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Prefácio

Francis Bacon, o grande ensaísta, filósofo e estadista
inglês, um dos pilares do empirismo renascentista, escreveu em
seu ensaio "Of Studies", de 1597, uma interessante sugestão
para os leitores:

Leia não para contradizer nem para acreditar, mas
para ponderar e considerar. Alguns livros são para
serem degustados, outros para serem engolidos, e
alguns poucos para serem mastigados e digeridos.

Este livro, O viés médico na literatura de Guimarães
Rosa, de autoria do professor Eugênio Goulart é, com certeza,
um livro para se degustar... não para contradizer, nem para
acreditar, mas para ponderar e considerar!

São dois os sabores especiais a serem degustados neste
delicioso texto. O primeiro tem a ver com o triplo desafio que G.
Rosa nos propõe em sua obra magna, Grande sertão: veredas:
uma instigante viagem existencial que se faz paralela à viagem
literária que, por sua vez, se faz paralela à travessia geográfica
do sertão, conduzida pelo jagunço/herói Riobaldo.

Em sua viagem literária, G. Rosa amalgama saberes ori-
undos de diferentes modos de pensar: do homem simples, do
teólogo, do filósofo, do poeta, do cientista, do político e, como
bem nos demonstra o Eugênio, do médico. Unindo saberes, pro-
cedimentos e métodos de disciplinas usualmente distintas,
numa espécie de associação livre psicanalítica, GR se torna um

 

prefÆcio.qxd 13/7/2011 00:31 Page 1



grande intérprete da aventura de viver: O sertão é do tamanho
do mundo [...] Sertão é isto, o senhor sabe: tudo incerto, tudo
certo [...] O sertão é sem lugar [...] sertão é dentro da gente.
Essa coexistência demodos tão heterogêneos de expressão e de
escrita obriga o leitor a um esforço reflexivo de recomposição e
reconciliação que desagua inevitavelmente numa viagem exis-
tencial.

No livro que temos em mãos, Eugênio nos mostra a
importância decisiva da experiência médica na construção do
amálgama literário/existencial do autor. A experiência médica
de G. Rosa foi curta, mas contundente. Sua convivência com o
sofrimento de pacientes portadores de algumas doenças para-
digmáticas de sua época (hanseníase, malária, tuberculose,
varíola, ofidismo e algumas doenças psiquiátricas) teve uma
imensa influência sobre seu pensamento e sua criação literária.
Eugênio nos conta o valor individual de cada uma dessas
doenças e sintetiza brilhantemente o "conjunto das influências"
no último capítulo, "à guisa de considerações derradeiras".

O segundo sabor especial a ser degustado é mais sutil
e tem profundas implicações na vida dos médicos: a percepção
(pouco comentada) que G. Rosa teve de que a prática médica
não era "a sua praia". Como leitor privilegiado da realidade, G.
Rosa desvela um aspecto pouco discutido da Medicina: para a
maioria, o núcleo daMedicina é o corpo de conhecimento teóri-
co que a fundamenta, e são poucos os que percebem que, ape-
sar dessa enorme e indispensável base teórica, o ato médico é,
a exemplo do trabalho de um ator, um destilado puro de per-
formance, na mais precisa e profunda acepção do termo: exer-
cício de atuar, de desempenhar.

A percepção da concomitância dessas duas faces da

!
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Medicina - a massa teórica e a performance - é sutil, mas radi-
cal. Como revelado neste livro, G. Rosa percebeu o tenso ponto
de contato entre elas:

Não nasci para isso, penso [...] Primeiramente,
repugna-me qualquer trabalho material - só posso
agir satisfeito no terreno das teorias, dos textos, do
raciocínio puro, dos subjetivismos. Sou um jogador de
xadrez - nunca pude, por exemplo, com o bilhar ou o
futebol...

Seria ótimo que essas vertentes fossem consideradas
numa espécie de "exame periódico de consciência" que os
médicos deveriam fazer em sua vida profissional; talvez isso
contribuísse para melhorar a qualidade da relação médico-
paciente, tão em baixa nestes tempos pós-modernos.

Sim, fui médico, rebelde, soldado. Foram etapas
importantes de minha vida, e, a rigor, esta sucessão
constitui um paradoxo. Como médico conheci o valor
místico do sofrimento; como rebelde, o valor da cons-
ciência; como soldado, o valor da proximidade da
morte... (J. G. Rosa)

Fará muito bem aos médicos ler O viés médico na lite-
ratura de Guimarães Rosa.

João Gabriel Marques Fonseca
Professor da Faculdade de Medicina da UFMG
Professor da Escola de Música da UFMG

"
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Capítulo 1

Um tal doutor João

oão Guimarães Rosa abandonou aMedicina após breves
anos de profissão, mas ela jamais se separou dele. Ficou
entremeada em seus textos, sempre correndo em sua

veia artística. Desde suas primeiras experiências com contos e
estrofes, até nos seus últimos escritos, pouco antes de morrer
prematuramente, aos 59 anos, com muita constância o médico
Rosa sobreviveu na obra do escritor Rosa. De sua epiderme
literária, ou seja, da forma como escolhia e agrupava as
palavras, à sua carótida poética, ou seja, suas essências e suas
crenças, o viés do olhar médico ficou incrustado no cerne da
mensagem que deixou para a posteridade.

Seu pendor pelo jogo com as palavras, escolhendo
sempre as mais adequadas, mesmo que inusitadas, ou inven-
tadas, ficou registrado desde a morte de um colega vitimado
pela febre amarela, quando cursava o segundo ano do curso
médico. Proferiu então a frase que ficou registrada para sempre:
"as pessoas não morrem, ficam encantadas". Essa fala, quase
um cochicho, foi presenciada pelos colegas Alysson de Abreu e
Ismael de Faria; e João Rosa, como era conhecido entre os ami-
gos de então, voltaria a usá-la no discurso de posse na Academia
Brasileira de Letras, em 1967, portanto, quarenta anos depois
(Rocha, 2002, p. 250).

J

11
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De sua passagem pela Faculdade de Medicina de Belo
Horizonte, que durante seu curso de graduação passaria a se
chamar, em 1927, Faculdade de Medicina da Universidade de
Minas Gerais, ficaram os seguintes documentos, hoje criteriosa-
mente guardados no Centro deMemória daMedicina deMinas
Gerais, que funciona no mesmo local: comprovante de inscrição
ao exame vestibular; provas escritas do exame vestibular;
provas escritas do curso médico; fotos com colegas; reprodução
do quadro de formatura; discurso de orador da turma; discurso
do paraninfo, o professor Samuel Libânio; e registro da formatu-
ra, em 21 de dezembro de 1930.

Até então, Rosa tinha escrito alguns pequenos contos e
poemas, porém ainda manietado por forte influência dos
escritores franceses, que já tinha lido vorazmente. Ele mesmo
comentou que nessa época escrevia friamente, sem paixão,
preso a modelos alheios. Quatro desses contos foram publica-
dos em 1929 e 1930 na revista O Cruzeiro, de circulação
nacional, e Guimarães Rosa recebeu cem mil réis por cada um
deles. Provavelmente em função desse sucesso, foi escolhido
pelos colegas como orador da turma na formatura. No seu dis-
curso, há um relato que vale a pena ser citado (apud Rosa, 1999, p.

466):

De distinto médico patrício contam que, achando-se
moribundo, gostava que os companheiros o
abanassem. E a um deles, que se oferecera trazer-lhe
moderníssimo ventilador elétrico, capaz de renovar-
lhe continuamente o ar do aposento, respondeu,
admirável no esoterismo profissional e sublime na
intuição de curador: - "Obrigado; o que me alivia e
conforta, não é o melhor arejamento do quarto, mas
sim a solícita solidariedade dos meus amigos..."

12
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Assim que se graduou, e casado há pouco com sua
jovem vizinha Lygia Cabral Penna, partiu para Itaguara, situada
a cerca de cem quilômetros de Belo Horizonte, onde clinicou até
1932. A vida pacata em Itaguara, então distrito de Itaúna, na
época com no máximo setecentos habitantes, onde nem sequer
havia eletricidade e até então não havia residido um médico,
deu-lhe tempo para coletar mentalmente dezenas de histórias
para o livro Sagarana. No período de não mais que dezoito
meses na região, observou personagens típicos e guardou de
memória casos antigos e novos, verídicos, improváveis ou fanta-
siosos, histórias de crimes e de feitiçarias, e detalhesminuciosos
de bichos e plantas, que encheram as quinhentas páginas dos
originais de Sagarana, escrito alguns anos depois.

Poucos documentos relacionados à sua prática clínica
nesse período ficaram preservados, como, por exemplo, algu-
mas receitas. Nelas, o doutor João Rosa, como era conhecido,
receitava elatério, chamado também de pepino-do-diabo, pelo
seu efeito laxativo, e ruibarbo, de propriedades digestivas.

Ficou amigo de raizeiros, cuja medicina alternativa tinha
grande aceitação popular em toda a região, em especial de
Manoel Rodrigues de Carvalho, Seu Nequinha, famoso curan-
deiro, quemorava em um grotão na zona rural próxima. Em uma
carta, preservada pela Secretaria de Cultura da cidade de
Itaguara, recomenda cuidados em relação à esposa de Seu
Nequinha, que acabara de ter um filho. Rosa elogia o enfer-
meiro improvisado ("pudesse eu ter sempre à mão um auxiliar
assim") e adverte que

[...] se as dores nas pernas continuarem, veja se há
alguma novidade no lugar dolorido (inchação branca
e dura), pois pode tratar-se de uma flebite puerperal.
De qualquer maneira, caso a dor continue, a doente

13
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deverámanter-se em repouso rigorosíssimo, podendo
aplicar angus quentes no lugar da dor.

Em uma ocasião, teve que socorrer em caráter de
urgência uma paciente que fora baleada no abdome pelo mari-
do, que se supunha traído. Providenciou um caminhão que a
transportasse até Itaúna, onde foi operada pelo amigo cirurgião
Antônio de Lima Coutinho. O fato foi descrito no livro A messe
de um decênio (Coutinho, 1932, p. 127-8), de autoria de Lima
Coutinho, pois o projétil não foi encontrado na cavidade abdo-
minal, já que, descobriu-se depois, transpassou todo o corpo da
paciente e inusitadamente não causou lesões graves.

No conto "Corpo fechado", de seu primeiro livro publi-
cado, Sagarana, Guimarães Rosa se coloca como um perso-
nagem, o médico recém-chegado à cidadezinha, a conversar
com o amigo Manuel Fulô, falso valentão. No diálogo, em mesa
de bar e depois de muitas cervejas, Fulô atiça o doutor novo a
combater o feiticeiro local, Toniquinho das Águas (Rosa, 1994, v. 1,

p. 395):

Ele vive desencaminhando o povo de ir se consultar
com o senhor. Dizendo que doutor-médico não cura
nada, que ele sara os outros muito mais em-conta,
baratinho... Ele quer plantar mato na sua roça e frigir
ovo no seu fogão! O senhor não vê? Ele não faz recei-
ta no papel, só porque não conhece os símplices, e
acho que não sabe escrever, e isso que nem o
boticário aviava nenhuns-nada... Mas benze, trata de
tudo, e aconselha que a gente não deve de tomar
remédio de botica [...]

O doutor hipotético (seria mesmo hipotético?) não faz
caso das futricas deManuel Fulô. Nesse parágrafo rosiano, uma

14
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palavra pouco usada: "símplices", como eram designadas as dro-
gas que entravam na composição dos remédios. O texto do
conto é também pontilhado de referências diretas e indiretas a
doenças, como erisipela, hanseníase (mal de lázaro), neuraste-
nia, bócio (papo), sífilis (mal gálico) e tuberculose (héctico).

Ainda em "Corpo fechado", Rosa descreve amonotonia
da vida em um vilarejo, principalmente a incômoda solidão
noturna. Um curto diálogo diz todo o sentimento do jovem
médico que abandonou a provinciana, porém fervilhante Belo
Horizonte, pela mais que pacata Itaguara (Rosa, 1994, v. 1, p. 385):

- Mas, gente, que é que vocês fazem de-noite?
- De noite, a gente lava os pés, come leite e dorme.

Muitos anos mais tarde, em uma autoanálise sobre
essa época de sua vida, Guimarães Rosa, que não gostava de dar
entrevistas, e que foram muito raras, confidenciou ao amigo
Pedro Bloch (Bloch, 1989-a):

Fui exercer a Medicina, durante dois anos, em
Itaguara (Itaúna). Só lia Medicina. Naquele tempo,
quando eu tinha que atender a doentes, montado a
cavalo, longe, achava que qualquer coisa que eu lesse
fora daMediciname enfraquecia. Devorava tudo com
angústia, voracidade. Se ao atender um doente eu
tivesse lido um jornal ou qualquer coisa não médica,
tinha uma impressão de falta, enfraquecimento. Eu
não podia aceitar, por exemplo, que doentemeu mor-
resse!

Durante sua vida de médico da roça, clinicando no ar-
raial, seu consultório era ao lado de sua casa e vizinho da
precária farmácia da vila. Fazia também longas viagens a cavalo
para atender doentes que não tinham como se deslocar.

15
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Procurou abordar em seus textos, como no conto "Duelo", de
Sagarana, essas dificuldades do dia a dia (Rosa, 1994, v. 1, p. 315):

Cassiano perguntou:
- Me diz uma coisa, Vinte-e-Um: nas Abóboras tem
doutor?
- Tem sim, mas em-antes não tivesse, meu Deus!...
Como é que eu, que não sou dono de nada desta vida,
hei de poder pagar seu doutor-médico a trintamil réis
a légua, p'ra ele querer vir até cá?!... Já mandei bus-
car receita-de-informação, e, o resto do cobrinho que
o senhor me deu, eu gastei tudo nasmeizinhas de bo-
tica...

Sempre com estilo literário apurado emeticuloso, volta
e meia usava palavras incomuns, sem quebrar a harmonia da
frase, como "meizinhas", que significa medicamento, palavra
hoje totalmente em desuso. Usaria outras vezes a mesma
palavra em circunstâncias semelhantes, como no conto "Dão-
Lalalão", do livro Noites do sertão (Rosa, 1994, v. 1, p. 818):

O triste seo Quincorno não esbarrava de tomar mei-
zinhas, na esperança. Não resignava. Tomava pó de
bico de pica-pau torrado, na cachaça, chá demembro
de coati, ou infuso, chá de raiz de verga-tesa - coisas
de um nunca precisar, deus-livre-guarde.

Outra referência à palavra "meizinha" aparece ainda no
majestoso livro que escreveria futuramente, Grande sertão:
veredas, quando relata o hábito dos jagunços em improvisar
medicamentos com aquilo que estava àmão (Rosa, 1994, v. 2, p. 259):

Alaripe pegou a gabar a virtudemezinheira das raízes
e folhas. - "Até estas aqui, duvidar, devem de poder
servir, em doses, de remédio para algum carecer, só

16
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que não se sabe..." - ele disse, por umamoita rosmun-
da de frei-jorge, esfiada em tantos espetos e a povoã
por perto crescida.

É quase um caminho sem fim ir atrás de todas as
palavras utilizadas por Rosa. Para saber o significado da palavra
"rosmunda", no parágrafo anterior, há que se contar com a
ajuda da professora de linguística Nilce Sant'Anna Martins, que
estudou toda a obra e define o termo como aquilo que é "lava-
do pelo orvalho" (Martins, 2001, p. 434). Em sua pesquisa, identificou
a influência do latim no neologismo "rosmunda": "ros" significa
orvalho e "mundo" significa limpo. De fato, conforme Rosa
declarou publicamente, o garoto Joãozito, como era conhecido,
estudou latim com os padres holandeses queministravam aulas
em Cordisburgo e também no Colégio Arnaldo, em Belo
Horizonte.

Entretanto, algumas vivências em Itaguara desgostaram
o jovem médico, fazendo-o desejar mudar de vida. Como, por
exemplo, teve que dar assistência ao primeiro parto da sua
esposa Lygia, pois o farmacêutico e o médico de Itaúna somente
chegaram quando sua filha Vilma já havia nascido.

Deixou Itaguara em 1932 para se inscrever como médi-
co voluntário da Força Pública de Belo Horizonte (atual Polícia
Militar de Minas Gerais). Estava em curso a Revolução
Constitucionalista, movimento liderado por São Paulo contra o
governo federal, em resposta aos desdobramentos políticos da
Revolução de 1930, que colocou no poder o gaúcho Getúlio
Vagas. A revolta durou algunsmeses e após vários enfrentamentos,
e muitas mortes, foi vencida pelas forças federais, apoiadas pelos
mineiros.Ganhou o nome de Revolução Constitucionalista de 1932.

17
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Um equívoco foi cometido por vários autores, ao afir-
marem que Rosa esteve na frente de batalha na região do Túnel
daMantiqueira, próximo à cidade de Passa Quatro, na divisa de
Minas Gerais com São Paulo. Na realidade, ficou aquartelado
em Viçosa, aguardando o momento de seguir para mais uma
sangrenta guerra entre irmãos brasileiros, o que felizmente,
para ele, nunca aconteceu.

Juscelino Kubtischek, que era contemporâneo de Rosa
na Faculdade de Medicina, em Belo Horizonte, trabalhou
durante alguns meses como cirurgião-militar no hospital de
campanha em Passa Quatro. JK, pouco depois, deixaria a profis-
são para se tornar político de grande sucesso e, posteriormente,
ficou amigo íntimo de Guimarães Rosa, quando ambos residi-
ram no Rio de Janeiro.

Em 1933, como oficial médico do 9º Batalhão de
Infantaria, mudou-se para Barbacena, terra natal de seu sogro.
Foi um período de vida mansa de médico de quartel, pois fazia
exames de rotina na tropa, discursava nas solenidades e lia
muito. Em Barbacena nasceu Agnes, sua segunda filha. Nas
inúmeras horas vagas escreveu alguns poemas do livroMagma,
o qual, todavia, não permitiu que fosse publicado em vida.

Esmerou-se no estudo de línguas, incluindo o alemão,
o russo e o japonês, e já reconhecido pelos companheiros como
poliglota recebeu o estímulo de um colega de Barbacena para se
inscrever em um concurso do Itamaraty para a seleção de diplo-
matas, e deixar a profissão de médico. Viajou para o Rio de
Janeiro, onde prestou concurso em 1934, tendo sido aprovado
em segundo lugar, dentre 57 concorrentes.

Finalmente, pôde assumir que tinha alguma incom-

18
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patibilidade com a prática da Medicina. Expressou claramente
isso em carta ao amigo e colega Pedro Moreira Barbosa, datada
de 1934 (Palmério, 1973, p. 156-7):

Não nasci para isso, penso. [...] Primeiramente, repugna-
me qualquer trabalhomaterial - só posso agir satisfeito no
terreno das teorias, dos textos, do raciocínio puro, dos
subjetivismos. Sou um jogador de xadrez - nunca pude,
por exemplo, com o bilhar ou com o futebol...

Com Guimarães Rosa já funcionário do Ministério das
Relações Exteriores, no Rio de Janeiro, o livro Sagarana, que ini-
cialmente recebera o título de Contos e em seguida de Sezão, foi
escrito em 1937, a lápis, deitado em uma cama (apud Rosa, 1999, p.

378):

Então, passei horas de dias fechado no quarto, can-
tando cantigas sertanejas, dialogando com vaqueiros
de velha lembrança,"revendo" paisagens da minha
terra, e aboiando para um gado imenso. [�] sete
meses de exaltação, de deslumbramento.

O livro ficou em segundo lugar em um concurso da
Livraria José Olympio, em 1938. O escritor Graciliano Ramos, já
reconhecido nacionalmente, e que fazia parte da comissão jul-
gadora, optou por dar o prêmio a outro livro, após um debate
passional entre os jurados. Todavia, confessou que ficou com as
histórias dos originais do livro em sua memória e sempre dese-
jou conhecer o autor, de pseudônimo "Viator", que ninguém
sabia quem era. Baseado no texto que lera, tinha certeza de que
quem o escrevera era um médico do interior de Minas Gerais.
Anos mais tarde, Graciliano Ramos ficou conhecendo Rosa
casualmente, que se identificou como o misterioso "Viator".

19
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Graciliano se desculpou por não lhe ter dado o prêmio.
Aproveitou a ocasião para estimulá-lo a prosseguir como
escritor e a escrever um grande romance (Ramos, 1974, p. xvii).
Sagarana somente foi publicado em 1946, após exaustivas
revisões e redução do número de contos. O livro imediatamente
recebeu enorme consagração do público e da crítica.

O escritor que existia em Guimarães Rosa não se ma-
nifestou durante alguns anos, envolvido que estava com as tare-
fas de cônsul durante a Segunda Guerra Mundial. Como diplo-
mata foi transferido para Hamburgo, na Alemanha e, além de
correr risco de vida, devido às bombas dos aliados que caíram
muitas vezes próximas ao local onde residia, ficou confinado na
cidade de Baden-Baden por quatro meses, até ser libertado em
troca de diplomatas alemães residentes no Brasil.

Após quatro anos na Europa, voltou em 1942 para o Rio
de Janeiro, e logo em seguida foi enviado pelo Itamaraty para a
Colômbia. Suas vivências em Bogotá e a opressora solidão a
2.600 metros de altitude fizeram com que escrevesse o conto
"Páramo", publicado no livro póstumo Estas estórias. "Páramo"
significa planície deserta, e a palavra "soroche", que empregou
no texto, é um termo popular nos Andes para designar o mal-
estar provocado pela rarefação do oxigênio em grandes alti-
tudes (Rosa, 1994, v. 2, p. 870-1):

Nessa manhã, acordei - asfixiava-me. Foi-me horror.
Faltava-me o simples ar, um peso imenso oprimia-me
o peito. Eu estava sozinho, a morte atraíra-me até
aqui - sem amor, sem amigos, sem o poder de umpen-
samento de fé que me amparasse. O ar me faltava,
debatia-me em arquejos, queria ser eu, mal me con-
seguia perguntar, à amarga borda: há um centro de
mim mesmo? Tudo era um pavor imenso de dissolver-
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me. Aquilo durou horas?
[...] Era o soroche, apenas, o mal-das-alturas.

Em 1952, numa volta às origens, realizou uma grande
cavalgada pelo sertão mineiro, tangendo uma boiada. Saiu das
margens do rio São Francisco em direção a Cordisburgo, sua
cidade natal. Durante doze dias, acompanhou - da manhã à
noite - homens e bois, sempre com um caderno de notas pen-
durado no pescoço por um barbante e um lápis à mão. Nessa
viagem conheceu o vaqueiro Manuelzão, que viraria um impor-
tante personagem de sua literatura, e que em depoimento pos-
terior relatou que o doutor João "perguntava mais que padre".
Nos anos seguintes Rosa escreveu Corpo de baile e, pouco
depois, no mesmo fôlego, o romance Grande sertão: veredas,
sua obra prima. O livro Corpo de baile, com quase mil páginas,
foi posteriormente, com a autorização do autor, desmembrado
em três volumes: Manuelzão e Miguilim; No Urubuquaquá, no
Pinhém; e Noites do sertão.

Algumas anotações desses diários de campo da caval-
gada denunciam o médico que existia nele, como ao escrever
sobre o mel de jataí e suas propriedades terapêuticas (Meyer, 2008,

p. 181): Mel especial. Dos principais. É medicinal. É doce, é puro.
Tira-se dele para dar a uma criança endefluxada.

"Defluxo" é um termo comum no interior de Minas,
usado para designar gripe. Talvez derive da palavra "fluxo", ou
seja, da coriza que caracteriza essa infecção virótica. Outros
nomes populares são também resfriado e pingadeira.

