


JOÃO GUIMARÃES ROSA (1908- 1967)

O maior criador em prosa da ficção modernista.
 Poliglota, médico e diplomata
• Revolucionário: neologismos, arcaísmos; hibridismos, 

estrangeirismos, regionalismos e, sobretudo, oralidade. 
• Mitopoético / o sertão mineiro / Realismo Fantástico;
• Regionalismo universal / bem x mal...
• A consciência mística, mágica e metafísica.
• Presença do sagrado e do profano.

FICÇÃO
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“O SERTÃO É O MUNDO”

“O SERTÃO ESTÁ EM TODA PARTE”

João era fabulista? 

fabuloso?

fábula?

Sertão místico disparando

no exílio da linguagem 

incomum?

(CDA)
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CONTOS:  

Sagarana (estreia-1946)

Primeiras estórias (1962)

Tutameia (terceira estórias - 1967)

Estas estórias (póstuma - 1969)

NOVELA:  

Corpo de baile (1956) – três partes: manuelzão e 

miguilim / no urubuquaquá, no pinhém / Noites do 

sertão 

ROMANCE:

Grande sertão: veredas (1956)
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“– Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não,
Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego.
Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto; desde mal em minha
mocidade. Daí, vieram me chamar. Causa dum bezerro: um bezerro

branco, erroso, os olhos de nem ser – se viu –; e com máscara
de cachorro. Me disseram; eu não quis avistar. Mesmo que, por
defeito como nasceu arrebitado de beiços, esse figurara rindo feito
pessoa.”

A NOVIDADE DA LINGUAGEM
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Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do
homem – ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos.
Solto, por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum! – é
o que digo. O senhor O senhor aprova? Me declare tudo, franco
(...) Mas, não diga o senhor, assisado e instruído, que acredita na
pessoa dele?! Não? Lhe agradeço! Sua alta opinião compõe
minha valia.” (...)

Ouvido meu retorcia a voz dele. Que mesmo no fim de tanta
exaltação, meu amor inchou, de empapar todas as folhagens, e
eu ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos
meus braços, beijar, as muitas demais vezes, sempre. (...)
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Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus

para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não

fez a alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia

esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e

bramou:

— "Cê vai, ocê fique, você nunca volte!" Nosso pai suspendeu a resposta.

Espiou manso para mim, me acenando de vir também, por uns passos.

Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me

animava, chega que um propósito perguntei: — "Pai, o senhor me leva

junto, nessa sua canoa?" (...)

A Terceira Margem do Rio
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01.Os trechos lidos exigem um leitor atento às sutilezas da construção
da linguagem literária e da própria narração e saborear uma narrativa
rica e inovadora, humana e universal. A novidade está na recriação da
língua regional que confere à obra, entre outras características,

a) regionalismo restrito.
b) originalidade. 
c) ambiguidade.
d) universalismo local.
e) desinteresse.

A T I V I D A D E
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02. O estilo de Guimarães Rosa caracteriza-se por transfigurar literariamente a fala
regionalista do sertanejo, neologismos, arcaísmos, hibridismo, mas principalmente a
oralidade popular. Como se explica o tipo de regionalismo do autor de Sagarana a
partir dos fragmentos lidos?
A) Trata-se de um regionalismo que, por seu aspecto poético e metafísico, adquire

dimensão universal.
B) Percebe-se o interesse mais pelo aspecto regional e psicológico do que pela

oralidade do falar sertanejo.
C) A renovação linguística acontece pela fusão somente de aspectos da fala do

sertanejo.
D) Associa-se a pesquisa linguística de cunho popular, sem a presença de aspectos de

cunho erudito.
E) O autor limita-se à oralidade e à fala do sertanejo, sem incorporar fontes

linguísticas de ordem culta.
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ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR
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1. Recomendação para o aluno assistir ao filme “A Terceira Margem”

e/ou “A hora e a vez de Augusto Matraga”.

2. O aluno deverá produzir um texto comentando a linguagem e o

sentido existencial dos dois personagens: a mudança de cada um e o

que motivou.

3. Comentar com o professor da disciplina.


