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RESUMO 

 

 

AGUIAR, M. V. M. Traduzir é muito perigoso. As duas versões francesas de Grande 
sertão: veredas – historicidade e ritmo. 2010. 231f. Tese (Doutorado) – Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Modernas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.  
 

 

Este trabalho propõe-se a examinar as duas versões francesas de Grande Sertão: 

Veredas, separadas por um intervalo de quase trinta anos, e verificar como elas 

procuram recuperar a poética roseana. Para tanto, discute-se, com o auxílio dos 

críticos de sua obra e do próprio Guimarães Rosa em sua correspondência com 

seus tradutores, em que consiste essa língua especial que é o “português-brasileiro-

mineiro-guimarãesroseano”, em que falado e escrito, realidade e ficção, prosa e 

poesia, sujeito e objeto são indissociáveis. A impossibilidade de submeter a escrita 

de Rosa a essas categorias estanques levou-nos a eleger o ritmo, tal como 

elaborado por Henri Meschonnic, como o conceito que poderia nos guiar nas 

análises das traduções do romance de Rosa. Desvendando o sujeito como ponto 

crucial do ritmo, Meschonnic recoloca todo escrito literário – e toda tradução – em 

sua história, fazendo-nos entender que os conceitos de poética que os regem são 

ligados às representações que certa época tem de literatura. A partir das críticas de 

imprensa, procuramos então reconhecer o universo literário peculiar que acolheu 

cada uma das versões de Grande Sertão: Veredas na França, para finalmente 

observar como cada tradução é manifestação da leitura historicizada da obra.  

 

 

 

Palavras-Chave: Guimarães Rosa. Grande sertão: veredas. Diadorim. Tradução. 

Oralidade. Ritmo. Henri Meschonnic. 



 

  

ABSTRACT 

 

 

AGUIAR, M. V. M. Translating is very dangerous. The two French versions of Grande 
sertão: veredas – historicity and rhythm. 2010. 231f. Thesis – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Modernas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

 

This work intends to examine the two French translations of Grande Sertão: Veredas, 

one coming out almost thirty years after the other, and to find out how they strive to 

restore Rosean poetry. Counting on Rosa‟s critics and Rosa himself through 

correspondence with his translators, this research discusses what that special 

language, the “Rosean-Mineiro-Brazilian-Portuguese” consists of, a language in 

which spoken and written, fiction and reality, prose and poetry, subject and object are 

inseparable. The impossibility of subordinating Rosa‟s writings to such fixed 

categories led us to select rhythm, as accounted by Henri Meschonnic, as the 

concept which could guide us in the analysis of Rosa‟s novels translations. 

Disclosing subject as a crucial point of rhythm, Meschonnic places all writings – and 

all translations – back into their history, allowing us to understand that concepts of 

the poetic which rule them are connected to each historical time‟s own 

representations of literature. From the press critiques, we seek to identify the 

particular literary universe that welcomed each of Grande Sertão: Veredas 

translations in France in order to finally point out that each of them is an expression 

of a historicized reading of the novel.  

 

 

 

Keywords: Guimarães Rosa. Grande sertão: veredas. Diadorim. Translation. Orality. 

Rhythm. Henri Meschonnic. 

 
 



 

  

RÉSUMÉ 

 

 

AGUIAR, M. V. M. Traduire est très dangereux. Les deux traductions françaises de 
Grande sertão: veredas – historicité et rythme. 2010. 231f. Thèse (Doctorat) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras 
Modernas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.  
 

 

Ce travail se propose d‟examiner les deux traductions françaises de Grande sertão: 

veredas (Diadorim, en français) séparées par un intervalle de trente ans, et 

d‟observer comment elles cherchent à rendre la poétique roséenne. Pour ce faire, on 

discutera, à l‟aide des réflexions des critiques, ainsi que des suggestions de 

Guimarães Rosa lui-même dans sa correspondance avec ses traducteurs, en quoi 

consiste cette langue singulière qu‟est le « portugais-brésilien-mineiro-

gurimarãesroséen », où parlé et écrit, réalité et fiction, prose et poésie, sujet et objet 

sont indissociables. L‟impossibilité de soumettre l‟écriture de Rosa à ces catégories 

établies nous a amené à choisir le concept de rythme, tel qu‟élaboré par Henri 

Meschonnic, comme guide dans les analyses des traductions du roman de 

Guimarães Rosa. Révélant le sujet comme point crucial du rythme, Meschonnic 

replace tout écrit littéraire – et toute traduction – dans son historie, nous faisant 

comprendre que les concepts de poétique qui les régissent sont liés aux 

représentations qu‟une certaine époque se fait de la littérature. A partir des critiques 

de presse, nous avons donc cherché à repérer l‟univers particulier qui a accueilli 

chacune des deux traductions de Grande sertão: veredas en France, pour, enfin, 

observer comment chacune se constitue comme une lecture historicisé de l‟œuvre.  

 

 

 

Mots Clés: Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas. Diadorim. Traduction. Oralité. 

Rythme. Henri Meschonnic. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como objeto o exame crítico das duas versões francesas de 

Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa, ambas publicadas pelas Éditions 

Albin Michel. A primeira, assinada por Jean-Jacques Villard, foi lançada em 1965; a 

segunda, realizada por Maryvonne Lapouge-Pettorelli, em 1991. 

Ao nos propor tal tema, estamos cientes de estar convocando dificuldades de 

ordens diversas, que se atêm tanto à obra literária – Grande sertão: veredas é sem 

dúvida uma das obras mais intrincadas da literatura brasileira e, mesmo, mundial –, 

quanto à problemática da tradução literária e da diversidade das línguas.  

Grande sertão: veredas causa alvoroço no meio literário brasileiro quando de 

seu lançamento em 1956. Muitos artigos são então publicados enfocando tanto as 

temáticas quanto a escrita particular do romance, e assinados, entre outros, por 

jovens críticos que depois se tornariam conhecidos, como Augusto de Campos e 

Haroldo de Campos e por autores já reconhecidos como Cavalcanti Proença, Pedro 

Xisto e Antônio Cândido, hoje reunidos na Fortuna Crítica de Guimarães Rosa. O 

autor recebe, igualmente, cartas de confrades como Manuel Bandeira, que logo se 

dão conta da originalidade e grandeza da obra. Tal excitação crítica nunca vai 

arrefecer e Grande sertão: veredas nunca cessou, desde então, de intrigar e dar azo 

a todo tipo de estudos no Brasil e no exterior. 

A complexidade da escrita desse romance – e de toda a obra de João 

Guimarães Rosa – parece apontar para os chamados “impossíveis tradutórios”, 

como logo perceberam seus intérpretes. Edoardo Bizzarri, que traduziu para o 

italiano Corpo de baile, escreve a Guimarães Rosa depois de receber o aval da 

Feltrinelli para dar início à sua tarefa: 

 

“Alea jacta est”, guardadas as devidas proporções. Só que o meu Rubicão 
não é um riachozinho, mais pedras do que água, transponível sem molhar 
os pés, como aquele que originou a metáfora: mas um verdadeiro São 
Francisco, enorme, com águas profundas, as margens que se perdem no 
horizonte; e nele vou entrar, diria Dante, “in piccioletta barca”, ou melhor, 
diria o nosso caipira, numa canoa furada. Que Deus me ajude. (EB a JGR, 
20/05/1963 – ROSA, 1981, p. 16-17). 
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E, sintetizando a angústia e as dúvidas que sentia ao ter que decidir se 

traduziria ou não Grande sertão: veredas, diz a Rosa: “É mesmo „o diabo na rua‟...” 

(EB a JGR, 08/10/1967 – ROSA, 1981, p. 132). 

Jean-Jacques Villard, por sua vez, responsável pelas traduções de Corpo de 

baile e Grande sertão: veredas para o francês, declara ao escritor que sua prática 

como capitão-chefe da seção de criptografia do exército estava-lhe sendo de grande 

valia para decifrar o léxico dos contos de Primeiras estórias: 

 

Cheguei à metade do livro e devo confessar que muitas vezes tratei-o 
mentalmente de todas as espécies de nomes pouco corteses! Enfim, após 
uma série de pesquisas metódicas, a que a prática da criptografia me 
habituara, eu me dizia de repente: “Olha, é uma palavra grega!”, ou ainda: 
“É uma palavra da alquimia árabe!”, e experimentava a imensa satisfação 
de quem resolve um problema árduo. (JJV a JGR, 25/04/1967 – ROSA, 
[1961-1967]). 

 

 Mais do que ninguém, o autor era consciente da dificuldade da empreitada. 

Um dia, conta Paulo Rónai, em uma de suas visitas a Rosa em seu gabinete no 

Ministério das Relações Exteriores, o escritor teria se queixado “embora com mal 

disfarçada satisfação do tempo que lhe tomava a correspondência com os 

tradutores”, e teria brincado, dizendo: “se eu tivesse previsto que meus livros seriam 

traduzidos, teria usado neles a linguagem de qualquer um” (RÓNAI, 1971). 

E, contudo, não só o romance foi transposto ainda em vida do autor para o 

inglês, o francês, o alemão e o espanhol, como Guimarães Rosa desejava 

ardorosamente ser traduzido, como prova o volume da correspondência com seus 

tradutores, em que não só discutia com eles possíveis soluções e princípios de 

reflexão sobre sua obra, como exultava a cada lançamento de seus livros no exterior 

e externava-lhes largamente seus agradecimentos. 

Frente a isso, que posição adotar para avaliar as duas versões francesas de 

Grande sertão: veredas? Em outras palavras, o que exigir da tradução de uma obra 

tão intrincada? 

Os estudiosos da tradução literária nos apontam o caminho a ser seguido. O 

que se deve resgatar, essencialmente, em uma tradução desse gênero, é a poética 

que lhe é inerente. Significância, diz Mário Laranjeira, letra, diz Berman, ritmo, diz 

Meschonnic, que para além das nuances conceituais não deixam de reafirmar o 

axioma da tradução literária: traduzir o poético. 
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É preciso, então, em primeiro lugar, descobrir em que consiste a poética de 

Grande sertão: veredas, o que faremos inicialmente, em nosso Capítulo 1, 

percorrendo estudos já clássicos sobre a obra roseana, assim como os comentários 

que o próprio autor faz a respeito dela em sua famosa entrevista a Günter Lorenz. 

A busca do segredo da escrita roseana prosseguirá em nosso Capítulo 2, 

dessa vez através da correspondência de Rosa com seus tradutores francês, 

alemão e italiano e com sua tradutora americana. Nesta parte de nosso trabalho, 

preocuparemo-nos em destacar a posição do autor com relação à sua própria obra, 

o modo como cada tradutor a trata só sendo abordado de maneira secundária, nos 

momentos em que se mostra útil para esclarecer as concepções do escritor e para 

fornecer as chaves de sua escrita. 

A percepção do modo como cada versão francesa de Grande sertão: veredas 

atualizou o poético da escrita roseana – nosso intuito não sendo de modo algum 

apontar os contrassensos facilmente verificáveis em ambas, nem fazer um estudo 

de algum aspecto pontual delas – só pode se dar a partir de uma teoria da tradução 

que privilegie, justamente, a inteligência do literário em um escrito a partir da 

conjunção de todos os elementos que o compõem. 

A teoria do ritmo de Henri Meschonnic, que exporemos em nosso Capítulo 3, 

permitirá essa visão geral e propiciará, assim, o deslocamento da tradicional 

problemática da fidelidade ou não de uma tradução a seu original, apontando, além 

disso, para uma historicização das traduções, que possibilitará, por sua vez, nuançar 

a perspectiva um tanto maniqueísta que tende a ver a primeira tradução como uma 

adaptação simplificadora e a segunda como um progresso em relação a ela, no 

sentido de resgatar a poesia que ela teria perdido. 

De fato, não podemos ignorar que quase 30 anos separam as duas versões 

francesas de Grande sertão: veredas e que, nesse espaço de tempo, as 

representações que dominam o fazer literário e, consequentemente, o fazer 

tradutório, mudaram consideravelmente. Isso nos obrigará a situar o próprio 

romance com relação à sua ascendência literária, o que faremos também no 

Capítulo 3, retomando alguns elementos já indicados no Capítulo 1. 

