
PORMENOR DE AUSÊNCIA
LIVIA DE SÁ BAIÃO

MINISTÉRIO DA CULTURA E CBMM
APRESENTAM

ALMA, LEITURA
E  REVOLUÇÃO

VII



2



Novembro de 1967. João Guimarães Rosa é um autor cuja fama 
só faz crescer dentro e fora do Brasil, e que sofre profunda-
mente às vésperas de tomar posse na Academia Brasileira de 
Letras – sabe que será a última coisa importante que vai fazer 
na vida. É nesse contexto que Lívia Baião recria os últimos 
anos de vida do escritor: um Rosa sitiado pelos fantasmas de 
sua escrita genial, obcecado pelo tema da morte, mestre em 
usar o truque sertanejo de fingir que vai seguir um enredo, 
antes de apegar-se a outro. 

O texto de Lívia é de uma ousadia sem tamanho. Afinal, não lhe 
bastou trazer à cena e interpretar aquilo que o autor deixou a 
descoberto. Ela queria muito mais. Queria Guimarães Rosa re-
divivo e cobiçava trazê-lo até nós. Fundou sua ousadia em uma 
rigorosa e detalhadíssima pesquisa sobre Rosa – e também 
sobre seus escritos –, dissolveu as fronteiras que separam 
biografia, ficção e ensaio historiográfico e, por um triz, se 
tornou ela mesma seu personagem. 

Como em uma Ópera, o Fliaraxá apresenta o libreto “Pormenor 
de Ausência”, falado em uma só voz, pelo ator Cacá Carvalho, 
em sessão inédita e única, na abertura do evento. Mas aten-
ção: a narrativa contada nesse monólogo pode muito bem não 
ser inteiramente verdade, mas não é inteiramente falsa, avisa 
Lívia Baião. Há uma miragem produzida como num jogo de es-
pelhos e os limites entre realidade factual e imaginação lite-
rária estão embaralhados. Desfeita a ilusão, o leitor decide: 
Guimarães Rosa existiu mesmo, de se pegar?

Heloisa Starling e Afonso Borges
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PORMENOR
DE AUSÊNCIA

Encantei-me então. Vim inteiro, pronto de minhas próprias profun-
dezas. Morri, sem modéstia. Me passei para o lado claro, fora e 
acima de suave ramerrão e terríveis balbúrdias. Mas não foi de re-
pente. Não. Esperei-a. Espreitei-a. Experimentei-a há exatos 9 anos. 
A mais indesejada das gentes visitou-me brevemente, não veio para 
ficar, não fez descer a noite ainda daquela vez. Fez apenas o coração 
descompassar, retardar seu passo, perder o compasso. Deixou-me 
marcas essa breve visita, apavorei-me: dispneias, angústias, mé-
dicos, remédios, exames, eletrocardiograma, repouso. Emagreci 14 
quilos, ao menos recuperei a célebre e antiga elegância. Evanira! 

Essa visita, evidência espectral da mortalidade, veio dois anos de-
pois de meus primeiros flertes com a imortalidade. No início de 
1956, Sagarana já ia pela sua 4a edição e Corpo de Baile acaba-
ra de ser publicado em dois volumes, com 7 novelas e 822 páginas 
escritas febrilmente. Havia pedido a José Olympio que incluísse a 
transcrição do conto Buriti de Afonso Arinos nas orelhas do pri-
meiro volume, pois queria fazer uma justa homenagem ao admirável 
escritor e a essa palmeira divina, motivo constante do livro, quase 
um personagem e título da última novela. A Poty, havia sugerido que 
ele pensasse o livro como um palco e desenhasse as figuras da capa 
como se estivessem de frente para a plateia e as da contracapa, 
de costas, como se vistas pelos bastidores. Sagarana já tinha me 
reservado um lugar na literatura brasileira, mas eu queria mais, 
queria palco, queria plateia, queria ser o Primeiro Bailarino do cor-
po de baile. Imodesto, almejava a imortalidade.
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Logo depois dessa reestreia no cenário da literatura brasileira, 
com Corpo de Baile, morreu D. Aquino Correia, abrindo a vaga da 
Cadeira 34 na Academia Brasileira de Letras. Entrevi a oportuni-
dade de realizar o meu sonho, sobreveio a minha vaidade, vieram os 
amigos, insistiram. Mas não, não me agradavam as disputas, queria 
ser o candidato de todos os partidos, desejava a unanimidade, uma 
espécie de aclamação. Desisti, pois ainda não havia chegado a hora: 
que João Guimarães Rosa esperasse, que Raimundo Magalhães Jú-
nior a ocupasse. 

