas. 

Desdobramento do paradigma “regionalismo” é a dialética regionalismo/universalismo, 

que, também se manifesta nas cartas com três incidências, embora duas (Cx4cp27 e 48) 

pareçam atribuir maior peso ao aspecto universal do que ao regional. 

Nesse sentido, é importante notar que se no contexto jornalístico a crítica em nenhum 

momento desqualifica o regionalismo, no contexto epistolar isso parece não ser totalmente 

verdadeiro. 

Em carta de 14 de outubro de 1946 (Cx4cp41), o remetente, embora não se conheça 

seu nome, julga-se um bom intérprete de textos literários, e compara Sagarana a uma peça 

musical de Vila-Lobos que acabara de assistir. Em outro trecho da carta parece referir-se ao 

crítico Franklin Oliveira, que “tem escrito bons sete dias com umas transcrições bonitas de 

Sagarana [...] como você sabe o Franklin é inteiramente do lado da poesia e às vezes quer tirar 

a roupagem regionalista de muita coisa que acha maravilhosa em seu livro” (Cx4cp41). 

O gênero a que pertenceriam as narrativas de Sagarana foi outro paradigma abordado 

tanto por críticos como por missivistas, sendo que nos últimos esse paradigma também remete 

para o caráter visual de Sagarana, quando os missivistas referem-se ao gênero das narrativas 

como filme (Cx4cp16) e grand-guignol (Cx4cp33), ao passo que na crítica literária o caráter 
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visual do livro de estréia de Guimarães Rosa aparece associado à grandiosidade das 

descrições. 

Dos vinte e sete escritores tomados como paradigma de leitura entre os críticos 

literários, a maioria é constituída por escritores brasileiros que comparecem em número de 

dezessete. Destes, apenas quatro filiam-se ao modernismo (Mário de Andrade, Antonio de 

Alcântara Machado, Ribeiro Couto e Marques Rebelo), enquanto a grande maioria, dez 

escritores, filia-se ao pré-modernismo (Afonso Arinos, Amadeu de Queirós, Coelho Neto, 

Euclides da Cunha, Graça Aranha, Hugo de Carvalho Ramos, Monteiro Lobato, Rui Barbosa, 

Simões Lopes Neto). 

Entre os missivistas quatorze escritores são tomados como paradigma de leitura sendo 

oito brasileiros. Destes, apenas um modernista (Carlos Drummond de Andrade) e seis pré-

modernistas (Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Afonso Arinos, Alcides Maya, Rui 

Barbosa e Coelho Neto). 

No que diz respeito aos modernistas, o único escritor citado pelos missivistas é Carlos 

Drummond de Andrade (Cx4cp39) em sua dimensão “cronista”, uma vez que um dos 

objetivos da carta era enviar e comentar a crítica sobre Sagarana publicada nos jornais, o que 

indica ser a leitura e comentário da crítica literária, uma prática comum entre a comunidade 

dos primeiros leitores de Sagarana. O remetente comentará também os artigos dos críticos J. 

G. de Araujo Jorge e Luiz Magalhães. 

 

Voltemos, porém aos recortes. Tenho meditado muito sobre o nosso “Sagarana” e 

poderia escreve-te longamente a respeito. Não acredito no entanto, com a trabalheira 

que você deve estar tendo por aí, que seja o momento oportuno para conversarmos 

calmamente. Direi, apenas, que eu também havia cortado, de um Correio da Manhã 

emprestado pelo Souza, o artigo do Carlos Drummond, marcando com um lápis 

vermelho, aquela passagem, tal qual você fez. Achei muito expressiva a sua 

observação e, além disso, acho que se há alguém no Brasil, com quem você tenha 

uma certa afinidade literária, esse alguém é o Carlos Drummond. E eu ia te mandar o 

artigo, imagine você (Cx4cp39). 

 

Entre os críticos literários, comparecem com duas citações cada um Mário de Andrade 

e Ribeiro Couto, sendo que o primeiro é comparado a Guimarães Rosa no sentido da inovação 

da linguagem, e o segundo devido ao aspecto regionalista de dois romances: Cabocla e Prima 

Belinha. 
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Contudo, o que mais chama a atenção ao cruzar-se os paradigmas de leitura dos 

missivistas e da crítica literária é a convergência em relação aos escritores pré-modernistas, 

que, exceto Rui Barbosa, produziram obras de cunho regionalista. 

Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Afonso Arinos são os escritores mais citados 

pelos missivistas e críticos. Entre os primeiros, cada escritor comparece com três citações, e 

entre os segundos, Euclides e Lobato tiveram cinco citações cada um, enquanto Afonso 

Arinos obteve quatro. 

Tal convergência parece apontar para duas direções: a primeira, mais evidente, de que 

a leitura de tais missivistas foi mediada pela crítica literária, e a segunda seria a permanência 

dos escritores pré-modernistas, cujo projeto regionalista consistia na “fidelidade ao meio a 

descrever [itálico do autor]: no que aprofundavam a linha realista estendendo-a para a 

compreensão de ambientes rurais ainda virgens para a nossa ficção” (BOSI, 1975, p.232). 

Ao verificar-se a predominância de escritores pré-modernistas tomados como 

paradigma de leitura tanto de críticos como dos missivistas, surge a questão: por que não há 

nenhuma menção aos “regionalistas modernos”, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, 

Raquel de Queirós ou José Lins do Rego? 