O Capítulo 4 examinará, a partir da repercussão da primeira tradução na 

imprensa dos anos 1960, as referências nas quais é baseada tanto a recepção 

quanto a tradução das obras de Rosa por Jean-Jacques Villard: marcadas por certas 

recorrências que iremos analisar e pela referência constante a Jean Giono. Os anos 
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1980 e 1990 testemunham uma mudança desse panorama. Guimarães Rosa é 

então recebido como um autor clássico, comparado a Borges, Goethe e Joyce. 

Reconhecidos os universos literários que acolheram a obra roseana, procuraremos 

delinear, a partir da leitura da correspondência de Jean-Jacques Villard com 

Guimarães Rosa, a concepção geral de tradução que rege o trabalho desse primeiro 

tradutor. Em seguida, buscaremos identificar o projeto tradutório que norteia a 

prática dos intérpretes de Rosa dos anos 1990. 

Munidos dessas reflexões, procederemos, no Capítulo 5, à análise dos 

trabalhos de Jean-Jacques Villard e Maryvonne Lapouge-Pettorelli. Mostraremos 

que o modo como cada um deles escolhe traduzir os vários elementos que 

compõem o discurso de Riobaldo não é arbitrário, mas responde às suas 

respectivas ideias sobre o poético em geral e a escrita de Guimarães Rosa em 

particular. A escolha de certo tipo de léxico será coerente com a maneira de tratar a 

sintaxe, que se coadunará com os tempos verbais, que por sua vez se associará 

com a forma de tratamento entre o narrador e seu interlocutor invisível, e assim por 

diante. A comparação dessas duas transposições da mesma obra, publicadas com o 

mesmo título, Diadorim, conduzirá, finalmente, à discussão do conceito de progresso 

em tradução preconizado por certa interpretação das reflexões de Goethe sobre o 

tema. 

Rosa nunca escondeu o anseio de ver suas obras vertidas para outros 

idiomas, o que pode parecer paradoxal num autor que escrevia na língua “bárbaro-

preciosa” que era o seu “português-brasileiro-guimarãesroseano”, como ele a definiu 

para sua tradutora americana (JGR a HO, 08/04/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 

72). Não mais paradoxal, contudo, como passaremos a ver, do que esse sertão que 

empurra suas fronteiras para o infinito e do que esse jagunço poeta que o forja à sua 

imagem e semelhança. 
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CAPÍTULO 1 – DO SERTÃO À ESCRITA 

 

Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente  

se forma mais forte do que o poder do lugar. 

 

1.1 A terra 

 

 

Quando estava traduzindo Corpo de baile, o tradutor italiano de Guimarães 

Rosa, Edoardo Bizzarri, pede-lhe uma definição de “vereda”, dizendo-lhe que não 

pretendia traduzir essa palavra, mas introduzi-la na sua língua, por tratar-se de uma 

“realidade típica e intransponível” (EB a JGR, 06/10/1963 – ROSA, 1981, p. 19)1.Mas 

que gostaria, por isso mesmo, de ter uma representação justa dela.  

Guimarães Rosa lhe dá uma explicação de quase duas páginas, descrevendo 

a geografia da região de Minas Gerais chamada de campos gerais ou simplesmente 

gerais. Mostra como as veredas são verdadeiros oásis na aridez das chapadas e 

aproveita para esclarecer o que são os resfriados, terreno intermediário entre as 

veredas e as chapadas, por onde passam as estradas e que explicaria a acepção de 

“caminho” da palavra vereda. (JGR a EB, 11/10/1963 – ROSA, 1981, p. 22-23). 

Essa explanação minuciosa mostra-nos que a paisagem por onde circulam as 

personagens de Rosa não é inventada, correspondendo a uma geografia particular 

de uma região do Brasil, da qual muitos leitores brasileiros de Rosa, assim como 

Bizzarri, não têm uma representação exata. Não à toa existem livros e ensaios 

fotográficos que tentam recompor o caminho percorrido por Riobaldo em Grande 

sertão: veredas (Ver ALMEIDA, 1982; VIGGIANO, 1974; CORREIA FILHO, 2010). 

A abundância de nomes de plantas, de animais, a descrição minuciosa de 

formações geográficas parecem dar razão aos que consideravam Guimarães Rosa e 

seus romances como naturalistas ou regionalistas. Francis Utéza comenta: 

 

Diante da aluvião de precisões – climáticas, vegetais, animais – é muito 
grande a tentação de aceitar de vez todos esses dados como elementos 
constitutivos de um romance naturalista. (UTÉZA, 1994, p. 82). 

                                                 
1
  Em todas as referências à correspondência de Guimarães Rosa com seus tradutores serão 

indicados o remetente e o destinatário, conforme lista de abreviaturas que consta no início do 
trabalho, assim como a data. Em seguida, menciona-se a publicação de onde foram extraídas, que 
fazem parte de nossas Referências. 
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O próprio Guimarães Rosa, porém, é o primeiro a renegar esse rótulo; o 

singular do sertão pintado em seus livros traz em seu bojo a transcendência. Assim, 

ele declara a Bizzarri: 

 

O que deve aumentar a dor-de-cabeça do tradutor é que: o concreto, é 
exótico e mal conhecido; e, o resto, que devia ser brando e compensador, 
são vaguezas intencionais, personagens e autor querendo subir à poesia e 
à metafísica, juntas, ou com uma e outra como asas, ascender a 
incapturáveis planos místicos. (JGR a EB, 11/10/1963 – ROSA, 1981, p. 
20). 

 

E ao crítico Fernando Camacho, que teimava em classificá-lo como 

regionalista, Guimarães Rosa retruca: 

 

Não, não, não... Eu gosto de apoio, o apoio é necessário para a 
transcendência. Mas quanto mais estou apoiado, quanto mais realista sou, 
você desconfie. Aí é que está o degrau para a ascensão, o trampolim para o 
salto. Aquilo é o texto pago para ter o direito de esconder uma porção de 
coisas... para quem não precisa de saber e não aprecia... Você está 
entendendo? (ROSA

2
 apud UTÉZA, 1994, p. 28).  

 

E, de fato, se lermos o romance atentando para o modo como são definidas 

as duas formações que constam do título, sertão e veredas, perceberemos que 

estão longe de descrever uma realidade estritamente geográfica. 

Francis Utéza (1994, p. 65-66) comenta pormenorizadamente a noção de 

sertão que se encontra já no primeiro parágrafo de Grande sertão: veredas, com o 

objetivo de mostrar sua ligação com as metafísicas do oriente e do ocidente. Aqui, 

não fazemos mais que parafrasear seus argumentos, que mostram a amplitude do 

sertão roseano. 

O narrador refere-se inicialmente a ele como uma região em que impera a 

violência (tiros, mortos) e a superstição (demo, povo prascóvio) para, em seguida, 

tentar uma malograda circunscrição espacial. Malograda porque, ao invés de impor-

lhe limites, vai tornando-a cada vez mais abrangente: 

 

                                                 
2
 ROSA, João Guimarães. Entrevista com João Guimarães Rosa. Humboldt, Munique, Bruckman, n. 

37, 1978, p. 42-53. 
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Que situado sertão é por os campos gerais a fora a dentro, eles dizem, fim 
de rumo, terras altas, demais do Urucúia. (GS:V

3
, p. 7-8). 

 

Dizer “a fora a dentro” e “fim de rumo” não é delimitar, é, ao contrário, dizer 

que o sertão não tem fronteiras. Logo em seguida, o narrador também recusa o que 

parecia uma definição espacial do sertão, o fato de ele corresponder às terras altas, 

à margem esquerda do Urucuia, para estendê-lo também à margem direita, onde ele 

próprio mora:  

 

Toleima, para os de Corinto e Curvelo, o aqui também não é dito sertão? 
(GS:V, p. 8). 
 

 

Aqui, opera-se mais uma ampliação; agora, sertão é tudo o que se opõe às 

cidades, representadas por Corinto e Curvelo, sendo, além de um lugar sem 

definição espacial clara, um lugar não alcançado pelas leis, como a frase 

subsequente explicita: 

 

Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um 
pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde 
criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade. (GS:V, 
p. 8). 

 

O Urucuia dá sentido a esse caos natural e humano, pois tudo se organiza em 

seu redor, das matas virgens às fazendas dos homens: 

 

O Urucuia vem dos montões oestes. Mas, hoje, que na beira dele, tudo dá – 
fazendões de fazendas, almargem de vargens de bom render, as vazantes; 
culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens 
dessas lá há. (GS:V, p. 8). 

 

O gerais é o espaço indefinido que o rodeia, que não pode ser medido: 

 

O gerais corre em volta. Esses gerais são sem tamanho. (GS:V, p. 8). 

 

E o sertão, finalmente, é aquilo que está em todos os lugares: 

 

O sertão está em toda parte. (GS:V, p. 8). 

                                                 
3
  Daqui em diante utilizaremos, nas chamadas, a abreviação GS:V para referir a obra Grande sertão: 

veredas, que citaremos conforme sua primeira edição na coleção “Biblioteca do Estudante” da 
Editora Nova Fronteira, cujos dados constam em nossas Referências. 
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Utéza sintetiza:  

 

Incomensurável, esse espaço contém tudo – gerais. Fora e dentro, margem 
esquerda e margem direita, singular e plural, montanha e vale, fértil e 
deserto, vazio e cheio, o sertão-gerais nada mais tem a ver com a geografia 
de Minas. (UTÉZA, 1994, p. 66). 

 

Bem diferente é a definição geográfica dos campos gerais, dada por 

Guimarães Rosa a Edoardo Bizzarri na mesma carta de 6 de outubro de 1963 e de 

que citamos apenas uma pequena parte, como ilustração, pois ela é bastante 

extensa e detalhada: 

 

Você sabe, desde grande parte de Minas Gerais (Oeste e sobretudo 
Noroeste), aparecem os “campos gerais”, ou “gerais” – paisagem geográfica 
que se estende, pelo Oeste da Bahia, e Goiás (onde a palavra vira feminina: 
as gerais), até ao Piauí e ao Maranhão. (JGR a EB, 06/10/1963 – ROSA, 
1981). 

 

Aqui temos a localização real, no espaço, de uma paisagem geográfica, ao 

contrário do que acontece no interior do romance, em que vemos aderir a ela, ao rio 

Urucuia, aos pastos, aos campos-gerais e, mais adiante, às veredas, aos buritis, a 

toda a flora e a fauna características dessa região, um espaço mítico, que não pode 

ser reduzido a um espaço real. 

A definição de vereda é feita de modo um pouco diferente, o que talvez se 

deva ao fato de o sertão ser uma entidade absoluta, única – “sertão é o sozinho” 

(GS:V, p. 309), diz Riobaldo em uma de suas divagações –, ao passo que veredas 

existem muitas, cada qual com seu nome e características particulares: Vereda-

Grande, Vereda do Porco-Espim, Veredas-Mortas, Vereda do Enxu, Vereda do 

Alegre, Vereda Saco dos Bois. 

Ao longo do livro, encontramos a representação geral do que seria essa 

formação geográfica, marcada pela presença dos buritis que florescem sempre às 

margens de um riacho: 

 

Montamos direito, no Olho d‟Água-das-Outras, andamos, e demos com a 
primeira vereda – dividindo as chapadas –: o flaflo de vento agarrado nos 
buritis, franzido no gradeal de duas folhas altas; e, sassafrazal – como o da 
alfazema, um cheiro que refresca; e aguadas que molham sempre. Vento 
que vem de toda parte. (GS:V, p. 306). 
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Mas vereda pode significar, também, o próprio riacho: 

 

O senhor estude: o buriti é das margens, ele cai seus cocos na vereda – as 
águas levam – em beiras, o coquinho as águas mesmas replantam; daí o 
buritizal, de um lado e do outro se alinhando, acompanhando, que nem que 
por um cálculo. (GS:V, p. 377). 
 