Em julho do mesmo ano, lancei Grande Sertão: Veredas, obra mediú-
nica, uma verdadeira experiência transpsíquica, estranha, plena de 
lucidez e angústia, escrita em 7 meses e finalizada em 3 dias sem 
comer e duas noites sem dormir, sem tomar Previtin ou nenhuma 
outra droga. Muitas vezes escrevia como que tomado por um transe, 
aí tinha vontade de gritar e dançar, então dançava e gritava. Levan-
tava-me da mesa para dar voltas pela sala, ficava em pé por uma 
precisão de certificar, de saber se tudo estava firme exato. 

Esse livro me cansou fisicamente, acabei extenuado. É um livro ter-
rível, não é à toa que o Diabo é seu personagem. Penso que ele foi di-
tado, sustentado e protegido por forças ou correntes muito estra-
nhas. Provocou uma barulhada tremenda, irritou vários ressentidos 
e invejosos, o que muito me agradou, pois essa é a melhor garantia 
da qualidade de uma obra. Adonias Filho classificou-o como “um 
equívoco”; ora, imaginem se eu fosse classificar os seus! Barbosa 
Lima Sobrinho disse que era uma imitação do Ulysses de James Joy-
ce, uma literatura artificial na qual eu mal conseguia comunicar 
meus pensamentos. Um tal Ferreira Gullar, pretenso poeta e crítico 
de artes plásticas, que escrevia no suplemento dominical do Jornal 
do Brasil, disse: “Li 70 páginas do Grande Sertão: Veredas. Não pude 
ir adiante. À essa altura, o livro começou a parecer-me uma história 
de cangaço contada para os linguistas. Parei, mas sempre fui um 
péssimo leitor de ficção”.
 
Certamente se arrependerá de suas palavras quando for mais velho 
e sábio. Fato é que a grande maioria entendeu e elogiou meu estra-
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nho cetáceo: Antonio Callado, Paulo Rónai, Afrânio Coutinho, Tristão 
de Ataíde, José Lins do Rego, para ficar entre os mais conhecidos. 
Antonio Candido dedicou-lhe interessantíssimo ensaio: O Homem dos 
Avessos. Como fazia desde a publicação de Sagarana em 1946, guar-
dei todas as críticas em meus arquivos, as negativas coladas de 
ponta-cabeça. 

Depois de tão estrondoso lançamento, senti-me pronto para ser re-
cebido na casa de Machado, sentar-me ao lado de Manuel Bandeira 
e tomar chá com Austregésilo de Athayde. Já sonhava com o fardão 
meticulosamente bordado e abotoado, a cerimônia de posse, a pos-
teridade. Achava que o verde escuro e o dourado cairiam muito bem 
em meu corpanzil. Não tardou a chegar a oportunidade: um ano de-
pois, em 12 de setembro de 1957, morreu José Lins do Rego. Tomado 
por indomável ansiedade, no dia seguinte ao enterro, anunciei minha 
candidatura à Cadeira 25.  Confesso que o fiz com desejo e angústia, 
porque meu adversário era o também mineiro Afonso Arinos de Melo 
Franco, há muito solicitado pelos amigos acadêmicos. - Ah, mas ele 
já estava imortalizado na orelha de meu livro! Após 4 meses de 
terrível espera, sobreveio a derrota: Afonso Arinos foi eleito com 
27 votos contra 10 em meu favor. Embora o resultado não tenha 
sido desastroso, afinal ele era mais velho e tinha estreitos conta-
tos com a casa, não gostei, competições assim não eram para o meu 
temperamento. Gemi, protestei, escrevi a meu grande amigo e um 
dos principais apoiadores da minha candidatura, Josué Montello. 
Disse-lhe que precisava de pelo menos 10 anos de quietude não aca-
dêmica. Acabei por sentir uma viva batida de libertação, um estado 
divino de não ser candidato e recomecei a escrever.

