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Resumo: Sustentado pelo método hermenêutico triádico da estética da recepção, 

sobretudo baseado nos textos “A história da literatura como provocação à teoria 

literária” (1994), proposto por Hans Robert Jauss (1921-1997) vinculado à temática da 

Literatura Brasileira deste encontro, esta comunicação tem por objetivo analisar a 

temática da representação do estrangeiro em “O recado do morro” (1956), de João 

Guimarães Rosa (1908-1967), pertencente à coletânea Corpo de baile, especificamente 

da na figura de seo Alquiste ou seo Olquiste, um pesquisador e naturalista, que realiza 

uma excursão em torno do Morro da Garça (MG), juntamente com outras pessoas (o 

guia Pedro Orósio, Frei Sinfrão, o fazendeiro Seo Jujuca do Açude e Ivo Crônico), com 

intuito de explorar o sertão. Viagem esta guiada por Pedro Orósio, moço, com estatura 

alta, que viajava com os pés descalços, de passadas muito extensas e ligeiras, tão 

forçoso, de corpo nunca se cansava, namorador, e conhecedor da região, um exemplo 

nato da personificação do homem sertanejo. A narrativa é detalhista quanto à descrição 

da fauna e flora, com as quais o seo Alquiste se mostrou maravilhado, além da 

estratificação socioambiental da região, onde este fazia anotações com fins de estudo e 

recolhimento de material para fins científicos. Enfatizando o interesse dos estrangeiros 

sobre a riqueza dos solos mineiros, solos estes com formação geológica antiga, 

montanhosas e eluviais, que, no período colonial do Brasil, fora um grande fornecedor 

de ouro e pedras preciosas, descobertas pelos bandeirantes e fornecidas à Coroa 

portuguesa. Este artigo tem como proposta de leitura o olhar estrangeiro, com base em 

estudos sobre o tema na obra rosiana, como os de Marli Fantini (2003 e 2008). 

Palavras-chave: “O recado do morro”. Guimarães Rosa. Estrangeiro. 



I 

A Estética da Recepção surge a partir das considerações teóricas de Hans Robert 

Jauss (1921-1997) concebe a obra como uma relação que envolve tanto a linguagem 

como o mundo e que não existe por si só, tornando-se, assim, uma teoria que não se fixa 

apenas no objeto; é essa abordagem que embasará este trabalho acerca da novela “O 

recado do morro”, da obra Corpo de baile (1956), de João Guimarães Rosa (1908-

1967). Para Jauss, há uma construção de sentido na relação entre autor, obra e leitor, o 

que contraria a visão unilateral dos marxistas e formalistas russos. A tese é defendida 

em sua obra A história da literatura como provocação à teoria literária [Was heißt und 

zu welchem Ende studiert man Literaturgeschichte?, no original] escrita com base na 

aula inaugural proferida em 13 de abril de 1967, em comemoração ao sexagésimo 

aniversário de Gerhard Hess, reitor da Universidade de Constança, que utilizaremos, 

juntamente ao texto do alemão intitulado “El lector como instancia de una nueva 

historia de la literatura” [“Der Leser als Instanz einer neuen Geschichte der Literatur”], 

publicada originalmente na revista Poetica no ano de 1975, traduzido para o espanhol 

por Adelino Álvarez. 

Essa relação (autor, obra, leitor), para Jauss, é essencial para se entender a 

história da literatura como processo de transmissão e recepção da obra literária, 

resultando na atualização do texto: “a história da literatura é um processo de recepção e 

produção estética que se realiza na atualização dos textos literários por parte do leitor 

que os recebe, do escritor, que se faz novamente produtor, e do crítico, que sobre eles 

reflete” (JAUSS, 1994, p. 25). Este processo se faz importante para que se compreenda 

a qualidade e categoria de uma obra literária de acordo com os critérios estabelecidos 

pelo alemão: 

 

Afinal, a qualidade e a categoria de uma obra literária não resultam 

nem das condições históricas ou biográficas de seu nascimento, nem 

tão-somente de seu posicionamento no contexto sucessório 

[Folgerverhältnis] do desenvolvimento de um gênero, mas sim dos 

critérios da recepção, do efeito [Wirkung] produzido pela obra e de 

sua fama junto à posteridade, critérios estes de mais difícil apreensão. 