Agora, por aqui, o senhor já viu: Rio é só o São Francisco, o Rio do Chico. 
O resto pequeno é vereda. E algum ribeirão. (GS:V, p. 74) 

 

O que se destaca, porém, é a particularidade de algumas delas, entre as 

quais as Veredas-Mortas, cenário do pacto com o diabo. Tudo ali é triste e de mau 

agouro. Seus dois córregos são escuros e de água parada, e quando se juntam 

transformam-se em um brejo escuro, denso de plantas, apodrecido. Além disso, em 

sua entrada pode-se ver uma encruzilhada: 

 

E aquele situado lugar não desmentia nenhuma tristeza. A vereda dele 
demorava uma agüinha chorada, demais. Até os buritis, mesmo, estavam 
presos. [...] meia légua dali, um outro córgo-vereda, parado, sua água sem-
cor por sobre de barro preto. Essas veredas eram duas, uma perto da outra; 
e logo depois, alargadas, formavam um tristonho brejão, tão fechado de 
moitas de plantas, tão apodrecido que em escuro: marimbús que não 
davam salvação. Elas tinham um nome conjunto – que eram as Veredas-
Mortas. O senhor guarde bem. No meio do cerrado, ah, no meio do cerrado, 
para a gente dividir de lá ir, por uma ou por outra, se via uma encruzilhada. 
Agouro? Eu creio no temor de certos pontos. (GS:V, p. 401). 

 

Se a primeira descrição de vereda que citamos já não pretende ser realista, 

embora a paisagem seja real, esta última, das Veredas-Mortas, é ainda mais 

fantasiosa. É um ambiente sinistro, próprio para o pacto, mas igualmente criado a 

partir de dados reais: os córregos, os buritis, os brejos. Em um outro quadro dessas 

mesmas Veredas-Mortas, algumas páginas adiante, os elementos existentes na 

paisagem do sertão abundam: quissassa, capoeira, caborés, pau-cardoso, capa-

rosa. Todos eles ligados à aridez ou à superstição e próprios para compor o cenário 

do trato infernal. Assim, quissassa é uma terra ruim, de mato baixo e espinhento 

(MARTINS, 2001, p. 409), capoeira, um terreno após a queimada, caboré, uma 

coruja pequena com nódoas pretas, capa-rosa, uma árvore do cerrado, “sob cuja 

copa fica uma área vazia, redonda e vermelha, onde nada cresce, nem capim nem 

mato; e costuma-se dizer que o diabo dança debaixo dela” (ROSA apud HAZIN, 

1991, p. 280). 

 



20 
 

  

Eu caminhei para as Veredas-Mortas. Varei a quissassa; depois, tinha um 
lance de capoeira. Um caminho cavado. Depois, era o cerrado mato; fui 
surgindo. Ali esvoaçavam as estopas eram uns caborés. E eu ia estudando 
tudo. Lugar meu tinha de ser a concruz dos caminhos. A noite viesse 
rodeando. Aí, friazinha. E escolher onde ficar. O que tinha de ser melhor 
debaixo dum pau-cardoso – que na campina é verde e preto fortemente, e 
de ramos muito voantes, conforme o senhor sabe, como nenhuma outra 
árvore nomeada. Ainda melhor era a capa-rosa – porque no chão bem 
debaixo dela é que o Careca dança, e por isso ali fica um círculo de terra 
limpa, em que não cresce nem um fio de capim. (GS:V, p. 419). 

 

Essas mesmas Veredas-Mortas perdem todo o caráter demoníaco quando, 

após a morte de Diadorim, Riobaldo volta a elas e descobre que se chamam, na 

verdade, Veredas-Altas (GS:V, p. 562). 

Antonio Cândido comenta, a propósito desse fato, que os topônimos em 

Grande sertão: veredas não são fixos, mudam conforme a situação e o estado de 

ânimo do sujeito. Como as Veredas-Mortas, também o liso do Sussuarão muda de 

feição, segundo tente ser atravessado por Medeiro Vaz ou Riobaldo, deserto 

inóspito para o primeiro, acolhedor para o segundo, para o qual proporciona água e 

sombra para a travessia, feita em nove dias, sem grandes dificuldades: 

 

O que era – que o raso não era tão terrível? Ou foi por graças que achamos 
todo o carecido, nãostante no ir em rumos incertos, sem mesmo se 
percurar? De melhor em bom, sem os maiores notáveis sofrimentos, sem 
em-errar ponto. (GS:V, p. 508). 

 

 Sua geografia real – provavelmente inspirada no Raso da Catarina, “deserto 

inóspito e temido na Bahia, tradicional esconderijo de jagunços” (GALVÃO, 1986, p. 

67) adquire uma dimensão mágica na narração de Riobaldo, como esclarece 

Antônio Cândido: 

 

A variação da paisagem, inóspita e repelente num caso, sofrível no outro, foi 
devida ao princípio de adesão do mundo físico ao estado moral do homem, 
que é uma das partes da visão elaborada neste livro: “[...] sertão é onde o 
pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar.” “Sertão 
não é malino nem caridoso, mano oh mano!: – ...ele tira ou dá, ou agrada ou 
amarga, ao senhor, conforme o senhor mesmo.” (CÂNDIDO, 1983, p. 299). 

 

Como as paisagens, o panorama histórico, econômico e social, com as 

personagens que o povoam e as relações que estabelecem entre si, seu modo de 

vida e crenças são, também, indubitavelmente baseados em uma realidade própria à 

região. 
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É visível o papel desempenhado pelos bois que estão por toda parte, 

pintalgando, termo usado por Walnice Nogueira Galvão (1986), tanto as veredas 

como as caatingas. Essa mesma autora detalha como formam o pano de fundo do 

livro inteiro, sem nunca serem focados por si mesmos e descritos como constituindo 

a principal atividade econômica da região, como acontece frequentemente em 

romances regionalistas. Impregnam, simplesmente, toda a narrativa com sua 

presença: os jagunços, em suas andanças, cruzam com boiadeiros, carneiam rezes 

para alimentar-se, encontram bois mansos ou ariscos, gordos ou magros, conforme 

o local seja povoado ou deserto, próspero ou pobre (GALVÃO, 1986, p. 27). 

A autora chama igualmente a atenção para o fato de os nomes de muitos rios, 

veredas, vaus e pessoas estarem associados ao gado: Vereda-da-Vaca-Mansa-de-

Santa-Rita, Lagoa-do-Boi, Bambual-do-Boi, Vau da Boiada, João Vaqueiro, entre 

outros (GALVÃO, 1986, p. 27).  

O couro aparece como matéria-prima de muitos objetos: chapéus, couros em 

cima dos quais se joga truco ou se dorme, correiames, selas, gibão, jaleco. Até o 

Senclér das ilhas que Riobaldo encontra em um sítio é encapado com esse material. 

Como os bois, tais artigos, segundo a autora, estão incorporados no cotidiano das 

personagens, nunca se destacando como algo exótico e curioso, que mereceria ser 

apresentado para o leitor: 

 

Os objetos do quotidiano, feitos de couro e chifre, trazem neles o peso de 
rústico modo de vida. Longe de constituírem inventário folclórico, de praxe 
no mau romance indianista e regionalista, lembram antes página famosa de 
Capistrano de Abreu ao definir o estágio cultural da “época do couro”. 
Assim, rica de significado é a capanga “bordada e historienta” em que 
Diadorim guarda seus utensílios de cuidado pessoal e que posteriormente 
presenteia a Riobaldo. Assim também, e mais ainda, o couro comparece na 
agonia de Medeiro Vaz: “Para agasalhar Medeiro Vaz, tinham levantado um 
boi – o senhor sabe: um couro só, espetado numa estaca, por resguardar a 
pessoa do rumo donde vem o vento – o bafe-bafe” (GALVÃO, 1986, p. 27-
28). 

 

Riobaldo descreve tanto os homens que admira quanto os que lhe causam 

repulsa usando imagens bovinas. De Zé Bebelo, ele diz “Ô homem couro-n‟água, 

enfrentador” (GS:V, p. 130), e do cruel delegado Jazevedão, “Couro ruim é que 

chama ferrão de ponta” (GS:V, p. 19). Também seus chefes e companheiros são 

comparados a bois e, em pontos cruciais do livro, como nas mortes de Medeiro Vaz 

e Joca Ramiro, é a imagem do boi que comparece. 
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Mais rica e impressiva que todas é a que refere a morte de Joca Ramiro: 
“Joca Ramiro podia morrer? Como podiam ter matado? Aquilo era como 
fosse um touro preto, sozinho surdo nos ermos da Guararavacã, urrando no 
meio da tempestade. Assim Joca Ramiro tinha morrido”. (GALVÃO: 1986, p. 
29). 

 

Desse mesmo modo sutil, quer dizer, nunca enfocadas por si mesmas, mas 

só reveladas porque entrelaçadas com a trama da estória, desvelam-se as relações 

sociais próprias do sertão. 

 O discurso de Riobaldo focaliza, em primeiro plano, a figura do jagunço, mas 

nele também se infiltra a vida dos outros homens pobres do sertão. Assim, ele 

comenta quando o alemão Vupes gaba sua coragem e lhe pede para acompanhá-lo 

em uma de suas viagens pelo sertão: 

 

Mas o mais garboso fiquei, prezei a minha profissão. Ah, o bom costume de 
jagunço. Assim que é vida assoprada, vivida por cima. Um jagunceando, 
nem vê, nem repara na pobreza de todos, cisco. O senhor sabe: tanta 
pobreza geral, gente no duro ou no desânimo. Pobre tem de ter um triste 
amor à honestidade. São árvores que pegam poeira. A gente às vezes ia 
por aí, os cem, duzentos companheiros a cavalo, tinindo e musicando de 
tão armados – e, vai, um sujeito magro, amarelado, saía de algum canto, e 
vinha, espremendo seu medo, farraposo: com um vintém azinhavrado no 
conco da mão, o homem queria comprar um punhado de mantimento; 
aquele era casado, pai de família faminta. Coisas sem continuação... (GS:V, 
p. 71-72). 

 

Mostra, também, como esses homens de armas estão sempre ligados aos 

fazendeiros, por exemplo, na fala de Ricardão no julgamento de Zé Bebelo: 

 

Relembro também que a responsabilidade nossa está valendo: respeitante 
ao seo Sul de Oliveira, doutor Mirabô de Melo, o velho Nico Estácio, 
compadre Nhô Lajes e coronel Caetano Cordeiro... (GS:V, p. 250). 

 

No sertão, existem fundamentalmente duas classes de homens: os 

proprietários e os não-proprietários. Estes últimos ou participam do processo de 

produção, nesse caso, ocupando-se do gado, ou são totalmente excluídos dele, não 

tendo ocupação fixa e vivendo como podem, cultivando pequenos roçados de 

subsistência e realizando trabalhos esporádicos. Essas três ocupações, que não são 

mutuamente excludentes, têm em comum o fato de estarem na dependência total do 

fazendeiro. 

 

A liberdade absoluta desses homens, que deriva da falta de tudo – de 
propriedade, tradição, raízes, qualificação profissional, instrumentos de 
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trabalho, direitos e deveres –, tem como corolário a dependência também 
absoluta. O único meio de sobreviver é colocar-se sob a “proteção” de um 
poderoso. (GALVÃO, 1986, p. 37). 

 

Como a unidade de produção e de povoamento é a fazenda, cada uma delas 

se organiza como um clã particular, e usa a disponibilidade da massa de homens 

livres e desprovidos de tudo para formar seu exército particular de jagunços. Os 

fazendeiros ora se aliam contra um inimigo comum, ora se combatem, de acordo 

com os interesses do momento. Essa estrutura social fundada na ordem privada 

transparece em Grande sertão: veredas, onde se pode observar uma aliança de 

fazendeiros contra as tropas do governo lideradas por Zé Bebelo, o qual quer 

“liquidar com os jagunços, até o último, relimpar o mundo da jagunçada braba” 

(GS:V, p. 129-130). Joca Ramiro, chefe supremo da aliança, é um rico fazendeiro 

com grandes contatos políticos. Dentre seus aliados, Ricardão e Hermógenes 

também são donos de terras, e dos outros, tratados como seus iguais, pode-se 

deduzir que são homens com certo poder e riqueza (GALVÃO, 1986, p. 43-44). Os 

fazendeiros que não comandam pessoalmente os bandos apoiam-nos política e 

financeiramente, como o padrinho Selorico Mendes ou o doutor Mirabô de Melo, ao 

qual se alude algumas vezes. Medeiro Vaz, que abandonou seus bens para sair pelo 

sertão em busca de justiça, é o único a fugir desse modelo.  