Escrevia, mas escrevia curtamente. Sentia-me ainda afracado pelo 
infinito esforço na escritura das quase mil e quinhentas páginas de 
Corpo de Baile e Grande sertão: veredas. Passei a ter apertos de 
alergia nas vias respiratórias e tive de deixar de fumar, uma coisa 
tenebrosa. A falta de fumar me botou vazio, vago, incapaz. Oh, coisa 
feroz! Comecei e interrompi um romance (seu título: A fazedora de 
velas) que decorreria, em fins do século passado, em antiga cidade 



7

de Minas Gerais, e para ele fora já ajuntada e meditada a massa 
de elementos, o teor curtido na ideia, riscado o enredo em gráfico. 
Contava-se na primeira pessoa, por um solitário, sofrido, vivido, en-
sinado. Mas foi acontecendo que a exposição se aprofundasse, triste, 
contra o meu entusiasmo. A personagem, ainda enferma, falava de 
sua doença grave. Inconjurável, quase cósmica, ia-se passando para 
mim, me permeava. Tirei-me, de sério medo. Larguei essa ficção de 
lado.

Daí voltei-me para os prefácios, pequenas estórias e artigos. De-
diquei-me a traduzir do inglês uma versão condensada do livro O 
Último Maçarico, de Fred Brodsworth, a comovente história de um 
pássaro. Reescrevi-a 5 vezes. Enviei um exemplar a Manuel Ban-
deira, que acabara de acompanhar a cerimônia de posse de Afonso 
Arinos na Academia. Agradeceu-me mui divertidamente, em lérias e 
sextilhas: “Não permita Deus que eu morra / Sem que ainda vote em 
você”.

Só que Deus piscou os olhos e quase permitiu que eu morresse an-
tes que Bandeira pudesse votar em mim. Ano, ano-e-meio depois de 
trouxar em gaveta o que do esboço do livro A Fazedora de Velas 
havia, adoeci: e a doença imitava, ponto por ponto, a do Narrador! 
Então? No dia 30 de novembro vi a vó por uma greta, tive um espas-
mo da coronária por conta de uma crise hipertensiva. Voltei, não 
fui, não podia permitir uma morte prematura, ainda tinha dentro de 
mim, muitas, muitíssimas estórias, por isso fui obrigado a diminuir o 
ritmo, precisava viver mais sossegado e menos preocupado. Vi que o 
importante mesmo é a graça de Deus e a salvação da alma, o resto 
é bobagem. O que caceteia por aqui será descontado no Purgatório. 
Esta vida é uma espécie de infância, brincadeira de crianças, rezar 
é o que importa.

Trouxe-me alguma alegria a notícia de minha promoção a Ministro 
de primeira classe, por merecimento, recebida em telefonema do 
próprio Presidente Juscelino, amigo de longa data:
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- Capitão Rosa?
- Continência, Comandante Juscelino! Apresentando arma!
- Parabéns, Embaixador Rosa!
- Embaixador?
- Acabo de assinar o decreto com sua promoção! 

Muitas vezes estava almoçando bife de zinco com Mário, Madu, Ruth 
e outros colegas e o gerente anunciava: “telefone da presidência da 
República para o embaixador Guimarães Rosa”. Juscelino não gosta-
va de almoçar sozinho e de vez em quando mandava me buscar para 
comermos juntos um bom tutu à mineira.  Com ele e por causa dele 
vi Brasília nascer, o concreto brotar e a natureza secar. 

Enquanto Brasília nascia no planalto central, a literatura guima-
rãesroseana ganhava fama nos sertões afora e as editoras estran-
geiras começaram a disputar os direitos de tradução. Do hemisfério 
norte chegavam cartas, telegramas e pedidos das mais renomadas 
editoras: Éditions du Seuil, Alfred Knopf, Feltrinelli e Seix Barral. 
Assinei contratos e passei a me corresponder intensamente com 
meus tradutores. Isso me ocupava imenso, as dúvidas eram muitas 
e obrigavam-me a repensar as minhas obras e a minha poética. Pri-
meiro, foi A hora e a vez de Augusto Matraga. Em 1958, a novela foi 
traduzida para o francês e incluída na antologia Les vingt meilleu-
res nouvelles de L’Amérique Latine publicada pela Éditions Seghers 
e, logo em seguida, para o espanhol, La oportunidade de Augusto 
Matraga, que saiu na revista-livro Ficción, na Argentina. Um ano 
depois, foi a vez de Il Duello, transplantada para o italiano por 
Edoardo Bizzarri. A tradução entusiasmou-me, achei-a admirável. 
Nem sei, nem pensei que fosse possível um trabalho assim. Nada do 
texto original se evaporou, nada foi omitido, tudo ficou preservado! 

