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Resumo: Na novela “O recado do morro”, temos a contraposição de duas ordens da 

realidade (plano real e plano mítico) que, dialeticamente, se desdobram em um espaço, 

ou seja, este se caracteriza como um ambiente que faz parte do espaço físico (real), mas 

também apresenta “referências míticas”. Diante dessa dupla feição do espaço 

pretendemos desenvolver um breve estudo sobre a composição do espaço em “O recado 

do morro”, novela de Corpo de baile (1956), no intento de esclarecer como Guimarães 

Rosa se vale de elementos advindos de diferentes campos do conhecimento, neste caso 

o científico e o poético, na constituição de uma narrativa em que há correlação desses 

diferentes campos do saber no que diz respeito ao espaço percorrido pela expedição 

guiada por Pedro Orósio. Este trabalho será realizado por meio de uma interpretação 

que pretende analisar como se evidenciam os mecanismos utilizados por Guimarães 

Rosa para compor um espaço com a presença do real e do mítico, ao comparar trechos 

da narrativa em foco aos relatos de viagem de Spix (1781-1826) e Martius (1794-1868) 

e aos trabalhos paleontológicos (Ciência que estuda a vida passada da Terra) e 

espeleológicos (estudo de cavernas e grutas) desenvolvidos por Peter Lund (1801-1880) 

no sertão mineiro. As referências a esses trabalhos transparecem na narrativa por meio 

da utilização de nomenclaturas e descrições científicas registradas pelos naturalistas em 

termos como o megatério, o tigre-de-dente-de-sabre, a protopantera. Para desenvolver 

esta tarefa, utilizamo-nos como aporte teórico dos estudos estético-recepcionais de Hans 

Robert Jauß (1921-1997), sobretudo em A História da Literatura como provocação à 

Teoria Literária, das teorizações de Mircea Eliade (1907-1986) acerca do mito e, no 

que tange às possibilidades de um estudo comparativo nos utilizaremos de textos de 

autores como Henry Remak (1994) e René Wellek (1994). 

Palavras-Chave: Espaço. “O recado do morro”. Guimarães Rosa. 

 

Résumé: Dans la nouvelle “O recado do morro” nous avons le contraste des deux 

ordres de réalité (plan réel et mythique) qui se déroulent dialectiquement dans l’espace, 

c’est à dire, il est caractérisé comme un environnement qui fait partie de l’espace 

physique (réel), mais présente aussi “mythiques”. Face à cette double fonction de 

l’espace, nous avons l’intention de développer une brève étude sur la composition de 

l’espace dans “O recado do morro” (Corpo de baile, 1956), dans une tentative de 

clarifier la façon dont Guimarães Rosa s’appuie sur des éléments de différents domaines 

de la connaissance dans ce cas, le scientifique et le poétique, la constitution d’un récit 

dans lequel il ya corrélation entre ces différents domaines de la connaissance en ce qui 
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concerne la distance parcourue par l’expédition dirigée par Pedro Orósio. Ce travail sera 

accompli par une interprétation qui vise à analyser comment montrer les mécanismes 

utilisés par Guimarães Rosa pour composer un espace avec la présence du réel et du 

mythique, la comparaison des morceaux du récit tout en mettant l’accent sur les récits 

de voyage de Spix (1781-1826) et Martius (1794-1868) et le travail paléontologique 

(science qui étudie le passé de la terre) et la spéléologie (étude des cavernes et des 

grottes) développés par Peter Lund (1801-1880) dans l’arrière-pays (sertão) de Minas 

Gerais (Brésil). Références à ces ouvrages sont visibles dans le récit grâce à l’utilisation 

des classifications et descriptions scientifiques enregistrées par les naturalistes dans des 

termes aussi mégathérium, le Machairodus, la protopanthère. Pour développer cette 

tâche, nous les utilisons comme base théorique l’esthétique de la réception formulée par 

Hans Robert Jauss (1921-1997), en particulier L’histoire de la littérature comme une 

provocation à la théorie littéraire, les théories de Mircea Eliade (1907-1986) sur la 

mythe et, en ce qui concerne les possibilités d’une étude comparative, les textes de 

Henry Remak (1994) et René Wellek (1994). 