A violência dos jagunços, o uso que se fazia deles para fins políticos e a 

ausência de lei que impera no sertão também estão presentes, sendo a razão da ira 

de Zé Bebelo: 

 

– “Sei seja de se anuir que sempre haja vergonheira de jagunços, a sobre-
corja? Deixa, que, daqui a uns meses, neste nosso Norte não se vai ver 
mais um qualquer chefe encomendar para as eleições as turmas de 
sacripantes, desentrando da justiça, só para tudo destruírem, do civilizado e 
legal!” Assim dizendo, na verdade sentava o dizer, com ira razoável. A 
gente devia mesmo de reprovar os usos de bando em armas invadir 
cidades, arrasar o comércio, saquear na sebaça, barrear com estrumes 
humanos as paredes da casa do juiz-de-direito, escramuçar o promotor 
amontado à força numa má égua, de cara para trás, com lata amarrada na 
cauda, e ainda a cambada dando morras e aí soltando os foguetes! Até não 
arrombavam pipas de cachaça diante de igreja, ou isso de se expor padre 
sacerdote nu no olho da rua, e ofender as donzelas e as famílias, gozar 
senhoras casadas, por muitos homens, o marido obrigado a ver? (GS:V, p. 
131). 

 

A presença de todos esses elementos reais não faz, contudo, de Grande 

sertão: veredas um livro regionalista. Antônio Cândido, em Jagunços mineiros de 



24 
 

  

Cláudio a Guimarães Rosa, analisa essa peculiaridade. Enquanto na literatura 

regionalista em geral os jagunços e seus mandatários dividem a cena, aparecendo 

em ação contra seus inimigos, o leitor sendo informado das motivações políticas que 

os governam e das cidades em que estão suas bases, em Grande sertão: veredas 

os jagunços ocupam todo o espaço. Mesmo Joca Ramiro, que sabemos fazendeiro, 

só aparece enquanto chefe-supremo da aliança contra Zé Bebelo. Do mesmo modo, 

Ricardão e Hermógenes só interessam enquanto jagunços e traidores, e os outros 

líderes enquanto fiéis ao antigo chefe e buscando vingança. Em Grande sertão: 

veredas só vemos claramente delineado o universo jagunço, que se confunde com o 

próprio sertão. 

Nas palavras de Antônio Cândido: 

 

Aqui, não aparecem diretamente na ação, e pouco nas referências, os 
políticos que manobram o jagunço, nem os soldados que o perseguem. 
Riobaldo conta momentos difíceis de choque com a força pública, faz 
referência a oficiais – capitão Alcides Amaral, capitão Melo Franco, tenente 
Plínio, tenente Rosalvo; mas o soldado nunca entra como presença numa 
determinada ação, não tem consistência de figurante concreto e existe 
quase como cenário. Do mesmo modo, alude aos “grandes”, os chefões “da 
nossa amizade”, os manipuladores de votos, dispensadores de prebendas, 
donos de vastas propriedades, sem que eles jamais apareçam diretamente: 
seô Sul de Oliveira, doutor Mirabô de Melo, o velho Nico Estácio. Também 
não aparecem as cidades, grandes ou pequenas, centros das hegemonias 
políticas, ponto de apoio da ação e repressão, a não ser por alusão remota 
e quase lendária: Paracatu, São Romão, Januária, Pirapora, Montes Claros, 
Diamantina, São João do Príncipe. O único arraial que comparece, o do 
Paredão, está vazio, abandonado pela população, pronto para servir de 
moldura ou cenário para o duelo culminante entre o Bem e o Mal. 
(CÂNDIDO, 2004, p. 114). 

 

O jaguncismo abordado como um universo próprio faz com que, enquanto 

leitores, tenhamos que fazer um esforço para pensarmos esses homens e o sertão 

em termos históricos ou sociológicos (CÂNDIDO, 2004, p. 114). Embora história e 

sociologia estejam vivamente presentes no romance de Guimarães Rosa, elas 

nunca são abordadas autonomamente; seus elementos estão integrados ao discurso 

do narrador, Riobaldo Tatarana, jagunço singular, igual apenas a ele mesmo:  

 

O senhor saiba: eu toda a minha vida pensei por mim, forro, sou nascido 
diferente. Eu sou é eu mesmo. Divêrjo de todo o mundo... (GS:V, p. 15). 

 

Desse modo, assim como a geografia em Grande sertão: veredas, história e 

sociologia também se mostram exclusivamente através das lentes desse sujeito 
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especial que está narrando, o que permite fugir às descrições empíricas das 

relações entre jagunços e mandantes, trabalhadores e fazendeiros, comuns na 

literatura regionalista. 

Antônio Cândido cita, a esse respeito, a mesma frase que já recortara em O 

homem dos avessos para se referir à geografia de Grande sertão: veredas: 

 

Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do 
lugar. (ROSA apud CÂNDIDO, 2004, p. 119).  
 

 

 

1.1.1 O imaginário do sertão 

 

 

Um aspecto, porém, aparentemente distancia Grande sertão: veredas de seu 

ancoramento na realidade sertaneja: as referências fundamentais que faz à novela 

de cavalaria. O episódio do julgamento de Zé Bebelo é modelar nesse sentido, pois 

ali são exibidos valores de honra e glória típicos de cavaleiros. 

A começar pela própria ideia de julgamento. Joca Ramiro, “real, em seu alto 

cavalo branco”, concede ao prisioneiro que seja julgado. Respeito de um “nobre” 

para com outro “nobre”. Zé Bebelo tem perfeita consciência dessa igualdade, pois 

mesmo roto e a pé, olha para o opositor montado e diz:  

 

– Dê respeito, chefe. O senhor está diante de mim, o grande cavaleiro, mas 
eu sou seu igual. Dê respeito! (GS:V, p. 238). 

 

Joca Ramiro, “homem único, par-de-frança”, reconhece o direito de um igual 

ser julgado por iguais, um dos privilégios dos cavaleiros de Carlos Magno. Preza 

também a glória, outra característica dos heróis medievais, ou pelo menos da 

imagem que comumente fazemos deles. Por isso, antes do estabelecimento do 

tribunal, atravessa três léguas de sertão acompanhado de todos os chefes-

cavaleiros aliados e seus respectivos homens, ele montado em seu cavalo branco e, 

o prisioneiro, em um cavalo preto, “tudo por glória”. (GS:V, p. 240). 

Nas páginas em que se relata o julgamento, a palavra cavaleiro é sempre 

retomada, ladeada de termos que remetem ao imaginário de reis e combates 

medievais: cortejo, marcha, cavalhada – esta, usada no sentido de “cavalada”, não 
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deixa de nos remeter aos combates de mouros e cristãos –, que contribuem para 

formar o quadro da marcha triunfal de Joca Ramiro, mais adiante chamado também 

de lorde. 

No julgamento, vão se revelar os “cavaleiros negros” Hermógenes e Ricardão, 

únicos a querer executar Zé Bebelo, o primeiro com crueldade: sangrá-lo como um 

porco ou passar com os cavalos por cima dele. 

Os outros chefes, Sô Candelário, Titão Passos e João Goanhá, não veem 

crime nenhum no procedimento do inimigo, considerando-o um jagunço, um 

guerreiro como eles, um igual: 

 

– “Crime?... Crime não vejo. [...] Que crime? Veio guerrear, como nós 
também. Perdeu, pronto! A gente não é jagunços? A pois: jagunço com 
jagunço – aos peitos, papos. Isso é crime? Perdeu, rachou feito umbuzeiro 
que boi comeu por metade... Mas brigou valente, mereceu... Crime, que sei, 
é fazer traição, ser ladrão de cavalos ou de gado... não cumprir a palavra...” 
(GS:V, p. 248). 

 

E, para a libertação de Zé Bebelo, o argumento decisivo, apresentado por 

Riobaldo, é aquele que acende nos chefes-jagunços seu desejo de perpetuar sua 

glória. Se soltassem o inimigo vencido, mas honrado, o julgamento viraria história e 

a fama de glória dos chefes-jagunços se espalharia pelo sertão, para a posteridade. 

Titão Passos e Sô Candelário o apoiam, entusiasmados, e este último recita com “a 

bonita voz, de espírito”: 

 

– “...Seja a fama de glória... Todo o mundo vai falar nisso, por muitos anos, 
louvando a honra da gente, por muitas partes e lugares. Hão de botar verso 
em feira, assunto de sair até divulgado em jornal de cidade...” (GS:V, p. 
276). 

 

Sobre essa passagem, Cavalcanti Proença comenta: 

 

O sentimento de honra – o orgulho da luta sem outro galardão além da 
glória – inflama os jagunços do Grande Sertão. No julgamento de Zé 
Bebelo, Riobaldo fala da história que há de guardar o nome dos valentes, a 
fama de suas façanhas: “Nela todo mundo vai falar pelo Norte dos Nortes, 
em Minas e na Bahia todas, constantes anos, até em outras partes... Vão 
fazer cantigas relatando as tantas façanhas”. (PROENÇA, 1958), p. 19). 

 

O retrato dos chefes-jagunços também nos faz associá-los a cavaleiros. 

Assim, Joca Ramiro em seu cavalo branco parece, mesmo aos olhos de seus 

subordinados, mais uma imagem que uma pessoa real: 
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E Joca Ramiro. A figura dele. Era ele, num cavalo branco – cavalo que me 
olha de todos os altos. Numa sela bordada, de Jequié, em lavores de preto-
e-branco. As rédeas bonitas, grossas, não sei de que trançado. E ele era 
um homem de largos ombros, a cara grande, corada muito, aqueles olhos. 
Como é que vou dizer ao senhor? Os cabelos pretos, anelados? O chapéu 
bonito? Ele era um homem. (GS:V, p. 232). 

 

E a descrição de Medeiro Vaz, 

 

Mas Medeiro Vaz era duma raça de homem que o senhor mais não vê; eu 
ainda vi. Ele tinha conspeito tão forte, que perto dele até o doutor, o padre e 
o rico, se compunham. Podia abençoar ou amaldiçoar, e homem mais 
moço, por valente que fosse, de beijar a mão dele não se vexava. Por isso, 
nós todos obedecíamos. Cumpríamos choro e riso, doideira em juízo. 
Tenente nos gerais – ele era. A gente era os medeiro-vazes. (GS:V, p. 42) 

 

faz Cavalcanti Proença exclamar: “Não é Carlos Magno em gibão de couro?” 

(PROENÇA, 1958, p. 17). 

O contraste com o retrato de Hermógenes – disforme, sem nenhuma 

elegância no vestir ou no andar – é patente. Sua figura lembra as caricaturas do 

próprio diabo: 

 

O Hermógenes: ele estava de costas, mas umas costas desconformes, a 
cacunda amontoava, com o chapéu raso em cima, mas chapéu redondo de 
couro, que se que uma cabaça na cabeça. Aquele homem se arrepanhava 
de não ter pescoço. As calças dele como que se enrugavam demais da 
conta, enfolipavam em dobrados. As pernas, muito abertas; mas, quando 
ele caminhou uns passos, se arrastava – me pareceu – que nem queria 
levantar os pés do chão. (GS:V, p. 109). 

 

E nada mais próprio aos romances de cavalaria do que a donzela travestida 

de guerreiro. Antônio Cândido cita a guerreira Bradamante de Orlando furioso e a 

Clorinda de Jerusalém libertada como ancestrais de Diadorim. E Cavalcanti Proença 

aponta a trajetória de Riobaldo como típica de um herói cavalheiresco: pobre e 

tímido na infância, possui contudo várias virtudes (destreza no tiro, inteligência) que 

irão se manifestando até ele se tornar o Urutu-Branco, chefe do bando. 