Até então, tudo corria muito bem com as editoras francesas, portu-
guesas, norte-americanas, italianas, etc. E as alemãs? Ali as coisas 
não fluíam rein und Kristallklar... Quase dois anos haviam se pas-
sado desde que eu tinha autorizado Curt Meyer-Clason a tradu-
zir Grande Sertão: Veredas para o alemão, e nada. Umas por isso, 
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outras por aquilo, as editoras não se resolviam a harpoar logo o 
bicho sul-americano. Desejava muito ter os meus livros publicados 
na Alemanha, sempre achei que seriam, principalmente, leitura para 
alemães – gente que sente de modo agarrado e afetivo a natureza, e 
que precisa, a todo momento, de maneira inadiável, de apoiar-se na 
metafísica. Mas de real, oculta ou profunda causa do meu desgosto, 
mais tarde vim a ter explicação “transcendente”.  Sucedeu então 
que, felizmente, em 1962 convidaram-me para participar em Ber-
lim de um Colóquio entre escritores alemães e latino-americanos. 
Já quase finda a semana da reunião, eis que recebo telegrama do 
Dr. Joseph Caspar Witsch, da editora Kiepenheuer & Witsch, pro-
pondo contrato para todos os meus livros, inclusive obras futuras. 
Encontrei-me com ele dois dias depois e, como se diz no sertão, 
nossos anjos da guarda tinham combinado. Contei-lhe a história de 
Riobaldo, que originariamente fora planejada como parte de um ci-
clo romanesco, mas que acabou ganhando material e substância, 
ampliando-se para uma epopeia, um livro de confissões, uma ver-
dadeira autobiografia. E sem hesitar, aquele homem de presença 
sutil-densa que bem poderia ser um famoso jagunço urucuiano, ad-
quiriu os direitos para toda a minha obra, que ele não podia ler na 
língua original. Então, subitamente, eu mesmo me expliquei: por um 
desses mistérios de inconsciente antecipação, era isso, essa editora, 
esse homem grande e seguro fazedor de livros, que eu, sempre, sem 
o saber, esperara da Alemanha. 

Algumas traduções foram primorosas como as de Meyer-Clason 
e Bizzarri, outras, desastrosas. Em nada me agradou a tradução 
para o inglês do Prof. Taylor e de Harriet de Onís, o livro ame-
ricano está cheio de falhas e das mais fundas alterações, enfra-
quecimentos, omissões, cortes. Basta compará-lo ao original, em 
qualquer página. Não tiveram pudor algum em cortar muita coisa 
boa e muita coisinha importante. Mas sobre isso me calei, nada 
falei. Mais importante era transplantar meus livros para outras 
línguas, conquistar novos sertões e novas sensibilidades para a 
minha literatura.
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A convite de Paulo Francis, comecei a escrever para a Revista Se-
nhor e, logo depois, assumi uma seçãozinha no segundo caderno de 
O Globo, aos sábados, João Guimarães Rosa Conta. Não sem muita 
angústia, nela contava de tudo, muitos assuntos variados, às vezes 
dava até sertão. Começava a escrever e um mundo de coisas, ideias, 
imagens, reminiscências, me acudiam. Escrevia cinco, dez, quinze pá-
ginas e depois era preciso reduzir a três. Começava a cortar e a 
corrigir. Aí tomava gosto. Nunca se acaba de corrigir. O meu desejo 
era continuar a corrigir até o fim da minha vida. Mas tinha que en-
tregar os originais. E no dia seguinte recomeçar. Assim, fui traçando 
minhas linhas em pequenas estórias e minhas histórias em inúmeras 
cartas, escrevendo até o fim das horas, cumprindo devagarinho meu 
destino. 

Em 1961, finalmente a Academia Brasileira de Letras reconheceu 
o meu valor e fui consagrado com seu prêmio máximo, o Machado 
de Assis, pelo conjunto da minha obra literária. Recebi-o com séria 
gratidão e com alto ânimo, agradecendo comovido e desculpavel-
mente orgulhoso.