Mots-clés: Espace. “O recado do morro”. Guimarães Rosa. 

 

 

Introdução 

 

Na novela “O recado do morro”, temos a contraposição de duas ordens da 

realidade (plano real e plano mítico) que dialeticamente se desdobram em um espaço, 

ou seja, este se caracteriza como um ambiente que faz parte do espaço físico (real), mas 

também apresenta “referências míticas”. Para compor esse espaço o escritor mineiro se 

utiliza de relatos de viajantes do século XIX, em especial aqueles que percorreram o 

sertão de Minas Gerais, como Wied-Neuwied (1782-1867), Saint-Hilaire (1779-1853), 

Spix (1781-1826) e Martius (1794-1868), Emanuel Pohl (1782-1834), além de 

referência aos trabalhos paleontológicos e espeleológicos de Peter Lund (1801-1880), 

pioneiro nos referidos estudos no espaço sertanejo. As relações com esses trabalhos 

transparecem na narrativa mediante usos de nomenclaturas e descrições científicas 

registradas pelos naturalistas.  

Conquanto Guimarães Rosa se valha dessa precisão documental para criar uma 

“impressão de realidade”, o factual é transfigurado pela imaginação poética para 

singularizar o sertão aos moldes da sensibilidade do personagem sertanejo. Nesse 

contexto, “O recado do morro” se situa em uma dimensão simbólica, onde se 

multiplicam as inquietações presentes no universo do sertão rosiano. Diante desse jogo, 



 

 
 

o papel do leitor não é o de um simples receptor, mas o de um receptor produtivo, que, 

ao entrar em contato com a obra literária, atribui a ela os seus próprios significados. 

Dessa forma, a investigação proposta por este trabalho propõe uma interpretação da 

novela, focalizando o espaço, sustentado pelos estudos estético-recepcionais de Hans 

Robert Jauß, pelas teorizações a respeito do mito de Mircea Eliade, e as contribuições 

de alguns estudiosos da literatura comparada como Henry Remak e René Wellek, para 

averiguar o modo como Guimarães Rosa se utiliza dos relatos de viagem dos 

naturalistas Spix e Martius, e, do dinamarquês Peter Lund, para compor um espaço 

particular em que se mesclam os planos real e mítico, o sertão-mundo. 

Antes de desenvolvermos nossa tarefa é importante mencionar o que nos diz 

Wellek a respeito dos métodos utilizados pelos estudos de literatura comparada. A 

crítica consiste em não se adotar um único método de investigação como está exposto 

no trecho a seguir: 

 

[...] literatura comparada é idêntica ao estudo de literatura 

independentemente de fronteiras linguísticas, étnicas e políticas. Não 

pode limitar-se a um único método: em seu discurso, descrição, 

caracterização, interpretação, narração, explanação, avaliação usam-se 

tanto quanto comparação. Nem tampouco pode a comparação 

confinar-se a contatos históricos reais. Pode haver, como a experiência 

da linguística recente deveria ensinar a estudiosos de literatura, tanto 

valor em comparar fenômenos como línguas ou gêneros 

historicamente não relacionados, quanto em estudar influências que se 

podem descobrir a partir de uma evidência de leitura ou de paralelos. 

(WELLEK, 1994, p. 132) 

 

A composição do espaço em “O recado do morro” 

 

Guimarães Rosa, no processo de elaboração de sua produção literária, utilizou-se 

de um processo semelhante ao de naturalistas que percorreram o Brasil com a suas 

expedições no século XIX. Segundo Ana Costa, o escritor mineiro fez algumas viagens 

de documentação pelo interior do Brasil, quando percorreu o sertão de Minas entre 

dezembro de 1945 e maio de 1952, o Pantanal mato-grossense em julho de 1947 e 

também o sertão da Bahia em junho de 1952, sempre anotando em suas cadernetas 

aquilo que serviria de “impulso à atividade literária” (COSTA, 2008, p. 313). Além de 