Esse lado ficcional de Grande sertão: veredas, que parece afastá-lo da 

realidade, está contudo profundamente arraigado nela. Walnice Nogueira Galvão vai 

buscar no modo como o sertão foi pensado não apenas na tradição culta mas 

também na tradição popular as bases para a construção da ficção cavalheiresca que 

Cavalcanti Proença e Antônio Cândido apontaram em Grande sertão: veredas. O 
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que mais uma vez vai nos mostrar como toda a ficção desse romance está 

profundamente misturada com a realidade que lhe dá suporte, não podendo separar-

se dela. 

A tradição letrada brasileira que se debruçou sobre o sertão, da perspectiva 

histórica ou da perspectiva literária, estabeleceu, com poucas exceções4, analogias 

entre a estrutura agrária brasileira e o feudalismo, “entre jagunço e cavaleiro 

andante, latifúndio e feudo, coronel e senhor feudal, sertão e mundo medieval” 

(GALVÃO, 1986, p. 52). Mesmo Oliveira Vianna, que pensou a estrutura agrária 

brasileira em sua singularidade, cunha a seguinte frase: “O clã parental é uma 

organização aristocrática. É uma espécie de Ordem da Cavalaria das grandes 

famílias dominiciais.” (VIANNA apud GALVÃO, 1986, p. 53). 

Os sertões, de Euclides da Cunha, abunda em metáforas inspiradas na Idade 

Média ou no imaginário que se forjou a respeito dela. Entre outras, Walnice Nogueira 

Galvão cita a comparação dos trajes dos vaqueiros, que se transformam em 

jagunços em tempos de disputas, com as armaduras medievais:  

 

Euclides chama a relação entre os vaqueiros sertanejos de “cavalaria 
rústica”. Detém-se com pormenor na descrição dos trajes do vaqueiro 
encourado, enumerando o gibão, as perneiras, as joelheiras, as luvas e 
guarda-pés, bem como as proteções do cavalo – peitorais e joelheiras –, 
vendo neles uma “armadura [...] como se fosse de bronze flexível”. [...] “[...] 
é como a forma grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso 
tempo”. (GALVÃO, 1986, p. 53). 

 

A autora arrola também outros escritores e ensaístas que medievalizam o 

sertão. Gustavo Barroso impregna sua escrita de “prélios, ginetes, corcéis, hostes 

medievais” (GALVÃO, 1986, p. 54). Wilson Lins nobiliza os latifundiários, contando 

como honravam os inimigos de sua mesma classe social, e como usavam de 

enorme violência e crueza para com os inferiores. Luís da Câmara Cascudo lamenta 

a modernização do sertão e comenta que, antes dela, os fazendeiros perdiam o 

nome da família para serem reconhecidos por seu nome próprio acrescido do nome 

de sua propriedade, como na Idade Média (GALVÃO, 1986, p. 54-56). 

As comparações com a Idade Média marcam toda a literatura regionalista. Em 

O cabeleira, o famoso jagunço cuja estória Franklin Távora romanceou é chamado 

de “Cid ou Robin Hood pernambucano”, Afonso Arinos fala das lendárias guerras de 

                                                 
4
  Capistrano de Abreu, Oliveira Vianna, Roberto Simonsen e Caio Prado Jr., do ponto de vista 

histórico, e Graciliano Ramos, do ponto de vista literário (GALVÃO, 1986, cap. 5). 
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família, “onde a vendeta constituía verdadeiro culto”, e Manoel de Oliveira Paiva 

ironiza o fato de esses senhores imaginarem a si próprios como cavaleiros. 

(GALVÃO, 1986, p. 56-57). No século XX, a autora nota que Jorge Amado e José 

Lins do Rego também tendem à medievalização, enquanto Graciliano Ramos é o 

único a não cair nessa armadilha:  

 

Quanto a Graciliano Ramos, lembro apenas que Vidas Secas, em sua 
espantosa desideologização da linguagem e em sua pesquisa da posição 
ontológica do sertanejo pobre no mundo contemporâneo, nem uma só vez 
incorre nisso. (GALVÃO, 1986, p. 57). 

 

A tradição popular – em seus causos, cantigas e romances de cordel – 

também se impregnou de certo imaginário sobre a Idade Média. 

Walnice Nogueira Galvão, apoiada nos testemunhos de Câmara Cascudo e 

de Cavalcanti Proença, observa que a obra mais divulgada popularmente no sertão 

é a História do Imperador Carlos Magno e dos Doze Pares de França, seguida da de 

Bernardo del Carpio que venceu em batalha aos Dozes Pares de França. 

 

Esse livro tem sido a fonte inexaurível de inspiração para os cantadores 
sertanejos. Contando com um número imenso de episódios em seu vultuoso 
volume, deu também origem a uma imensa cópia de cantigas em verso, na 
arcaizante forma tradicional. Foi esse livro – os episódios avulsos narrados 
oralmente e assim passando de geração em geração, as cantigas que dele 
se originaram, e mais tarde os romances de cordel impressos a partir delas 
– que alimentou, formou e tornou-se parte do imaginário do sertão. 
(GALVÃO, 1986, p. 59). 

 

Não apenas muitas personagens de romances sertanejos têm nesse livro sua 

principal leitura e se identificam com heróis e princesas, como até mesmo os 

cachorros cujos donos o conhecem recebem o nome de Ferrabraz ou Roldão. 

Esse imaginário do sertão sobre ele mesmo é absorvido em Grande sertão: 

veredas. O fato de Riobaldo contar sua estória em forma de romance de cavalaria 

não é algo estranho à subjetividade dessa personagem, algo simplesmente postiço. 

Como apreciador dos cantos e poesias sertanejos, é natural que Riobaldo conheça a 

história de Carlos Magno e que, como todo sertanejo, nela se inspire para contar a 

própria estória. 

 

O mundo idealizado da cavalaria faz parte indissolúvel da matéria tratada no 
romance. Não entra de fora, mas de dentro, por via da experiência do 
narrador-personagem. Tanto assim é que Riobaldo só se utiliza, ao longo do 
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livro todo, de duas personagens literárias para fazer comparações, e ambas 
do mesmo texto. Ele conta que leu Séncler das Ilhas e nunca menciona a 
História de Carlos Magno e dos Doze Pares de França; mas é deste último, 
e relacionados entre si, que saem o Almirante Balão com que compara 
Ricardão e Gui de Borgonha, com quem se compara. A matéria imaginária é 
aquela que está entranhada na própria matéria, contida pelos limites desta. 
(GALVÃO, 1986, p. 61). 

 

Na passagem do julgamento de Zé Bebelo que comentamos, a concepção 

que os jagunços têm de si próprios como personagens de uma história feita de 

batalhas, passível de virar estórias que se espalharão pelas feiras e em que sua 

glória será narrada, não é um simples devaneio de Rosa, que a incorporou em sua 

ficção. 

 Do mesmo modo, o pacto com o diabo e o fecha corpo são comuns entre 

jagunços e cangaceiros, e não uma ideia estranha à personagem, feita unicamente 

por associação com o Fausto de Goethe, ao qual tantas vezes Grande sertão: 

veredas já foi, com razão, comparado.5 

 

 

1.2 O homem 

 

Eu sou é eu mesmo. Divêrjo de todo o mundo... 

 

Nas reflexões de Riobaldo sobre si mesmo, destaca-se o fato de ele não se 

assemelhar aos companheiros, que nunca se questionam a respeito de nada, mas 

simplesmente vivem. Assim, antes de seu primeiro confronto contra os bebelos, 

Riobaldo pergunta a respeito de um montesclarense que dançava e assobiava: 

 

Aquele rapaz pensava alguma coisa? (GS:V, p. 187) 

 

E, depois do confronto, lamenta não ser como Jõe Bexiguento, um jagunço 

típico, duro e curto de ideias, que desconhecia a angústia pelo fato de não imaginar 

que as coisas no mundo pudessem estar confundidas. Para ele, o bem e o mal, 

deus e o diabo, habitavam universos diferentes: 

 

                                                 
5
  O diálogo de Grande sertão: veredas com os grandes temas da literatura universal, a luta entre o 

Bem e o Mal, as viagens iniciáticas, o amor não realizado, a angústia relativa aos limites de nosso 
conhecimento, o papel do acaso e do destino em nossa vida – é intenso. Mas sempre derivam da 
subjetividade peculiar do narrador da estória e, por isso, nunca soam artificiais. 
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[...] por que era que eu também não podia ser assim, como o Jõe? Porque, 
veja o senhor o que eu vi: para o Jõe Bexiguento, no sentir da natureza 
dele, não reinava mistura nenhuma neste mundo – as coisas eram bem 
divididas, separadas. (GS:V, p. 207). 

 

Riobaldo, ao contrário, não pode deixar de ver a natureza misturada de todas 

as coisas, nas quais subsistem, de modo latente, o bem e o mal, deus e o diabo, o 

amor e o ódio. Assim, a mandioca mansa pode virar brava, a brava, mansa, e 

mesmo as pedras de um rio podem se tornar venenosas, contaminando a água. O 

homem traz em si deus e o diabo, que se manifestam em porções diferentes 

conforme a pessoa e o momento. E sobre a própria questão da venda da alma para 

o demônio, que atormenta Riobaldo, Compadre Quelemém diz: 

 

– “Tem cisma não. Pensa para diante. Comprar ou vender, às vezes, são as 
ações que são as quase iguais...” (GS:V, p. 607). 

 

É mais uma vez Walnice Nogueira Galvão quem nos lembra que essa 

indissociabilidade dos contrários está presente no próprio Riobaldo (GALVÃO, 1986, 

p. 78-81). A começar por sua origem de classe. Vivendo com a mãe até os quatorze 

anos, é simplesmente um menino pobre do sertão. Com a morte dela, seu destino 

muda. Recebido pelo padrinho, Selorico Mendes, que depois descobre ser seu pai, 

vai ter acesso a uma educação própria aos filhos da elite. Será enviado ao 

Curralinho, para aprender as primeiras letras com mestre Lucas, que logo percebe a 

inteligência e a facilidade de aprender do menino. Nhô Maroto, amigo de seu pai que 

o hospeda, compreende essa inclinação: 

 

“Baldo, você carecia mesmo de estudar e tirar carta-de-doutor, porque para 
cuidar do trivial você jeito não tem. Você não é habilidoso.” (GS:V, p. 113). 

 

Será, também, treinado a manejar todo tipo de arma, tornando-se exímio 

atirador, o que lhe valerá, já como jagunço, as alcunhas de Cerzidor e Tatarana, 

lagarta-de-fogo. 

 Essa formação mista – no sentido de pertencer simultaneamente a duas 

classes sociais e de ser hábil nas armas e nas letras, permitiria a Riobaldo seguir 

dois caminhos distintos, de homem de ação ou de homem de reflexão, o que no 

universo do sertão implica ser ou jagunço ou sacerdote: 
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Eu podia ser: padre sacerdote, se não chefe de jagunços; para outras 
coisas não fui parido. (GS:V, p. 15). 

 

Os acasos da fortuna levam-no a se tornar jagunço, mas, mesmo na hora das 

ações mais dramáticas, não deixa de exercer seu lado letrado. Assim, no momento 

em que o bando, já liderado por Zé Bebelo, é cercado na Fazenda dos Tucanos, 

Riobaldo não só escreve as cartas que o chefe lhe dita, como se questiona a 

respeito da fidelidade deste, enfrentando-o de igual para igual. Logo depois, finda a 

reflexão, passa novamente à ação, dizendo: “Agora, era obrar” (GS:V, p. 316). 

Também no julgamento de Zé Bebelo, é ele que fornece o principal argumento que 

redunda na absolvição do antigo chefe. 

O próprio modo como entra para a jagunçagem está ligado a sua dupla 

capacidade, pois é graças aos conhecimentos que adquire com mestre Lucas que 

se torna professor de Zé Bebelo, passando a integrar seu bando como secretário. 

Afastando-se deste, e encontrando Diadorim já moço, associa-se aos grupos 

liderados por Joca Ramiro e aí se distingue como atirador, embora, como vimos, seu 

lado letrado nunca deixe de se manifestar. 