Continuava na minha labuta diária no Itamaraty, agora como chefe do 
Serviço de Demarcação de Fronteiras. Um dia igual aos outros, pesso-
as chegando e conversando (os de casa sobre promoções, remoções), 
sempre sobre suas cavações, os de fora sobre cavações, somente. Tudo 
árido e insuportável, esse cinema de sombras na parede (da caverna, 
Platão, República). Ao mesmo tempo, seguia no meu ofício de escritor, 
escrevendo em meu gabinete, na minha casa no Arpoador. Não sem al-
gum esforço, fui ultimando um livrinho lindo, amarelinho, o Primeiras 
Estórias, um manual de metafísica e uma série de poemas modernos 
que deveria ser tomado de um ângulo poético, antirracionalista e 
antirrealista. Um livro contra a lógica comum. Reuni 16 contos pu-
blicados n’O Globo e na revista Senhor e outros cinco inéditos, meti-
culosamente escolhidos e organizados em uma estrutura espelhada: o 
primeiro e o último contos narram a viagem do Menino a uma cidade 
em construção, separados, na metade do livro, pelo conto metafísico 
O Espelho. Lancei-o em setembro de 1962 pela Editora José Olympio, 
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com capa de Luís Jardim e um índice ilustrado que eu mesmo preparei 
com muito esmero e divertidos desenhos.  

Era o meu quarto livro, meu nome já estava consolidado na litera-
tura mundial e a ideia de ocupar uma cadeira na Academia nunca me 
deixara. Muitos amigos me perguntavam porque eu dava uma impor-
tância transcendental a essa cadeira. Respondia que só assim minha 
mãe acreditaria que eu era um grande escritor e, também, porque 
não poderia negar a glória acadêmica à minha Cordisburgo. Além do 
mais, sem falsa modéstia, Nur die Lumpen sind bescheide, como diz 
Schopenhauer, o conjunto da minha obra já me colocava em posição 
privilegiada. Já havia esperado bastante. Desde aquela infame der-
rota, 9 vagas já tinham sido preenchidas por nomes muito menores 
do que o meu na literatura brasileira: Álvaro Moreyra  – alguém se 
lembrará dele daqui a 100 anos? –, Antônio da Silva Melo – mineiro 
e médico como eu, mas sem nenhuma contribuição para as Letras –, 
Aurélio Buarque de Holanda – este sim, merecedor – Jorge Amado, 
e tantos outros. 

Apresentou-se então uma oportunidade única, embora bastante do-
lorida: a vaga de João Neves da Fontoura, meu grande chefe, xará 
e amigo, gaúcho de riso arroucado e humanidade profunda que pen-
sava rio-grandensemente. Logo ele, que profetizara 30 anos antes, 
ao encontrar-me na rua, pouco tempo depois da cerimônia do meu 
primeiro prêmio na Academia em 1937, pelo meu pequeno livro de 
poemas Magma: - Você um dia será também acadêmico, para logo em 
seguida acrescentar: - Mas, mais tarde... Seria uma grande honra 
substituí-lo na Cadeira 2, cujo patrono era Álvares de Azevedo, o 
que morreu moço, poento de poesia, e o fundador, Coelho Neto, amo-
roso pastor da turbamulta das palavras. 

Então cumpri as exigências regimentais: enviei para Academia a car-
ta de inscrição, a lista de obras e entreguei-me a essa candidatura 
de corpo e alma. Talvez porque fosse o único candidato, sentia-me 
obrigado a caprichar ainda mais nas cordiais visitas, uma por uma, 
aos Acadêmicos. Aliás, ali é o lugar onde cortesia nunca é demais.
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O espírito vibrava forte e a alegria era cultivada com toda a força, 
mas a minha pressão era alta e a temperatura variava, qualquer 
friozinho mexia comigo.

Antes mesmo da eleição, decidi convidar Afonso Arinos para me re-
cepcionar na Academia. Recebeu-me na sala de sua casa. Sentado ao 
sofá, falei por duas horas quase sem parar enquanto ele me observa-
va com grande atenção. Parecia hesitar diante do meu convite. Seria 
pelo fato de havermos sido concorrentes alguns anos antes? Isso me 
parecia frívolo. Queria-o porque éramos da mesma zona dos Gerais – 
Paracatu, Curvelo, Cordisburgo. Tudo parecido, sol, planura e boiada.