 

 
 

adotar esse procedimento, o autor de Corpo de baile foi um grande leitor de relatos de 

viajantes, especialmente daqueles que percorreram o sertão mineiro. Deter-nos-emos, 

portanto, nas ressonâncias que os relatos de viagem dos alemães Spix e Martius e os 

estudos paleontológicos e espeleológicos do dinamarquês Peter Lund desempenharam 

na composição do espaço da novela “O recado do morro”. Nesse ponto vale chamar a 

atenção para o que nos diz Remak a respeito dos estudos de influência, conceito não 

mais aceito por muitos estudiosos de literatura comparada. Ele afirma o seguinte: 

 

Em muitos estudos de influência deu-se atenção excessiva à 

localização de fontes, e muito pouca a questões tais como: o que foi 

mantido e o que foi rejeitado, e por quê, e como o material foi 

absorvido e integrado, e com que sucesso? Conduzidos dessa maneira, 

os estudos de influência contribuem não apenas para o nosso 

conhecimento de história literária, como também para a nossa 

compreensão do processo criativo e da obra de arte literária. 

(REMAK, 1994, p. 176)
3
 

  

As descrições empregadas por naturalistas como Spix, Martius e Lund ajudaram a 

forjar uma imagem exuberante e promissora do país devido às riquezas referentes à 

diversidade espacial, da fauna e da flora, precisamente documentadas, e que serviram 

como elemento composicional de uma vertente literária denominada de regionalista. 

Essa vertente surgiu paralelamente ao Romantismo, mas, em Guimarães Rosa, ganhou 

dimensões inexploradas, levando Antonio Candido a caracterizar a literatura rosiana de 

“superregionalista”, conforme as explicações de Leonel e Segatto (2009). Este conceito 

que foi pensado em uma relação com surrealismo ou superrealismo. 

Em relação ao enredo da narrativa, temos inicialmente um narrador que anuncia o 

desenrolar de um caso de vida e morte, que se armou contra Pedro Orósio num julho-

agosto às proximidades do município onde ele residia, conferindo inicialmente um tom 

de suspense para a novela. Pedro tem como tarefa ser o guia de seo Alquiste, frei 

Sinfrão e seo Jujuca do Açude, seguidos por Ivo. Entre os sujeitos mencionados quem 

merece atenção inicialmente é a figura de seo Alquiste, este que veio ao Brasil para 

estudar a fauna e a flora do sertão. O estrangeiro nos remete a uma espécie de protótipo 

dos naturalistas já mencionados anteriormente. Tal como os viajantes, seo Alquiste 
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interessava-se pelos mínimos detalhes do sertão e acompanhado pela sua câmera 

“codaque” e do binóculo, “parecia querer remedir cada palmo de lugar, ver apalpado as 

grutas, os sumidouros, as plantas do caatingal e do mato” (ROSA, 1956, v. 2, p. 388). 

Nesse momento inicial da narrativa, são comuns as descrições que exaltam a 

grandiosidade do sertão: 

 

diversa é a região, com belezas, maravilhal. Terra longa e jugosa, de 

montes pós montes: morros e corovocas. Serras e serras, por 

prolongação. Sempre um apique bruto de pedreiras, enormes pedras 

violáceas, com matagal ou lavadas. Tudo calcário. E elas se roem, não 

raro, em formas — que nem pontes, torres, colunas, alpendres, 

chaminés, guaritas, grades, campanários, parados animais, destroços 

de estátuas ou vultos de criaturas. Por lá, qualquer voz volta em belo 

eco, e qualquer chuva suspende, no ar de cristal, todo tinto arco-íris, 

côr por côr, vivente longo ao solsim, feito um pavão. (ROSA, 1956, v. 