Em um texto autobiográfico, Rosa fala sobre a miopia,
a sua própria "vista curta", que passou despercebida durante
sua infância. Somente foi diagnosticada aos nove anos de idade
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pelo Dr. Juca, ou seja, José Lourenço Viana Filho, médico em
Curvelo e amigo de sua família. No livro Manuelzão e Miguilim,
no primeiro conto, de nome "Campo geral", escreveu uma cena
em queMiguilim encontrou por acaso um cavaleiro rico, doutor
da cidade, que visitava para uma caçada os ermos ondemorava,
o Mutum (Rosa, 1994, v. 1, p. 540-1):

- Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de
vista? [...]
E o senhor tirava os óculos e punha-os emMiguilim, com
todo o jeito.
- Olha agora!
Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era uma
claridade, tudo novo e lindo e diferente, as coisas, as
árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia,
a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas
passeando no chão de uma distância. E tonteava. Aqui,
ali meu Deus, tanta coisa, tudo...

Amenina Chica, irmã deMiguilim, que voltou já adulta
no livro No Urubuquaquá, no Pinhém, no conto "A estória de
Lélio e Lina" também apresentava sinais demiopia (Rosa, 1994, v. 1,

p. 773): A Chica apertava muito os olhos, muito azuis, para en-
xergar melhor as pessoas, e sempre em si sorria.

No livro Grande sertão: veredas, o personagem princi-
pal Riobaldo seria, em muitos aspectos, o próprio Guimarães
Rosa, conforme reconheceu o autor em algumas entrevistas.
Como em todo ser humano, existe nele umamistura de coragem
e medo, de certezas e incertezas, de amor e ódio, e uma luta
permanente do bem contra o mal. Em uma frase carregada de
poesia, Riobaldo relembra uma crise passageira de depressão
durante sua juventude, em um momento de conflito íntimo,
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quando não via um sentido maior para a sua existência, e assim
se expressou (Rosa, 1994, v. 2, p. 185-6): Apertou em mim aquela tris-
teza, da pior de todas, que é a sem razão demotivo [...]

Ainda no Grande sertão: veredas, tudo indica que Seu
Nequinha, de Itaguara - ou seja, Manoel Rodrigues de Carvalho
- raizeiro, que professava a religião espírita, influenciou o per-
sonagem compadre Quelemém, que também era espírita e teve
grande ascendência sobre Riobaldo. No texto, é quem o acon-
selha sobre seus muitos dilemas existenciais (Rosa, 1994, v. 2, p. 42): -
"Riobaldo, a colheita é comum,mas o capinar é sozinho..." [...]

Ao se referir ao compadreQuelemém, Riobaldo diz que
aceita de bom grado suas preces, doutrina de "Cardéque" (Rosa,

1994, v. 2, p. 16), e recomenda que o interlocutor, certamente tam-
bém o próprio Guimarães Rosa, o conheça (Rosa, 1994, v. 2, p. 385): O
senhor vai ver pessoa de tal rareza, como perto dele todo-o-
mundo pára sossegado, e sorridente, bondoso...

Da época de juventude na Faculdade deMedicina ficou
a amizade com o colega Aurélio Caciquinho Ferreira, vínculo que
resistiria à distância e ao tempo. De família enraizada no norte
de Minas, em especial em torno de Januária, o Dr. Aurélio, que
foi médico nessa cidade por longo período, trocou corres-
pondência frequente e constante com Rosa, que sempre lhe
solicitava casos de jagunços e fatos pitorescos da vida de médi-
co do interior. A família Ferreira era adversária jurada do
jagunço Antônio Dó, famoso por sua crueldade e poderio, que
foi morto em 1929. Ricas memórias dos tempos antigos do
sertão é que certamente não faltavam. Lamentavelmente, em
1979, uma excepcional cheia do rio São Francisco inundou
Januária, atingindo a casa e a biblioteca do Dr. Aurélio. Todas as
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cartas de Guimarães Rosa ao amigo foram destruídas pelas águas
barrentas, segundo informação pessoal de sua filha Sônia Ferreira.

Rosa vivenciou significativas mudanças na prática
médica entre as décadas de 1920 e 1960. Nesse período, em
que pesem os avanços cirúrgicos, os antibióticos e outros
medicamentos, e a sofisticação dos exames complementares,
antigas doenças persistiram em infligir sofrimentos à
humanidade. Assim, dezenas de enfermidades e situações de
convívio médico/paciente são sempre relatadas poeticamente
em sua literatura. Essa, portanto, é a justificativa para este livro:
realizarmais uma abordagem, até agora pouco explorada, sobre
a obra do médico e escritor João Guimarães Rosa.
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Capítulo 2

8Q^cU^ÝQcU

hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo
Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo
de Hansen, que acomete a pele e os nervos, podendo

deixar sequelas. É registrada na história da humanidade desde
os hieróglifos egípcios e já ganhou o título de "doençamais anti-
ga do mundo". Recebeu os nomes de lepra, morfeia, mal de
lázaro e, mais recentemente, mal de Hansen. No grego, a
palavra "lepra" significava "algo que descama". É citada na Bíblia
como castigo divino, e no livro Levítico, do Antigo Testamento,
está escrito: Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuida-
do de fazer tudo segundo o que te ensinarem os sacerdotes [...].

Atualmente, o único nome que a Medicina utiliza para
a doença é hanseníase, em homenagem ao médico norueguês
Armauer Hansen, descobridor da bactéria causadora da enfer-
midade. Para evitar o estigma em relação aos doentes é
recomendada a não utilização da denominação "lepra" como
diagnóstico clínico. Afinal, como escreveu o escritor inglês
Graham Greene (apud Morhan, 2005): Lepra é uma palavra, não é
umamoléstia. Nunca acreditarão que lepra se cura. Palavra não
se cura.

Trata-se de uma doença transmitida de pessoa a pes-
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soa pormeio de secreções, como a saliva. É adquirida após con-
tatos sucessivos ao longo do tempo, geralmente em ambiente
domiciliar. O bacilo tem alta infectividade (pode infectar grande
número de pessoas), porém tem baixa patogenicidade (poucas
pessoas adoecem).

Clinicamente, manifesta-se com manchas de cor clara,
com diminuição da sensibilidade no local. Também podem
aparecer placas avermelhadas e nódulos, que na face podem
ser deformantes. Como atinge os nervos, pode causar a atrofia
de dedos, asmãos e os pés perdem amobilidade, permanecen-
do defeitos físicos como sequela. Atualmente, a hanseníase é
curável, mesmo que o tratamento demore vários meses. E com
poucos dias de uso dos medicamentos o paciente deixa de ser
contagiante. Apesar de a incidência da doença ter diminuído no
Brasil, vários novos casos surgem a cada ano, alguns deles ainda
diagnosticados muito tardiamente.

Por força de lei, os hansenianos eram compulsoria-
mente internados em leprosários, que eram verdadeiras
prisões. Somente em 1962 foi revogada essa lei. Vários anos
mais tarde os leprosários mudaram de nome, passando a abri-
gar apenas os doentes que não tinhammais como se reintegrar
à sociedade.

Guimarães Rosa conviveu de perto com a enfermidade
durante sua formação médica e nos poucos anos em que clini-
cou. No seu livro Magma, escrito no início da década de 1930,
que, todavia, foi publicado somente após sua morte, há um
poema com o título "Reportagem", que certamente se refere ao
Leprosário Colônia Santa Izabel, que ficava no município de
Betim, a quarenta quilômetros de Belo Horizonte. A maria-
fumaça era o principal meio de transporte para se chegar ao
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local e, coincidentemente ou não, era esse trem de ferro que
fazia a ligação entre a capital mineira e Itaúna, município onde
ficava a vila de Itaguara (Rosa, 1997, p. 68-9):

O trem estancou, na manhã fria,
num lugar deserto, sem casa de estação:
a parada do Leprosário...

Um homem saltou, sem despedidas,
deixou o baú à beira da linha,
e foi andando. Ninguém lhe acenou...

Todos os passageiros olharam ao redor,
com medo de que o homem que saltara
tivesse viajado ao lado deles...

Gravado no dorso do bauzinho humilde,
não havia nome ou etiqueta de hotel:
só uma estampa de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro...

O trem se pôs em marcha apressada,
e no apito rouco da locomotiva
gritava o impudor de uma nota de alívio...

Eu quis chamar o homem, para lhe dar um sorriso,
mas ele ia já longe, sem se voltar nunca,
como quem não tem frente, como quem só tem
costas...

Na época em que Rosa clinicava não havia tratamento
efetivo, e o isolamento do enfermo era a principal medida a ser
tomada. Diante da impotência da Medicina em combater a
infecção, existiam superstições sobre a doença, como, por
exemplo, evitar nomeá-la diretamente. No livro Sagarana há
uma referência a essa prática, no conto "São Marcos" (Rosa, 1994,

v. 1, p. 359) [...] nem dizer lepra, só o "mal" [...], e uma outra
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citação breve, no conto "Corpo fechado", do mesmo livro (Rosa,

1994, v. 1, p. 383): Camilo Matias acabou com mal-de-lázaro...

No livroNoUrubuquaquá, no Pinhém, no conto "Cara-de-
bronze", há também uma citação direta à hanseníase (Rosa, 1994, v. 1,
p. 688):

O fazendeiro patrão não saía do quarto, nem recebia
os visitantes, porque tinha uma erupção, umas feridas
feias brotadas no rosto. Seria lepra? Lepra, mal-de-
lázaro, devia de ser, encontrar-se um rico fazendeiro
nesse estado não era raridade. Lamentava-se, a
doença. O ar ali, era triste, guardado pesado.

No Grande sertão: veredas um personagem importante
foi o chefe jagunço Sô Candelário,muito admirado por Riobaldo,
que gostava de ficar sob suas ordens. O parágrafo seguinte é
uma verdadeira aula sobre hanseníase, com conhecimen-
tos que ainda mantêm a atualidade (Rosa, 1994, v. 2, p. 158):

Digo ao senhor: ele tinha medo de estar com o mal-
de-lázaro. Pai dele tinha adoecido disso, e os irmãos
dele também, depois e depois, os que eram mais ve-
lhos. Lepra -mais não se diz: aí é que o homem lambe
a maldição de castigo. Castigo, de quê? Disso é que
decerto sucedia um ódio em Sô Candelário. Vivia em
fogo de idéia. Lepra demora tempos, retardada no
corpo, de repente é que se brota; em qualquer hora,
aquilo podia variar de aparecer. Sô Candelário tinha
um sestro: não esbarrava de arregaçar a camisa, espi-
ar seus braços, a ponta do cotovelo, coçava a pele, de
em sangue se arranhar. E carregava espelhinho na
algibeira, nele furtava sempre uma olhada. Danado
de tudo. A gente sabia que ele tomava certos remé-
dios - acordava com o propor da aurora, o primeiro,
bebia a triaga e saía para lavar o corpo, em poço,
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para a beira do córrego ia indo, nu, nu, feito perna de
jaburu. Aos dava. Hoje, que penso, de todas as pes-
soas Sô Candelário é o que mais entendo. As favas
fora, ele perseguia o morrer, por conta futura da
lepra; e, no mesmo tempo, do mesmo jeito, forcejava
por se sarar. Sendo que queria morrer, só dava resul-
tado que mandava mortes, e matava. Doido, era?
Quem não é, mesmo eu ou o senhor? Mas, aquele
homem, eu estimava. Porque, ao menos, ele, possuía
o sabido motivo.

Omédico Guimarães Rosa sabia que o contágio efetivo,
por exigir contatos múltiplos, é geralmente intrafamiliar, que as
crianças são mais suscetíveis que os adultos, que a demora em
manifestar os sintomas e sinais é outra característica da
hanseníase, que uma das manifestações mais frequentes é o
aparecimento de manchas hipocrômicas no corpo, e que essas
lesões determinavam a perda da sensibilidade da pele no local.

A ausência de tratamento, naquela época, fazia com
que inúmeras alternativas de cura fossem tentadas. Sô
Candelário "bebia a triaga", ou teriaga, que é uma mistura de
dezenas de componentes, que se acreditava como uma pana-
ceia para várias doenças, inclusive um antídoto eficaz em enve-
nenamentos. É citada em textos antigos hámilênios, e a fórmu-
la exata era um segredo muito bem guardado. Galeno, no sécu-
lo II d. C., formulou uma mistura de 64 substâncias, quando o
composto recebeu o nome de teriaga.Muitas variações de com-
posição se faziam necessárias, devido a dificuldades de
obtenção, já que inicialmente usava-se, por exemplo, o ópio.
Porém, continha várias plantas medicinais e carne de cobra
dessecada, que se supunha imune a venenos.

No conto "Substância", do livro Primeiras estórias,
surgem outras referências à hanseníase. Ao descrever a perso-
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nagem principal nesse texto, informa que (Rosa, 1994, v. 2, p. 495): [...]
o pai, razoável bom-homem, delatado com a lepra, e prosseguido,
decerto para sempre, para um lazareto.

Nessa frase é significativo o fato de o homem ter sido
"delatado", já que as leis brasileiras de então impunham a "captura"
dos hansenianos e a internação compulsória. E "lazareto" era outro
nome empregado para leprosário. Logo adiante, no mesmo conto, são
expostas as dúvidas de Sionésio quanto à saúde da amada Maria
Exita, cujo pai havia sido enviado ao leprosário (Rosa, 1994, v. 2, p. 498):

Se a beleza dela - a frutice, da pele, tão fresca, viçosa
- só fosse por um tempo, mas depois condenada a
engrossar e se escamar, aos tortos e roxos, da estra-
gada doença? - o horror daquilo o sacudia.

Como já referido, Guimarães Rosa utiliza-se do verbo
"escamar", que remonta à origem grega da palavra "lepra". Usa
ainda, numa referência direta à hanseníase, a expressão "estra-
gada doença".

Uma visita hoje à Colônia Santa Izabel permite uma recu-
peração, em parte, de histórias dos tempos antigos. O acesso
não émais pela ferrovia, que foi desativada,mas por uma estra-
da de rodagem asfaltada. A portaria está em ruínas, com a
fachada coberta de mato, porém alguns prédios estão razoavel-
mente conservados. Documentos antigos relatam que a área
era cercada por muitos fios de arame farpado, para impedir
fugas. Ali residem ainda seres humanos que viveram tempos
sombrios. As casas continuam a abrigar alguns internos, pessoas
que perderam para sempre seus vínculos familiares.

Também podem ser encontrados pequenos vilarejos
pelo interior de Minas Gerais que tiveram início a partir de
hansenianos refugiados. Quando não eram internados à força,
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e, principalmente, quando não havia leprosários disponíveis, os
doentes tinham que se exilar. O indivíduo acometido, muitas
vezes junto com sua família, era obrigado a partir e procurar
locais isolados para viver. Geralmente, buscavam as desabitadas
regiões montanhosas, onde nem sequer seriam vistos.

Nos planaltos e nos grotões das serras do Espinhaço, da
Mantiqueira e da Canastra ainda podem ser encontrados povoa-
dos que se formaram devido ao estigma da hanseníase dos
primeiros moradores. Atualmente, a doença desapareceu e
ficaram apenas os descendentes dos pioneiros. São pessoas
saudáveis, que vivem relativamente bem, cultivando a terra e
comercializando com os turistas, que buscam as águas cristali-
nas que descem dasmontanhas. Evitam falar do passado, a não
ser alguns,mais velhos, que são filhos ou netos de hansenianos,
os quais, todavia, nunca adquiriram a doença. Com um tom de
mágoa, relembram os tristes tempos de discriminação.
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Capítulo 3

=Q\ÑbYQ

malária é uma doença causada por protozoários do
gênero Plasmodium, sendo transmitida pelo mosquito
Anopheles. Provoca no organismo humano uma infecção

aguda e crônica, em surtos, resultando em febre intermitente,
anemia e aumento do baço. Recebe também os nomes de
maleita, sezão, impaludismo e febre palustre. No período do
Brasil Colônia era conhecida também por "carneirada". Foi a
febre que matou o bandeirante Fernão Dias, na região central
deMinas Gerais, em 1681, quando voltava para São Paulo, após
sete anos perambulando pelo sertão em busca das esmeraldas.

O tratamento, desde tempos antigos, era com a droga
quinino, retirada da casca da árvore conhecida como cinchona.
Todavia, os parasitas progressivamente foram adquirindo
resistência; mais recentemente, são utilizados medicamentos
sintéticos mais eficientes, como a cloroquina e a primaquina.

Atualmente a malária é um sério problema de saúde
pública no mundo, em especial na África; no Brasil, ainda está
fora de controle na região amazônica. Em Minas Gerais não há
relato de novos casos nos últimos anos.

Em Itaguara, na década de 1930, amalária grassava por
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toda a região rural.Muitas fazendas foram abandonadas àmedi-
da que a epidemia se alastrava. O doutor João atendia muitos
pacientes, e na parte final do poema "Maleita", do livroMagma,
descreve um diálogo entre dois compadres, ambos acometi-
dos pelo acesso febril (Rosa, 1997, p. 40-1):

- "Que frio!... que fri-í-io!...
Que mosquitada brava!...
Estou com a sezão dos três dias...
Ei, Compadre, vamos quentar sol naquela pedra?..."
- "Volta pra casa, Compadre, deixa de bater queixo,
vai cortar a febre
com cachaça com limão..."
- "Você também está tremendo?!...
Que frio!... Tudo treme!...
Olha os pernilongos
zunindo nos meus ouvidos!...
Olha o quinino zunindo
dentro dos meus ouvidos!...
Que frio![...]"

Nesse poema, escrito por Rosa em 1933, um ano após
deixar Itaguara, porém publicado somente em 1997, é interes-
sante observar a citação de um frequente efeito colateral do
quinino, que eram os zumbidos.

Todo o enredo do conto "Sarapalha", do livro
Sagarana, gira em torno damalária. Aliás, "Sezão" foi o primeiro
nome do conto, antes da denominação definitiva de
"Sarapalha". Várias informações sobre a doença são apresen-
tadas de forma bastante original (Rosa, 1994, v. 1, p. 282): O mosqui-
to fêmea não ferroa de-dia; está dormindo com a tromba reple-
ta de maldades [...]
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O interessante é que no primeiro texto, quando o livro
ainda se chamava Contos, estava escrito "tromba repleta de
esporozoítos", mas na versão final de Sagarana o nome técnico
foi substituído por "maldades". Guimarães Rosa revia várias
vezes seus textos, até considerá-los como definitivos; esse
exemplo mostra seu cuidado em tornar o livro de leitura mais
fácil para o leigo. Um detalhe científico também importante,
referido antes, é o fato de que somente a fêmea do Anopheles
é hematófaga, sendo que o macho se alimenta da seiva de plan-
tas.

Ainda no conto "Sarapalha", surgem informações
sobre outras características do agente transmissor da malária
e seu hábito predominantemente noturno (Rosa, 1994, v. 1, p. 282):

Mas ambos escutaram o mosquito a noite inteira. E o
anofelino é o passarinho que canta mais bonito, na
terra bonita onde mora a maleita.
[...] E uma a uma, aquelas [fêmeas de mosquito] já
fartas de sangue, abrem recitativo, esvoaçantes, uma
oitava mais baixo, em meia voz de descante, na orgia
crepuscular.

O conto "Sarapalha", que é uma recriação em prosa do
poema "Maleita", do livro Magma, prossegue com a descrição
dos personagens principais, os primos Argemiro e Ribeiro (Rosa,

1994, v. 1, p. 283):

Manhãzinha fria. Quando os dois velhos - que não são
velhos - falam, sai-lhes da boca uma baforada branca,
como se estivessem pitando. Mas eles ainda não
tremem: frio mesmo frio vai ser d'aqui a pouco.[...] O
sol cresce, amadurece. Mas eles estão esperando é a
febre, mais o tremor. Primo Ribeiro parece um defun-
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to - sarro de amarelo na cara chupada, olhos sujos,
desbrilhados, e as mãos pendulando, compondo o
equilíbrio, sempre a escorar dos lados a bambeza do
corpo.

O quadro clínico damalária se caracteriza por períodos
intermitentes de febre, acompanhada de calafrios, náuseas e
cefaleia, resultando na debilitação progressiva do paciente. No
parágrafo citado anteriormente, Guimarães Rosa refere-se à cor
amarela da face dos dois primos: "sarro de amarelo na cara chu-
pada". É a icterícia, causada pela grande destruição de hemácias
provocada pelos parasitas na circulação sanguínea.

O ciclo de reprodução do Plasmodium no organismo
humano se dá geralmente de 48 em 48 horas (malária ternária),
ou de 72 em 72 horas (malária quaternária), quando ocorrem os
acessos paroxísticos de febre. Muitas vezes o paciente apresen-
ta quadros febris mais frequentes, devido ao intenso parasitismo
(Rosa, 1994, v. 1, p. 288):

Mas ele tem no baço duas colméias de bichinhosmal-
dosos, que não se misturam, soltando enxames no
sangue em dias alternados. E assim nunca precisa de
passar um dia sem tremer.

Rosa faz referência ao acometimento do baço; de fato,
o aumento desse órgão, ou seja, a esplenomegalia, faz parte do
quadro clínico da malária. Algumas vezes o tamanho do baço
chega a fazer protuberância no abdome do paciente.

Mesmo atualmente, a mortalidade provocada pela
malária ainda é uma realidade nas áreas endêmicas. De certa
forma, quem lida hoje com o problema sofre também das mes-
mas angústias que acometiamo jovemmédico (Rosa, 1994, v. 1, p. 281):
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- Talvez que para o ano ela não volte, vá s'embora...
Ficou. Quem foi s'embora foram os moradores: os
primeiros para o cemitério, os outros por aí afora, por
este mundo de Deus.

O diálogo seguinte, também no conto "Sarapalha", tem
tudo a ver com a vivência do visionário doutor João em Itaguara,
a enfrentar um incontrolável surto de malária que invadia todo
o redor do município (Rosa, 1994, v. 1, p. 285-6):

- Primo Ribeiro, o senhor gosta daqui?...
- Que pergunta! Tanto faz... É bom, p'ra se acabar
mais ligeiro... O doutor deu prazo de um ano... Você
lembra?
- Lembro! Doutor apessoado, engraçado... Vivia atrás
dos mosquitos, conhecia as raças lá deles, de olhos
fechados, só pela toada da cantiga... Disse que não
era das frutas e nem da água... Que era o mosquito
que punha um bichinho amaldiçoado no sangue da
gente... Ninguém não acreditou... Nem no arraial. Eu
estive lá, com ele...
- Primo Argemiro, o que adianta...
- ... E então ele ficou bravo, pois não foi? Comeu goia-
ba, comeu melancia da beira do rio, bebeu água do
Pará, e não teve nada...
- Primo Argemiro...
- ... Depois dormiu sem cortinado, com janela aber-
ta... Apanhou a intermitente, mas o povo ficou acre-
ditando...

A descrença da população em relação à transmissão
pelo mosquito era comum. Há séculos, a doença era considera-
da como proveniente de "maus ares", binômio que deu origem
ao nome malária. Era a antiga teoria dos miasmas, que incrimi-
nava as emanações de charcos pestilentos como causa de

#'

cap tulo 3.qxd 13/7/2011 00:42 Page 5



muitas doenças. No diálogo anterior, o doutor até "bebeu água
do Pará", na tentativa de provar que ela não era a causa do mal.
O Pará aqui se refere ao rio Pará, situado próximo a Itaguara,
que fica em sua bacia hidrográfica.

Ainda no conto "Sarapalha", encontra-se talvez um
relato da partida de Guimarães Rosa de Itaguara, o doutor João
encerrando uma etapa de sua vida. Como confessou posterior-
mente, não conseguia aceitar qualquer tipo de fracasso na sua
profissão médica. E a malária, em toda a região, era então
imbatível. Teria sido uma decisão tranquila? No texto adiante,
deve-se atentar para a frase "Estavamuito triste..." (Rosa, 1994, v. 1,

p. 286):

- Escuta Primo Ribeiro: se alembra de quando o
doutor deu a despedida p'ra o povo do povoado? Foi
demanhã cedo, assim como agora... O pessoal estava
todo sentado nas portas das casas, batendo queixo.
Ele ajuntou a gente... Estava muito triste... Falou: -
"Não adianta tomar remédio, porque o mosquito
torna a picar... Todos têm de se mudar daqui... Mas
andem depressa, pelo amor de Deus!"...