(JAUSS, 1994, p. 7-8) 

 

É essencial que entendamos a relação entre recepção [Rezeption] e efeito 

[Wirkung] para que se compreenda a interação da tríade definida pelo crítico. No texto 

de 1975, Jauss dissocia os termos, ao mesmo tempo em que lhes dá uma definição. A 

saber, efeito é o elemento de concretização condicionada pelo texto, e a recepção o 



elemento de concretização condicionada pelo destinatário. O diálogo entre os elementos 

pode conceber a mediação como um processo de fusão de horizontes 

[Horizontverschmelzung], conceito oriundo da fenomenologia de Gadamer (1900-

2002), que, ao dialogarem, constroem um sentido para a obra. 

Estas primeiras observações são necessárias para que se entenda nossa proposta 

de leitura da novela a ser analisada. A interação entre obra e leitor, bem como o diálogo 

que se faz entre os horizontes de expectativas, é essencial para que se compreenda a 

construção da obra e seu efeito e recepção. 

II 

 Guimarães Rosa nasceu em 1908 no centro de uma região de cavernas 

exploradas por Lund e Brandt, essa influencia se reflete em uma de suas estórias, O 

Recado do morro, em que um dos personagens centrais é visivelmente inspirado no 

explorador Peter Lund (1801-1880). “O Recado do Morro” pertence à coletânea Corpo 

de baile, publicada originalmente em dois volumes, no ano de 1956. Na 3ª edição 

(1964), Corpo de baile aparece dividida em três livros: Manuelzão e Miguilim, No 

Urubuquaquá, no Pinhém e Noites do Sertão.  

Na novela, o enxadeiro Pedro Orósio é guia de uma comitiva que deve levar um 

estrangeiro, seo Alquiste ou Olquiste, pelo sertão fazendo-o conhecer a localidade a fim 

de registrar aspectos da fauna e flora local: “O louraça, seo Alquiste, parecia querer 

remedir cada palmo de lugar, ver apalpado as grutas, os sumidouros, as plantas do 

caatingal e do mato. Por causa, esbarravam a tôda hora, se apeavam, meio desertavam 

desbandando da estrada-mestra.” (ROSA, 1969, ed.4, p.16). Outros três personagens 

encerram a comitiva são eles: Seo Jujuca do Açude, frei Sinfrão e Ivo crônico.  

 

“Seo Alquiste, 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.” (GOULART, 

2011,v.1,p.114) 

 

Na novela “O recado do morro”, seo Alquiste possui todas as características do 

naturalista dinamarquês. Era louro, pele muito branca, míope e se interessava por todos 

os detalhes da natureza, como plantas, bichos, pedras e grutas, as relações com esses 

trabalhos transparecem na narrativa mediante usos de nomenclaturas e descrições 

científicas registradas pelos naturalistas. Entretanto, não podemos afirmar com rigor que 

o estrangeiro é o próprio Lund, mas sim uma junção de todas as características dos 

outros viajantes que já passaram pelo sertão. Nesse conto, Rosa explícita o vínculo com 



Lund ao se referir à geografia ao entorno da gruta do Maquiné e as regiões próximas, 

identificando-a como a de Cordisburgo, como uma lapa ‘lundiana’. “Trata-se da 

‘Lundiana ou Ludlândia’, (o lúdico land de Lund), que, não obstante recenarizar a 

mesma geografia palmilhada pelo cientista dinamarquês, destitui-se, sob o bem-

humorado toque do enunciador, de seus referenciais topográficos.” (FANTINI, 2008, 

p.200) De fato, estrangeiro veio da Dinamarca ao Brasil fugindo da tuberculose, que 

havia vitimado vários de seus familiares. É considerado o pai da paleontologia brasileira 

e, suas atividades 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.  

Os deslumbramentos de seo Alquiste se assemelham em muito a de outros 

estrangeiros que vieram ao Brasil atraído por sua riqueza, não só em minérios e pedras 

preciosas, mas na nossa biodiversidade e cultura. Podendo considerar um remapeamento 

com fotos, pinturas e anotações e a construção de nossa cartografia feita por esses 

exploradores. Muitos desses viajantes eram impulsionados ou motivados pela 

curiosidade em descobrir nossa “alteridade”.  

Um ponto relevante dos estrangeiros que vieram ao Brasil entre 1920 a 1970 

(FANTINI, 2008, p. 199) era seus “aparatos básicos”, câmera “codaque”, “caderneta de 

anotações”, “binóculo”, todos esses objetos faziam parte da indumentária de seo 

Olquiste ao percorrer as trilhas já exploradas por Peter Lund.  

 
Ao dito, seu Olquiste estacava, sem jeito, a cavalo não se governava 

bem. Tomava nota, escrevia na caderneta, a caso, tirava retratos. A 

gameleira grande está estrangulando com as raízes a paineira pequena! 