2, p. 388-389) 

 

Neste trecho, podemos identificar a precisão com que Guimarães Rosa 

“reconstrói” o sertão aos seus moldes, no espaço da narrativa, sem se distanciar da sua 

representação fiel. Outro elemento de relação com os naturalistas que transparece na 

narrativa é o uso de termos técnicos e nomenclatura científica para identificar as mais 

variadas espécies de animais e plantas encontrados. Fato que provavelmente se deve aos 

estudos pioneiros de Peter Lund no sertão mineiro. Em carta enviada em abril de 1844 

ao cônego Januário da Cunha Barbosa, secretário perpétuo do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, Lund registra a descoberta de restos fósseis de alguns espécimes 

que fizeram parte da chamada “criação” atualmente existente: 

   

1º, uma especie de onça, excedente em tamanho dobramento á maior 

especie que hoje existe neste paiz, a onça pintada; 2º, uma especie de 

capivára do tamanho da anta. Estas duas especies, além do tamanho, 

differem sufficientemente das especies vizinhas actualmente 

existentes, pelo detalhe de sua conformação, para serem consideradas 

como especies distinctas, as que tenho estabelecido já ha tempo 

debaixo dos nomes: Felix protopanther e Hydrochoerus sulcidens. 

(MATOS, 1930, p. 52)
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Em “O recado do morro” a referência a Lund aparece justamente devido aos seus 
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trabalhos desenvolvidos no sertão, que é uma terra misteriosa, em que os próprios 

sertanejos tinham receio de se aventurar por conta das armadilhas escondidas em cada 

vereda, sendo assim um local onde “viver é muito perigoso” (ROSA, 1956, p. 18). No 

texto rosiano encontramos referências a esses trabalhos com nomenclaturas registradas 

por Lund, como na descrição das grutas presentes no espaço da narrativa, bem como nos 

nomes científicos de alguns animais, cujos restos fósseis se encontravam escondidos no 

interior desses locais, criaturas essas que ficaram presas ali, segundo a narrativa, por 

conta de uma tentativa de fuga ao se esconder do Dilúvio, implicando dessa maneira 

numa origem mítica daquele espaço. Entre eles temos “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” (ROSA, 1956, v. 2, p. 390). 

 Os homenzarros foram uma descoberta de Lund, e Guimarães Rosa se utiliza da 

descrição desse espécime, provavelmente um ascendente direto do homem sertanejo, 

para compor a personagem Pedro Orósio. Pedro impressiona pela estatura e pela 

conformidade do seu corpo, sua passada era extremamente larga, mas se, por um lado, 

Lund descreve os homenzarros como seres “cuja organização cerebral oferece um 

substrato tão mesquinho para a séde da intelligencia” (MATOS, 1930, p. 41), Pedro não 

chega a ser alguém com o intelectual inferiorizado, devido a uma incapacidade ligada à 

sua organização cerebral, e não pode ser comparado aos seus patrões que conversavam 

em outras línguas e pareciam, em certos momentos, conhecer mais do que ele aquele 

local, fato que provavelmente se deve à leitura de relatos de viajantes que anteriormente 

percorreram o mesmo trajeto da expedição. 

 

Pedro Orósio achava do mesmo modo lindeza comum nos seus 

campos-gerais, por saudade de lá, onde tinha nascido e sido criado. 

Mas, outras coisas, que seo Alquiste e o frade, e seo Jujuca do Açude 

referiam, isso ficava por êle desentendido, fechado sem explicação 

nenhuma; assim, que tudo ali era uma Lundiana ou Lundlândia, 

dêsses nomes. De certo, segredos ganhavam, as pessôas estudadas; 

não eram para o uso de um lavrador como êle, só com sua saúde para 

trabalhar e suar, e a proteção de Deus em tudo. Um enxadeiro, sol a 

sol debruçado para a terra do chão, de orvalho a sereno, e puxando 

tôda força de seu corpo, como é que há de saber pensar continuado? E, 

mesmo para entender ao vivo as coisas de perto, êle só tinha poder 

quando na mão da precisão, ou esquentado — por ódio ou por amor. 