No final do conto "Sarapalha", um sentimento derro-
tista. É como se a malária tivesse mesmo vencido e tomado
conta de tudo, inclusive de toda a natureza (Rosa, 1994, v. 1, p. 295):

Estremecem, amarelas, as folhas de aroeira. Há um
frêmito nos caules rosados da erva-de-sapo. A erva-
de-anum crispa as folhas [...] Trepidam, sacudindo as
suas estrelinhas alaranjadas, os ramos da vassouri-
nha. Tirita a mamona [...] É o mato, todo enfeitado,
tremendo também com a sezão.

A palavra "frêmito", que significa vibração, é um
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termo muito utilizado na prática médica, como, por exemplo,
para descrever um sopro cardíaco de tal intensidade que
provoca um frêmito perceptível na palpação da parede do
tórax.

No livro Grande sertão: veredas são várias as referên-
cias àmalária. O enredo se desenrola no norte deMinas Gerais,
por volta do início dos anos de 1900. Naquela época, a doença
era endêmica em toda a região (Rosa, 1994, v. 2, p. 320):

[...] esses buracões precipícios - grotão onde cabe o
mar, e com tantos enormes degraus de florestas, o rio
passa lá no mais meio, oculto no fundo do fundo, só
sob o bolo de árvores pretas de tão velhas, que for-
mam mato muito matagal. Isto é um vão. E num vão
desses o senhor fuja de ir descer e ir ver, ainda que
não faltem as boas trilhas de descida, no barranco
matoso escalavrado, entre as moitarias de xaxim. Ao
certo que lá embaixo dá onças - que elas vão parir e
amamentar filhos nas sorocas; e anta velhusca
moradora, livre de arma de caçador. Mas o que eu
falo é por causa da maleita, da pior: febre, ali no oco,
é coisa, é grossa, mesma. Terçã maligna, pega o se-
nhor; a terçã brava, que podematar perfeito o senhor,
antes do prazo de uma semana.

A "terçã maligna" é provocada pelo Plasmodium falci-
parum e de fato apresenta maior gravidade. Sem tratamento,
com frequência evolui para o óbito. Os médicos ainda a
chamam de malária maligna.

No norte deMinas grassava, além damalária, a varío-
la, popularmente conhecida também como "bexiga brava".
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No texto adiante há uma breve referência a essa doença, mas
Riobaldo falamesmo é da "intermitente". A palavra "sezonáti-
co" significa uma região onde certamente se pegava malária
(Rosa, 1994, v. 2, p. 257):

Refiro ao senhor que, da bexiga-brava, não. Mas de
outras enfermidades. Febres. Em algum trecho, por
falta de sinal, a gente devia de ter arranchado no
sezonático. Agora, a maior parte dos companheiros
tremiam em prazos, com a intermitente. Remédio que
valesse, de todo faltava. Aquilo afracava, no diário; os
homens perdiam a natureza. E um andaço de defluxo,
que também me baqueou.

Novamente o uso da expressão "um andaço de
defluxo", para significar estado gripal com coriza. E mais uma
vez a teoria dos miasmas, ainda no Grande sertão: veredas,
quando Riobaldo cria mais um neologismo (Rosa, 1994, v. 2, p. 115):
[...] que ali miasmava braba maleita [...]. No mesmo livro exis-
tem mais algumas citações à malária (Rosa, 1994, v. 2, p. 381): Daí,
mais para adiante, dei para tremer com uma febre. Terçã.

Por último, mesmo em textos mais recentes,
Guimarães Rosa recorda-se de seus tempos de médico da roça.
No livro Tutaméia, publicado em 1967, no conto "Arroio-das-
Antas" faz a seguinte referência à malária (Rosa, 1994, v. 2, p. 531):
Aonde - o despovoado, o povoadozinho palustre, em feio o mau
sertão - onde podia haver assombros?
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Capítulo 4

CdQTaRd[^bT

tuberculose é uma doença causada peloMycobacterium
tuberculosis, ou bacilo de Koch, que atinge preferencial-
mente os pulmões. No passado era conhecida também

por tísica, e os pacientes acometidos, como héticos, ou hécticos.
Foi um grande flagelo para a humanidade e por muitos séculos
vitimou incontável número de pessoas. A queda damortalidade
pela tuberculose ocorreu mesmo antes do tratamento específi-
co, pois a melhoria das condições de vida a partir do início dos
anos de 1900 diminuiu a propagação da doença, assim como
prolongou a vida daqueles que sofriam do mal. Além disso,
ocorreu também um processo de seleção natural ao longo de
milênios, ou seja, indivíduos mais susceptíveis morriam, geral-
mente precocemente, e assim tendiam a não deixar descen-
dentes, que poderiam herdar menor capacidade de resistência
à bactéria.

Na época em que não havia tratamento para essa
infecção também não havia o estigma atual. Uma boa solução
para a inevitabilidade do mal era considerá-lo, por algum
aspecto, belo, já que atingia a todos, ricos e pobres. Com efeito,
nos anos de 1800 existiu a moda elegante do perfil esquio, da
cútis pálida, das olheiras profundas e do ar soturno. E, lógico,
uma tosse constante fazia parte do quadro.
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Por um período, acreditou-se que o clima de monta-
nhas curava a tuberculose. Ficaram famosos os sanatórios nos
Alpes suíços, para onde eram encaminhados os enfermos de
situação econômica privilegiada. No Brasil, cidades de clima frio
eram tambémmuito procuradas. Belo Horizonte, à época de sua
fundação, em 1897, com seu clima ameno e situada a mais de
oitocentosmetros de altitude, tinha fama de ser um local propí-
cio para a sobrevida dos tuberculosos. E os médicos sempre
estiveram entre os grupos de risco de adquirir o mal, pois con-
vivem de perto com doentes contagiantes. Foi assim que a nova
capital mineira recebeu grandes clínicos e cirurgiões, vindos de
vários estados brasileiros, que escolheram a diminuta cidade
para trabalhar. Esse foi um dos motivos da criação da Faculdade
de Medicina de Belo Horizonte, já em 1911, por ilustres médi-
cos, quase todos tuberculosos.

Até mesmo o famoso compositor Noel Rosa morou na
jovem cidade, entre os anos de 1934 e 1935, numa frustrada
tentativa de curar sua tuberculose, adquirida na zona boêmia
carioca. De Belo Horizonte, escreveu para seu médico, Edgar
Graça Mello, que residia no Rio de Janeiro (Rosa, 1935):

Já apresento melhoras
pois levanto muito cedo
e deitar às nove horas
para mim é um brinquedo.
A injeção me tortura
e muito medo me mete
mas minha temperatura
não passa de trinta e sete.
[...] Creio que fiz muito mal
em desprezar o cigarro
pois não há material
para o exame de escarro [...]
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Guimarães Rosa viveu numa época em que o tratamen-
to consistia apenas em repouso, alimentação reforçada, res-
guardo contra vento pelas costas e ares de montanha. O trata-
mento específico começou a partir da década de 1940, com o
emprego da estreptomicina, um dos primeiros antibióticos uti-
lizados em seres humanos. Atualmente é grande o arsenal de
medicamentos apropriados, e seguramente o paciente se cura
com o tratamento, mesmo que este tenha que ser mantido por
vários meses. Isso permitiu a redução da incidência da tubercu-
lose no Brasil, porém ainda estamos longe da resolução do
problema.

No conto "Corpo fechado", do livro Sagarana,
Guimarães Rosa faz referência à tuberculose, inicialmente
referindo-se à doença em animais, no caso um pangaré raquíti-
co da raça Tordilho, que os ciganos queriam vender como se
fosse sadio (Rosa, 1994, v. 1, p. 393): Depois, vieram p'ra mim, e me
ofereceram dois cavalinhos: um pica-pau assim héctico, tordi-
lho, e um matungo ruço, passarinheiro e de duas crinas...

No conto "Campo geral", do livro Manuelzão e
Miguilim, o garoto Miguilim se preocupa se estaria sofrendo de
tuberculose e busca apoio na cozinheira Rosa, há tempos agre-
gada à sua casa, como uma autêntica pessoa da família (Rosa,

1994, v. 1, p. 487):

Miguilim pergunta à Rosa: - "Rosa, que coisa é a
gente ficar héctico?" - "Menino, fala nisso não.
Héctico é tísico, essas doenças, derrói no bofe, pessoa
vai minguando magra, não esbarra de tossir, chega
cospe sangue..." Miguilim deserteia para a tulha,
atontava.

De fato, quando não havia tratamento, a infecção
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provocava cavernas pulmonares, por isso o emprego da
expressão "derrói no bofe". E, como referido, o emagrecimento
era progressivo, a tosse persistente e os escarros sanguinolen-
tos.

Na sequência do texto anterior são descritos mais
detalhes sobre a tuberculose e também sobre o personagem
seo Deográcias, misto de professor, conselheiro e raizeiro, o
único alfabetizado e com maiores conhecimentos terapêuticos
no remoto Mutum, o pedacinho de sertão onde moravam (Rosa,

1994, v. 1, p. 487-8):

Miguilim corria, tinha uma dor de um lado. Esbarrava,
nem conseguia ânimo de tomar respiração. Não que-
ria aluir do lugar - a dor devia de ir embora. Assim
instante assim, comecinho dela, ela estava só queren-
do vindo pousando - então num átimo não podia tam-
bém desistir de nele pousar, e ir embora? Ia. Mas não
adiantava, ele sabia, deu descordo. Já estava héctico.
Então, ia morrer, mesmo, o remédio de seo
Deográcias não adiantava.

No mesmo conto "Campo geral", mais uma citação de
"héctico" e a descrição do emagrecimento extremo, da falta de
recursos nas brenhas onde moravam Miguilim e sua família, do
risco de uma simples febre complicar para um mal maior e da
opção pelo tratamento à base das plantas medicinais
disponíveis. Isso tudo, pela peculiar interpretação de uma cri-
ança, e junto com palavras inventadas e traduções literais de
expressões sertanejas, que infelizmente estão se perdendo ao
longo dos tempos, por desuso, e de uma maneira que somente
Guimarães Rosa foi capaz de reportar com tamanha perfeição
(Rosa, 1994, v. 1, p. 482):
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- Miguiliiim!...
A Chica gritava dessa forma, feito ela fosse dona dele.
- ... Miguilim, vem depressa, Mamãe, Papai tá te
chamando! Seo Deográcias vai te olhar...
Seo Deográcias ria com os dentes desarranjados de
fechados, parecia careta cã, e sujo amarelal brotava
por toda a cara dele, um espim de uma barba. - "A-há,
seu Miguilim, hum... Chega aqui." Tirava a camisinha.
- "Ahã... Ahã... Está se vendo, o estado deste menino
não é p'ra nada-não-senhor, a gente pode se guiar
quantas costelinhas Deus deu a ele... Rumo que meu,
eu digo: cautelas! Ignorância de curandeiro é que
mata, seu Nhô Berno. Um que desvê, descuidou, há-
de-o! entrou nele a febre. E, é o que digo: p'ra passar
a héctico é só facilitar de beirinha, o caso aí maleja...
Muito menino se desacude é assim. Mas, tem susto
não: com ervas que sei, vai ser em pé um pau, garan-
tia que dou, boto bom!..."

Ainda no Manuelzão e Miguilim, no conto "Buriti",
como valia de tudo para se tentar a cura do mal, é relatadamais
uma forma esdrúxula de tratamento para a famigerada tubercu-
lose (Rosa, 1994, v. 1, p. 884):

Ela, acontece que tinha mesmo encomendado os
caramujos, que a gente acha deles, demais, nas var-
gens veredantes. Por um divertimento? A crer. Se diz
que caracol comido é remédio para tísico. Nojo! O
caracol gosmando... Diz-se também que ela é hética.
Nome dela é dona Dionéia...

Novas referências sobre a doença aparecem no livro
Grande sertão: veredas, quando Riobaldo relata comovido o
sofrimento de uma criança submetida a castigos cotidianos (Rosa,

1994, v. 2, p. 15): Omenino já rebaixou demagreza, os olhos entran-
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do, carinha de ossos, encaveirada, e entisicou, o tempo todo
tosse, tossura da que puxa secos peitos.

Em outro trecho do Grande sertão: veredas, por meio
de uma comparação com o quadro clínico da tuberculose em
bovinos, são descritos os sintomas que apresentava um jagunço
do bando de Riobaldo (Rosa, 1994, v. 2, p. 259): A tosse de um garrote
entisicado. De fato, a tuberculose não é uma doença exclusiva
dos seres humanos, que, aliás, adquiriram a infecção de auro-
ques domesticados há cerca de dez mil anos. Os auroques eram
os ancestrais selvagens do nosso gado de corte e de leite, que
pastavam pelas pradarias da Europa e da Ásia. Como resultado
do convívio íntimo entre animais e homens, podemos adquirir
doenças de animais. Atualmente, a principal bactéria que provo-
ca a tuberculose bovina é oMycobacterium bovis, e tudo indica
que os dois agentes infecciosos, o M. tuberculosis e o M. bovis,
tiveram origem comum. Também nos animais a doença deter-
mina emagrecimento e tosse, o que era do conhecimento de
Guimarães Rosa.

Um fato histórico de interesse é que nas Américas não
existia o auroque, e portanto o boi e a vaca foram trazidos pelos
europeus. Com eles - gado e homens - veio também a tubercu-
lose, que dizimou boa parte da população dos índios que aqui
habitavam. Nossos nativos eram muito mais sensíveis à doença
do que os colonizadores, que pelos cerca de dez milênios ante-
riores de contato, ao longo de várias gerações, eram parcial-
mente resistentes. O que ocorreu então, a partir do ano de
1500, foi um verdadeiro genocídio das tribos indígenas ameri-
canas, que foram dizimadas por várias doenças, dentre elas a
tuberculose.

Guimarães Rosa, no livro No Urubuquaquá, no Pinhém,
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no conto "O recado do morro", criou um personagem, seo
Alquiste, que tem todas as características do naturalista dina-
marquês Peter Lund. Era míope, louro, pele muito branca e se
interessava por todos os detalhes da natureza, como plantas,
bichos, pedras e grutas. Nesse conto, Rosa deixa explícito tal vín-
culo, ao se referir à gruta do Maquiné, que identifica como
próxima a Cordisburgo, como uma lapa "lundiana" (Rosa, 1994, v.

1, p. 622). De fato, Peter Lund veio da Dinamarca para o Brasil por
medo da tuberculose, que tinha vitimado vários de seus fami-
liares. Tornou-se o pai da paleontologia brasileira, e suas ativi-
dades nessa área científica principiaram na gruta do Maquiné,
situada a cinco quilômetros de Cordisburgo. Isso ocorreu no ano
de 1835, quando a pequena vila ainda tinha o nome de Vista
Alegre.
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Capítulo 5

FQbÝ_\Q

oença virótica altamente contagiosa, a varíola foi con-
siderada oficialmente erradicada da face da Terra em

1979. Os últimos casos endêmicos foram registrados em 1977,
na África, na Somália. Espera-se que no ano de 1978 tenhamor-
rido o último ser humano a contrair a varíola, uma jovem fotó-
grafa inglesa que se contaminou em laboratório.

Era conhecida popularmente como "bexiga negra", em
sua formamais grave, e "alastrim", em sua formamais benigna.
Dizimou boa parte da população da Europa durante a Idade
Média, antes demigrar para as Américas. Cerca de um terço das
pessoas acometidas pela doença evoluíam para o óbito.

Assim como a tuberculose, a varíola foi adquirida a par-
tir de um vírus que acometia o auroque domesticado. Em dez
mil anos, obtivemos progressivamente os nossos bois e vacas
por meio de cruzamentos selecionados intencionalmente, de
forma a resultar em animais dóceis, que formassem uma grande
massa muscular em poucos anos, cujas fêmeas, no período de
lactação, produzissem leite em boa quantidade e que fossem
bem aceitos pelo paladar humano. Em contrapartida, ficamos
expostos a um vírus que provocava quadro febril agudo, com
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pústulas recobrindo todo o corpo, principalmente a face; e nos
casosmais graves, lesões hemorrágicas, justificando, portanto, o
nome de "bexiga negra". Em caso de sobrevida, o paciente fica-
va com o corpo marcado por cicatrizes.

Sua letalidade era tamanha que foi usada intencional-
mente pelo colonizador branco para dizimar as tribos ameri-
canas a partir dos anos de 1500. Brindes infectados foram farta-
mente distribuídos entre os índios, em uma guerra biológica
devastadora para os nativos, que por não terem qualquer imu-
nidade prévia, por não domesticarem bois e vacas, apresen-
tavam níveis de mortalidade muito superiores aos dos
europeus.

A primeira vacina aplicada cientificamente em seres
humanos foi a da varíola, desenvolvida em 1796 pelo médico
inglês Edward Jenner. Partiu da observação da população rural:
os ordenhadores adquiriam das vacas uma forma mais branda
da varíola, que os protegia dos quadros mais graves. Jenner
propôs então provocar uma infecção em indivíduos sadios a par-
tir do material coletado nessas pessoas e conseguiu assim que
obtivessem uma resistência parcial ao vírus. A palavra "vacina"
tem origem no vocábulo latino vacca, uma referência às vacas
acometidas pela varíola que haviam sido estudadas por Jenner.

No interior de Minas Gerais, até a década de 1950, a
vacina contra a varíola não era disponível para todos, e havia,
então, o hábito da vacinação indireta. Era uma prática comum
escarificar a pele de um indivíduo sadio com o pus recolhido da
lesão do braço de outro indivíduo que fora vacinado. E isso se
fazia necessário, pois, até essa época, o vírus ainda circulava
pelo sertão mineiro.
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No conto "Minha gente", do livro Sagarana, Guimarães
Rosa faz referência a essa grave infecção, chamando a atenção
para a febre intermitente, para a necessidade de isolamento do
doente para evitar o contágio, para a imunidade adquirida por
pacientes que sobreviveram à doença e ainda para a falsa sen-
sação de melhora no período que antecede a morte, ou seja, a
fase "pré-agônica" (Rosa, 1994, v. 1, p. 330):

Mas, havia uma cruz, e José Malvino contou:
- Aqui foi que enterraram o bexiguento... Isto já faz
muito, não é do meu tempo...
O varioloso tinha caído com febre,muito mal, quando
passava por aqui. Ia para uma qualquer parte, vindo
depressa para casa, de volta do sertão. Levaram-no
para uma cafua, lá embaixo, num rabo-de-grota. Só
uma mulher velha, que já tivera a doença e pois esta-
va imunizada, era quem cuidava dele. E o homem
sofria e delirava, e tinha medo, tinha horror de ficar
sozinho. Pedia, chorando, que queria ver gente, outras
pessoas, muita gente junta, ainda que fossem estra-
nhos. E então, quando a febre amainou, na melhora
pré-agônica, ele conheceu que ia morrer, e implorou
que o enterrassem bem à beira da estrada, onde o
povo passasse, onde houvesse sempre gente a pas-
sar...
- Lugar assombrado! - concluiu José Malvino.

Com mais detalhe ainda, no Grande sertão: veredas, os
jagunços se deparam com uma epidemia de varíola em uma
pequena vila, o Sucruiú, perdida no então despovoado vale do
Rio Paracatu, no noroeste deMinas Gerais. Comandados por Zé
Bebelo, seus homens se defrontaram com um grupo de catru-
manos, armados de arcaicas espingardas, tentado impedir a
passagem. "Catrumano" é um antigo termo regional, bastante
valorizado por Rosa, que é empregado no sertão para designar
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os moradores dos locais isolados. Segue-se o relato do diálogo
entre os catrumanos, em seu quase dialeto, e o bando de
jagunços (Rosa, 1994, v. 2, p. 246-8):

- "O senhor uturje, mestre... Não temos costume...
Não temos costume... Que estamos resguardando
essas estradas... De não vir ninguém daquela banda:
povo do Sucruiú, que estão com a doença, que pega
em todos... Ossenhor é grande chefe, dando sua pla-
cença. Ossenhor é Vossensenhoria? Peste de bexiga
preta [...] O povo de Sucruiú - estão dizendo -: nem
não estão enterrando mais os defuntos deles... Pode
querer vir algum, com recado, trazendo a doença, e
esta é a razão [...]"
Donde um deles, omontado no jegue, ainda gritou um
conselho: que a gente então principiasse volta, no
buritizal duma lagoazinha, da banda da mão direita -
por via de se evitar de passar por dentro do Sucruiú -
e que, retomada a estrada, no quebrar da mão
esquerda, num vau perto da mata virgem, era só se
andar as sete léguas, num sítio se chegava, de um tal
seor Abrão, que era hospitaleiro [...] Mas Zé Bebelo,
descrendo de temer o que eles anunciavam, do arraial
onde estava alastrando a varíola reinante, deu ordem
de seguirmos, em reto em diante em frente.

Era típico do polêmico chefe Zé Bebelo criar normas
próprias, que tirava da cabeça num repente, e não seguir con-
selhos de quem quer que fosse. Porém, dessa vez, temeu não
ter tomado a decisão correta, pois sua sempre valentia ficou
comprometida, como pode ser constatado no decorrer do enre-
do do Grande sertão: veredas. Segue a descrição da passagem
do bando de jagunços pelo Sucruiú, na fala de Riobaldo (Rosa,

1994, v. 2, p. 251):
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Algum dia, depois de hoje, hei de esquecer aquilo.
Arruado que era até bem largo, mas mal se enxer-
gavam aquelas casas. Ao demais rezando, ao real
vendo - eu vim. Casas - coisa humana. Em frente delas
todas, o que estavam era queimando pilhas de bosta
seca de vaca. O que subia, enchia, a fumaça acinzen-
tada e esverdeada, no vagaroso. E a poeira que
demos fez corpo com aquele fumegar levantante,
tanto tapava, nos soturnos. Aí tossi, cuspi, no entre-
cho de minhas rezas. Voz nem choro não se ouviu,
nem outro rumor nenhum, feito fosse decreto de
todas as pessoas mortas, e até os cachorros, cada
morador. Mas pessoas mor que houvesse: por trás da
poeira, para lá da fumaça verdolenga se vislum-
bravam os vultos, e as tristes caras deles, que bran-
queavam, tantas máscaras. Aos homens e mulheres,
apartados tão estranhos, caladamente seriam os que
estavam jogando todo o tempo mais rodelas de bosta
seca nas fogueiras - isso que deviam de ter por todo
remédio. Nem davam fé de nossa vinda, de seus
lugares não saíam, não saudavam. Do perigo mesmo
que estavamaldito na grande doença, eles sabiam ter
alguma cláusula. Sofriam a esperança de não morrer.
Soubesse eu onde era que estavam gemendo os enfer-
mos. Onde os mortos? Os mortos ficavam sendo os
maus, que condenavam. A reza reganhei, com um fer-
vor. Aquela travessia durou só um instantezinho
enorme.

Rosa fala do antigo costume de se queimar esterco
seco de gado para afugentar o mal, uma prática que remonta à
teoria dos miasmas como causa das doenças. Além disso, outro
remédio não havia para o povo do Sucruiú! Faz ainda referência
a "alguma cláusula", no sentido de punição divina para algum
malfeito anteriormente cometido, uma maldição que car-
regavam: "os mortos ficavam sendo os maus".
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Também em Tutaméia (Terceiras estórias), livro bem
mais recente, surgem outras citações à varíola. No conto
"Rebimba o bom", Guimarães Rosa especifica o caráter
epidêmico da enfermidade e escreve sobre as lesões caracterís-
ticas, usando a palavra "apostema", como sinônimo de pústula,
e a palavra "buraco", para as cicatrizes, que tipicamente são as
depressões que permanecem definitivamente na pele depois da
convalescença (Rosa, 1994, v. 2, p. 653): Da bexiga-preta, tantos tão
de repente amontoadamentemortos, as caras com apostemas e
buracos. Disso, temi ficar louco. Dito que temia já o fétido de
meu bafo.