A natureza dividida e peculiar de Riobaldo é tal que mesmo seus apelidos, 

Professor e Tatarana, refletem-na. E talvez seja por esse caráter mesclado, pensa 

Riobaldo, que até os apelidos não peguem muito nele: 

 

E pois, conforme dizia, por meu tiro me respeitavam, quiseram pôr apelido 
em mim: primeiro, Cerzidor, depois, Tatarana, lagarta-de-fogo. Mas firme 
não pegou. Em mim, apelido quase que não pegava. Será: eu nunca 
esbarro quieto, num feitio? (GS:V, p. 152). 

 

Sua relação com as letras tampouco é unívoca. Recebeu a educação escolar 

básica, coisa de que se orgulha, mas tem consciência da distância entre esta e a 

“suma doutoração” de seu interlocutor, que muitas vezes afirma admirar e invejar: 

 

Inveja minha pura é de uns conforme o senhor, com toda leitura e suma 
doutoração. Não é que eu esteja analfabeto. Soletrei, anos e meio, meante 
cartilha, memória e palmatória. Tive mestre, Mestre Lucas, no Curralinho, 
decorei gramática, as operações, regra-de-três, até geografia e estudo 
pátrio. Em folhas grandes de papel, com capricho tracei bonitos mapas. Ah, 
não é por falar: mas, desde o começo, me achavam sofismado de ladino. E 
que eu merecia de ir para cursar latim, em Aula Régia – que também 
diziam. (GS:V, p. 14). 

 



33 
 

  

Em contrapartida, sua vivência de jagunço permite-lhe uma sabedoria do 

sertão que nenhum diploma seria capaz de lhe dar, e também disso ele tem 

consciência e orgulho. Seu interlocutor, que recebeu toda a educação formal, carece 

dessa experiência e, por isso, não está apto a pensar o sertão: 

 

E o senhor não esteve lá. O senhor não escutou, em cada anoitecer, a 
lugúgem do canto da mãe-da-lua. O senhor não pode estabelecer em sua 
idéia a minha tristeza quinhoã. (GS:V, p. 402). 
 
De que serve eu lhe contar minuciado – o senhor não padeceu feliz comigo –? 
(GS:V, p. 371). 

 

Sua cultura é plural também de outra perspectiva. Desde cedo, Riobaldo, 

como sertanejo, é exposto às tradições populares de sua região. No romance, 

mostra-se particularmente sensível às canções, especialmente à de Siruiz, de que 

nunca se esquece. Quando a ouve, na noite mágica do encontro com o bando de 

Joca Ramiro na fazenda do padrinho, o menino percebe que as palavras servem 

também para criar algo que é mais do que uma representação racional da realidade, 

é poesia (GALVÃO, 1986, p. 81). A partir desse momento, ele também passa a criar 

versos para expressar os próprios sentimentos: 

 

Aire, me adoçou tanto, que dei para inventar, de espírito, versos naquela 
qualidade. Fiz muitos, montão. Eu mesmo por mim não cantava, porque 
nunca tive entôo de voz, e meus beiços não dão para saber assoviar. Mas 
reproduzia para as pessoas, e todo o mundo admirava, muito recitados 
repetidos. (GS:V, p. 121). 

 

Da cultura popular, ele absorve também as estórias sobre o demônio e do 

pacto com essa entidade, que ele próprio contrapõe à afirmação racional de sua não 

existência, sempre projetada em seu interlocutor: 

 

Amável o senhor ouviu, minha idéia confirmou: que o Diabo não existe. Pois 
não? (GS:V, p. 568). 

 

Riobaldo mostra-se, assim, um homem tanto de ação quanto de pensamento, 

poderoso não só no manejo de qualquer arma de fogo, como também da palavra.  

E é esse homem misturado que vai narrar a própria estória. Se, antes, seu 

objetivo era acabar com o Hermógenes, personificação do Cujo, “a tarefa presente 
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de Riobaldo, narrador e personagem, é transformar seu passado em texto” 

(GALVÃO, 1986, p. 82). 

 

 

1.2.1 O homem e o outro 

 

 

Desde o início, o caráter misturado de Riobaldo, que contagia todos os 

aspectos de sua narração ou, mais precisamente, forma uma unidade com ela – 

como vimos, o mundo representado não se distingue desse narrador, antes molda-

se a seus estados de ânimo – vai se revelar no próprio modo como ele constrói seu 

discurso. 

Grande sertão: veredas inaugura-se por um travessão que só se fecha com a 

última palavra do livro – estritamente falando, ele nem se fecha, já que o último 

signo do livro não é a palavra “fim”, mas o símbolo matemático do infinito, ou o duplo 

zero hindu, representando o eterno retorno.  

Instaura-se assim desde o primeiro momento uma situação de fala, e de fala 

com alguém, pois o ex-jagunço tornado fazendeiro dirige-se durante todo o 

transcorrer do livro a um senhor vindo da cidade.  

Em cerca de 70% das mais de 600 páginas do livro, em mais de 700 

momentos, essa personagem é explicitamente interpelada com o pronome de 

tratamento “senhor”, muitas vezes em fórmulas idênticas ou com pequenas 

variações: “O senhor sabe” (77 ocorrências), “o senhor não sabe” (4 ocorrências), 

“digo ao senhor” (47 ocorrências), “o senhor vê” (20 ocorrências), “o senhor veja” (9 

ocorrências), “o senhor verá” (6 ocorrências), “o senhor vá ver” (3 ocorrências), “o 

senhor me entende” (5 ocorrências). 

Em outros momentos, é implicada no texto com apelos no modo imperativo, 

como no caso do famoso “Mire e veja” (29 ocorrências) e “Olhe” (20 ocorrências), ou 

com pronomes oblíquos, “O senhor já que me ouviu até aqui, vá ouvindo. Porque 

está chegando hora d‟eu ter que lhe contar as coisas muito estranhas” (GS:V, p. 

381), ou nele subentendida nas interrogações e exclamações do narrador, que 

retoma as perguntas do interlocutor ou o questiona: “De demo? Não gloso.”(GS:V, p. 

8), “E o demo – que é só assim o significado dum azougue maligno – tem ordem de 
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seguir o caminho dele, tem licença para campear?! Arre, ele está misturado em 

tudo.” (GS:V, p. 11). 

O livro estrutura-se então como um diálogo, diálogo contudo bastante curioso, 

como já observaram muitos críticos dessa obra6, pois, embora onipresente, o 

interlocutor de Riobaldo nunca toma a palavra. Só se materializa através das 

referências feitas a ele no interior do discurso do próprio narrador. Sabemos assim 

que ele é diplomado, 

 

Inveja minha pura é de uns conforme o senhor, com toda leitura e suma 
doutoração. (GS:V, p. 14) 
 
Se vê que o senhor sabe muito, em idéia firme, além de ter carta de doutor. 
(GS:V, p. 25) 
 
E as idéias instruídas do senhor me fornecem paz. (GS:V, p. 39) 

 

moço,  

 

Muita religião, seu moço! (GS:V, p. 16) 

 

que veio da cidade,  

 

O senhor é de fora, meu amigo mas meu estranho. (GS:V, p. 39) 

 

que já conhece certos lugares e personagens do sertão e gostaria de desvendá-lo,  

 

Ah, o Tabuleiro? Senhor então conhece? (GS:V, p. 34) 
 
Mas, o senhor sério tenciona devassar a raso este mar de territórios, para 
sortimento de conferir o que existe? Tem seus motivos. (GS:V, p. 25) 

 

Mas estava lá o Vupes, Alemão Vupes, que eu disse – seo Emílio Wusp, 
que o senhor diz. (GS:V, p. 71) 

 

ri,  

 

O senhor pode rir: seu riso tem siso. (GS:V, p. 170) 
 
O senhor ri certas risadas. (GS:V, p. 7) 

                                                 
6
  Walnice Nogueira Galvão (1986, p. 69-70) fala de um monólogo que contém um diálogo e Francis 

Utéza (1994, p. 111) de “falsa dupla”. Roberto Schwarz (1981, p. 37), por sua vez, fala de “um 
monólogo que não chega a ser diálogo”.  
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toma notas,  

 

Travessia de minha vida. Guararavacã – o senhor veja, o senhor escreva. 
(GS:V, p. 289) 
 
Campos do Tamanduá-tão – o senhor aí escreva: vinte páginas... (GS:V, p. 
546) 

 

concorda com a afirmação de que o diabo não existe, 

 

Mas, não diga que o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa 
dele?! Não? Lhe agradeço! (GS:V, p. 10). 

 

Ele é, no entanto, essencial à narrativa, que se estrutura inteiramente em 

torno dele. É sua vontade de conhecer o sertão que permite ao ex-jagunço começar 

a comentar o que é a região, tanto em seu sentido geográfico quanto em seu sentido 

humano e espiritual:  

 

O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado 
sertão é por os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, 
terras altas, demais do Urucúia. (GS:V, p. 7-8). 
 
Sertão. O senhor sabe: sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. 
Deus mesmo, quando vier, que venha armado! (GS:V, p. 19). 
 
Sertão: estes seus vazios. O senhor vá. Alguma coisa, ainda encontra. 
(GS:V, p. 31). 

 

Permite também que ele discorra sobre a questão metafísica que o 

atormenta: o diabo existe ou não? O pacto com ele teria sido fechado? Essa 

discussão é colocada logo no início do livro na forma de uma frase interrogativa: 

 

Do demo? Não gloso. Senhor pergunte aos moradores. Em falso receio, 
desfalam no nome dele – dizem só: o Que-Diga. Vote! não... Quem muito se 
evita, se convive. (GS:V, p. 8). 

 

É igualmente a presença desse outro que possibilita que Riobaldo conte sua 

estória de ex-jagunço, a partir dos lugares que esse seu convidado pretende 

conhecer ou que ele indica: 

 

Dali vindo, visitar convém ao senhor o povoado dos pretos: esses bateavam 
em faisqueiras – no recesso brenho do Vargem-da-Cria – donde ouro já se 
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tirou. Acho, de baixo quilate. Uns pretos que ainda sabem cantar gabos em 
sua língua da Costa. E em andemos: jagunço era que perpassava ligeiro; no 
chapadão, os legítimos coitados todos vivem é demais devagar, pasmacez. 
(GS:V, p. 32-33). 

 

Graças a essa personagem ele pode tecer comentários sobre uma coisa e 

outra: 

 

Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai 
dar na outra banda é num ponto muito mais em baixo, bem diverso do em 
que primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso? (GS:V, p. 35). 
 
Moço: toda saudade é uma espécie de velhice. (GS:V, p. 40). 

 

Mas, principalmente, é esse interlocutor que lhe dá a oportunidade de realizar 

uma nova travessia do sertão, agora através das palavras. 

Sua primeira viagem através desse universo foi determinada pelo acaso – seu 

encontro com Diadorim menino e depois moço, o fato de ter sido professor de Zé 

Bebelo, e mesmo a morte da mãe no início de sua adolescência, que determinou 

sua ida à fazenda do padrinho, foram obra dele: 

 

Ao que, digo ao senhor, pergunto: em sua vida é assim? Na minha, agora é 
que vejo, as coisas importantes, todas, em caso curto de acaso foi que se 
conseguiram – pelo pulo fino de sem ver se dar – a sorte momenteira, por 
cabelo por um fio, um clim de clina de cavalo. Ah, e se não fosse, cada 
acaso, não tivesse sido, qual é então que teria sido o meu destino seguinte? 
Coisa vã, que não conforma respostas. Às vezes essa idéia me põe susto. 
(GS:V, p. 126). 

 

Tais acasos, porém, parecem responder aos desígnios de sua fortuna, que 

lhe impõe o objetivo de combater o mal, personificado na figura de Hermógenes. 

 

O Hermógenes: mal sem razão... Para poder matar o Hermógenes era que 
eu tinha conhecido Diadorim, e gostado dele, e seguido essas 
malaventuranças, por toda a parte? (GS:V, p. 541). 