Em 6 de agosto de 1963, a Academia elegeu-me por unanimidade. Não 
disfarcei meu regozijo, aquele dia era uma véspera, véspera do que 
viria no dia da posse. Tinham me dado em mão o brinquedo do mun-
do. Foi mesmo uma distinção que marca e conta. Mas, ao lado disso, 
como sempre com essas coisas, grossa e inquietadora no seu externo 
acontecer. E eu que já carregava um incessante e exaustivo pande-
moniozinho particular, não aguentava muito qualquer agitação de 
fora, passei a conviver com mais um espectro: teria eu o mesmo fim 
de Roberto Simonsen que morreu em plena sessão? Meu frágil cora-
ção aguentaria a emoção dessa consagração máxima? Deveria então 
morrer para tornar-me imortal? 

Tenho que segredar que – embora por formação ou índole, oponha 
escrúpulos críticos a fenômenos paranormais e, em princípio, re-
chace a experimentação metapsíquica – minha vida sempre e cedo 
se teceu de sutil gênero de fatos. Entre sonhos premonitórios, te-
lepatia, intuições, séries encadeadas fortuitas, toda sorte de avisos 
de pressentimentos, adiava a posse enquanto podia. 

Assim, envelhecíamos aos poucos, eu e o fardão gentilmente doado 
por Magalhães Pinto. Comparecia a quase todos os chás das quin-
tas-feiras que aconteciam na sala do 2o andar recém-remodelada 
por Austregésilo, decorada com um belo lustre de bronze francês 
e, ao fundo, por um relógio-pêndulo que parecia recitar Baudelaire:
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Recorda: o Tempo é sempre um jogador atento
Que ganha, sem furtar, cada jogada! É a lei.
O dia vai, a noite vem; recordar-te-ei!
Esgota-se clepsidra; o abismo está sedento.

Virá a hora em que o Acaso, onde quer que te aguarde,
Em que a augusta Virtude, esposa ainda intocada,
E até mesmo o Remorso (oh, a última pousada!)
Te dirão: Vais morrer, velho medroso! É tarde! 

Durante essas reuniões, sempre surgiam questionamentos sobre a 
data da minha posse, eu desconversava, sorria, falava dos meus te-
mores, e Rachel de Queiroz ria. - Não ria que é sério, dizia-lhe. Ivan 
Lins chegou a propor que eu tomasse posse por carta como havia 
feito Vicente de Carvalho, e Afonso Arinos sugeriu que ela se desse 
durante uma sessão ordinária. Não compreendiam. Eu queria uma 
posse retumbante, com toda parafernália possível, com direito à 
banda de música de Cordisburgo ou, quem sabe, a Lyra Barbacenen-
se, que tocava desafinado mas com grande alegria. Queria cumprir 
todos os ritos, programar cada detalhe, iria de fardão e espadim, 
leria um discurso memorável, queria surpreender até os mais bri-
lhantes oradores daquela casa, e não eram poucos!

Adiei enquanto pude. Mais não pude. Senti um intimado, e tanto mes-
mo esse chamado nas ideias pequenas que já iam me aborrecendo, e 
por causa de tantos fatos que estavam por suceder, dia contra dia, 
marquei a posse. Decidi o tempo: seria no próximo ano, dia 16 de 
novembro de 1967, data em que João Neves da Fontoura, meu grande 
amigo e antecessor, faria 80 anos. 

1967 foi um ano de muito trabalho e concentração espiritual. Em 
janeiro, anunciara a Madu: - Esse ano só vou trabalhar e rezar, e 
foi o que fiz o ano inteiro. Arrumei meus arquivos, Madu fez serão. 
Fui a Manaus para uma reunião de embaixadores, ao México para o 
II Congresso de escritores latino-americanos. Em julho, lancei meu 
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livrinho Tutameia – Terceiras Estórias, também pela José Olympio. 
Ficou uma beleza, vera e plástica! Causou um forte impacto. Em 
outubro, elaborei pronunciamento sobre o novo acordo ortográfico 
da língua portuguesa e, logo em seguida, comecei minha luta com o 
discurso de posse. No início de novembro, fui novamente à casa de 
Afonso Arinos com um esboço, lemos alguns trechos e comentamos 
o trabalho. Eu estava muito ansioso e angustiado. 