Por fim, ainda em Tutaméia, e no mesmo conto
"Rebimba o bom", mais uma citação sobre a varíola, com refe-
rência à grande mortandade e a metáfora "varejou", para bem
definir a propagação da infecção (Rosa, 1994, v. 2, p. 651):

Porque, eu eramoço, restei sem pai emãe, só entre os
poucos mal perdoados estranhos, quando varejou
minha terra a bexiga-preta, acabando com as pessoas
e as palavras. De de-pressas lágrimas, me entendo.

Uma curiosidade atual sobre a varíola é que ainda
existe o vírus selvagem em dois laboratórios militares, um nos
Estados Unidos e outro na Rússia, sob severa vigilância da
Organização das Nações Unidas. Acredita-se que todas as
demais amostras já foram incineradas e que é muito remoto o
risco de bioterrorismo. Está planejada a destruição desses últi-
mos vírus e, assim, seria a primeira vez que a humanidade inten-
cionalmente extinguiria uma espécie da Terra. Todavia, muitas
dúvidas de ordem ecológica e médica persistem. Sentiremos
falta no futuro de um código genético destruído para sempre?
Ele poderia ser útil para a confecção de vacinas mais eficazes,
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em caso de uma epidemia de varíola, possibilidade bastante
improvável, mas que não pode ser totalmente descartada? O
debate, intermediado pela Organização Mundial da Saúde, per-
siste de forma acalorada, e a destruição das últimas cepas do
vírus da varíola, sabiamente, tem sido constantemente adiada.
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Capítulo 6

?VYTYc]_

ofidismo, ou acidente ofídico, é a inoculação de
veneno por cobras peçonhentas em seres
humanos. No Brasil, os acidentes mais comuns são

com cobras do gênero botropus (principalmente jararaca,
jararacuçu e urutu), do gênero crotalus (cascavel), e do gênero
lachesis (surucucu).

Sem dúvida, pela vivência demédico em Itaguara e por
ter assistido a vários casos de pacientes atacados por cobras
venenosas, certamente alguns resultando em óbito, os aci-
dentes ofídicos são repetidas vezes citados por Guimarães Rosa.
O que devia incomodar bastante ao doutor João era que os
soros antiofídicos já estavam disponíveis desde o início dos anos
de 1900, e, portanto,muitasmortes poderiam ter sido evitadas.
Todavia, além da distribuição ainda precária da medicação para
pequenas cidades, havia o preconceito da população em relação
ao seu uso, que ainda era uma novidade para muitos.
Funcionariam de verdade? E era sabido que, com alguma fre-
quência, causavam reações colaterais graves; até a morte pode-
ria advirdaaplicaçãodo soro,mesmoque isso fosseumevento raro.

São clássicas as diferenças do quadro clínico provocado

O
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pelas jararacas, de longe os acidentesmais frequentes no nosso
meio, e a cascavel, de longe os mais fatais. O veneno da jarara-
ca tem efeito predominantemente local e, portanto, o garrotea-
mento do membro acometido intensificará a necrose dos teci-
dos, chegando a resultar em amputações. Por outro lado, o
veneno da cascavel tem efeito principalmente sistêmico, e o
garroteamento pode ser útil. No entanto, é recomendado atual-
mente que, por via das dúvidas, nunca se deve garrotear, e sim
procurar por socorro médico em caráter de urgência, infor-
mação que poderá levar, infelizmente, algumas décadas para se
difundir por toda a população.

No livro Magma, em um trecho do poema "Boiada",
escrito pouco após Rosa ter deixado Itaguara, há referência à
morte por picada de urutu em um jovem no "eito", ou seja, no
trabalho de capina (Rosa, 1997, p. 32):

- "Ó João Nanico, porque canta assim?...
Tem aumentado seu gado miúdo?..."
- "Gabarro e peste mataram tudo..."
- "Está pensando será na crioula?..."
- "Fugiu, que tempo, foi pra Bahia,
por esse mundão de Deus..."
- "Está lembrando então do seu filho?..."
- "Morreu no eito, já faz um ano,
picado de urutu..."

Gabarro era uma doença comum em bovinos, que
provocava inflamação nos pés do animal. O quadro provocava a
destruição dos tecidos e acabava pormatar o portador da enfer-
midade. Devido ao seu caráter progressivo, cunhou-se uma
expressão no interior mineiro, para se referir a um menino
glutão: "Ele come mais que um gabarro". Muitas vezes estava
associada à febre aftosa, que atualmente foi debelada com a
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aplicação de vacina. A peste bovina era uma infecção exclusiva
de animais, portanto não passava para o homem, mas podia
exterminar todo um rebanho. Atualmente está em vias de
extinção em todo o mundo, graças ao esforço internacional
implementado há várias décadas.

Noprimeiro conto do livro Sagarana - "O burrinho pedrês"
- em sua primeira página, uma referência ao valente quadrúpede,
surpreendentemente, o herói da história (Rosa, 1994, v. 1, p. 199):

Trouxera, um dia, do pasto - coisa muito rara essa
raça de cobras - uma jararacuçu, pendurada do foci-
nho, como uma linda tromba negra com diagonais
amarelas, da qual não morreu porque a lua era boa e
o benzedor acudiu pronto.

Ainda no Sagarana, no conto "São Marcos", o moço de
fora, arrogante em relação aos costumes daquela ignorante vila
no fim do mundo onde vivia, despreza,mas não tanto, as simpa-
tias contramordida de cobras, ao passear pelosmatos (Rosa, 1994,

v. 1, p. 359):

[...] trazia comigo uma fórmula gráfica: treze con-
soantes alternadas com treze pontos, traslado feito
em meia-noite de sexta-feira da Paixão, que garantia
invulnerabilidade a picadas de ofídios:mesmo de uma
cascavel em jejum, pisada na ladeira da antecauda,
ou de uma jararaca-papuda, a correr mato em caça
urgente. Dou sério que não mandara confeccionar
com o papelucho o escapulário em baeta vermelha,
porque isso seria humilhante; usava-o dobrado, na
carteira. Sem ele, porém, não me aventuraria jamais
sob os cipós ou entre as moitas.
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No parágrafo anterior, mais uma informação técnica,
de conhecimento de poucos cidadãos urbanos: as cobras peço-
nhentas geralmente têm a cauda em "ponta de lápis", ao con-
trário das não venenosas, que apresentam o final do corpo afu-
nilado de forma gradativa. Assim, têm significado importante,
os médicos sabem disso e também os moradores de áreas
rurais, as palavras "na ladeira da antecauda", da citada cascavel.

No Grande sertão: veredas, Riobaldo relata mais de
uma vez acidentes ofídicos, principalmente o mais comum
deles, com a jararaca, e que, no livro, resultou na morte de um
jagunço (Rosa, 1994, v. 2, p. 258):

Mas uma jararaca picou o Gregoriano: era aquela, a
rastejo no capim e nas folhas caídas, nem chegava a
quatro palmos - e com poder de acabar - e o
Gregoriano morreu, em pobres horas.

No conto "Bicho mau", do livro Estas estórias, todo o
enredo se desenvolve em torno de uma picada de cascavel em
um fazendeiro, �seo� Quinquim. Inicialmente, foi escrito para o
livro Sagarana, tendo sido deixado por Rosa para publicação
posterior. Talvez essa decisão deva-se à crítica feita por
Graciliano Ramos, que escreveu que na primeira versão o texto
tinha "passagens que me sugeriam propaganda de soro
antiofídico" (Ramos, 1974, p. xiii). Em carta ao amigo João Condé,
datada de 1946, Guimarães Rosa, provavelmente por não que-
rer estender a polêmica, deu outra explicação para postergar a
publicação do conto "Bicho mau" (apud Rosa, 1999, p. 380):

Deixou de figurar no "Sagarana", porque não tem pa-
rentesco profundo com as nove histórias deste, com as
quais se amadrinhara, apenas, por pertencer à
mesma época e à mesma zona. Seu sentido é outro.
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Ficou guardada para outro livro de novelas, já conce-
bido, e que, daqui a alguns anos, talvez seja escrito.

No texto, é usada a palavra "boicininga", comoéconheci-
da popularmente a cascavel em algumas regiões. Vários deta-
lhes são descritos com precisão científica, inclusive as "escamas
carenadas", "a ausência de pálpebras", o chocalho, "qual o
sacolejar de feijões numa vagem seca" e a desarticulação da
mandíbula no momento do bote (Rosa, 1994, v. 2, p. 853-5):

Era só um ser linear, elementarmente reduzido, cola-
do mole ao chão, tortuoso e intenso; enorme, com
metro e sessenta do extremo das narinas à última das
peças farfalhantes do chocalho. Era uma boicininga -
a serpente.[...] Tanto, que está quieta.Mas, se olhada
muito, parece retroceder, vai recuando, fugindo, em
duração e extensão, se a gente não resistir adianta-se
para o trágico fácies. Onde, por enquanto, a boca era
punctiforme, ridiculamente pequena, só um furo, mí-
nimo, para dar saída à língua, onde parecia ter-se
refugiado toda pulsação vital; em seguida tomava o
jeito da miniatura de uma boca de peixe; e, no entan-
to, no relâmpago de picar, essa boca iria escancarar-
se, num esgar, desmandibulada imensa [...]

No mesmo conto "Bicho mau", segue o diálogo tenso
entre a esposa de �seo� Quinquim e a família, relutante em
procurar por auxílio médico, já que o curandeiro benzia à distân-
cia com reza brava, mas, para que ela tivesse valia, o paciente
não podia receber qualquer outro tipo demedicamento (Rosa, 1994,

v. 2, p. 861):

- Elemelhorou? Disse que querme ver?... E o médico?
Já foram chamar o doutor?... - e Virgínia avançara
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para o cunhado, segurava-lhe os braços, agarrava-o,
seus olhos eram para doer nele.
- Já foi recado p'ra o Jerônimo Benzedor, que cura... -
Dona Calu quis explicar, sua mansidão era extrema,
aguda.
- Mas, e o médico, também?... É preciso ir chamar,
ligeiro, buscar recurso de farmácia, remédios! Anda,
Odórico, o que é que você está esperando?!...
- O Jerônimo cura,mas a gente não pode dar remédio
de farmácia, minha filha... - Dona Calu cruzava as
mãos, ao peito.
- Não, pelo amor de Deus!... Curandeiro não sabe
nada, é homem ignorante. É preciso é de ir, já, chamar
o doutor...

A evolução do quadro clínico no acidente crotálico é
descrita com precisão médica no conto "Bicho mau". O paciente
apresenta dor muscular generalizada, rigidez, sudorese,
sonolência, alterações visuais e ptose palpebral (queda das
pálpebras) devido ao comprometimento neurológico, e, por fim,
insuficiência renal aguda. Também é feita referência à crendice
popular em relação à influência negativa das mulheres em um
acidente ofídico. Assim Rosa descreve um diálogo entre o pai e
o filho doente (Rosa, 1994, v. 2, p. 861-2):

E cá embaixo, estirado no catre, prostrado, com suor
copioso no peito e tremor por todo o corpo, seo
Quinquim gemia, fazendo força para não invocar, nem
em pensamento, a lembrança e o nome da mulher.
Sentado aos pés do catre, Nhô de Barros descobria a
perna maltratada, para a examinar. Não inflamara,
quase. Só, ao redor do sinal das presas da cobra, for-
mara-se uma zona escura.
- Dói, Quincas?

&"

cap tulo 6.qxd 13/7/2011 00:47 Page 6



- ... Nos braços, na barriga da perna, no corpo quase
todo... A nuca está dura, estou ficando todo duro, o
corpo todo dormente... este lado de cá está esquecido.
E a goela está começando a doer também... Acende a
luz, Pai!
A resposta saíra a custo, com grande esforço de lábios
e língua. Seo Quinquim mal podia movimentar a
cabeça. E suas pálpebras estavam muito caídas.
- A luz está acesa, Quincas. Olha o lampião, aqui...

Mais um detalhemédico pode ser identificado no texto
anterior. Ao contrário da picada de jararaca, que deixa o local
extremamente dolorido, a perfuração pelas presas da cascavel
não deixa muitos sintomas e sinais locais.

Após várias horas de hesitação, o pai do rapaz ofendido
pela cobra, orientado pelo curandeiro, destrói finalmente as
ampolas do soro (Rosa, 1994, v. 2, p. 865):

São só estes vidrinhos, garrafinhas, do farmacêutico.
Oi! Quebrou sem custo, na mão da gente, os caqui-
nhos de vidro cortam, está dando sangue... Faz mal
não. Ainda tem mais três, iguais. A gente joga na
parede. Era só uma agüinha, só, espirrou longe...

O final dessa história é a morte do jovem fazendeiro. A
riqueza de detalhes do conto "Bicho mau" indica, seguramente,
que não foi um caso fictício. Não poderiam sair apenas da
mente de uma pessoa tantas minúcias, conflitos e dramas, do
início ao final do enredo. A dura realidade de sua vida na zona
rural de Minas Gerais nos anos de 1930, repleta de sucessos,
mas também de fracassos, deve ter influenciado as decisões que
Guimarães Rosa tomaria logo a seguir.
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Capítulo 7

Doenças psiquiátricas

om a sensibilidade que possuía, além da percepção
apurada sobre as nobres atitudes e as misérias da

condição humana, Guimarães Rosa vivia à beira da própria lou-
cura, segundo vários estudiosos. Ele mesmo assumia esse risco,
ao confessar, na fala de Riobaldo (Rosa, 1994, v. 2, p. 327): Qualquer
amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura.

Problemas psiquiátricos, dúvidas existenciais, instintos
incontroláveis, alucinações e surtos psicóticos estão constante-
mente presentes em seus personagens. Como, por exemplo, no
monólogo de Riobaldo, na história trágica de Maria Mutema,
nas visões do Chefe Zequiel, no deslumbramento damãe e filha
do Soroco, nas profecias do Nominedômine, na excitação
maníaca e delírios em Darandina, e na decisão irredutível do pai
em "A terceira margem do rio".

Já em Sagarana, no conto "São Marcos", com todos os
detalhes é descrita uma alucinação, decorrente de uma
feitiçaria encomendada pelo injuriado João Mangolô. Quem
mandou o moço, novo na região, debicar de um feiticeiro? A lin-
guagem de Guimarães Rosa não é simples, e, como ele mesmo
disse, tem que ruminar para captar todas as mensagens. Valem

C
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como exemplos os dois crípticos parágrafos iniciais do conto
"São Marcos" (Rosa, 1994, v. 1, p. 359):

Naquele tempo eu morava no Calango-Frito e não
acreditava em feiticeiros.
E o contra-senso mais avultava, porque, já então - e
excluída quanta coisa-e-sousa de nós todos lá, e ou-
tras cismas corriqueiras tais: sal derramado; padre
viajando com gente no trem; não falar em raio; quan-
do muito, e se o tempo está bom, "faísca"; nem dizer
lepra; só o "mal"; passo de entrada com o pé esquer-
do; ave de pescoço pelado; risada renga de suindara;
cachorro, bode e galo, pretos; e, no principal, mulher
feiosa, encontro sobre todos fatídico; - porque, já
então, como ia dizendo, eu poderia confessar, num
recenseio aproximado: doze tabus de não-uso
próprio; oito regrinhas ortodoxas preventivas; vinte
péssimos presságios; dezesseis casos de batida obri-
gatória na madeira; dez outros exigindo a figa digital
napolitana,mas da legítima, ocultando bem a cabeça
do polegar; e cinco ou seis indicações de ritual mais
complicado; total: setenta e dois - noves fora, nada.

Novamente, nesse texto, uma referência de passagem
à hanseníase, o "mal de lázaro". A expressão "risada renga"
pode ser interpretada como um som de tecido sendo rasgado, e
"suindara" é a coruja grande que vive em grutas e casarões ve-
lhos, que tem a injusta fama de agourenta.

Nessemesmo conto do livro Sagarana, mais um exem-
plo de que se deve respeitar as artes ocultas, em um parágrafo
recheado de referências a doenças, além de termos relaciona-
dos à Medicina (Rosa, 1994, v. 1, p. 360):
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[...] não era topada, nem estrepe, nem sapecado de
tatarana, nem ferroada de marimbondo, nem bicho-
de-pé apostemado, nem mijacão, nem coisa de se
ver... Não tinha cissura nenhuma, mas a mulher não
parava de gritar, e... qu'é de remédio?! Nem angu
quente, nem fomentação, nem bálsamo, nem emplas-
tro de folha de fumo com azeite-doce, nem arnica,
nem alcanfor!... Aí, ela se lembrou de desfeita que
tinha feito para a Cesária velha, e mandou um porta-
dor às pressas, para pedir perdão. Pois foi o tempo do
embaixador chegar lá, para a dor sarar, assim de
vôo...

"Apostemado" significa uma lesão infectada, que acu-
mulou pus; "mijacão" é a denominação popular para a micose
dos dedos dos pés, provavelmente um nome relacionado à
crença de que seria provocada pelo contato com a urina de ani-
mais; "cissura" é um termo médico para um corte na pele; "bál-
samo" e "alcanfor" são medicamentos naturais obtidos de plan-
tas e utilizados para diversas finalidades curativas.

As questões relacionadas ao comportamento humano
estão espalhadas por toda a obra rosiana. Ainda no Sagarana,
no conto "Corpo fechado", é utilizada a palavra "neurastênico"
como sinônimo de irritadiço, irascível, para se referir a um
morador furioso por ter sido acusado falsamente de ter escrito
umpoema vulgar (Rosa, 1994, v. 1, p. 384): E, como prova, exibiu e leu,
muito digno e neurastênico, a sua última produção [...] Já no
conto "São Marcos", do mesmo livro, a palavra é empregada
novamente para descrever um animal mal humorado (Rosa, 1994,

v. 1, p. 361): [...] se equilibrava em cima dos saltos arqueados de
um pangaré neurastênico.

No conto "O recado do morro", do livro No
Urubuquaquá, no Pinhém, o personagem Gorgulho recebe uma
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mensagem do Morro da Garça. Se a mensagem é fictícia, o
morro não é, pois Rosa descreve os diálogos, pensamentos e
detalhes do caminho de uma comitiva de cinco pessoas a caval-
gar na região do Morro da Garça. O morro é real, e Rosa teve a
preocupação de detalhar geograficamente o trajeto, situado
próximo a Cordisburgo. Quem era o Gorgulho? Guimarães Rosa
assim o descreve (Rosa, 1994, v. 1, p. 623):

Quem? Um velhote grimo, esquisito, que morava so-
zinho dentro de uma lapa, entre barrancos e grotas -
uma urubuquara - casa de urubus, uns lugares com
pedreiras. O nome dele, de verdade, era Malaquias.
[...] Tinha um surrão a tiracolo, e se arrimava em bor-
dão ou manguara. Como quase todo velho, andava
com maior afastamento dos pés; mas sobranceava
comedimento e estúrdia dignidade.

O Gorgulho, apressadamente, tenta explicar aos demais
o que o morro insistentemente lhe dizia, mas sua fala somente
era compreensível a si próprio (Rosa, 1994, v. 1, p. 630):

- Que que disse? Del-rei, ô, demo! Má-hora, esse
Morro, ásparo, só se é de satanaz, ho! Pois-olhe-que,
vir gritar recado assim, que ninguém não pediu: é de
tremer as peles... Por mim, não encomendei aviso,
nem quero ser favoroso... Del-rei, del-rei, que eu cá é
que não arrecebo dessas conversas, pelo similhante!
Destino, quem marca é Deus, seus Apóstolos!

No mesmo conto, outro personagem com problemas
psiquiátricos é Nominedômine, andarilho da região, misto de
beato e faquir, sempre a apregoar o apocalipse (Rosa, 1994, v. 1, p. 650):

- Às almas, meus irmãos! O fim do mundo, mesmo, já
começou, por longes terras. E vem vindo... Olha os
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prazos! Vamos rezar, vamos esquentar, vamos ser!
Bons jejuns... Alerta - às almas!...
[...] Refalava: "... No ermo onde fortifiquei meus dias
de jejummaior, num recampo de gados, veio um anjo
mandado, um anjo papudo e idiota - mais do que
assim eu não mereci... Elemesmo me confirmou eme
disse do aspecto do fim grave. Me escutem!"

Em mais uma imagem médica, no texto anterior Rosa
escreveu sobre um anjo "papudo e idiota", o que significa que
certamente sofria de hipotireoidismo. O papo, ou bócio, era
muito frequente no interior mineiro devido à carência de iodo.

No livro Noites do sertão, no conto "Buriti", há a
descrição de um caso típico de paranoia, já que o personagem
Chefe Zequiel apresenta um quadro de delírio crônico.
Entretanto, como é característica dessa psicose em suas mani-
festações mais brandas, não mostra deterioramento de outras
funções do intelecto, como as relações afetivas e o raciocínio
lógico (Rosa, 1994, v. 1, p. 869):

O Chefe Zequiel, ele pode dizer, sem errar, qual é qual-
quer ruído da noite, mesmo o mais tênue. - "É bem.
Ele há-de estar ouvindo, está lá no moinho, deitado
mas acordado, a noite inteira, coitado, sofre de um
pavor, não tem repouso. Quem sabe, na cidade,
algum doutor não achava um remédio para ele, um
calmante?"

Chefe Zequiel sempre pressentia um inimigo à espreita,
não dormia, escutando "minhocas dentro da terra" (Rosa, 1994, v. 1,

p. 869). Ou seja, sofria de uma doença caracterizada por uma sus-
peita exagerada e injustificada, que pode se agravar progressiva-
mente, como era o seu caso. Todavia, fora isso, também como
parte do quadro clínico da paranoia, "era cordo, regrado, como
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poucas pessoas de bom juízo" (Rosa, 1994, v. 1, p. 893).

No Grande sertão: veredas é relatada pelo jagunço Jõe
Bexiguento, que pelo apelido provavelmente tinha cicatrizes de
varíola, a história deMariaMutema, que assassinara o marido e
em seguida levara propositalmente o padre do vilarejo amorrer
de desgosto, devido a um persistente assédio sexual, todavia,
insincero (Rosa, 1994, v. 2, p. 147):

Que tinha matado o marido, aquela noite, sem moti-
vo nenhum, sem malfeito dele nenhum, causa nenhu-
ma -; por que, nem sabia. Matou - enquanto ele esta-
va dormindo - assim despejou no buraquinho do ouvi-
do dele, por um funil, um terrível escorrer de chumbo
derretido.

Ao ter seus segredos descobertos por outro padre - que
tempos depois visitou o lugarejo -, MariaMutema confessou os
dois crimes, "clamando seu remorso, pedia perdão e castigo"
(Rosa, 1994, v. 2, p. 147), e nunca soube explicar seu feito. Como é
comum acontecer, de uma atitude inicial de desprezo e ódio, o
povo do lugar passou a reverenciá-la, procurando justificativas
para os seus atos, tocado que foi pelos apelos angustiados de
Mutema.

Riobaldo filosofa inúmeras vezes em seu monólogo e é
particularmente sensível aos distúrbios damente. Na realidade,
é o próprio Guimarães Rosa expondo suas poucas certezas e
muitas dúvidas (Rosa, 1994, v. 2, p. 43):

Como deu uma moça, no Barreiro-Novo, essa desistiu
um dia de comer e só bebendo por dia três gotas de
água de pia benta, em redor dela começaram mila-
gres. Mas o delegado-regional chegou, trouxe os
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praças, determinou o desbando do povo, baldearam a
moça para o hospício dos doidos, na capital, diz-se
que lá ela foi cativa de comer, por armagem de sonda.
Tinham o direito?

E, ainda no livro Grande sertão: veredas há o relato de
Riobaldo, em um momento de menos sisudez com os compa-
nheiros jagunços, quando conta um caso que também poderia
ser diagnosticado como paranoia (Rosa, 1994, v. 2, p. 271):

Assim a eles eu disse. Tanto enquanto riam, aprecian-
do me ouvir, eu contei a estória de um rapaz
enlouquecido devagar, nos Aiáis, não longezinho da
Vereda-da-Aldeia: o qual não queria adormecer, por
um súbito medo que nele deu, de que de alguma noite
pudesse não saber mais como se acordar outra vez, e
no inteiro de seu sono restasse preso.