 

Tal finalidade, naturalmente, só se delineia para Riobaldo quase ao término 

de sua jornada, quando já de posse de grande parte de seu percurso. A primeira 

travessia é a da ação cega, da submissão ao jogo da própria sina, o que não deixa 

de lembrar, sob esse aspecto, a tragédia de Édipo. Mas, ao contrário do herói grego, 

que ao final de sua estória descobre a verdade clara e certa sobre si mesmo, 

Riobaldo, ao final da sua, permanece envolto em dúvidas: teria ou não firmado o 
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pacto demoníaco, como pôde não perceber que Diadorim era na realidade uma 

mulher e qual enigma envolve a estória do amigo morto? 

A angústia, provocada pela ausência de uma linha divisória entre o bem e o 

mal, o leva à reflexão, habilidade desenvolvida apenas secundariamente no 

momento da ação. 

 

De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os 
prazos. Vivi puxando difícil de difícel, peixe vivo no moquém: quem mói no 
asp‟ro, não fantasêia. Mas, agora, feita a folga que me vem, e sem 
pequenos dessossegos, estou de range rede. E me inventei neste gosto, de 
especular idéia. O diabo existe e não existe? Dou o dito. Abrenúncio. Essas 
melancolias. (GS:V, p. 10). 

 

A chegada do estranho à sua fazenda, atraído pelos tiros ouvidos, dará a ele 

a oportunidade de refazer toda a sua trajetória, em busca de um sentido com o qual 

não atinou enquanto estava vivendo.  

Riobaldo inicia o diálogo não contando a própria estória, mas respondendo à 

pergunta do visitante sobre os tiros ouvidos e, consequentemente, falando-lhe sobre 

o aparecimento do bezerro monstruoso, assimilado pelos habitantes das redondezas 

ao demônio. Desse modo, a questão da existência ou não do diabo e a subsequente 

introdução do problema da coexistência do bem e do mal nas coisas e nas pessoas 

surgem como o desenvolvimento de uma conversa, um assunto puxando outro. 

É desse mesmo modo casual que surgem alguns lugares e personagens 

importantes da vida de Riobaldo como jagunço, as Veredas-Mortas, o Paredão, 

Hermógenes, Medeiro Vaz, Zé Bebelo, Diadorim, sem que saibamos em que estória 

tais lugares e personagens estão inseridos. 

A conversa prossegue assim, ritmada pela eclosão das lembranças de 

Riobaldo, e só seguirá um fio cronológico a partir do encontro com o Menino, já na 

página cem do livro. 

Francis Utéza comenta que, no momento da eclosão das lembranças, 

Riobaldo parece não poder impedir que aflorem, dominado pela emoção ou pela 

angústia. Percebe a falta de ordem de sua exposição e a justifica tanto “porque é 

seu jeito de contar” (GS:V, p. 98), quanto em razão de os fatos, na memória de cada 

um, terem pesos e medidas diversos, não se apresentando na ordem em que 

efetivamente aconteceram, mas em função de seu significado para quem os viveu. 
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O que vale são outras coisas. A lembrança da gente se guarda em trechos 
diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que 
nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas 
de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou 
pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente 
pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. O 
senhor é bondoso de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais 
perto da gente do que outras, de recente data. O senhor mesmo sabe. 
(GS:V, p. 98-99). 

 

O mesmo autor aponta o logro contido nessa explicação: se Riobaldo 

realmente priorizasse, em sua narração, os momentos que mais o marcaram, teria 

logo de início contado o pacto nas Veredas-Mortas, o combate no Paredão, a 

verdadeira identidade de Diadorim. E não teria a preocupação, como faz a seguir, 

em começar a contar sua estória em ordem cronológica (UTÉZA, 1994, p. 119-120). 

Trata-se, pois, o tempo todo, de uma astúcia de narrador: mineiramente, ele 

vai suscitando a curiosidade do desconhecido que, a essa altura – estamos na 

página cem do livro –, já deve estar para lá de intrigado e se perguntando pela 

ligação entre tantas informações soltas; e, não menos mineiramente, vai expondo ao 

longo dessas cem páginas a nós, leitores, que o que temos diante dos olhos “não é 

uma vida de sertanejo, seja se for de jagunço, mas a matéria vertente” (GS:V, p. 

100), ou seja, mesmo que, daqui por diante, a narração seja feita, em suas linhas 

gerais, de maneira cronológica, será sempre realizada não de um ponto de vista 

“objetivo”, mas única e exclusivamente da perspectiva das dúvidas e da angústia de 

Riobaldo. 

Da perspectiva da relação entre o narrador e o narratário, este último também 

pode ser visto como parte da astúcia do narrador: nunca dar a palavra ao 

interlocutor e, ao mesmo tempo, incluí-lo no próprio discurso, materializando-o 

conforme a necessidade da narrativa, é um meio de forjar um discurso em que se 

tem o controle total da narração. 

Nessa segunda travessia do sertão, Riobaldo age como demiurgo da própria 

estória: já de posse de sua finalidade, reconfigura todos os acontecimentos em 

função dela. 

Assim, o fato de Riobaldo privilegiar os acontecimentos mais significativos de 

sua vida em sua narração é falso de certo ponto de vista, mas muito verdadeiro de 

outro: não lhe interessa contar o que é a vida do jagunço e do sertanejo, ou seja, 

fazer história e sociologia, interessa-lhe unicamente refazer o sentido de suas 

próprias ações passadas, como em um romance de formação. 
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O narratário serve-lhe de âncora pois, na presença dele, Riobaldo precisa 

contar sua estória de modo a se fazer entender, não se limitando a remoer suas 

dúvidas, como poderia fazer se estivesse falando apenas consigo próprio. É esse 

esforço de narração que lhe permite reconfigurar toda a sua estória de acordo com o 

sentido que atribui a ela. 

 

A presença do outro funciona como a estátua do juiz supremo: motivado 
pelas qualidades que ele projeta a priori no ouvinte, o narrador fixa 
obrigações, principalmente a de organizar seu discurso, de modo a não 
ruminar somente as lembranças num monólogo interior sem consistência. 
Embora fantasmático, o “doutor” acaba por assumir uma função alquímica 
ambivalente: é para ele que Riobaldo analisa – dissolve – e recompõe – 
coagula – o caos do passado. (UTÉZA, 1994, p. 115-116). 

 

 

1.3 A língua 

 

Para poder ser feiticeiro da palavra, para estudar a alquimia  

do sangue do coração humano, é preciso provir do sertão. 

(João Guimarães Rosa, Diálogo com Günter Lorenz) 

 

Passaremos, agora, a examinar os elementos que constituem esse discurso. 

Iniciaremos com algumas impressões de leitura. 

O espanto que o primeiro contato com Grande sertão: veredas provoca 

parece ser comum entre seus leitores, brasileiros ou estrangeiros. A leitura, há 

alguns anos atrás, das primeiras páginas desse romance foi para mim, 

pessoalmente, um enorme susto: acostumada a ler obras de ficção sem maiores 

dificuldades, não conseguia entender o que a personagem narradora estava dizendo 

ou, melhor, o contato com as primeiras páginas desse romance fez com que eu 

imaginasse uma cena que depois percebi não ter o menor sentido. Utéza relata o 

mesmo espanto, que o levou a elaborar sua tese:  

 

Quando, enfim, longe das montanhas de Minas e das margens do Douro, 
aqui neste povoado de Riom-ès-Montagnes, no coração do Maciço Central, 
por onde tornávamos às nossas origens, viria a impor-se a decisão de 
reabrir o livro com a intenção de dar sentido ao encantamento que o título 
havia produzido em nosso imaginário, uma importante surpresa nos 
aguardava: depois de mais de doze anos de estada no Brasil e em Portugal, 
em contato permanente com a língua portuguesa, o texto de Rosa nos 
aparecia como algo impenetrável – hermético, afirmaríamos então, 
ignorando o que um termo dessa natureza poderia conter de sentido oculto. 
(UTÉZA, 1994, p. 16). 
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E Emir Rodriguez Monegal reporta experiência semelhante: 

 

Logo que o abri, descobri por que Guimarães Rosa era (apesar de sua fama 
no Brasil) um autor ainda desconhecido. Li e reli e tornei a ler as três ou 
quatro primeiras páginas do romance. Não direi que não entendi nada 
porque seria exagerar. Não em vão havia vivido muitos de meus melhores 
anos de infância e adolescência no Rio de Janeiro, havia estudado e me 
embebido do português que se fala ali, esse saboroso “brasileiro”. Porém, o 
que eu havia aprendido, e que me permitia circular sem lágrimas pela 
literatura brasileira ou portuguesa, parecia nada, frente a essas primeiras 
formidáveis páginas de Grande sertão: veredas. (MONEGAL, 1983, p. 52). 

 

A percepção de estarmos em contato com a língua falada no Brasil é, 

contudo, capaz de quebrar essa barreira inicial, permitindo a leitura da obra, uma 

primeira leitura, que, terminada, parece por si só exigir outras, que vão nos mostrar, 

a cada vez, novos aspectos dela, como já indicava o próprio Rosa, citando 

Schopenhauer, em uma epígrafe de Tutameia: 

 

Daí, pois, como já se disse, exigir a primeira leitura paciência, fundada em 
certeza de que, na segunda, muita coisa, ou tudo, se entenderá sob luz 
inteiramente nova. (ROSA, 1985, p. 5). 

 

O essencial, porém, é que o fato de identificarmos, na língua de Riobaldo, 

certa língua falada no Brasil, abre-nos uma porta de acesso à obra e, nesse ponto, 

os leitores brasileiros que se propõem a mergulhar no universo roseano são em 

geral privilegiados. Muita coisa somos capazes de entender, tanto em termos de 

vocabulário quanto do sentido geral de frases de sintaxes “arrevezadas”, somente 

por sermos capazes de imprimir a ela seu ritmo oral7.  

A vinculação da língua falada no Brasil, particularmente no norte de Minas 

Gerais, com o discurso de Riobaldo, é algo em geral admitido pelos estudiosos 

dessa obra. Cavalcanti Proença (1958), em seu ensaio pioneiro, já apontava esse 

aspecto, assim como Antônio Cândido (1983), Pedro Xisto (1970), Augusto de 

Campos (1970), Roberto Schwarz (1981), Walnice Nogueira Galvão (2002), 

Terezinha Souto Ward (1984), Mary Lou Daniel (1968), entre outros. Todos são 

também unânimes em afirmar que isso não significa de modo algum transcrição 

literal da fala dos moradores dessa região, e que Guimarães Rosa dedicou-se a 

                                                 
7
 Mais adiante, no Capítulo 3, discutiremos o conceito de oralidade, que usaremos, até lá, em um 

sentido frouxo. 
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elaborar e reelaborar essa linguagem para fazer surgir a fala singularíssima de 

Riobaldo. 

 

 

1.3.1 Língua falada e literatura 

 

 

Sob esse aspecto, Guimarães Rosa parece acompanhar uma tendência da 

literatura do século XX, que defendia a renovação da escrita pela incorporação da 

língua falada, sem que isso significasse transcrição fonética da fala ou algum tipo de 

calco, e sim o uso pleno de todas as possibilidades da língua. 

Na verdade, mais que uma tendência, a revalorização da língua falada foi um 

movimento com fortes motivações políticas que englobou a linguística e a literatura 

em muitos países da Europa e nas Américas a partir do final do século XIX, 

ganhando contornos nítidos ao longo dos anos 1930, principalmente. 

Tratava-se, para escritores e teóricos, de se posicionar face ao mundo do 

trabalho e aos homens comuns, não só enquanto figuras, mas enquanto seres 

dotados de linguagem. George Orwell, um dos grandes defensores da 

democratização da literatura, afirmava, ironizando os romances edificantes, cujos 

protagonistas eram trabalhadores, que “quanto mais as pessoas se deleitam com o 

proletariado, mais desprezam sua linguagem”, e preconizava que o escritor fosse um 

homem como os outros, que escrevesse na língua falada em sua nação e não em 

uma língua “livresca e pedante” (ORWELL apud ROUSSIN, 2005, p. 260 e 261) que 

o isolaria de seus leitores. 