 

 
 

Mais não conseguia. (ROSA, 1956, v. 2, p. 395)
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O trecho evidencia que Pedro não era um sujeito letrado, mas sim um homem 

sertanejo como qualquer outro, que dependia do esforço empregado em seu trabalho 

para a sua própria subsistência. Assim como acontece com o espaço, o escritor mineiro 

se apropria de informações advindas do domínio do “real” para compor as suas 

personagens, mas da maneira como Pedro é exaltado pela sua postura e qualidades, 

chega a ser comparado a “Sansão” por seo Alquiste devido ao tamanho da sua força. Se 

Sansão tinha o segredo da sua força escondido nos seus cabelos, Pedro parecia retirar as 

suas forças da terra devido o fato de andar sempre com os pés descalços. Pedro também 

revela ser um sujeito vaidoso ao, com frequência, retirar do bolso um espelho e assim 

“supria de se mirar, vaidoso da constância de seu rosto” (ROSA, 1956, v. 2, p. 392).  

Pedro Orósio, por conta de seu porte diferenciado para os padrões do homem 

sertanejo, acaba por atrair a atenção das mulheres. Pedro é um sujeito namorador e, por 

divertimento e indecisão, vive tirando as namoradas dos outros. Ivo que já fora seu 

amigo agora se encontrava aborrecido com Pê Boi por conta de uma moça chamada 

Maria Melissa, não sendo esse o único que lhe guardava mágoas por conta do 

comportamento de Pedro. Muitos rapazes lhe tinham ódio, mas temiam enfrentá-lo por 

conta da sua força fora do comum. 

Spix e Martius, em sua passagem pelo sertão mineiro, registraram o 

comportamento do interiorano mineiro, que possuía vestimentas simples e até certo 

ponto de temperamento pacífico, informação essa também explorada na dissertação de 

Mestrado
6
 de Aldo Barbosa: 

 

O sertanejo é criatura da natureza, sem instrução, sem exigências, de 

costumes simples e rudes. Envergonhado de si próprio e de todos que 

o cercam, falta-lhe o sentimento da delicadeza moral, o que já se 

demonstra pela negligência no modo de vestir; porém, é bem 

intencionado, prestativo, nada egoísta e de gênio pacífico. A solidão e 

a falta de ocupação espiritual, arrastam-no para o jogo de cartas e 

dados e para o amor sensual, no qual incitado pelo seu temperamento 
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insaciável e pelo calor do clima, goza com requinte. O ciúme é quase 

a única paixão que o leva até o crime. (SPIX; MARTIUS, 1981, v. 2, 

p. 76) 

 

Outro elemento advindo dos relatos de viajantes naturalistas do século XIX é o 

estudo da flora do sertão, que impressiona, assim como a fauna, por conta da sua 

diversidade. Quem mais se interessava por essa particularidade era seo Alquiste, que a 

cada passo tomava nota em sua caderneta, e vez ou outra, tirava fotos para registrar o 

que encontrava. O estrangeiro recolhia a folhagem de qualquer plantinha que encontrava 

em seu caminho. Ele recolhia ramagens de “marroio, carqueja, sete-sangrias, 

amorzinho-sêco, pé-de-perdiz, joão-da-costa, unha-de-vaca-roxa, olhos-de-porco, copo-

d’água, língua-de-tucano, língua-de-teiú” (ROSA, 1956, v. 2, p. 391). 

Seguindo a linha de aproximar a novela das paisagens “reias”, temos a descrição 

das cavernas e grutas presentes em “O recado do morro”, entre elas a Gruta do 

Maquiné, documentada por Lund e exaltada como uma das belezas de Cordisburgo por 

Pedro Orósio: 

 

Pedro Orósio não acertava compreender, a respeito da beleza e da 

parecença dos territórios. Êle sabia — para isso qualquer um tinha 

alcance — que Cordisburgo era o lugar mais formoso, devido ao ar e 

ao céu, e pelo arranjo que Deus caprichara em seus morros e suas 

vargens; por isso mesmo, lá, de primeiro, se chamara Vista-Alegre. E, 

mais do que tudo, a Gruta do Maquiné — tão inesperada de grande, 

com seus sete salões encobertos, diversos, seus enfeites de tantas côres 

e tantos formatos de sonho, rebrilhando risos na luz — ali dentro a 

gente se esquecia numa admiração esquisita, mais forte que o juízo de 

cada um, com mais glória resplandecente do que uma festa, do que 

uma igreja. (ROSA, 1956, v. 2, p. 394) 