Riobaldo Tatarana, mais uma vez, é Guimarães Rosa
falando pela boca de outro personagem, ao relatar sua insatis-
fação com o cotidiano, sua busca por uma razão de viver que
fizesse mais sentido, sua falta de controle sobre os inúmeros
pensamentos que fervilhavam em suamente (Rosa, 1994, v. 2, p. 257):

Pior não estive; mas, eu, de mim, sei. Todos, de em
antes, me davam por normal, conforme eu era, e
agora, instantantemente, de dia em dia eu ia ficando
demudado. Com uma raiva, espalhada em tudo,
frouxa nervosia. - "É do fígado..." -me diziam. Dormia
pouco, com esforços. Nessas horas da noite, em que
eu restava acordado, minha cabeça estava cheia de
idéias. Eu pensava, como pensava, como o quem-
quem remexe no esterco das vacas. Tudo o que me
vinha, era só entreter um planejado. Feito num traslo
copiado de sonho, eu preparava os distritos daquilo,
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que, no começo achei que era fantasia; mas que, com
o seguido dos dias, se encorpava, e ia tomando conta
do meu juízo: aquele projeto queria ser e ação! E, o
que era, eu ainda não digo, mais retardo de relatar.
Coisa cravada. Nela eu pensava, ansiado ou em bran-
do, como a água das beiras do rio finge que volta para
trás, como a baba do boi cai em tantos sete fios.

No parágrafo anterior, "aquele projeto" é o programa-
do encontro com o Diabo, no lugar chamado Veredas Mortas.
Riobaldo, em seu conflito constante do bem contra o mal, de
Deus e do Diabo, queria confirmar a existência desse último, o
Cão. Após uma noite em transe, sozinho no fatídico local, con-
cluiu dubiamente (Rosa, 1994, v. 2, p. 269): Ele não existe, e não
apareceu nem respondeu - que é um falso imaginado. Mas eu
supri que ele tinha me ouvido.

Outros personagens rosianos também vivem próximos
às margens da racionalidade. Como relatado no capítulo sobre
hanseníase, o chefe jagunço Sô Candelário, do Grande sertão:
veredas, "possuía o sabido motivo" para a existência humana, e
recebe toda a admiração do autor (Rosa, 1994, v. 2, p. 158):

Hoje, que penso, de todas as pessoas Sô Candelário é
o que mais entendo. As favas fora, ele perseguia o
morrer, por conta futura da lepra; e, no mesmo
tempo, do mesmo jeito, forcejava por se sarar. Sendo
que queria morrer, só dava resultado que mandava
mortes, ematava. Doido, era? Quemnão é,mesmo eu
ou o senhor? Mas, aquele homem, eu estimava.
Porque, ao menos, ele, possuía o sabido motivo.

Em livro publicado posteriormente, com o estranho títu-
lo de Primeiras estórias, o conto "Soroco, sua mãe, sua filha" é
todo dedicado a transtornos psiquiátricos. Em apenas quatro
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páginas densas e de extrema poesia, Rosa escreveu sobre a
reação de uma população rural em relação à loucura, buscando
nos detalhes da cena, como a "chirimia" e o "canto desatinado"
da mãe e filha do Soroco, uma correta interpretação da
insanidade mental (Rosa, 1994, v. 2, p. 397-8):

Para onde ia, no levar asmulheres, era para um lugar
chamado Barbacena, longe. Para o pobre, os lugares
são mais longe.
[...] A filha - amoça - tinha pegado a cantar, levantan-
do os braços, a cantiga não vigorava certa, nem no
tom, nem no se-dizer das palavras - o nenhum. A
moça punha os olhos no alto, que nem os santos e os
espantados, vinha enfeitada de disparates, num
aspecto de admiração.

O Hospício de Barbacena, ou o nome oficial menos
conhecido, Hospital Colônia de Barbacena, foi criado em 1903,
seguindo o modelo vigente nessa época para o tratamento de
doentes mentais. Recebia pacientes de várias regiões do Brasil,
que chegavam a Barbacena pormeio da ferrovia. De fato existia
o "Trem dos Doidos", que eram vagões especiais que conduziam
pessoas até o hospício, as quais, em verdade, estavam conde-
nadas à prisão perpétua.

Cordisburgo faz parte dessa história, já que situada às
margens da estrada de ferro. Fatos verídicos, que fizeram parte
da infância do menino João, são relatados no conto "Soroco, sua
mãe, sua filha". Detalhes do texto correspondem exatamente ao
pátio de manobra das marias-fumaças em Cordisburgo. Da
janela de sua casa via o movimento da estação ferroviária, um
de seus passatempos favoritos. E o "tremdo sertão", que vinha do
norte de Minas, passava na hora citada no texto adiante. Isto é,
quando não atrasava, o que não era evento raro (Rosa, 1994, v. 2, p. 397):
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Não era um vagão comum de passageiros, de
primeira, só que mais vistoso, todo novo. A gente
reparando, notava as diferenças. Assim repartido em
dois, num dos cômodos as janelas sendo de grades,
feito as de cadeia, para os presos. A gente sabia que,
com pouco, ele ia rodar de volta, atrelado ao expres-
so daí de baixo, fazendo parte da composição. Ia
servir para levar duas mulheres, para longe, para
sempre. O trem do sertão passava as 12:45h.

Os pacientes ficavam internados no manicômio em
péssimas condições sanitárias e de habitação, aglomerados em
grandes cômodos, sem direito à privacidade e isolados de seus
familiares. Era comum o uso de eletrochoques e lobotomias, às
vezes como medida punitiva. Estima-se que sessenta mil inter-
nadosmorreram nos cerca de oitenta anos em que a instituição
trabalhou nessesmoldes. Um fato histórico quemerece registro
é que o Hospício de Barbacena era o grande fornecedor de
cadáveres para as aulas de anatomia das faculdades de
Medicina.

A partir da década de 1980 foram realizadas mudanças
drásticas, e os métodos terapêuticos foram humanizados, com
os pacientes recebendo tratamento melhor. Hoje o local foi
transformado em Museu da Loucura, com fotos, textos, docu-
mentos e os instrumentos cirúrgicos utilizados, como depoi-
mento de um passado de tragédias na história da Medicina.

Em outro texto do livro Primeiras estórias, no conto
"Darandina", um indivíduo subitamente escala a palmeira de
uma praça urbana, situada defronte a um hospício, e inicia
longo discurso. O narrador do conto é interno de plantão no
manicômio, e a primeira observação já denota a avaliação médi-
ca do provável paciente (Rosa, 1994, v. 2, p. 484): - Aspecto e facies
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nada anormais, mesmo a forma e conteúdo da elocução e a
princípio denotando fundo mental razoável [...]

Segue a explicação desse ato insólito, dada por outro
interno de plantão, relatando a argumentação do homem
empalmeirado (Rosa, 1994, v. 2, p. 484):

- "Disse que era são,mas que, vendo a humanidade já
enlouquecida, e em véspera de mais tresloucar-se,
inventara a decisão de se internar, voluntário: assim,
quando a coisa se varresse de infernal a pior, estaria já
garantido ali, com lugar, tratamento e defesa, que, à
maioria cá fora, viriam a fazer falta..."

Na sequência, chegam os psiquiatras, acompanhados de
seus ajudantes, os enfermeiros e os padioleiros (Rosa, 1994, v. 2, p. 485):

Traziam a camisa-de-força. Fitava-se o nosso homem
empalmeirado. E o dr. Diretor, dono: - "Há de ser
nada!"
Contestando-o, diametral, o professor Dartanhã, de
contrária banda aportado: - "Psicose paranóide hebe-
frênica, dementia praecox, se vejo claro!" [...]

O diagnóstico psiquiátrico é assim detalhado de ime-
diato, logo no início do conto. "Hebefrênico" significa adoles-
cente esquizofrênico e dementia praecox pode acompanhar um
caso de psicose paranoide.Mais adiante, no mesmo texto, outra
frase com termos técnicos (Rosa, 1994, v. 2, p. 491): Abusava de nossa
paciência - um catatônico-hebefrênico - em estereotipia de ati-
tude. Catatônico referia-se ao estado do paciente quando inter-
nado, ausente, imóvel e "rijo por incontável tempo".

No conto "A menina de lá", do livro Primeiras estórias,
também um possível quadro de esquizofrenia infantil, já que
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Nhinhinha era de "lá", falava palavras incompreensíveis, "pelo
esquisito do juízo". Tranquila, às vezes suspirosa, vivia em outro
mundo (Rosa, 1994, v. 2, p. 401): Em geral, porém, Nhinhinha, com
seus nem quatro anos, não incomodava ninguém, e não se fazia
notada, a não ser pela perfeita calma, imobilidade e silêncios.

Ainda no livro Primeiras estórias, o conto "A terceira
margem do rio" gerou muitos textos interpretativos, que abor-
dam, dentre vários aspectos, os caminhos inexplicáveis que
muitas vezes a mente humana toma por opção. Um quieto pai
de família, morando beira-rio com a mulher e três filhos,
resolve, sem motivos e sem maiores explicações, encomendar
uma pequena canoa. Quando pronta, sem sequer se despedir,
parte para viver apoitado no meio do rio. O criativo título do
conto talvez possa dar uma indicação para esclarecer o que
parece ser inexplicável (Rosa, 1994, v. 2, p. 409):

Nosso pai não voltou. Ele nem tinha ido a nenhuma
parte. Só executava a invenção de se permanecer
naqueles espaços do rio, demeio ameio, sempre den-
tro da canoa, para dela não saltar, nunca mais. A
estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo
a gente. Aquilo que não havia, acontecia.

No conto "Hipotrélico", do livro Tutaméia, há o relato
de um paciente psicopata, que cria um interessante neologismo
(Rosa, 1994, v. 2, p. 586): -"Enxergo umas pirilâmpsias..." - dizia outro,
de suas alucinações visuais.

Como última citação de problemas psiquiátricos, no
conto "Meu tio o Iauaretê", do livro póstumo Estas estórias, é
relatado que o personagem Siruvéio ficava acorrentado a uma
árvore, o que era comum quando não havia o que fazer, por
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falta de recursos, e se o paciente sofresse crises de agressivi-
dade (Rosa, 1994, v. 2, p. 831):

Mulher muito boa, chamava Maria Quirinéia. Marido
dela era doido, seo Siruvéio, vivia seguro com corrente
pesada. Marido falava bobagem, em noite de lua
incerta ele gritava bobagem, gritava, nheengava [...]
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Capítulo 8

Citações breves sobre diversas enfermidades

e forma indireta, ou com citações explícitas sobre sin-
tomas, sinais de doenças e tratamentos, toda a obra
de Guimarães Rosa está intercalada com relatos de

sofrimentos dos seus personagens e da preocupação em regis-
trar a história das enfermidades que acompanharam a
humanidade. Assim, volta e meia, Rosa aproveita o contexto da
sua escrita para se referir a várias mazelas. Como, por exemplo,
no livro Estas estórias, no conto "O dar das pedras brilhantes"
(Rosa, 1994, v. 2, p. 902): Regendo também retardias doenças - disen-
teria, escorbuto, bouba, maleita das chuvas, paralisias de
beribéri.

A disenteria, ou seja, a diarreia com sangue nas fezes, é
geralmente provocada por verminoses, como, por exemplo, a
amebíase. O escorbuto é a carência de vitamina C por longos
períodos. A bouba é uma doença infecciosa causada pelo
Treponema pertenue. Produzia nos doentes nódulos dissemina-
dos na pele, os "bubões", podendo acometer também cartila-
gens e ossos. Devido a uma grande campanha comandada pela
Organização Mundial da Saúde, na década de 1950, a enfermi-
dade está hoje praticamente erradicada. A referência à "maleita
das chuvas" deve-se ao fato de a malária praticamente desa-

D
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parecer no período da seca em algumas regiões, já que o mos-
quito procria em abundância na época das águas. E o beribéri,
que de fato provocava paralisias devido a uma polineurite, é
uma doença decorrente da carência de vitamina B1, que
acomete principalmente os desnutridos e os alcoólatras, sendo
hoje bastante rara.

No Grande sertão: veredas, Rosa também relaciona
uma série de doenças, em uma recordação de Riobaldo sobre a
dura vida dos jagunços nas travessias pelo norte de Minas (Rosa,

1994, v. 2, p. 259):

Aí, quem não pegara a maleita padecia por outros
modos - mal-de-inchar, carregação-do-peito, meias-
dores; teve até agravado de estupor. Adiantemente,
me desvali. O que me coçava, que nem eu tivesse
provado lombo de capivara no cio. A ser, o fígado, que
me doía; mas não me certifiquei: apalpar lugar de
meu corpo, por doença, me dava um desalento pior.
Raimundo Lé cozinhou para mim um chá de urumbe-
ba.

Portanto, além damalária, padeciam de edemas, bron-
quites e estupor. A palavra "estuporado", que tem o significado
de estar sem movimento, subitamente paralisado, é também
citada no livro Sagarana, no conto "São Marcos", com esse
mesmo sentido (Rosa, 1994, v. 1, p. 373): Devo ter perdido mais de um
minuto, estuporado.

Especificamente sobre o tétano, Rosa deixou um relato
emocionado, quando descreve a morte de Expedito, o Dito,
irmão mais novo, a quemMiguilim eramuito ligado. Sempre fiel
aos fatos médicos, registrou no livro Manuelzão e Miguilim, no
conto "Campo geral", a evolução da doença, começando com o

80

cap tulo 8.qxd 13/7/2011 08:02 Page 2



profundo corte no pé que Dito havia sofrido e que dias depois
infeccionou (Rosa, 1994, v. 1, p. 517-8):

Mas foi aí que o Dito pisou sem ver num caco de pote,
cortou o pé: na cova-do-pé, um talho enorme, descia
de um lado, cortava por baixo, subia da outra banda.
[...] O Dito não podia caminhar, só podia pulando num
pé só, mas doía, porque o corte tinha apostemado
muito, criando matéria.

A dramaticidade das cenas seguintes pode ser sentida
com um arrepio da pele, como o caráter intermitente no perío-
do inicial da doença e a descrição do "trismo", que é a contração
do músculo masseter, travando a mandíbula, também uma das
características do quadro clínico do tétano (Rosa, 1994, v. 1, p. 518 e p.

521-2):

Meu-deus-do-céu, e o Dito já estava mesmo quase
bom, só que tornou outra vez a endefluxar, e de
repente ele mais adoeceu muito, começou a chorar -
estava sentindo dor nas costas e dor na cabeça tão
forte, dizia que estavam enfiando um ferro na
cabecinha dele. Tanto gemia e exclamava, enchia a
casa de sofrimento.
[�] eMiguilim desongolia da garganta um desespero.
- "Chora não, Miguilim, de quem eu gosto mais, junto
com Mãe, é de você..." E o Dito também não con-
seguiamais falar direito, os dentes dele teimavam em
ficar encostados, a bocamal abria,masmesmo assim
ele forcejou e disse tudo: - "Miguilim, Miguilim, vou
ensinar o que agorinha eu sei, demais: é que a gente
pode ficar sempre alegre, alegre, mesmo com toda
coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve
de poder ficar então mais alegre, mais alegre, por
dentro!..." E o Dito quis rir para Miguilim. Mas
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Miguilim chorava aos gritos, sufocava, os outros vie-
ram, puxaram Miguilim de lá.

Novamente o emprego do verbo "endefluxar", no sen-
tido de estado febril, e a sequência da infecção, finalmente
evoluindo para o óbito. Guimarães Rosa consegue escrever com
uma linguagem tipicamente infantil, já que o narrador da
história é Miguilim, e de uma maneira que é quase impossível
que um adulto consiga. Como, por exemplo, no incontido deses-
pero de Miguilim com a morte do irmão (Rosa, 1994, v. 1, p. 522):

Estavam lavando o corpo do Dito, na bacia grande.
Mãe segurava com jeito o pezinho machucado
doente, como caso pudesse doer ainda no Dito, se o
pé batesse na beira da bacia. O carinho da mão de
Mãe segurando aquele pezinho do Dito era a coisa
mais forte neste mundo.

A vacinação em massa em todo o território brasileiro
fez com que o tétano praticamente desaparecesse na atuali-
dade. Também desapareceu o tétano neonatal, chamado popu-
larmente de "mal do sétimo dia", provocado principalmente
pelo hábito nocivo de se usar pó de fumo e teia de aranha
(picumã) para "curar" o umbigo de um recém-nascido.
Felizmente, campanhas educativas de promoção da saúde prati-
camente extinguiram essa crença.

Um fato marcante na infância de Rosa com certeza o
influenciou a criar um texto em que morre uma criança, e seu
irmão mais velho sofre terrivelmente, tal como no episódio de
Dito e Miguilim. Segue o relato de seu tio Vicente, no livro A
infância de João Guimarães Rosa (Guimarães, 2006, p. 34-5):

Quando sua irmãzinha Maria Isabel morreu de difte-
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ria laríngea, o aterrorizante crupe, ou garrotilho,
como muitos o chamam de preferência, o menino
ficou apavorado e não mais de seu quarto quis sair,
tanto e tal medo tinha de contaminar-se. Seus pais,
procurando tranqüilizá-lo, mudaram alguns dias para
a Chácara, anterior residência de meu pai, onde eu
nasci. E Joãozito somente para a casa voltou depois
desta desinfetada, cheirando a lisol, fortemente.

Também devido à vacinação em larga escala, está
quase extinto na atualidade o sarampo, doença que teve algu-
mas referências na obra de Rosa. Virose altamente contagiosa e
debilitante, provocava frequentemente complicações que po-
diam evoluir para o óbito. Quando o sarampo acometia crianças
em estado nutricional precário, poderia ser seguido por um
quadro de hipovitaminose A, que provocava cegueira, ocorrên-
cia que não era rara em regiões carentes. A manifestação inicial
era de cegueira apenas noturna e transitória, entretanto podia
evoluir para cegueira permanente. Outro achado clínico carac-
terístico do sarampo, descrito tambémno texto adiante, do livro
Grande sertão: veredas, era a conjuntivite, conhecida popular-
mente como "sapiranga" (Rosa, 1994, v. 2, p. 14):

Andaço de sarampão, se disse, mas complicado; eles
nunca saravam. Quando, então, sararam. Mas os
olhos deles vermelhavam altos, numa inflama de sapi-
ranga à rebelde; e susseguinte - o que não sei é se
foram todos de uma vez, ou um logo e logo outro e
outro - eles restaram cegos. Cegos, sem remissão dum
favinho de luz dessa nossa! O senhor imagine: uma
escadinha - três meninos e uma menina - todos cega-
dos. Sem remediável.

Também Miguilim teve um quadro agudo bastante su-
gestivo de sarampo, já que sofreu um episódio de febre alta,
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"transpirava, tremia invernos", dor de cabeça forte, ficou com a
barriga "toda sarapintada de vermelhos" e "os beiços em feri-
das" (Rosa, 1994, v. 1, p. 537-8).

Um dos grandes problemas médicos da época em que
Guimarães Rosa clinicava era a sífilis. Doença sexualmente
transmissível, era conhecida também por "mal gálico", numa
referência à Gália, nome que os romanos davam à atual França.
Por séculos, seus habitantes contribuíram bastante para a dis-
seminação da bactéria, o Treponema pallidum. Na fase aguda, a
enfermidade manifesta-se principalmente com úlceras nos
órgãos genitais, e o quadro crônico, que surge quando a
infecção não é tratada, apresenta alterações neurológicas
graves, como demência, devido à lesão cerebral. Ocorreu
grande diminuição da incidência da doença a partir de década
de 1950, devido ao emprego da penicilina, porém o problema
ainda não foi debelado.

A sífilis pode ser transmitida pela mãe infectada para o
feto, que apresentará então sífilis congênita, com acometimen-
to generalizado do organismo. Esse quadro recebeu inicial-
mente o nome de sífilis hereditária, o que é um erro histórico,
pois não se trata de uma alteração genética, e, sim, de uma
infecção intrauterina. No conto "Corpo fechado", do livro
Sagarana, Rosa repete o equívoco, ao falar em "gálico herdado"
no personagem Manuel Fulô (Rosa, 1994, v. 1, p. 385):

E, em suas feições de caburé insalubre, amigavam-se
as marcas do sangue aimoré e do gálico herdado:
cabelo preto, corrido, que boi lambeu; dentes de fio
em meia-lua; malares pontudos; lobo da orelha ade-
rente; testa curta, fugidia; olhinhos de viés e nariz
peba, mongol.
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Nessa citação, os "dentes em fio de meia-lua" podem
ser os característicos dentes de Hutchinson, dentes que pos-
suem um entalhe central, que fazem parte do quadro clínico da
sífilis congênita.

Manuel Fulô, segundo Rosa relatou posteriormente, foi
um indivíduo real e um grande amigo que arranjou em Itaguara.
Sua descrição física coincide com aquela dos pacientes que
sofrem de hipotireoidismo e que, fato comum, viviam mansa-
mente como agregados nas fazendas, como serviçais, um per-
sonagem típico do interior brasileiro (Rosa, 1994, v. 1, p. 385):

Agora, o Manuel Fulô, este, sim! Um sujeito pingadi-
nho, quase menino - "pepino que encorujou desde
pequeno" - cara de bobo de fazenda, do segundo tipo
-; porque toda fazenda tem seu bobo, que é, ou um
velhote baixote, de barba rala no queixo, ou um eter-
no rapazola, meio surdo, gago, glabro e alvar.

O hipotireoidismo, quando não tratado a tempo, de
fato provoca retardo mental. A palavra "glabro", que significa
sem pelos, calvo, é um termo muito usado pelos médicos. Ela
aparece com frequência nos textos de Rosa, como, por exem-
plo, no livro Estas estórias, no conto "Os chapéus transeuntes"
(Rosa, 1994, v. 2, p. 749): [...] os vesgos olhos na cara glabra azulada.
Também surge no livro Sagarana, no conto "Conversa de bois"
(Rosa, 1994, v. 1, p. 408): [...] e com o focinho glabro, largo e engra-
xado, vazando baba e pingando gotas de suor.

Outro engano relacionado a doenças foi cometido por
Guimarães Rosa, ao vincular o papo (bócio) com o barbeiro, o
inseto transmissor da doença de Chagas. O barbeiro não é o
causador do bócio, como se acreditou por muito tempo.
Quando o texto de Rosa foi escrito, na década de 1930, os clíni-
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cos brasileiros ainda não davam valor ao médico mineiro Carlos
Chagas, mesmo ele tendo divulgado seus primeiros achados
cerca de vinte anos antes. No livro Sagarana, no conto "Duelo",
ao descrever o personagem Turíbio Todo, fica evidente esse
erro médico (Rosa, 1994, v. 1, p. 299):

Impossível negar a existência do papo: mas papo
pequeno, discreto, bilobado e pouco móvel - para
cima, para baixo, para os lados - e não o escandaloso
"papo demola, quando anda pede esmola"... Além do
mais, ninguém nasce papudo nem arranja papo por
gosto: ele resulta das tentativas que o grande
percevejo do mato faz para se tornar um animal
doméstico nas cafuas de beira-rio, onde há, também
cúmplices, camaradas do barbeiro, cinco espécies,
mais ou menos, de tatus. E, tão modesto papúsculo,
incapaz de tentar o bisturi de um operador, não enfea-
va o seu proprietário: Turíbio Todo era até simpático:
forçado a usar colarinho e gravata, às vezes parecia
mesmo elegante.

A doença de Chagas é uma doença infecciosa causada
pelo protozoário Trypanosoma cruzi, sendo transmitida pelo
triatoma, um percevejo popularmente conhecido como bar-
beiro. Já o bócio é uma doença carencial determinada pela falta
de iodo, que era muito comum nas regiões interioranas.