A semana da posse começou com a noite de autógrafos de Vilminha. 
Não quis comparecer, pedi a Geraldo que lesse uma mensagem cari-
nhosamente preparada para ela. Ele insistiu para que eu fosse, não 
respondi, apenas mirei-o. Ali começavam as minhas despedidas. Um 
nó apertou-me a garganta, senti-me asfixiado, nublado. Segurei o 
seu braço e implorei para que ele não me largasse nem um minuto. 
Meus olhos se turvaram, enxuguei-os. Repeti: - Não me largue até 
a posse. Ele me acalmou, conversamos. Mostrei-lhe os impressos 
mimeografados do discurso. Portela e Madu chegaram, a atmosfera 
desanuviou. Geraldo quis ir embora, acompanhei-o até a porta, que-
ria saber quem iria à posse, todos? Muitos? Nenhum? Ele destacou 
as presenças de Juscelino e Otavio Faria, mas nem isso me animou. 
Eu estava tremendamente inseguro, deprimido. Só queria falar so-
bre a posse, nenhum outro assunto me interessava. Já tinha falado 
sobre os detalhes da cerimônia com Pedro Bloch mais de trezen-
tas vezes. Queria que ele, sendo médico, me ajudasse a controlar a 
respiração, a voz, a velocidade da leitura. Uma semana antes tinha 
tirado o fardão do armário para experimentá-lo, sobrava no corpo. 
Tinha emagrecido mais de 15 quilos. Temia. Tremia.

Terça-feira, encontrei novamente Geraldo no Salão Nobre do Petit 
Trianon, queria ensaiar cada ato como uma peça de teatro, percor-
rendo meticulosamente cada passo do meu trajeto, desde a chegada 
de carro até a tribuna. O fantasma do discurso não me deixava. O 
meu peito estava sufocado, as mãos frias, a boca silente. Ele me 
olhava, tudo percebia, nonada entendia. Eu baixo rezava, suspirava. 
Reza é que sara da loucura. No geral. Depois chamei Josué, novo 
ensaio, ele fez acender os lustres, testei o tom da voz, os gestos 
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que deveria fazer durante o discurso e como cumprimentaria o Pre-
sidente da ilustre Casa.

Na quarta-feira, meu estado de espírito continuava o mesmo, 
chovia. Geraldo veio me visitar novamente. Li um trecho do dis-
curso e me sobressaltei: e se eu perder a voz? Se eu chorar? Se o 
coração falhar? A Academia é muito para mim. Sou tão pequeno 
como a cidade em que nasci. Ele me consolava: - Você vai brilhar 
na Tribuna, Rosétis! Pedi-lhe que chegasse no dia seguinte cedo 
para ajudar a me vestir, ficar comigo, ficar amigo. E no marca-
do dia ele estava lá, antes do anoitecer. Sentamos à mesa para 
jantar, mas eu nada comi. Aracy, Edu e Bia saíram, e ficamos a 
sós no meu gabinete. Ele escolheu meu sapato, abotoou o fardão, 
mas não conseguiu encontrar a alcinha para colocar a espada, aí 
perdi a paciência e comecei a tremer e a chorar. Depois de um 
buracão de tempo, achamos a alça e encaixamos a arma. Entra-
mos no carro com Ubirajara ao volante. Perguntei-lhe se eu es-
tava bonito: - Sim, Embaixador. Voltei a tremer, rezava e rezava. 
Aproximávamo-nos da Academia. Sofria. Sabia que não chegaria 
ao fim daquele ano. 

Ao chegar, fui recebido pelos três acadêmicos que eram também 
médicos: Peregrino Jr., Deolindo Couto e Afrânio Coutinho; era Aus-
tregésilo tomando conta dos meus temores. Havia combinado com 
ele que se eu me sentisse mal durante o discurso, eu passaria a 
mão na testa e então ele abreviaria a cerimônia dos cumprimentos 
no salão anexo ao das sessões. Depois Josué me acompanhou até a 
saleta da Presidência onde ficamos até soar a campainha chamando 
para o início da solenidade. Levantei-me e agarrei seus braços com 
minhas mãos geladas e meu disparatado pulso. - Não estou me sen-
tindo bem, não me desampares. Apesar da forte chuva, o salão esta-
va repleto, entramos, respirei fundo, olhei ao redor e cumprimentei 
a todos, cumpri meus ensaiados passos, subi à Tribuna. Discursei com 
perfeita dicção, ritmo certo e pausado, a voz não falhou, o coração 
não parou. Ao redor de mim, meus filhos. Tomei posse!
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O fôlego começou a falhar nos minutos finais, a chuva lá de fora 
tinha começado a cair dentro de mim, chorava por mim ou chorava 
por outro João? Pronunciei as últimas palavras: 