 

Além da referência à Gruta do Maquiné, o trecho remete também ao céu de 

Cordisburgo, amplamente reconhecido pela beleza das suas noites estreladas. O 

estrangeiro seo Alquiste, ao seu deparar com o “sertão” que era aquele céu estrelado 

falou que se tratava do que mais brilhava no mundo, por conta da alegria proporcionada 

no brilho das estrelas. 

Se o real em “O recado do morro” aparece por meio de descrições em relatos de 

viajantes acerca de paisagens que realmente existem, não podemos esquecer o mistério 

existente na formação desse “sertão”. Como já foi mencionado, em certo momento da 



 

 
 

narrativa, o registro de restos fósseis de animais no interior das grutas é atribuída ao fato 

de eles terem procurado refúgio para escapar do Dilúvio. Segundo Mircea Eliade 

(1989), uma das principais causas para o Dilúvio foi o pecado dos homens, e esse 

evento serviu para uma recriação do Mundo e uma “regeneração da humanidade”.  

Os cristãos acreditam que este evento realmente tenha ocorrido, e por isso 

acreditam que esta seja uma “história verdadeira”. Mircea Eliade, ao tratar das “histórias 

verdadeiras” e das “histórias falsas”, afirma que a diferença entre elas é que as histórias 

verdadeiras “tratam das origens do mundo; seus protagonistas são entes divinos, 

sobrenaturais, celestiais ou astrais” (ELIADE, 1989, p. 13). Já as histórias falsas 

remetem a um conteúdo profano, que nada tem de relação com fatos heroicos e 

edificantes. 

Mircea Eliade afirma que, nas sociedades nas quais a cultura do mito se encontra 

viva, as histórias verdadeiras são atribuídas aos mitos, em contrapartida, as fábulas ou 

os contos são considerados como histórias falsas. 

 

Os mitos, efetivamente, narram não apenas a origem do Mundo, dos 

animais, das plantas e do homem, mas também de todos os 

acontecimentos primordiais em consequência dos quais o homem se 

converteu no que é hoje ― um ser mortal, sexuado, organizado em 

sociedade, obrigado a trabalhar para viver, e trabalhando de acordo 

com determinadas regras. Se o Mundo existe, se o homem existe, é 

porque os Entes Sobrenaturais desenvolveram uma atitude criadora no 

“princípio”. Mas, após a cosmogonia e a criação do homem, 

ocorreram outros eventos, e o homem, tal qual é hoje, é o resultado 

direto daqueles eventos míticos, é constituído por aqueles eventos. 

(ELIADE, 1989, p. 16)
7
 

  

Portanto, em “O recado do morro” o espaço real se converte em espaço mítico na 

medida em que se revelam os mitos presentes na origem do sertão. Esse recurso 

empregado por Guimarães Rosa ainda não é um fator que possa desencadear uma 

quebra do horizonte de expectativas do público leitor, mas os prepara para uma nova 

realidade que está por vir. Para Jauß, uma obra por conta de uma convenção do gênero, 

ou então, do estilo ou da forma, pode evocar “propositadamente um marcado horizonte 

de expectativas em seus leitores para, depois, destruí-lo passo a passo — procedimento 

                                                           
7
 Grifos do autor. 



 

 
 

que pode não servir apenas a um propósito crítico, mas produzir ele próprio efeitos 

poéticos” (JAUß, 1994, p. 29). 