Inúmeros fatos relacionados à doença de Chagas se
devem às descobertas de Carlos Chagas, que foi homenageado,
fornecendo seu nome à nova enfermidade. Carlos Justiniano
Ribeiro Chagas era médico dos ferroviários que construíram a
estrada de Corinto a Pirapora, na região central deMinas Gerais.
Residia como itinerante em um vagão de uma maria-fumaça,
que era também seu laboratório e consultório. Nos anos de
1907 a 1909, descobriu a doença ao observar muitos pacientes
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com problemas cardíacos, associados à dificuldade de deglu-
tição e intestino preguiçoso.

Em um fato raro na história daMedicina, na qual geral-
mente cada pesquisador contribui em um aspecto específico do
problema investigado, Carlos Chagas ajudou na elucidação de
muitas questões obscuras em relação à doença de Chagas.
Identificou o inseto transmissor (o barbeiro); o agente causador
da moléstia (o protozoário); o reservatório silvestre (o tatu); os
hospedeiros (o homem e outros mamíferos); conseguiu visua-
lizar o parasita no sangue de uma criança (que se chamava
Berenice); reproduziu a doença em macacos; descreveu as alte-
rações observadas em autópsias de pacientes; delineou as prin-
cipais medidas preventivas, que para seu desgosto demoraram
décadas para ser implementadas.

Estranhamente, são raras as referências à doença de
Chagas na literatura de Guimarães Rosa. Surpreendemuito esse
fato, já que ele conviveu de perto com uma verdadeira re-
volução científica na história da Medicina, promovida pelo seu
conterrâneo e quase contemporâneo Carlos Chagas. No livro
Sagarana, no conto "São Marcos", há uma citação de passagem
à enfermidade, referida como "mal-de-engasgo", pois um dos
sintomas freqüentes é a dificuldade de deglutição (Rosa, 1994, v. 1,

p. 359): [...] e se curou de um mal-de-engasgo, trazendo a receita
médica no bolso, só porque não tinha dinheiro para a mandar
aviar.

Não cabe qualquer cobrança ao médico Guimarães
Rosa pelo seu equívoco no livro Sagarana. Havia, então, umpre-
conceito generalizado sobre as teorias de Carlos Chagas, que
ainda não tinham tido a aceitação nacional e internacional que
viria depois. Para exemplificar, o diretor da Faculdade de
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Medicina da Universidade de Minas Gerais à época da gra-
duação de Rosa, o grande clínico Alfredo Balena, cometia em
suas aulas um engano semelhante. Balena pesquisou e publi-
cou, em 1929, um artigo científico sobre a uncinariose, uma ver-
minose comum no interior mineiro - hoje chamada de
ancilostomíase -, e concluiu que ela provocava arritmias cardía-
cas. Todavia, foi verificado posteriormente que, por não reco-
nhecer que os pacientes estudados tinham também a doença
de Chagas, e que esta, sim, provocava arritmias cardíacas,
Balena chegou a conclusões errôneas, pois a ancilostomíase não
apresenta essa manifestação clínica. Ocorreu apenas a coin-
cidência do aparecimento de duas enfermidades em pacientes
que viviam em um mesmo ambiente rural, sem que uma fosse
determinante da outra.

No conto "Corpo fechado", do livro Sagarana, há outra
citação ao bócio (Rosa, 1994, v. 1, p. 385): Há, neste mundo, muito
tamanho de papo: pequi, pêra, laranja, coco da Bahia. Nos dias
atuais já não são tão frequentes, como antigamente, os porta-
dores de bócio, que é o aumento da glândula tireoide. Faltando-
lhe a substância básica, o iodo, a tireoide procura compensar a
baixa produção de seus hormônios com o aumento do próprio
volume. Com umamedida simples e barata, o iodo, por força de
lei, agora é obrigatoriamente adicionado nas salinas ao sal de
cozinha industrializado, evitando-se assim o problema.

A doença carencial chamada de bócio endêmico incidia
raramente em povos litorâneos, mas, caminhando-se em
direção ao interior do continente americano, devido à carência
de iodo em toda a região, ia se tornado cada vez mais preva-
lente. Os povoados de papudos fazem parte da história de
Minas Gerais, e são citados no Grande sertão: veredas (Rosa, 1994,

v. 2, p. 297): E ali era um povoado só de papudos e pernósticos. No
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contexto dessa frase, a palavra "pernóstico" é empregada com o
sentido popular de bobo, retardado, e não com a conotação
mais erudita de esnobe ou pretensioso.

E pode ser relembrada ainda a citação de um "anjo
papudo e idiota", do conto "O recado do morro", do livro No
Urubuquaquá, no Pinhém, uma associação que não era infre-
quente (Rosa, 1994, v. 1, p. 650).

Também no livro Sagarana, no conto "Duelo", o médi-
co Guimarães Rosa novamente semistura com o escritor. O per-
sonagem Cassiano Gomes foi dispensado do exército devido às
"más válvulas e maus orifícios cardíacos", e mais tarde desen-
volveu um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Não
poderia ser outra doença que não a febre reumática que, segun-
do médicos antigos, "lambia as juntas, porém, mordia o
coração", e que geralmente tem início na infância ou na juven-
tude. Cassiano, ao perseguir Turíbio Todo por motivo de vin-
gança, por longas cavalgadas, sente por fim o coração fraquejar
(Rosa, 1994, v. 1, p. 312):

Não é à toa, porém, que um cavaleiro, excluído das
armas por causa de más válvulas e maus orifícios
cardíacos, se extenua em raids tão penosos, na trilha
da guerra sem perdão. Cassiano sentiu que, agora, ao
menor esforço, nele montava a canseira. E, do meio-
dia para a tarde, não podiamais ficar calçado, porque
os tornozelos começavam a inchar.
Foi ao boticário e pediu franqueza.
- Franquezamesmo,mesmo, seu Cassiano? O senhor...
Bem, se isso incha de tarde e não incha nos olhos,mas
só nas pernas, é mau sinal...
- P'ra morrer logo?
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- Assim sem ser ligeiro... Lá p'ra o São-João do ano que
vem...Mas já indo empiorando um pouco, aí por volta
do Natal...

A citação "se não incha nos olhos,mas só nas pernas, é
mau sinal" é característica do edema da insuficiência cardíaca,
pois o paciente tende a assumir uma posição com o tronco sem-
pre elevado, ou seja, para melhor respirar evita a posição hori-
zontal, muitas vezes chegando a dormir sentado. Com isso, me-
lhora a capacidade respiratória, e o edema, pela ação da gravi-
dade, ficamais pronunciado nos pés, acometendo pouco a face.

Com dispneia progressiva, ou seja, com a "respiração
difícil de um cachorro veadeiro que volta da caça", Cassiano
Gomes teve que parar em umpovoado "de gentemiúda, amare-
lada ou amaleitada" (Rosa, 1994, v. 1, p. 312):

Mas, no caminho, foi piorando, e teve que fazer alto
no Mosquito - povoado perdido num cafundó de
entremorro, longe de toda a parte [...]
Pois foi lá que Cassiano Gomes teve o seu desarranjo,
com a insuficiência mitral em franca descompen-
sação. Desceram-no do cavalo e deram-lhe hospitali-
dade. E ele foi para um jirau, com a barriga de hidrópi-
co e a respiração difícil de um cachorro veadeiro que
volta da caça.

Novamente a expressão médica "insuficiência mitral
em franca descompensação", para confirmar o diagnóstico de
febre reumática. E "barriga de um hidrópico" significa que o
paciente já apresentava edema na cavidade abdominal, ou seja,
ascite, que faz parte do quadro da insuficiência cardíaca grave.

Em outra situação na obra rosiana é citado o termo
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"hidropisia". Trata-se da descrição do estado terminal de
Medeiro Vaz, no livro Grande sertão: veredas (Rosa, 1994, v. 2, p. 55):
A barriga dele tinha inflamadomuito,mas não era de hidropisia.
Era de dores. Aqui, o diagnóstico diferencial é feito com o olhar
"clínico" de Riobaldo, que distingue a ascite da insuficiência
cardíaca de outro quadro de distensão abdominal, que no caso
certamente era um câncer que estava vitimando o grande chefe
jagunço, considerado como o "Rei do Sertão". Também a per-
sonagem Siantônia, do conto "Faraó e a água do rio", do livro
Tutaméia, sofria de hidropisias e "em razão de enfermidade,
não saia da cama ou rede" (Rosa, 1994, v. 2, p. 575).

Epidemias do passado são também relembradas, como
a famigerada gripe espanhola, em 1918, que marcou a geração
de Rosa. Devido ao seu caráter de pandemia, provocoumilhares
de mortes no Brasil e milhões em todo o mundo. No livro
Primeiras estórias, no conto "O cavalo que bebia cerveja", há
uma referência ao "ano da espanhola" (Rosa, 1994, v. 2, p. 451):

Era homem estrangeiro. Deminhamãe ouvi como, no
ano da espanhola, ele chegou, acautelado e espanta-
do, para adquirir aquele lugar de todo defendimento,
e a morada, donde de qualquer janela alcançasse de
vigiar a distância, mãos na espingarda [...]

Quem descreveu com detalhes a gripe espanhola foi o
grandememorialista Pedro Nava, contemporâneo de Guimarães Rosa
na Faculdade deMedicina, sendo apenas cinco anosmais velho. Nava
presenciou a grande mortandade da "espanhola" ocorrida no Rio de
Janeiro, em 1918, porém Rosa, que na época tinha apenas 10 anos,
não conviveu de perto com a epidemia. Todavia, as histórias escu-
tadas dos adultos influenciaram o futuro escritor. Segue o relato de
Pedro Nava no livro Chão de ferro, um dos volumes de sua extensa
autobiografia (Nava, 1976, p. 199-201):
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Synochus catarrhalis era o nome de uma doença
epidêmica, clinicamente individualizada desde tem-
pos remotos e que periodicamente, cada vez com
maior extensão, assola a humanidade. Essa extensão
está relacionada à velocidade sempre crescente das
comunicações. [...] O nome gripe vem do meio do
século passado e foi primeiro empregado por
Sauvages, de Montpellier, tendo em conta o aspecto
tenso, contraído, encrespado, amarrotado - grippé -
que ele julgou ver na cara de seus doentes.
[...] Aterrava a velocidade do contágio e o número de
pessoas que estavam sendo acometidas. Nenhuma de
nossas calamidades chegara aos pés da moléstia
reinante: o terrível não era o número de causalidades
- mas não haver quem fabricasse caixões, quem os
levasse ao cemitério, quem abrisse covas e enterrasse
os mortos. O espantoso já não era a quantidade de
doentesmas o fato de estarem quase todos doentes e
impossibilitados de ajudar, tratar, transportar comi-
das, vender gêneros, aviar receitas, exercer, em suma,
os misteres indispensáveis à vida coletiva.

Ficarão para sempre na memória da humanidade os
riscos das pandemias como as do passado. Isso talvez explique a
preocupação, que ninguém com segurança pode classificar
como excessiva, com o surgimento de novos agentes infec-
ciosos. Em tese, não estamos imunes a novas epidemias, que
podem se apresentar com gravidade imprevisível.

Outro fato relacionado às enfermidades do passado é
descrito no livro Grande sertão: veredas, na penosa travessia
dos jagunços pelo Liso do Sussuarão, uma grande área de
caatinga no sul da Bahia, próxima à divisa com Minas Gerais
(Rosa, 1994, v. 2, p. 40):Muitos estavam doentes, sangrando nas gen-
givas, e com manchas vermelhas no corpo, e danado doer nas
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pernas, inchadas. Tratava-se, com certeza, do escorbuto, que é
a deficiência de ácido ascórbico, ou seja, de vitamina C, que é
obtida pelo organismo a partir principalmente da ingestão de
frutas cítricas. O quadro clínico apresenta-se com sangramento
nas gengivas, petéquias, equimoses e púrpuras, que são "man-
chas vermelhas no corpo", e dor à manipulação dos membros,
em especial os inferiores, como destacado por Rosa, em conse-
quência de hemorragias subperiósticas, já que o tecido ósseo
também é acometido.

Todavia, essa manifestação coletiva de escorbuto nos
jagunços é, sem dúvida, um exagero de Guimarães Rosa, per-
feitamente permissível, como uma licença poética do autor.
Alguns dias de privação da vitamina C não levariam ao escorbu-
to, que surge em quadros crônicos de carência. No passado, a
doença foi chamada de "mal do mar", pois acometia os mari-
nheiros nas viagens transoceânicas que duravam várias sema-
nas, sendo que a população de bordo era submetida a uma ali-
mentação à base apenas de carne salgada e biscoitos, sem fru-
tas. O temido Liso do Sussuarão, situado no sudoeste da Bahia,
apesar de ser uma região de extrema aridez, uma caatinga
quase desprovida de vegetação, tem, comprovadamente, uma
largura de algumas dezenas de quilômetros. O tempo gasto em
uma travessia a cavalo, como no livro Grande sertão: veredas,
mesmo com os jagunços sendo submetidos a uma alimentação
precária, não seria suficiente para provocar as manifestações
hemorrágicas e dolorosas da doença.

Outra passagem do mesmo livro quemerece comentário
é o quadro de hipercarotenemia que apresentavam alguns
moradores das veredas do vale do rio Paracatu, os catrumanos.
Devido ao consumo diário da polpa amarela do buriti, rica em
caroteno,muitos tinhamnapeleum tomamarelado (Rosa,1994,v.2,p.245):
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Quase que cada um era escuro de feições, curtidos
muito, mas um escuro com sarro ravo, amarelos de
tanto comer só polpa de buriti, e fio que estavam
bêbados, de beber tanta saeta.

"Sarro ravo" significa pele com rugas, e "saeta" é uma
bebida alcoólica, comum no norte de Minas, nas regiões dos
buritis, feita com a polpa do coco dessa palmeira. Como curiosi-
dade, crianças sadias que ingerem diariamente grande quanti-
dade de mamão, cenoura e abóbora desenvolvem uma cútis
amarelada, que nada tem a ver com a icterícia, ou com a ane-
mia, sendo um achado sem qualquer significância clínica. Nada
a contraindicar em relação a esse hábito alimentar.

Várias outras enfermidades fazem parte da literatura
rosiana, como, por exemplo, a enxaqueca e o "mal de próstata",
citados no livro Sagarana, no conto "Traços biográficos de Lalino
Salãthiel" (Rosa, 1994, v. 1, p. 269):

Correram uns dias, muito calmos, reinando a paz na
fazenda, porque o Major teve a sua enxaqueca, e
depois o seumal de próstata. Já sem dores,mas ainda
meio perrengue, passava o tempo no côncavo gene-
roso da cadeira-de-lona, com pouco gosto para
expansões.

A erisipela, doença bacteriana que ataca a pele, tam-
bém teve seu lugar no livro Sagarana, no conto "Corpo fechado"
(Rosa, 1994, v. 1, p. 382):Morreu de erisipela na cara [...]. Se hoje essa
infecção raramente mata, certamente não foi essa a realidade
na era pré-antibiótica, quando, dentre os inúmeros recursos
disponíveis e recomendados, somentemostraram eficácia com-
provada as compressas de água quente. A aplicação de pó de
mofo na área acometida, que podia trazer algum benefício (a
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ação curativa seria devido a alguns fungos produtores de peni-
cilina?), resultavam, porém, em efeitos colaterais perigosos, às
vezes provocando fenômenos alérgicos fatais.

O reumatismo é valorizado na triste personagemMaria
Behú, do livro Noites do sertão, no conto "Buriti" (Rosa, 1994, v. 1, p.

955-6):

E entanto Maria Behú adoecera, nas dores de um
reumatismo tão forte, mandaram buscar médico,
todos se reuniram no quarto de Behú, tanto carinho
lhe davam; e ainda agora ela mal se levantava da
cama, dia de sol, amparada em alguém e segurando
uma bengala alta.

Riobaldo, quando teve a oportunidade de relatar sua
vida ao interlocutor que nunca aparece no livro Grande sertão:
veredas, ou seja, quando estava no "range rede" a se lembrar
saudosa e sofridamente do passado, também reclama de um
reumatismo (Rosa, 1994, v. 2, p. 16): Mas minha velhice já principiou,
errei de toda conta. E o reumatismo [...].

Mais uma enfermidade, a epilepsia, é descrita no
Grande sertão: veredas, no relato das crises convulsivas, ou
"ataques", dos jagunços Zé Vital e Felisberto. O primeiro, após a
crise, ficava "semi-morto", ou seja, com o característico estado
torporoso pós-comicial. O outro, o Felisberto, seria certamente
candidato a uma neurocirurgia para a extração de uma bala
"encravada na vida de seus encaixes e carnes", mas impossível
de ser realizada naquela época (Rosa, 1994, v. 2, p. 258-9):

Não digo por um Zé Vital, que tornava a dar ataque,
dos de entortar boca escumante e se esbracejar e
espernear [...] E mais conto o que com um Felisberto
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se dava. Assaz em aparências de saúde, mas tendo
sido baleado na cabeça, fazia já alguns anos; uma
bala de garrucha - a bala de cobre, se dizia - que esta-
va encravada na vida de seus encaixes e carnes, em
ponto onde ferramenta de doutor nenhum não
alcançava de escrafunchar. Aí, com o intervalo dos
meses, e de repente, sem razão entendível nenhuma,
a cara desse Felisberto se esverdeava, até os dentes,
de azinhavres, ficava mal. Ao que os olhos inchavam,
tudo fuscado em verde, uma mancha só, o muito
grande. O nariz entupia, inchado. Ele tossia. E horror
de se ver, o metal do esverdeio. Daí, feito flor de joa-
ninha-silva em muito sol, do meio dia para a tarde,
virava era azul. Aquilo era para poder sarar? Quando
que? A tosse de um garrote entisicado. Dizia naquelas
horas que estava sem visiva, nada não enxergava. A
maior felicidade era ele não saber quem tinha acerta-
do nele aquela bala, não carecer de imaginar onde
era que tal pessoa estava, nem de ódio constante de
repensar nela.

Também no Grande sertão: veredas, o relato da elefan-
tíase, que é uma parasitose que provoca um aumento exagera-
do, por linfedema, dos membros inferiores, e da dificuldade
visual determinada pela opacificação do cristalino, a catarata
(Rosa, 1994, v. 2, p. 20):

De sorte que, então, olhe: o Firmiano, por apelidado
Piolho-de-Cobra, se lazarou com a perna desconforme
engrossada, dessa doença que não se cura; e não en-
xergava quasemais, constante o branquiço nos olhos,
das cataratas.

Riobaldo fala ainda de uma família e filhos com
focomelia, que é o nascimento de crianças com membros rudi-
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mentares, síndrome rara, que ficou famosa com o aparecimen-
to de milhares de casos decorrentes do uso de talidomida pela
mãe, durante a gravidez (Rosa, 1994, v. 2, p. 43):

Mire veja: um casal, no Rio do Borá, daqui longe, só
porquemarido emulher eram primos carnais, os qua-
tro meninos deles vieram nascendo com a pior trans-
formação que há: sem braços e sem pernas, só os
tocos...

O uso de termos técnicos, como "sístole", "asma",
"marasmo", "vitiligo", dentre inúmeros outros, é frequente e se
encaixa no texto de maneira perfeita, sem comprometer a
forma literária, pelo contrário, como uma originalidade a mais
na descrição. No primeiro conto do livro Sagarana, "O burrinho
pedrês", a palavra "sístole" é utilizada para descrever uma
repentina enchente de um rio, que engoliu ematou vários cava-
leiros, um fato real do qual Rosa tomou conhecimento na infân-
cia (Rosa, 1994, v. 1, p. 239):

- Arreda, Francolim! deixa eu passar!
Mas um rebojo sinuoso separou-os todos. O córrego
crispou uma sístole violenta. E ninguém pôde mais
acertar o caminho.

Uma alusão à asma aparece logo em seguida, no mesmo
livro Sagarana, no conto "São Marcos", ao se referir a um
"mameluco cambota" (Rosa, 1994, v. 1, p. 363): [...] asmático como
um fole velho [...]. E no conto "Minha gente", do mesmo livro, a
palavra "cataplasma" é empregada inusitadamente, para
expressar o aborrecimento com o prolongar, aparentemente
eterno, de uma chuva. No enredo, faz presença marcante o ca-
racterístico clima chuvoso, frio e nevoento da região de Itaguara
nos anos de 1930 (Rosa, 1994, v. 1, p. 341): Mas, cataplasma! Já
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começa a chover outra vez.

Também em uma comparação peculiar, o termo
"cautério", instrumento cirúrgico que faz uso de uma haste
aquecida para queimar tecidos do corpo, é utilizado em relação
a uma pessoa inconveniente, no conto "Dão-Lalalão", do livro
Noites do sertão (Rosa, 1994, v. 1, p. 832): Ela tãozinha de bonita [...]
e aceitando o preto Iládio [...] Ah, esse cautério!

No livro Sagarana, no conto "São Marcos", a palavra
"hirsuto", que significa pelos abundantes, deixa de designar
apenas seres humanos, para ser usada na descrição de uma
folha (Rosa, 1994, v. 1, p. 366): Omeu caminho desce, contornando as
moitas de assa-peixe e do unha-de-boi esplêndido, com flores de
imensas pétalas brancas, e folhas hirsutas, refulgindo.

No Grande sertão: veredas, o jagunço Treciziano,
desafeto de Riobaldo, que teve dematá-lo para não morrer, era
"fraco das paciências", "padecia de erupções e dartros", e era
"homem zuretado". Erupções cutâneas generalizadas são mani-
festações frequentes nos casos de dermatites alérgicas. "Dartro"
é uma palavra de origem francesa (dartre), que significamancha
efêmera. É usada em Medicina para identificar máculas
hipocrômicas de fundo alérgico, que geralmente aparecem no
rosto e nosmembros superiores, que recebem o diagnóstico de
dartro volante ou pitiríase alba. E "zuretado" é um nome popu-
lar para um indivíduo meio amalucado (Rosa, 1994, v. 2, p. 325):

Ali esse Treciziano era fraco de paciências; ou será
que estivesse curtindo mais sede do que os outros -
segundo esse tremor das ventas - e pegou amalucar?
Diziam que ele criava dor-de-cabeça, e padecia de
erupções e dartros. Ele estava falando contra comigo,
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reclamando, gritou uma ofensa. Homem zuretado,
esbraseia os olhos.

Mais palavras técnicas da área médica, como "con-
sumpção" e "marasmo" são utilizadas no conto "Páramo", do
livro Estas estórias (Rosa, 1994, v. 2, p. 871): E esse ia ser um tempo de
deperecimento e consumpção, demarasmo. São empregadas no
sentido de prostração, lassidão e imobilidade, que o autor sen-
tiu antes de se adaptar às grandes altitudes nos Andes colom-
bianos.

Um indivíduo tolo, ou mesmo idiota, recebe a denomi-
nação de �pancrácio� no Sagarana, no conto "A hora e vez de
Augusto Matraga", (Rosa, 1994, v. 1, p. 434): Fora assim desde meni-
no, umameninice à louca e à larga, de filho único de pai pancrá-
cio. Com o mesmo sentido é empregada a palavra "prascóvio"
na primeira página do Grande sertão: veredas (Rosa, 1994, v. 2, p. 11):
Povo prascóvio. E também Riobaldo, mais adiante, a utiliza para
se referir ao um jagunço abobalhado (Rosa, 1994, v. 2, p. 121):Que era
que eu ia fazer, às fugas com aquele prascóvio, pelo sul e pelo
norte, nos sertões da Jaíba? A palavra "sandeu", que vem de
sandice, é utilizada também com a conotação de palerma (Rosa,

1994, v. 1, p. 767):Mas o Placidino, que o estivera olhando,mais que
nunca boquiaberto e sandeu, fugia de questão [...].