- Mais eu murmure e diga, ante macios morros e fortes gerais es-
trelas, verde o mugibundo, buriti, buriti, e a sempre-viva-dos-gerais 
que miúdo viça e enfeita: O mundo é mágico. Ministro, está aqui 
CORDISBURGO.

Desci da tribuna muito aplaudido, Josué colocou o colar de ouro no meu 
peito e abraçou-me. Sentei na poltrona central que me cabia enquanto 
grande homenageado da noite. Ouvi o discurso de Afonso Arinos quieto 
e sorrindo, muito me emocionou escutar o seu reconhecimento à impor-
tância de minha obra. Gostei imenso de como se referiu ao meu trato 
com as palavras: “Despertastes as inusitadas palavras que dormiam no 
mundo das possibilidades imaturas. Fizestes com elas o que Lucio Costa 
e Oscar Niemeyer fizeram com as linhas e os volumes inexistentes: uma 
construção para o mundo no meio do Brasil”.

Acabada a solenidade, os infindáveis cumprimentos. Atravessei meus 
fantasmas? Assim mais eu pensei, esse sistema, assim eu menos pen-
so. Trespassei.

No dia seguinte, amanheci trabalhando no Itamaraty, telefonei a 
Afonso Arinos agradecendo-lhe exageradamente o discurso. Tinha 
vencido meus temores? Ou havia chegado a hora? 

No domingo pela manhã, falei com Pedro Calmon ao telefone. Ele 
fez rasgados elogios ao meu discurso. À tarde, Aracy saiu para a 
missa com Edu, e Verinha ficou a brincar sozinha pelos cantos do 
apartamento. Recolhi-me ao gabinete para escrever. Mirei aquela 
imensidão do mar. Mirei, da janela, o Arpoador. De repente, comecei 
a me sentir asfixiado, sufocado. Suava frio, tinha ânsias de vômito. 
Telefonei para Madu pedindo socorro, sabia que estava indo embora. 
Não desliguei o telefone apesar de seus apelos, ela queria chamar 
um médico e precisava do telefone desocupado. Não tinha forças, 
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estava me esvaindo. Não sei se veio ou não o médico, meu vizinho, 
Telêmaco Gonçalves Maia, aplicar-me uma injeção de coramina. Se 
veio, de nada adiantou, a iniludível chegou. 

Os prazos acabaram, os dias não cabiam mais dentro do tempo, era 
o dia derradeiro. Não tinha vendido minha alma a algum, a nenhum. 
Despresenciei. Morri. 

Achou-me minha neta Verinha, o corpo caído sobre a mesa e os olhos 
desmesuradamente abertos. Quis falar, mais não pude. 

Logo depois chegaram Madu, Aracy e Edu. A notícia se espalhou, 
vieram Magalhães Pinto, Austregésilo, Josué, Pedro Bloch, Afonso 
Arinos, José Olympio. À meia-noite visitei a Academia pela última 
vez. Permaneci 16 horas deitado no Salão dos Poetas Românticos, 
elegantemente vestido com o fardão, onde quase mil pessoas me 
prestaram honras: Juscelino, Negrão de Lima, Raul Bopp e Rachel 
de Queiroz. Costa e Silva enviou telegrama lamentando o ocorrido. 
De corpo presente, testemunhei o discurso de adeus do Presidente 
Austregésilo de Athayde.  

Às 18 horas, fui enterrado no Mausoléu dos Imortais no Cemitério 
São João Batista. Em apenas três dias saíra da Cadeira 2 para a 
Urna 13, as rosas vermelhas que enfeitaram a minha posse mal co-
meçavam a murchar. Padre Geraldo Reader celebrou a cerimônia de 
adeus. Aracy desmaiou, Vilma tentou impedir que o coveiro jogasse 
terra, Austregésilo chorou. Mamãe chegou atrasada. Fui enterrado 
de óculos, queria ver a pele de Deus. 
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