A resposta parece estar na reflexão de Bosi (1975, p.232-233), que introduz a crítica 

aos seguintes escritores: Afonso Arinos, Valdomiro Silveira, Simões Lopes Neto, Alcides 

Maia, Hugo de Carvalho Ramos e Monteiro Lobato. O crítico reflete também sobre a 

dificuldade de se rotular escritores e períodos da história literária. Acerca dos regionalistas 

pré-modernos, os vê como 

 

voltando as costas para as modas que as elites urbanas importavam, tantas vezes por 

mero esnobismo, puseram-se a pesquisar a linguagem e o folclore do interior, 

alcançando em alguns momentos efeitos estéticos notáveis, que a cultura mais 

moderna e consciente de um Mário de Andrade e de um Guimarães Rosa não 

desdenharia. Chamá-los de “pré-modernistas” é, no entanto, arriscar-se a 

quiproquós. O autor destas linhas não pôde, a certa altura, evitar os escolhos da 

ambígua etiqueta, mas sempre é tempo de desfazer equívocos. E o melhor modo de 

desfazê-los neste caso é situar o problema à luz das componentes dinâmicas do 

modernismo. [...]. A digressão acima tem um sentido: mostrar em que alguns de 

nossos regionalistas precederam, em contexto diferente, o vivo interesse dos 

modernos pela realidade brasileira total, não apenas urbana. Hoje, quando já se 

incorporaram à nossa consciência literária o alto regionalismo crítico de Graciliano 

Ramos e a experiência estética universal do regionalista Guimarães Rosa, é mais 

fácil reconhecer o trabalho paciente e amoroso de um Valdomiro e de um Simões 

Lopes, voltados para a verdade humana da província; e tanto mais convence esse 

esforço quando nele entrevemos, para além da fruição do pitoresco, a pesquisa de 

uma possível poética da oralidade. Nem seria razoável pedir-lhes mais, que todos 

foram prosadores crescidos na tradição oiticentista (BOSI, 1975, p.234-235). 
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O interesse pela realidade brasileira que remonta ao romantismo parece ter se 

corporificado nessa comunidade de leitores –missivistas e críticos –, tanto na ficção, com 

destaque a Lobato e Arinos, como no texto híbrido Os sertões, de Euclides da Cunha, o que 

remete não apenas ao horizonte de expectativa da época, mas também à permanência do 

projeto iniciado no romantismo, em que 

 

(...) a literatura contribuiu com eficácia maior do que se supõe para formar uma 

consciência nacional e pesquisar a vida e os problemas brasileiros. Pois ela foi 

menos um empecilho à formação do espírito científico e técnico (sem condições 

para desenvolver-se) do que um paliativo à sua fraqueza. Basta refletir sobre o papel 

importantíssimo do romance oitocentista como exploração e revelação do Brasil aos 

brasileiros (...) Deste modo, o espírito da burguesia brasileira se desenvolveu sob 

influxos predominantemente literários, e a sua maneira de interpretar o mundo 

circundante foi estilizada em termos não de filosofia, ciência ou técnica, mas de 

literatura (CANDIDO, 1975, vol II, p.112). 

 

Com relação aos escritores estrangeiros, entre os missivistas foram citados Kipling, 

Joyce, Whittman, Eça, Nietzsche, Faulkner, Mabel Collins e Shakespeare. Entre os críticos, 

Palazzeschi, Cervantes, Flaubert, Ungaretti, Maupassant, Mac Leish, Kipling, Romain 

Rolland e Thornton Wilder e Pirandelo. 

A única convergência é Kipling, o que tanto pode indicar que os missivistas que o 

citaram (Cx4cp12 e 23) tiverem suas leituras mediadas pela crítica de Agripino Grieco (Arq. 

JGR-IEB/USP R1), como também que os remetentes possivelmente leram O livro da selva, 

do referido escritor, estabelecendo relações de intertextualidade com “O burrinho Pedrês” e 

“Conversa de bois”. 

Quanto aos demais escritores estrangeiros, é interessante observar que entre os 

missivistas, a predominância de escritores anglófonos (seis dos oito autores citados), embora 

o leitor do norte-americano William Faulkner comunique a Guimarães Rosa que acabara de 

ler Tandis que j’agonize, tradução francesa do original inglês As I lay dying, o que tanto pode 

indicar que o leitor dominava mais a língua francesa, ou ainda que as traduções francesas 

chegavam mais rapidamente do que as portuguesas ou os originais em inglês. 

Entre a crítica predomina o equilíbrio em relação à língua em que foram escritas as 

obras tomadas como paradigmas de leitura: em língua francesa, italiana e inglesa foram 

citados três escritores, sendo dois norte-americanos, e em língua espanhola um escritor, o que 
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sugere a permanência da influência européia na intelectualidade brasileira, reflexo talvez, da 

formação dos críticos. 

Contudo, a quase totalidade da predominância de escritores anglófonos entre os 

missivistas, embora apenas dois sejam norte-americanos, parece espelhar que o crescimento 

da influência dos Estados Unidos, que a partir do término da segunda guerra mundial 

cresceria ao redor do mundo, e por tabela, no Brasil, iniciar-se-ia pela língua. 

Cruzando-se os paradigmas de leitura dos missivistas e da crítica com a quinta tese de 

Jauss que aborda o aspecto diacrônico da obra literária, levando em conta as várias recepções 

ocorridas ao longo do tempo, observando que o valor da obra literária não é determinado 

apenas pela ruptura do horizonte de expectativa de quando foi lançada, poder-se-ia chegar a 

duas conclusões. 

A primeira, mais óbvia, é de que os autores convocados como paralelo a Guimarães 

Rosa foram reavaliados. 

A segunda, decorrente da primeira, coloca em cheque a força do Modernismo paulista, 

haja vista seus escritores estarem praticamente ausentes dos paradigmas de leitura tanto de 

críticos quanto de missivistas, mesmo decorridos 24 anos desde a Semana da Arte Moderna 

de 1922. 
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