Outra palavra do vocabulário médico, atualmente
pouco utilizada, é "tartamudo", que significa gago. Aparece no
livro Sagarana, no conto "A hora e vez de Augusto Matraga"
(Rosa, 1994, v. 1, p. 450): [...] interpelou-o o Zeferino, quemultiplicava
as sílabas, com esforço, e, como tartamudo teimoso, jogava, a
cada sílaba, a cabeça para trás. Também no conto "Palhaço da
boca verde", do livro Tutaméia, a palavra "tartamudo" é empre-
gada novamente em outro personagem (Rosa, 1994, v. 2, p. 641).
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No poema "Roxo", do livro Magma, a palavra
"equimose" é usada para descrever a cor das fitas púrpuras
colocadas nas coroas de flores que homenageiam um defunto
(Rosa, 1997, p. 59):

Passou pelas olheiras fundas,
pousou nos ramalhetes de saudades,
tocou nas fintas das coroas, longas
como equimoses...

No mesmo livro, no poema "Vermelho", ao descrever
uma pomba, usa as palavras "artéria" e "palpitação" (Rosa, 1997, p. 52):

De debaixo das plumas, vem o jorro
enérgico, da foz de uma artéria:
e a mancha transborda, chovendo salpicos,
a cada palpitação.

Mais de uma vez é empregada a palavra "zigoma", em
uma referência ao osso malar, como no conto "Os chapéus
transeuntes", do livro Estas estórias (Rosa, 1994, v. 2, p. 756):
Assomava dum claro-escuro a cara e cabeça, com muitos ossos
- muito queixo, muito de crânio, muito de testa e arcadas sobre
os olhos,muitos zigomas - muita caveira. E no conto "Cipango",
do livro póstumo Ave, palavra, ao se referir aos imigrantes
japoneses (Rosa, 1994, v. 2, p. 1.011): [...] indescoráveis amarelos,
cabelos ouriçados, caras zigomáticas, virgulados olhos obvexos.

"Fácies" é um termo da semiologia médica que signifi-
ca o aspecto geral de um paciente, ou de qualquer ser vivo. É
citado no livro Primeiras estórias, no conto "O espelho" (Rosa,

1994, v. 2, p. 440): Parecer-se cada um de nós com determinado
bicho, relembrar seu fácies, é fato.
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No conto "Darandina", do mesmo livro, também
aparece "fácies", no comentário de um estagiário de Medicina
sobre um indivíduo que estaria louco (Rosa, 1994, v. 2, p. 484):
Aspecto e fácies nada anormais. E ainda, em mais uma citação,
agora para animais, a palavra é empregada na descrição da cas-
cavel no conto "Bicho mau", do livro Estas estórias (Rosa, 1994, v. 2,

p. 855): Tanto, que está quieta. Mas, se olhada muito, parece
retroceder, vai recuando, fugindo, em duração e extensão, se a
gente não resistir adianta-se para o trágico fácies.

Detalhes do aspecto de animais, fazendo-se compara-
ções anatômicas, são empregados na descrição de um polvo. Os
termos "esfincteriano" e "traqueia", presentes no conto
"Aquário", do livro Ave, palavra, são palavras típicas do lingua-
jar médico (Rosa, 1994, v. 2, p. 1.078): Saindo de um saco, que pulsa
igual, abre-se e reclui-se, esfincteriana, a boca: tubo amputado,
coto de traquéia de um degolado. Assim como no conto "Zôo",
do mesmo livro, Guimarães Rosa usa a comparação de máculas
acrômicas com o vitiligo, ao descrever as focas (Rosa, 1994, v. 2, p.

1.143): Sarapintam-se de vitiligo ou de sinais de queimaduras.

No conto "Sanga Puytã", que é o nome de uma
cidadezinha paraguaia, texto que faz parte do livro Ave, palavra,
Rosa usa a palavra "osmose", no sentido de contato, proximi-
dade com uma região e com um povo indígena. Tecnicamente,
osmose é o nome dado ao movimento da água entremeios com
concentrações diferentes de solutos separados por uma mem-
brana semipermeável. O conto descreve a viagem que fez ao
pantanal mato-grossense, em 1947, e suas impressões iniciais
sobre a fronteira do Brasil com o Paraguai (Rosa, 1994, v. 2, p. 934):
Distamos ainda, verdade, da zona de osmose, onde nos falará
uma língua bizarra com vogais tecladas [...]
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"Letargo" é usado fora do contexto humano, como se a
natureza estivesse em sonolência. A comparação aparece no
livro Noites do sertão, no conto "Buriti" (Rosa, 1994, v. 1, p. 903): O
Brejão engana com seu letargo.

O emprego de temos populares, com conotação médi-
ca, é frequente.Muito comum antigamente era o uso da palavra
"mofino", para significar uma pessoa doentia, enfermiça. No
Sagarana, no conto "A hora e vez de Augusto Matraga", é usada
para descrever uma criançamagra,mimada e irritadiça, filha do
personagem principal do conto (Rosa, 1994, v. 1, p. 435): E, assim,mal
madrugadinha escassa, partiram as duas - Dona Dionora, no
cavalo de silhão, e a Mimita, mofina e franzina, carregada à
frente da sela do camarada Quim. E no livro No Urubuquaquá,
no Pinhém, no conto "Cara-de-bronze", novamente o emprego
da palavra (Rosa, 1994, v. 1, p. 675): Vi. Ele foi amofim e voltou bizarro,
com cores boas...

Outro sentido para a palavra "mofino" é empregado
por Rosa no Grande sertão: veredas (Rosa, 1994, v. 2, p. 282): Da
amizade de Diadorim eu possuía completa certeza. E mais não
me amofinei. No contexto dessa frase, "não me amofinei" quer
dizer manter-se persistente. E pode ser garimpada mais uma
palavra derivada de mofino, agora no sentido usual de estar
adoentado, também na fala de Riobaldo, referindo-se nova-
mente a Diadorim (Rosa, 1994, v. 2, p. 103):

Eu não podia tão depressa fechar meu coração a ele.
Sabia disso. E ele curtia um engano: pensou que eu
estava amofinado, e eu não estava. O que era sisudez
de meu fogo de pessoa, ele tomou por mãmolência.

O termo popular "escandecido", que significa estar
com inflamação, é também utilizado (Rosa, 1994, v. 1, p. 450): [...]mas
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eu ando muito escandecido e meu estômago não presta p'ra
mais... Essas são palavras do chefe jagunço seu Joãozinho Bem-
Bem, no conto "A hora e vez de AugustoMatraga", de Sagarana,
personagem que impressionou Graciliano Ramos e fez com que
este vaticinasse um futuro promissor para Guimarães Rosa.
Graciliano escreveu em 1946, em uma crônica sobre o recém-
lançado livro Sagarana (Ramos, 1974, p. xvii): Certamente ele fará um
romance, romance que não lerei, pois, se for começado agora,
estará pronto em 1956, quando meus ossos começarem a
esfarelar-se.

De fato, sua premonição se confirmou, pois Graciliano
Ramos morreu em 1953, e três anos depois seria publicado o
livro Grande sertão: veredas, que retomou o tema de grupos de
jagunços a perambular pelo sertão de Minas Gerais.

"Mazelar" é outro verbo de uso popular que surge fre-
quentemente, dada a dura vida dos jagunços no Grande sertão:
veredas (Rosa, 1994, v. 2, p. 244): Doenças e doenças! Nosso pessoal,
montão deles, pegou a mazelar.

"Roncolho", que significa ter apenas um testículo,
aparece em um vaqueiro no conto "A estória de Lélio e Lina", do
livro No Urubuquaquá, no Pinhém (Rosa, 1994, v. 1, p. 735):

- "E o Placidino?" - "Bom rapaz. Você sabe, ele há uns
três anos, faz, passou por uma desgraça: levou uma
guampada de vaca, nas partes, teve um grão arranca-
do a chifre, Virgem! O bago pulou no ar, foi parar pen-
durado num ramo de árvore..." - "Coitado! E ele
esfriou? -"Bom, prejudicar de todo a homência dele,
não teve esse perigo. Você vai ver como ele vive lá nas
"tias". Mas, como todos sabem que ele é roncolho,
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agora não tem coragem de namorar moça nenhuma
mor de se casar..."

"Sarrido", que popularmente é sinônimo de dispneia
intensa, ou mais, de estertor de moribundo, aparece no livro
Grande sertão: veredas, no momento da morte do chefe
Medeiro Vaz (Rosa, 1994, v. 2, p. 56): A morte pôde mais. Rolou os
olhos; que ralava, no sarrido.

A palavra "resfriado" não é utilizada no sentido médico
de virose respiratória, e, sim, no significado popular de local
úmido. Aparece duas vezes no Grande sertão: veredas, com esse
mesmo sentido (Rosa, 1994, v. 2, p. 241): Nós estávamos na beira do
cerrado, cimo donde a ladeirinha do resfriado principia [...] E,
ainda, em outro momento do relato de Riobaldo (Rosa, 1994, v. 1, p.

727): Os cavaleiros tomavam pelameia-encosta de um resfriado,
e na vereda abaixo os buritis estalavam de verde novo [...]

Plantas medicinais e medicamentos naturais são valo-
rizados com constância por Rosa. São recomendados em várias
situações, desde tratamentos contra feitiçaria, disenteria, tísica,
passando por combate aos extremos febris da malária, e até
mesmo em picadas de cascavel. Como no conto "São Marcos",
de Sagarana, trecho já citado anteriormente, na tentativa de
cura de um mal-olhado (Rosa, 1994, v. 1, p. 360):

[...] mas a mulher não parava de gritar, e..., qu'é de
remédio?! Nem angu quente, nem fomentação, nem
bálsamo, nem emplastro de folha de fumo com azeite-
doce, nem arnica, nem alcanfor!...

A receita com arnica e bálsamo, ambos com efeito anti-
inflamatório, além de outras propriedades, é repetida no
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Grande sertão: veredas, quando Riobaldo se sentiu adoentado
(Rosa, 1994, v. 2, p. 207):

Uns recomendavam arnica-do-campo, outros aconse-
lhavam emplastro de bálsamo, com isso rente se sara-
va. Aí, Raimundo Lé garantiu cura com erva-boa.Mas
onde era que erva-boa se ia achar?

No livro No Urubuquaquá, no Pinhém, no conto "O
recado do morro", Seu Olquiste, provavelmente o cientista
Peter Lund,maravilha-se com a profusão de plantas em um país
tropical, bem diferente da monótona vegetação de sua terra
natal, a Dinamarca (Rosa, 1994, v. 1, p. 619):

Ao dito, seu Olquiste estacava, sem jeito, a cavalo não
se governava bem. Tomava nota, escrevia na cader-
neta; a caso, tirava retratos. A gameleira grande está
estrangulando com as raízes a paineira pequena! - ele
apreciava, à exclama. Colhia com duas mãos a rama-
gem de qualquer folhinha campã sem serventia para
se guardar: de marroio, carqueja, sete-sangrias,
amorzinho-seco, pé-de-perdiz, joão-da-costa, unha-
de-vaca-roxa, olhos-de-porco, copo-d'água, língua-
de-tucano, língua-de-teiú. Uma hora, revirou de cor-
rer atrás, agachado, feito pegador de galinha,
tropeçando no bamburral e espichando tombo, só por
ter percebido de relance, inho e zinho, fugido no
balango de entre as moitas, o orobó de um nhambu.

O marroio é considerado como expectorante e diuréti-
co; a carqueja é usada para diarreia e má digestão; a sete-san-
grias, cujo nome deriva da antiga prática médica de fazer san-
gria - e o chá dessa planta equivalia a sete delas -, é usada para
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diarreia; a unha-de-vaca pode ter algum benefício no diabetes.
Outras plantas citadas no texto anterior são nomes regionais de
difícil identificação.

No conto "Bicho mau", do livro Estas estórias, o
calomelano, que é uma medicação purgativa à base de mer-
cúrio, é empregado em picada de cascavel (Rosa, 1994, v. 2, p. 865):
Não teriam, acaso, dado ao doente algum remédio de curan-
deiro? Garrafadas, calomelano com caldo de limão?

O curandeiro é chamado por Rosa também pelo nome
indígena de "puçanguara". Com eles, sempre teve um bom rela-
cionamento, desde a amizade duradoura que construiu em
Itaguara com Seu Nequinha, personagem citado anteriormente.
No Grande sertão: veredas, Riobaldo sempre fala respeitosa-
mente do companheiro Raimundo Lé, que o socorreu várias
vezes com suas medicações (Rosa, 1994, v. 2, p. 206): Raimundo Lé,
puçanguara, entendido de curar qualquer doença [...]

Ainda no Grande sertão: veredas, chás demacela, erva-
doce e losna são recomendados pelo jagunço Paspe, porém, de
uma vez, sem resultados benéficos em Riobaldo. Não foram efi-
cazes contra doenças da mente, já que seu mal-estar se devia a
ciúmes de Diadorim, que se ausentara por vários dias, sem avi-
sar, para se curar solitariamente de um ferimento à bala (Rosa,

1994, v. 2, p. 153):

Umme disse que eu estava estando verde,má cara de
doença - e que devia de ser de fígado. Pode que seja,
tenha sido. O Paspe, que cozinhava, cozinhou para
mim os chás: o demacela, o de erva-doce, o de losna.
Oi. Dor,mesmo, nenhuma eu não tinha. Somente per-
rengueava.
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Mais uma vez, no texto anterior, o uso de "perrenguea-
va". Interessante é que o verbo "perrenguear" é citado várias
vezes em toda a sua obra, inclusive no elaborado discurso de
posse de Guimarães Rosa na formalíssima Academia Brasileira
de Letras, pouco antes de morrer.

Nosso grande escritor sempre foi, também, um mestre
na arte de inventar palavras. Por exemplo, para se expressar
sobre um momento de mau humor, cria com toda propriedade
a palavra "desfígado", no conto "Fantasmas dos vivos", do livro
Ave, palavra (Rosa, 1994, v. 2, p. 1.133-4): Ponderei-me tudo não pas-
sasse de impressão equivocada,maus olhosmeus ou desfígado,
volúveis vagas circunstâncias.

Para se referir a uma pessoa insistente, inventou o
verbo "sarnar", a partir da dermatose sarna, ou escabiose, que
tem como característica um prurido constante e incômodo (Rosa,

1994, v. 1, p. 647): O Ivo não quis - por esperança demaior dinheiro,
sarnava de ficar até o fim. Bem a propósito, no conto do qual se
retirou o trecho, "O recado do morro", do livro No
Urubuquaquá, no Pinhém, o personagem Ivo é inconveniente,
mau caráter e provoca um grave conflito no final. Também ao se
referir a um vaqueiro, Rosa reutiliza a palavra no conto "Sota e
barla", do livro Tutaméia (Rosa, 1994, v. 2, p. 689): Desordeiro sarna-
va por exemplo um Rulimão [...].

Outra palavra inventada é "protomédico", no sentido
de médico muito importante, usada no livro Estas estórias, no
conto "Os chapéus transeuntes" (Rosa, 1994, v. 2, p. 754):
Protomédico de região vasta, e de toda a fama, residia o supra
doutor em distante cidade, sumamente.

E ainda criou "psiquiatrista", derivado de psiquiatra, no
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livro Primeiras estórias, no conto "Darandina" (Rosa, 1994, v. 2, p.

486): [...] tão certo que até o dr. Diretor em seus créditos e
respeitos vacilasse - psiquiatrista. Também, no mesmo conto, a
palavra "psiquiartista", ao se referir ao louco que é o persona-
gem principal do conto "Darandina", quando este finalmente
desceu da árvore, "nu, adão, nado, psiquiartista" (Rosa, 1994, v. 2, p.

492).

Inventou a palavra "prostitutriz", unindo prostituta
com meretriz, no Grande sertão: veredas (Rosa, 1994, v. 2, p. 241):
Igual gostava de Nhorinhá - a sem mesquinhice, para todos for-
mosa, de saia cor-de-limão, prostitutriz.

Por fim, no livro Grande sertão: veredas, o que seria a
"doença do toque"? Foi citada por Riobaldo ao se lembrar de uma
carta recebida anos após ter sido enviada a ele (Rosa, 1994, v. 2, p. 68):

Último, que me veio com ela [a carta], quase por
engano de acaso, era um homem que, por medo da
doença do toque, ia levando seu gado de volta do
gerais para a caatinga, logo que chuva chovida.

Guimarães Rosa destacou a palavra "toque", que no
texto original está em itálico, enquanto o restante da frase está
com a letra em fonte normal. O relato se refere a um bilhete
enviado para Riobaldo pela saudosa e fugaz Nhorinhá, e que
demorou vários anos em "algibeiras e capangas", para ser
entregue por "tropeiros e viajores" que cruzavam o sertão.

Doença do toque é um nome incomum para o carbún-
culo, também chamado de antraz, doença causada por bac-
térias, que atacam vários animais e, raramente, o homem. O
nome popular deve-se ao fato de que a moléstia provoca no
organismo grandes nódulos, que crepitam ao serem "tocados",
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devido à produção de gás no interior da lesão. O problema está
hoje praticamente controlado pela vacinação dos rebanhos e de
seres humanos que estejam em situações especiais de risco.

Como curiosidade, o antraz foi empregado como arma
biológica em guerras do passado, como na Primeira Guerra
Mundial, quando cidades inteiras foram contaminadas. Em
1925, em um encontro internacional que ficou conhecido como
a Convenção de Genebra, proibiu-se o emprego de armas
biológicas e químicas pelos exércitos regulares, o que nem sem-
pre foi acatado. Nos últimos anos ocorreram nos Estados Unidos
várias tentativas de ataques individuais, por meio do envio pelo
correio de correspondências recobertas com esporos do antraz,
que provocaram cinco mortes.

O restante do citado trecho de Riobaldo é facilmente
compreensível, pois o boiadeiro estava levando seu gado "de
volta do gerais", que é o cerrado, com suas árvores tortuosas e
esparsas - porém recebendo uma quantidade razoável de chuva
- que ocupa grande parte do sertão, "para a caatinga", que são
faixas de vegetação rasteira em um climamais árido e seco, que
invadem o cerrado mineiro e baiano em algumas áreas. De fato,
o bacilo do antraz necessita de uma boa umidade no solo para
germinar.
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Capítulo 9

À guisa de considerações derradeiras

m 1967, Guimarães Rosa seria indicado ao Prêmio
Nobel de Literatura pelos seus editores na Alemanha,
França e Itália. Todavia, sua morte prematura, que

ocorreria no mês de novembro do mesmo ano, abortou o
processo. A essa altura, seus livros já corriam mundo e haviam
sido traduzidos, além do alemão, francês e italiano, para o
inglês, o espanhol e o sueco.

Analisando-se em ordem cronológica a sua obra, pode
ser identificada constantemente a influência da sua formação
médica sobre aquilo que escrevia. Por exemplo, nos poemas de
seu primeiro livro, Magma, com frequência podem ser encon-
tradas palavras do vocabulário médico, como "fêmures de
homens primitivos" (Rosa, 1997, p. 36). Em outro poema do mesmo
livro, certamente como uma lembrança de seu tempo de labo-
ratório na Faculdade de Medicina, emprega as palavras "alcali-
na", "ácida", "tornassol" e "tubo de ensaio" (Rosa, 1997, p. 125). Por
esse livro Rosa foi classificado em primeiro lugar em um concur-
so de poesia promovido pela Academia Brasileira de Letras, em
1936. Todavia, o autor não permitiu sua publicação, que ocor-
reu apenas em 1997, portanto, trinta anos após sua morte e
sessenta anos após ter sido escrito.

E
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Também no livro Sagarana a Medicina entremeia os
textos, como no conto "Traços biográficos de Lalino Salãthiel".
Em uma passagem são descritos detalhes da anatomia humana
dignos de um profundo conhecedor (Rosa, 1994, v. 1, p. 265):

Porque, ainda mais, o Estevão era de Montes Claros,
e, pois, atirador de lei, e estava sempre concentrado,
estudando modos de aperfeiçoar um golpe seu: pon-
taria bem no centro da barriga; para acertar no umbi-
go, varar cinco vezes os intestinos, e seccionar a
medula, lá atrás.

As comparações poéticas são abundantes, mesmo
quando Rosa emprega termos médicos de difícil pronúncia. Por
exemplo, ainda em Sagarana, no conto "São Marcos", escreve
"acromegálico", para se referir à extremidade de tamanho
exagerado (Rosa, 1994, v. 1, p. 361): [...] para estudar o treino de con-
centração do jaburu acromegálico [...] No mesmo conto, usa a
imagem dos brônquios na descrição de uma árvore (Rosa, 1994, v.

1, p. 370): [...] e uma cajazeira que oscila os brônquios verdes no
alto das forquilhas superpostas. Aliás, os médicos usam a
expressão "árvore brônquica" para se referir ao conjunto da
traqueia, brônquios e bronquíolos.

E, para uma última citação do livro Sagarana, ao fazer
uma brincadeira com versos em um tronco de bambu, o per-
sonagem do conto "São Marcos" solta, sem alarde, no meio do
texto, uma frase lapidar, uma das máximas da literatura rosiana
(Rosa, 1994, v. 1, p. 367): E não é sem assim que as palavras têm canto
e plumagem.

No "Campo geral", primeiro conto do livro Manuelzão
e Miguilim, o autor Guimarães Rosa, já adulto, consegue com
perfeição narrar com o olhar, o sentimento e o palavreado de
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uma criança. É o personagemMiguilim, que fala de sua infância,
de suas tristezas e de suas poucas alegrias, de sua numerosa
família e dos raros vizinhos, no sertãozinho isolado onde viviam,
no Mutum (Rosa, 1994, v. 1, p. 465), [...] num covoão em trecho de
matas, terra preta, pé de serra. Guimarães Rosa o elegeu como
seu texto predileto e confessou que chorava sempre que o relia.
E colocou no personagem principal a miopia, que é recorrente
em sua obra literária, e o trecho adiante tem tudo a ver com sua
própria infância (Rosa, 1994, v. 1, p. 542):

Mas, então, de repente, Miguilim parou em frente do
doutor. Todo tremia, quase sem coragem de dizer o
que tinha vontade. Por fim disse. Pediu. O doutor
entendeu e achou graça. Tirou os óculos, pôs na cara
de Miguilim.
E Miguilim olhou para todos, com tanta força. Saiu lá
fora. Olhou os matos escuros de cima do morro, aqui
a casa, a cerca de feijão-bravo e são-caetano; o céu, o
curral, o quintal; os olhos redondos e os vidros altos
da manhã. Olhou, mais longe, o gado pastando perto
do brejo, florido de são-josés, como um algodão. O
verde dos buritis, na primeira vereda. O Mutum era
bonito? Agora ele sabia. Olhou Mãitina, que gostava
de o ver de óculos, batia palmas-de-mão e gritava: -
"Cena, Corinta!..." Olhou o redondo das pedrinhas,
debaixo do jenipapeiro.
Olhava mais era para Mãe. Drelina era bonita, a
Chica, Tomezinho. Sorriu para Tio Terez. - "Tio Terez,
o senhor parece com Pai..." Todos choravam. O
doutor limpou a goela, disse: - "Não sei, quando eu
tiro esses óculos, tão fortes, atémeus olhos se enchem
d'água..." Miguilim entregou a ele os óculos outra
vez. Um soluçozinho veio. [...]

No livro No Urubuquaquá, no Pinhém, no conto "O
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recado do morro", Rosa cria um personagem que em tudo se
assemelha ao naturalista dinamarquês Peter Lund. No conto, é
o curioso seo Alquiste, ou Olquiste, que se interessa por todo
tipo de plantas e de bichos. Na vida real, Lund era também
míope e pesquisou por vários anos uma grande área da região
central de Minas Gerais, em torno do Morro da Garça, onde
transcorre o referido conto (Rosa, 1994, v. 1, p. 617):

Seguindo-o, a cavalo, três patrões, entrajados e de
limpo aspecto, gente de pessoa. Um, de fora, a quem
tratavam por seo Alquiste ou Olquiste - espigo,
alemão-rana, com raro cabelim barba-de-milho e
cara de barata descascada. O sol faiscava-lhe nos aros
dos óculos, mas, tirados os óculos, de grossas lentes,
seus olhos se amaciavam num aguado azul, inocente
e terno, que até por si semblava rir, aos poucos se
acostumando com a forte luz daqueles altos.