– ele apreciava, à exclama. Colhia com duas mãos a ramagem de 

qualquer folhinha campa 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 correr atrás, agachado, feito 

pegador de galinha, tropeçando no bamburral e espichado tombo, só 

por ter percebido de relance, inho e zinho, fugido no balango de entre 

as moitas, o orobó de um nhambu. (ROSA, 1969, ed.4, p.39) 

 

Em certos momentos da narrativa, Rosa apresenta a visão do estrangeiro 

iluminista europeu, ainda que, o mesmo possua poucas palavras, destaca-se por seu 

olhar forte e sensível sob nossa cultura e biodiversidade. Marli Fantini (2008) comenta 

que há uma “certa estranheza” de seo Alquiste com relação a nosso pensamento 

“selvagem” perto do olhar iluminista europeu. Tornando, então, Rosa, o mediador, e 

construtor de pontes, convidando o leitor a descobrir as diferenças e semelhanças entre 



duas culturas distintas que cruzaram no sertão rosiano.  

 

CONCLUSÕES FINAIS 

 

A temática do estrangeiro na obra de Guimaraes Rosa apresentou bastante 

instigante, logo que, sua figuração apresenta-se em todas as camadas do texto: nas 

personagens, na representação dos espações sociais, em determinadas ações no 

desenrolar da trama, chegando até nos discursos. Mostrando assim um pouco da paixão 

de Rosa por línguas e culturas. O que vimos, com tudo, é que a imagem do estrangeiro é 

retratada com todas as suas peculiaridades, idioma, principalmente, e sua relação com o 

nativo brasileiro.      

Nesse contexto, é possível pensar, a partir das categorias estéticas, a dimensão 

histórica que a presença do estrangeiro na obra rosiana e como o autor apresenta sua 

visão da sociedade brasileira. Outro fato importante na obra de Guimarães Rosa e 

Fantini, afirma que é difícil determinar com “rigor uma hierarquia entre os motivos que 

regem expedição científica”, mesmo que no decorrer da narrativa/viagem possamos ter 

“entremesclarem”, estudar a diversidade cultural do sertão, metas de seo Alquist.  

Importante ressaltar o interesse do estrangeiro pelos sítios arqueológicos, fundamentos 

de nossa pré-história. Não só ele foi atraído por nossa diversidade paisagística e cultura, 

outros viajantes também vieram ao Brasil — principalmente nos séculos XVIII e XIX 

— para explorar.  

E nas grutas se achavam ossadas, passadas de velhice, de bichos sem 

estatura de regra, assombração dêles — o megatério, o tigre-de-dente-

de-sabre, a protopantera, a monstra hiena espélea, o páleo-cão, o lobo 

espéleo, o urso-das-cavernas —, e homenzarros, duns que não há 

mais. Era só cavacar o duro chão, de laje branca e terra vermelha e sal. 

Montes de ossos, de bichos que outros arrastavam para devorar ali, ou 

que massas d’água afogaram, quebrando-os contra as rochas, quando 

às manadas êles queriam fugir, se escondendo do Dilúvio.” (ROSA, 

1956, p. 390) 

 

É possível perceber através dessa citação a grande diversidade arqueológica que 

o sertão guarda e que encanta bastante o estrangeiro que passaram. Já que, seo Alquiste 

sempre estava catalogando, com anotações, suas novas descobertas, uma característica 

marcante do personagem, que seria uma retratação da realidade de muitos viajantes ou 

aventureiros pesquisadores que cruzaram, não apenas o sertão, mas todas as regiões 

brasileira.  

 



A presença do estrangeiro nas obras de Rosa é um fato importante para a 

organização do sertão paradoxal e transitória, envolto de tradição e modernidade. Ele é 

um dos indícios que o sertão, o Brasil também, está em transformação, mostrando a 

troca mútua de conhecimento e cultura. 

Nesse contexto, seo Olquiste pode não entenda o recado enviado a Pedro Orósio, 

por conta da sua limitação de linguagem e seus conhecimentos estritamente científicos, 

logo que o recado enviado pelo morro tem caráter místico e pode estar além dos 

pensamentos racionai do estrangeiro. Mas isso não impede o morro de enviar outro 

recado de forma mais simplória para o alemão-rana. Seu recado está nas cavernas por 

onde passaram, grutas, fauna e flora do Brasil. Que faz o leitor refletir e interpretar as 

maravilhas escondidas na imensidão sertaneja que deve ser preservada e cuidada com 

muito carinho e respeito.  
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