Inserida nesse contexto, a novela em questão de Corpo de baile evoca um 

determinado horizonte ainda no seu início, ao anunciar um “caso de vida e de morte, 

extraordinariamente comum” (ROSA, 1956, v. 2, p. 387), mas esse horizonte muda na 

medida em que novos fatos são apresentados. Entre os novos fatores que virão à tona, 

temos o aparecimento de um recado supostamente emitido pelo Morro da Garça e 

transmitido aos viajantes, de forma bastante confusa, pelo “louco” Gorgulho. A partir 

desse momento, a novela muda de perspectiva, e aquilo que se parecia um caso 

“extraordinariamente comum” ganha um tom mítico, ao encenar a transmissão de um 

recado, cujo destinatário e conteúdo são desconhecidos.  

 

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho optamos por aliar a hermenêutica literária, pensada nos termos 

estético-recepcionais, e as teorizações sobre o mito de Mircea Eliade a uma leitura da 

novela “O recado do morro”, que desse conta de um olhar mais atento à composição do 

espaço. Nesse percurso, esclarecemos alguns conceitos na medida em que estes, diante 

de algumas inquietações, se tornaram necessários em nossas análises. 

Procuramos, neste breve texto, contribuir com uma leitura acerca do espaço na 

narrativa, tema que, de certa maneira, ainda não foi bem explorado pela crítica rosiana. 

Assim, buscou-se uma interpretação por meio de uma tentativa de aproximação entre o 

científico e o poético, recursos esses que foram utilizados na composição do espaço da 

narrativa. O aspecto científico é referente a nomenclaturas e descrições empregadas 

pelos naturalistas que percorreram o sertão, já o poético se deve, como se viu, à maneira 

como Guimarães Rosa recriou os espaços e a linguagem, de uma maneira particular para 

explorar todas as potencialidades do universo sertanejo. 

Para tal análise, detivemo-nos, quase que exclusivamente, nos momentos iniciais 

da narrativa por apresentar a maioria dos trechos que descrevem o espaço, a fauna e a 

flora do sertão, tidos como uma relação com os relatos de viajantes que transitaram pelo 



 

 
 

Brasil no século XIX, como Peter Lund, Spix e Martius, devidamente lidos por 

Guimarães Rosa. Por meio desse exame, comprovou-se, em comparação com alguns 

trechos da novela, elementos dos escritos desses viajantes na composição do espaço da 

narrativa “O recado do morro”, em passagens que ressaltam a grandiosidade e a 

singularidade do sertão. 

Apesar de esse estudo ser, em sua predominância, de caráter interpretativo, não 

podemos descartá-lo como um produto proveniente dos estudos de literatura comparada 

por conta das comparações entre literaturas de diferentes campos do conhecimento que 

aqui foram empregadas. É importante lembrar o que nos diz Remak sobre a execução e 

os objetivos de um estudo nos moldes da literatura comparada: 

 

Um estudo de literatura comparada não tem que ser comparativo a 

cada página ou a cada capítulo, mas o propósito, a ênfase e a execução 

globais devem ser comparativos. A verificação do propósito, da ênfase 

e da execução requer igualmente o julgamento objetivo e subjetivo. 

Portanto, não se pode e nem se deveria estabelecer regras rígidas além 

desses critérios. (REMAK, 1994, p. 185) 

 

Em relação ao alcance da produção literária rosiana, podemos concluir que 

classificá-la como regionalista, como foi feito inicialmente por parte da crítica, acaba 

por limitar seu alcance. Tanto que levou Antonio Candido a criar um termo específico 

para a literatura rosiana por este acreditar que ela superava o que se havia entendido até 

o momento por regionalismo. Guimarães Rosa ambienta as suas narrativas em um 

espaço brasileiro, um local particular chamado sertão, mas o alcance dos temas 

abordados, entre eles, a violência e a traição, acabam por universalizar o sertão, pois 

estes tratam de questões que não são específicas de uma dada região. Alguns dos fatores 

dessa “universalidade”, presente em Guimarães Rosa, podem ser encontrados em “O 

recado do morro”, como na composição de um espaço com recurso aos relatos de 

viajantes estrangeiros e na alternância de dois planos (real e mítico) de uma mesma 

viagem, que, assim como os valores arcaicos e modernos, convivem em uma mesma 

dimensão, o mítico sertão-mundo. 
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