Ainda no antigo volume de Corpo de baile, posterior-
mente desmembrado em três livros, sendo que um deles ga-
nhou o título de Noites do sertão, no conto "Buriti" há uma
imagem poética sobre o peculiar modo de voar do pica-pau.
Pode-se dizer que se trata de uma alegoria cardiológica e que
escritores não médicos certamente não a teriam imaginado
(Rosa, 1994, v. 1, p. 876):

[...] quando passava um pica-pau-da-cabeça-verme-
lha, em seu vôo de arranco: que tatala, dando impul-
so ao corpo, com abas asas, ganha velocidade e
altura, e plana, e perde-as, de novo, e se dá novo
ímpeto, se recobra, bate e solta, bate e solta, parece
uma diástole e uma sístole - um coração na mão [...]

João Guimarães Rosa escreveu sua obra-prima, Grande
sertão: veredas, no início da década de 1950 e a publicou em
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1956. Nela, sempre literariamente versátil, faz outra descrição
do característico voo dessa ave: "pica-pau voa é duvidando do
ar". Logo após terminar as quinhentas páginas do texto original,
confidenciou em carta ao amigo Antônio Azeredo da Silveira,
seu colega no Itamaraty, que acabara de passar (apud Rosa, 1999, p. 364):

[...] uma verdadeira experiência trans-psiquica,
estranha, sei lá, eu me sentia um espírito sem corpo,
pairante, levitando, desencarnado - só lucidez e
angústia [...] dois anos num túnel, um subterrâneo, só
escrevendo, só escrevendo, só escrevendo eterna-
mente...

Algum tempo antes já antecipara, em outra carta, o que
viria a escrever - correspondência datada de 1947 e igualmente
endereçada ao amigo Silveirinha, como chamava na intimidade
o embaixador Silveira. Novamente se utiliza de comparações,
que somente poderiam ter origem no clínico que ainda era,
como ao solicitar o auxílio das palavras "febril", "coagulado" e
"trombo numa veia" para se expressar (apud Rosa, 1999, p. 363):

Eu ando febril, repleto, com três livros prontos na
cabeça, um enxame de personagens a pedirem pouso
em papel. Estou apontado os lápis, para começar a
tarefa. É coisa dura, e jáme assusto, antes de por o pé
no caminho penoso, que já conheço. Mas, que fazer?
Depois de certo ponto, um livro tem que ser escrito, ou
fica coagulado na gente, como um trombo numa veia
[...]

O longo monólogo de Riobaldo se dá com um interlocu-
tor que nunca se deixa transparecer. Todavia, ocasionalmente,
Guimarães Rosa se expõe sutilmente, pois é um provável médi-
co que ouve Riobaldo, em uma escuta terapêutica. Fica explíci-
to isso no parágrafo em que Tatarana fala a quem o visita por
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uns dias e acompanha pacientemente todo o seu relato (Rosa,

1994, v. 2, p. 371):

O senhor escutemeu coração, pegue no meu pulso. O
senhor avista meus cabelos brancos... Viver - não é? -
é muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque
aprender-a-viver é que é o viver, mesmo. O sertão me
produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do
quente da boca... O senhor crê minha narração?

No Grande sertão: veredas o autor aborda inúmeros
temas ligados à área médica, como nos conflitos íntimos por
que passam todos os seres humanos, e se utiliza do texto para
uma autoanálise. Em especial, as questões de ordem psicológi-
camerecem referências constantes e de forma aprofundada. Sai
da boca de Riobaldo uma série de frases a esse respeito (Rosa,

1994, v. 2, p. 327):

Todos estão loucos nestemundo? Porque a cabeça da
gente é uma só, e as coisas que há e que estão para
haver são demais de muitas, muito maiores dife-
rentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a
cabeça, para o total.

Porém, qual seria o preço a pagar por se ter umamente
tão privilegiada, em constante ebulição, e uma incrível capaci-
dade de memória? Certamente existiram para o autor muitos
momentos de paz e de plenitude, mas, sem dúvida, alguns de
grande sofrimento, nos quais não conseguia aplacar seu ruído
interno. Muito elucidativo é o relato do amigo Paulo Dantas
sobre um encontro com um Guimarães Rosa transtornado, em
êxtase (apud Rocha, 2002, p. 253):

Outra tarde, cheguei ao Itamarati e sua sala, sala das
nossas falas, estava vazia. Rosa, feito um beato
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manso, carregando uma imensa cruz, pervagava
pelos corredores. Cantava, debulhando um imenso
terço pardo. Estava completamente fora de si.
Chorava e rezava. Cheio de humildade e pena de si
mesmo.
Respeitei o transe do amigo. Acenei de longe; o
cumprimento não foi respondido. Nem podia já que
Rosa estava "tomado" completamente.

Nosso escritor, muitas vezes perdido em sua intensa
atividade intelectual, certamente vivia no limiar de sua sanidade
mental. Como bem definiu o médico e professor Luiz Otávio
Savassi Rocha, eminente estudioso da obra rosiana, "não se é
um Guimarães Rosa impunemente" (Rocha, 2002, p. 253). Opinião
semelhantemanifestou, em uma entrevista, nosso poetamaior,
Carlos Drummond de Andrade (Bloch, 1989-b):

Guimarães Rosa, para mim, continua admirável. Por
mais que ele tenha em boa conta a originalidade de
seus processos literários, vai muito além do próprio
julgamento. Acho que ele é um louco que pensa que é
Guimarães Rosa.

Dando-se novamente fala ao filósofo Riobaldo (Rosa,

1994, v. 2, p. 75): [...] onde é bobice a qualquer resposta, é aí que a
pergunta se pergunta. E também outra frase preciosa, que já
virou epígrafe em vários textos, podendo ser empregada com
pertinência na introdução dos mais variados assuntos (Rosa, 1994,

v. 2, p. 264): Vivendo, se aprende;mas o que se aprende,mais, é só
a fazer outras maiores perguntas. Rosa, comentando sobre os
mais diversos assuntos, sem nunca perder a originalidade,
expressa pela voz de Riobaldo seu permanente espanto sobre as
tantas coisas vividas (Rosa, 1994, v. 2, p. 15): Ave, vi de tudo, neste
mundo! Já vi até cavalo com soluço... - o que é a coisamais cus-
tosa que há.
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Assim, citando as próprias palavras de Rosa (Rosa, 1994, v.

2, p. 475), vivendo "nos domínios do demasiado", a personagem
Mula-Marmela, do conto "A benfazeja", do livro Primeiras
estórias, publicado em 1962, vive "apartada de todos", como
guia de cego e carregando culpas passadas. Mais uma vez é
dada importância aos desvalidos e à sua frequente preocupação
com a loucura.

Ainda no livro Primeiras estórias, no maravilhoso conto
"Soroco, sua mãe, sua filha", já citado anteriormente, que se
passa na pequena Cordisburgo da infância do menino Joãozito,
um belo exemplo de compreensão e tolerância com os alucina-
dos, que se manifesta em todo o conto e inclusive no surpreen-
dente final, que, como convém, será omitido no presente texto
(Rosa, 1994, v. 2, p. 397-8):

Para onde ia, no levar as mulheres, era para um lugar
chamado Barbacena, longe. Para o pobre, os lugares
são mais longe.
[...] A moça punha os olhos no alto, que nem os san-
tos e os espantados [...]
- "Ela não faz nada, seo Agente..." - a voz de Soroco
estava muito branda: - "Ela não acode, quando a
gente chama..."

Fatos ligados ao tempo em que morava em Itaguara
surgem mesmo nas obras do autor já maduro, como em
Tutaméia (Terceiras estórias), no conto "- Uai, eu?", publicado
em 1967. Novamente, Rosa escreve sobre o ato de receber pelo
serviço médico prestado, considerando-se as léguas da cavalga-
da. No conto, é o Doutor Mimoso o personagem, e Jimirulino,
seu capataz. Com certeza, seriam essas lembranças saudosas do
jovem clínico geral de apenas 22 anos, a cavalgar pelas estradas
de carro de boi do interior de Minas. E sempre podendo haver
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algum perigo, o que pode ser deduzido pela fala de Jimirulino,
que faz o relato do conto "- Uai, eu?" (Rosa, 1994, v. 2, p. 701):

Assim a gente vinha e ia, a essas fazendas, por
doentes e adoecidos. Me pagava mais, gratificado,
por léguas daquelas, às-usadas. Ele, desarmado, a
não ser as antes idéias. Eu - a prumo. Mais meu
revólver e o fino punhal.

No livro póstumo Estas estórias, publicado em 1969, no
conto "Bicho mau", há o relato de uma paciente que sofria de
depressão após a perda do filho e a referência ao doutor jovem,
recém-chegado à região. Esse conto foi escrito poucos anos
após Rosa ter deixado Itaguara, pois fez parte da primeira ver-
são do livro Sagarana, tendo sido engavetado pelo autor por
várias décadas (Rosa, 1994, v. 2, p. 865):

Virgínia, com o sofrer demuitas dores, tinha tido uma
criança morta. Ela mesma permanecia igual a uma
morta, em funda sonolência, na cama, no quarto, no
escuro. Tão longe afundada, tão longemente, que os
outros sentiam sua presença pela casa inteira, de um
modo que os inquietava, pareciam mais humildes.
Aquilo não era uma doença corporal, que desse ape-
nas os graves cuidados. Era um quieto viajar, fazia
outras distâncias, temia-se-lhe a estranhadez da lou-
cura - era alguma coisa que ela aceitava. Trouxeram o
médico, um moço de fora.

No mesmo livro, Estas estórias, o conto antológico
"Meu tio o Iauaretê" gerou várias teses acadêmicas, que discur-
saram sobre a contraposição antropológica entre "o cozido e o
cru". Ou seja, entre a civilização contemporânea, com suas ideo-
logias, avanços tecnológicos e confortos, e as origens do Homo
sapiens, com seu pragmatismo na luta pela sobrevivência e,
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quem sabe, mais feliz? Escrito inicialmente para fazer parte do
livro Corpo de baile, somente foi publicado em Estas estórias
décadas depois. Trata-se de um longo monólogo de um único
personagem, no mesmo estilo de Grande sertão: veredas. Foi
redigido no período de 1952 a 1953, porém Rosa preferiu não
publicá-lo, talvez para não repetir o formato nos dois textos,
dando preferência por divulgar inicialmente a saga de Riobaldo
e Diadorim. O sobrinho do Iauaretê é o sertanejo Antonho de
Eiesus, um ermitão voluntário, meio bugre por parte materna e
fanho: "iauaretê" é jaguaretê, jaguar, onça. Um lúcido psicopa-
ta, com toda certeza, já que entre escolher pela humanidade, ou
pelas onças, fez opção por estas últimas (Rosa, 1994, v. 2, p. 827-32):

Só eu é que sabia caçar onça. Por isso Nhô Nhuão
Guede me mandou ficar aqui, mor de desonçar este
mundo todo [...]
Onça é bonito! Mecê já viu? [...] Onça fêmea mais
bonita é Maria-Maria [...] Me deixaram aqui sozinho,
eu nhum. Me deixaram pra trabalhar de matar, de
tigreiro. Não deviam. Nhô Nhuão Guede não devia.
Não sabiam que eu era parente delas?

Durante a década de 1960, Guimarães Rosa não se
aventurou a escrever grandes textos, talvez por pressentir que
poderia não terminá-los. Nos seus últimos anos de vida, teve
uma existência quase reclusa em seu apartamento no Rio de
Janeiro. Com o coração já a fraquejar e lutando contra o incon-
trolável vício de fumar, "desafiando a fome-e-sede tabágica" dos
seus neurônios, escreveu para o amigo e confidente Paulo
Dantas (apud Rocha, 1993, p. 65):

[...] também estive mesmo doente, com apertos de
alergia nas vias respiratórias; daí, tive de deixar de
fumar (coisa tenebrosa!) e, até hoje (cabo de 34
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dias!), a falta de fumar me bota vazio, vago, incapaz
de escrever cartas, só no inerte letargo árido dessas
fases de desintoxicação. Oh coisa feroz. Enfim, hoje,
por causa do Natal chegando e de mais mil-e-tantos
motivos, aqui estou eu, heróico e pujante, desafiando
a fome-e-sede tabágica das pobrezinhas das células
cerebrais. Não repare.

Sintomaticamente, colocou na fala de Riobaldo a
dependência do cigarro (Rosa, 1994, v. 2, p. 103): De não pitar, me vi-
nham uns rangidos repentes, feito eu tivesse ira de todo o
mundo. Como prova de que não conseguiu controlar seu vício,
ao receber, em 1966, a Medalha da Inconfidência das mãos de
Israel Pinheiro, então governador de Minas Gerais, aparece em
uma famosa fotografia da solenidade com o prêmio na mão
direita e um cigarro aceso na outra mão.

O tabagismo associado à hipertensão arterial, diagnos-
ticada em 1958, acrescida do sobrepeso e da vida sedentária,
levaram Rosa a ter o pressentimento da morte iminente.
Segundo depoimento do escritor espanhol Emir Rodriguez
Monegal, que o encontrou no congresso internacional de
escritores do PEN Clube, realizado em Nova York, em 1966,
nosso escritor assumia atitudes que já não deixavam dúvidas
quanto ao seu íntimo temor (Monegal, 1983, p. 59-60):

Cada vez se tornava mais claro para mim que
Guimarães Rosa se estava despedindo do mundo, e
que nessa tarefa incessante, secretamente febril, ele
não podia entregar-se a ninguém. Ou só podia entre-
gar-se em chave. Falar de livros, de projetos, de teo-
rias estéticas era já impossível.

Em seu livro Ave, palavra, também póstumo, pois pu-
blicado em 1970, extravasam esporadicamente alguns pensa-
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mentos sobre a morte e a esperança de alguma vida posterior.
O belo e sintético poema, que tem o sugestivo nome de
"Alongo-me", permite tal interpretação (Rosa, 1994, v. 2, p. 963):

O rio nasce
toda a vida.
Dá-se
ao mar a alma vivida.
A água amadurecida,
a face
ida.
O rio sempre renasce
A morte é vida.

Não chegou a conhecer seu rio mais querido, o
Urucuia, afluente da margem esquerda do São Francisco, e de
importância capital no Grande sertão: veredas. Era também, e
logicamente, o rio predileto de Riobaldo. Já na primeira página
do livro, há uma frase sobre o rio, que corre pelo sertão mineiro
pelo lado do poente (Rosa, 1994, v. 2, p. 11): O Urucuia vem dosmon-
tões oestes. Como se sabe, Rosa escreveu sua obra-prima com
os detalhados mapas do Itamaraty abertos sobre a mesa, e fez
questão de que todo o trajeto dos jagunços tivesse corres-
pondência precisa com a realidade. Não poupou trabalho em
delimitar em léguas o complexo percurso e calculou o espaço
entre vilas, serras, córregos e veredas do norte deMinas Gerais,
fazendo sempre referência a essas distâncias no livro. Morreu
com a frustração de não ter tido tempo de conhecer o sertão
como gostaria, nem sequer o rio Urucuia. Combinou várias
vezes de fazê-lo com o amigo e viajante Mário Palmério; assim
como ele, um escritor mineiro e regionalista. Entretanto, nunca
chegou a hora, já que suas semiobstruídas coronárias não per-
mitiam mais.
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Em 1965, em uma longa conversa com o crítico alemão
Günter Lorenz, durante o Congresso de Escritores Latino-
Americanos realizado em Gênova, na Itália, Guimarães Rosa
novamente se autoanalisou, mas sem se estender em assuntos
pessoais, sobre os quais sempre mantinha reserva (Rosa, 1994, v. 1,

p. 31):

Sim, fui médico, rebelde, soldado. Foram etapas
importantes de minha vida, e, a rigor, esta sucessão
constitui um paradoxo. Como médico conheci o valor
místico do sofrimento; como rebelde, o valor da cons-
ciência; como soldado, o valor da proximidade da
morte...

Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em
1963, em sua segunda tentativa, tendo, então, sido escolhido
por unanimidade. Cautelosamente, adiou por quatro anos sua
posse, atento à frágil saúde e às incontroláveis crises emotivas.
Tinha plena consciência de que o fim se aproximava. Aguardou
commuita ansiedade omomento de tomar posse, gastoumeses
preparando o discurso, treinou, com a ajuda de amigos, a ade-
quada impostação da voz, a postura que deveria manter e
cronometrou o tempo que gastaria para ler as dezenas de pági-
nas.

Poucos dias antes de morrer, enviou uma carta à filha
Vilma - que lançava no Rio de Janeiro seu primeiro livro de con-
tos - com o rosiano nome Acontecências. A carta data de 13 de
novembro de 1967, e nela Rosa se desculpa por não compare-
cer ao lançamento, pois não se sentia bem fisicamente e tinha
medo de se emocionar em demasia (apud Rosa, 1999, p. 435):

Vir eu queria, queria. Posso não. Estou apertado,
tenso, comovido; urso. Meu coração já está aí, pen-
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durado, balançando. Você, mineirinha também, me
conhece um pouquinho. Você sabe.

Finalmente, no dia 16 de novembro de 1967, na sede
da Academia Brasileira de Letras, tomou posse como "imortal",
discursando para uma seleta plateia por exatamente uma hora
e vinte minutos. Muitas frases do discurso fazem alusão a
doenças e à fugacidade da vida, podendo ser detectada uma
premonição sobre a morte bem próxima. Em uma atitude de
coerência, Rosa jamais abandonou o gosto por palavras do lin-
guajar não erudito, como "amofinado" e "perrengue", que tam-
bém usou em sua última fala, dirigida à nata da intelectualidade
nacional (apud Rosa, 1999, p. 499). Em um falso enigma, o discurso
começa e termina com a palavra "Cordisburgo".

O infarto fulminante, seguido da morte em poucas
horas, ocorreu três dias depois, quando estava em seu
escritório, datilografando em sua velha máquina de escrever.
Suas últimas fotografias, registradas na posse na Academia
Brasileira de Letras, mostram um rosto tenso, com um sorriso
forçado, quase um trismo. Guimarães Rosa envergava então um
estrangulador fardão acadêmico.

O polêmico escritor, jornalista e dramaturgo Nelson
Rodrigues, que já criticara publicamente Rosa algumas vezes, a
ponto de descrevê-lo ironicamente como orgulhoso, pedante e
excessivamente vaidoso, prestou-lhe sinceras homenagens
depois de comparecer ao seu enterro. Escreveu logo em segui-
da que Guimarães Rosa seria para ele um "quase desafeto" e
que tocou seu "íntimo e inconfesso pântano", e que sua morte
proporcionou-lhe "um alívio, uma brusca e vil euforia", uma vez
que, enquanto vivo, a todos "agredia e humilhava com a sua mo-
numental presença literária" (Rodrigues, 1993, p. 23, apud Rocha, 2002, p. 254).
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Em sua últimamensagem, que foi seu discurso de posse
na Academia Brasileira de Letras, Guimarães Rosa antevê aquilo
que ocorreria alguns dias depois, e avisa premonitoriamente, ao
falar de seu predecessor na vaga que então assumia, antes ocu-
pada pelo amigo João Neves da Fontoura (apud Rosa, 1999, p. 511-3):

De repente, morreu: que é quando um homem vem
inteiro pronto de suas próprias profundezas. Morreu,
com modéstia. Se passou para o lado claro, fora e
acima de suave ramerrão e terríveis balbúrdias.
Mas - o que é um pormenor de ausência. Faz dife-
rença?
[...] A gente morre é para provar que viveu.

Com certeza, faz diferença! E, para finalizar, citando
novamente o insuperável livro Grande sertão: veredas, em um
diálogo que antecede uma separação temporária, porém emo-
cionada, entre Riobaldo e Diadorim, os mais emblemáticos per-
sonagens rosianos, o doutor João novamente transparece, com-
parece e conclui (Rosa, 1994, v. 2, p. 46): Despedir dá febre.

125

cap tulo 9.qxd 13/7/2011 01:09 Page 15



Referências bibliográficas

BLOCH, Pedro. Pedro Bloch entrevista. Rio de Janeiro: Ed. Bloch,
1989 (a). Disponível em:
<http://www.tirodeletra.com.br/entrevistas/GuimaraesRosa.htm.>.
Acesso em 6 maio 2011.

BLOCH, Pedro. Pedro Bloch entrevista. Rio de Janeiro: Ed. Bloch,
1989 (b). Disponível em:
<http://www.tirodeletra.com.br/relacoes/GuimaraesRosaAntonioCall
adoCabreraInfanteCDlaudioMagrisHildaHilstJoseJ.VeigaJuanCarlosO.h
tm>. Acesso em 6 maio 2011.

GUIMARÃES, Vicente. Joãozito: a infância de João Guimarães Rosa.
2. ed. São Paulo: Panda Books, 2006.

MARTINS, Nilce Sant'Anna. O léxico de Guimarães Rosa. São Paulo:
Editora Universidade de São Paulo, 2001.

MEYER, Mônica. Ser-tão natureza: a natureza em Guimarães Rosa.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

MONEGAL, Emir Rodriguez. Em busca de Guimarães Rosa. In:
COUTINHO, Eduardo de Faria (Org.). Guimarães Rosa. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira/Brasília: INL, 1983 (Coleção Fortuna Crítica, 6).

MOVIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DAS PESSOAS ATINGIDAS PELA
HANSENÍASE - MORHAN, 2005. Disponível em:
<http//:www.morhan.org.br/hans_informacoes_gerais.htm>. Acesso
em 6 maio 2011.

NAVA, Pedro. Chão de ferro. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976.

126

bibliografia.qxd 13/7/2011 01:09 Page 1



PALMÉRIO, Mário de Ascensão. Errância através do mundo rosiano.
In: PROENÇA, Ivan Cavalcanti (Org.). Mário Palmério: seleta. Rio de
Janeiro: José Olympio/Brasília: INL, 1973.

RAMOS, Graciliano. Conversa de bastidores. In: ROSA, João
Guimarães. Sagarana. 17. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1974.

ROCHA, Luiz Otávio Savassi. João Guimarães Rosa: sua hora e sua
vez. Cadernos da Pró-Reitoria de Extensão da PUC-MG, Belo
Horizonte, nº Especial, v. 3, p. 45-68, 1993. Disponível em:
<http://www.medicina.ufmg.br/cememor/grosa.htm>. Acesso em 6
maio 2011.

ROCHA, Luiz Otávio Savassi. Guimarães Rosa e a Medicina. Scripta,
Belo Horizonte, v. 5, n.10, p. 249-56, 2002. Disponível em:
<http://www.ich.pucminas.br/cespuc/Revistas_Scripta/Scripta10/
Conteudo/N10_Parte01_art18.pdf>. Acesso em 6 maio 2011.

RODRIGUES, Nelson. Reze menos por mim. O óbvio ululante:
primeiras confissões. São Paulo: Companhia das Letras, 1993 apud
ROCHA, L. O. S. Guimarães Rosa e a Medicina. Scripta, Belo
Horizonte, v. 5, n.10, p. 249-56, 2002.

ROSA, João Guimarães. Ficção completa. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1994, 2 vol.

ROSA, João Guimarães. Magma. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1997.

ROSA, Noel. Carta de Noel Rosa a Edgar Graça Mello. 1935.
Disponível em:
<http//:www.comunicacaoemsaude.carta-de-noel-rosa-edgar-graça-
mello.html>. Acesso em 6 maio 2011.

ROSA, Vilma Guimarães. Relembramentos: Guimarães Rosa, meu pai.
2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

127

bibliografia.qxd 13/7/2011 01:09 Page 2



Este livro foi produzido utilizando os programas QuarkXPress 5.0,
Photoshop 7.0 e CorelDraw 14. O texto foi composto na fonte Calibri.

Miolo impresso em papel Offset 90 gramas e
capa em papel Cartão Supremo 250 gramas.

128

bibliografia.qxd 13/7/2011 01:09 Page 3