“Língua falada em sua nação” é, no caso de Orwell e da maioria dos 

escritores que se manifestaram a favor de seu uso na literatura, sinônimo do estado 

contemporâneo de determinada língua, com todas as suas variações e registros, 

entre eles as variantes populares e regionais, a gíria, os jargões de grupos 

particulares, inclusive o dos escritores clássicos. Assim, ele faz o elogio de Arthur 

Miller, que tratava o inglês “como uma língua falada, mas falada sem medo, ou seja, 

sem medo da retórica, nem da palavra insólita ou poética” (ORWELL apud 

ROUSSIN, 2005, p. 260). Democratizar a literatura era, desse modo, ampliar suas 

possibilidades, libertando-a de uma linguagem que se enrijecera. 
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Na França, o movimento em favor da língua falada delineou-se já no final dos 

anos 1920 com a polêmica em torno do estilo do escritor suíço Charles-Ferdinand 

Ramuz. Esse autor, que se inspirava na sintaxe e na prosódia da língua de seu 

cantão natal, longe de restringir-se a ela, buscava ao contrário libertar-se da 

estreiteza da língua acadêmica, que rejeitava tudo o que não se enquadrasse em 

suas regras. Assim, ele se recusa a ver, na língua clássica, “a única língua, tendo 

servido, tendo que ainda servir, enquanto língua codificada de uma vez por todas, 

para todos aqueles que se exprimem em francês” (RAMUZ apud ROUSSIN, 2005, p. 

268); e opõe ao “„francês enlatado‟ (escrito, escolar, centralizado), o „francês do ar 

livre‟ (oral, cotidiano, descentralizado)” RAMUZ apud MEIZOZ, 2001, p. 51). 

O universo literário francês divide-se, então, entre opositores e partidários do 

escritor, em um debate travado fundamentalmente em torno de um ponto: a favor ou 

contra a absorção da língua comum na linguagem do narrador ou, em outras 

palavras, a favor ou contra a linha divisória entre discurso letrado e discurso popular. 

Jérôme Meizoz sintetiza a posição dos críticos de Ramuz, indicando que já 

Zola fora condenado pelos mesmos motivos, quando da publicação de L’Assommoir 

(MEIZOZ, 1997, p. 133-139): 

 

Eles defendem [...] a estrita segregação entre a expressão das personagens 
e a do narrador e, através dela, as propriedades distintivas da língua 
literária contra as indistintas ou não distinguidas da língua comum. 
(MEIZOZ, 1997, p. 148). 

 

Os defensores de Ramuz, por seu lado, deixam claro sua vontade de 

introduzir no romance a língua comum, de modo a abrir a literatura ao que a postura 

acadêmica considerava o “escrever mal” e que era, de sua perspectiva, o verdadeiro 

escrever, a transposição da língua viva para a escrita. Chamavam-se nada menos 

que, entre outros, Paul Claudel, Blaise Cendrars, Poulaille, Barbusse, Giono, Céline. 

Ilustrativa dessa posição é esta passagem de Claudel, cuja virulência a esse 

respeito, de acordo com Meizoz, é legendária:  

 

A gramática [...] foi fabricada por pessoas de gabinete que haviam perdido o 
sentido da língua falada e que tinham em vista a expressão lógica do 
pensamento e não sua expressão viva e deleitável [...]. A voz tem suas leis, 
a alma tem suas exigências, que não são as da lógica e da escrita. Em vão 
a gramática quer nos impor como corretos impronunciáveis angus [...] freios 
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já estourados como “bien que” ou “quoique” em vez do sólido “malgré que”
8
, 

que engripa e range à perfeição. (CLAUDEL apud MEIZOZ, 2001, p. 93). 

 

Podemos citar igualmente, no âmbito do chamado romance regionalista, Jean 

Giono, que, como Ramuz, buscava nos camponeses o homem “natural”, que se 

oporia ao cortesão de Paris, e no francês (e não no dialeto) de sua região, a língua 

legítima, dotada da virilidade e da força que a língua “civilizada” da capital perdera. 

Assim, ele a compara a um jovem marginal: 

 

Bela companhia para uma língua em formação, não é? Ele não se preocupa 
com purismos. Vaugelas disse... sim; mas eu, eu digo...; aliás, ele não 
conhece Vaugelas. A regra pega-o pelo braço: “Rapaz, é preciso passar por 
este lado, é o uso.” Ele só tem que inflar um pouco os músculos do braço 
para que a mão se abra como um anel de ferro enferrujado; e ele vai pelo 
seu próprio lado, tropeçando nas pedras, mas em direção a um bosque de 
salgueiros cantores, em que o mato não está sujo de pele de salame. 
(GIONO apud MEIZOZ, 2001, p. 340). 

 

A mesma problemática reaparecerá no universo do romance urbano com 

Céline e Queneau. Céline comenta que seu “estilo emotivo” (CÉLINE, 2004, p. 51) 

tem como base a língua falada: 

 

A emoção só pode ser captada e transcrita através da linguagem falada... a 
lembrança da linguagem falada. (CÉLINE apud ROUAYRENC, 1994, p. 
75,). 

 

O escritor constata, além disso, que a linguagem acadêmica está morta:  

 

É preciso resignar-se. A língua dos romances habituais está morta, sintaxe 
morta, tudo morto. (CÉLINE, 1987, p. 55). 

 

Queneau, por seu lado, constata em 1955 a existência de duas línguas, “a 

que continua a ser ensinada (mais ou menos mal) nas escolas e a ser defendida 

(mais mal do que bem) por organismos oficiais, como a Academia Francesa, e a 

língua falada” (QUENEAU apud GAUVIN, 2004, p. 230), e propõe que se dê 

                                                 
8
 Bien que (se bem que), quoique (muito embora), malgré que (apesar que). Tal comentário de 

Claudel lembra a anedota que se conta a respeito de Graciliano Ramos, que odiava qualquer 
empolação linguística. Segundo seu biógrafo, a cena teria acontecido na redação do jornal Correio 
da Manhã: “Uma noite, Graciliano interromperia a leitura de um original, ergueria a cabeça, 
parecendo perdido no vácuo. Súbito, rugiria: – Outrossim... Outrossim é a puta que o pariu!” 
(MORAES, 1996, p. 243). 
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existência literária à língua francesa em seu estágio contemporâneo de 

desenvolvimento: 

 

Trata-se de dar uma existência literária ao francês tal como se fala agora, 
língua absolutamente diferente do francês do século XVIII que se continua a 
escrever – mais ou menos mal. Digo século XVIII, pois, de fato, o francês 
pouco se modificou desde a época em que se tornou língua internacional. 
(QUENEAU apud GAUVIN, 2004, p. 230). 

 

Ambos sublinham, além disso, que introduzir a língua falada na literatura não 

significa simplesmente copiá-la, mas transformá-la, estilizá-la, deformá-la. Céline 

tem, a esse respeito, uma metáfora famosa, a do bastão que, para parecer reto na 

água, deve ser quebrado: 

 

Se pegarmos um bastão e quisermos que pareça reto na água, iremos 
primeiro curvá-lo, porque a refração faz com que se eu puser minha bengala 
na água, ela pareça estar quebrada. É preciso quebrá-la antes de mergulhá-
la na água. É um verdadeiro trabalho. O trabalho do estilista. (CÉLINE, 
2004, p. 100). 

 

Queneau reforça a mesma ideia, dizendo que a literatura deve inspirar-se no 

francês falado, “sem ser um decalque deste”: 

 

[...] não quero dizer que se deva reduzir a literatura, e a poesia, a uma 
simples estenografia do que se costuma chamar com desprezo de 
linguagem “de zelador” [...] Trata-se de dar um estilo à linguagem falada. 
(CÉLINE apud GAUVIN, 2004, p. 231). 

 

Nos antigos países coloniais, a questão de romper a linha divisória entre 

língua literária e língua falada se colocava diferentemente. O que estava em jogo, 

nesse caso, era a ideia de formação de uma nação e a constituição de uma literatura 

nacional, distinta da importada das respectivas metrópoles e vazada nos “crioulos”, 

que eram as línguas nacionais desses países. 

Philippe Roussin cita o poeta norte-americano William Carlos Williams, que 

buscava, nos mesmos anos 1930, para a poesia, uma forma que se aproximasse do 

inglês norte-americano, não apenas do ponto de vista do vocabulário e da sintaxe, 

mas da cadência própria ao fluxo natural da conversação. Dessa perspectiva, ele 

elogia os primeiros Cantos publicados por Ezra Pound, destacando, no mesmo 

sentido de Orwell, que a língua falada absorvida pelo escritor nunca será devolvida 
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como simples transcrição, mas como inovação e enriquecimento de uma língua 

literária que parara no tempo: 

 

Buscamos uma língua que no mínimo não será uma deformação do 
discurso tal como o conhecemos – mas sim incorporará todos os vantajosos 
saltos, agilidades, cores e movimentos da atualidade – que, no mínimo, não 
excluirá a língua como falada – toda a língua (presente) como falada [...] ele 
evitou intencionalmente [...] as palavras canforadas daquilo que hoje é 
tomado como uso clássico [...]. O discurso existe – no sentido exato. 
Captado vivo, sem dúvida, e escrito, musicado [...] não é uma arte 
proletária. [...] É um uso seco e limpo das palavras [...]. Elas são elas 
mesmas não mortas. Não foram violadas pelo pensar [...]. O resultado é que 
continuam vivendo. (WILLIAMS, apud ROUSSIN, 2005, p. 262). 

 

Roussin refere-se igualmente ao caso particularíssimo da Grécia e à luta dos 

escritores daquele país no início do século XX para que o demótico – língua 

moderna falada em toda Grécia – fosse utilizado também na escrita e ensinado na 

escola, e não o grego arcaico, que já não existia, nem a katarevoussa, língua 

constituída artificialmente, aprendida na escola e utilizada nos documentos oficiais 

do Estado e na literatura. 

Na América Latina, o estudioso faz menção, na Argentina, a Jorge Luis 

Borges e ao emprego da linguagem dos subúrbios de Buenos Aires e, no Brasil, ao 

modernismo dos anos 1930, especialmente a Mário de Andrade, sobre o qual, 

naturalmente, nos atardaremos um pouco mais. 

Mário de Andrade, herdeiro do combate de José de Alencar, que já 

preconizava a presença do português brasileiro na literatura, defendia junto com 

Oswald e os demais modernistas a utilização da variedade brasileira da língua 

portuguesa na literatura, o que pode ser verificado, na prática9, em suas obras e, em 

termos de reflexão teórica e busca de normatização dessa variante do português, 

em seu projeto de escrever uma “Gramatiquinha” que a descrevesse enquanto 

língua nacional do Brasil: 

 

Descrever e justificar a norma comum brasileira, exemplificando-a 
diretamente ou através da língua literária ideal, num trabalho de 
disciplinação de caráter pré-prescritivo, em que se indicam apenas 
“tendências e constâncias”, esse é o propósito da Gramatiquinha. (PINTO, 
1990, p. 292). 

 

                                                 
9
 Prática de que Mário de Andrade muito se orgulhava, dizendo não falar nem tentar, mas fazer: “Já 

não disse sejamos brasileiros. Eu fui. Eu não falei: Escrevamos brasileiro. Eu escrevi” (ANDRADE 
apud PINTO, 1990, p. 326). 
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Edith Pimentel Pinto, estudiosa das notas do autor para a elaboração desse 

projeto, resume suas ideias, similares às dos autores de outros países. Segundo ele, 

é natural que a fala e a escrita de um povo não sejam exatamente iguais, mas 

quando essa distância se torna excessiva e a escrita não é mais alimentada pela 

fala, o escritor deve agir revolucionariamente para ajustá-las, abandonando os 

modelos literários aceitos anteriormente e que lhe servirão de formação, para voltar-

se para a língua falada em todo o país, insiste ele. Edith Pimentel Pinto restabelece 

assim o pensamento de Mário de Andrade: 

 

Não há critério predeterminado pelo qual se deva pautar a 
reformulação da língua literária, mas é certo que sua fonte será a oralidade. 

Essa oralidade, para ser representativa, será, forçosamente, de 
âmbito nacional, depurada de qualquer tipo de particularismo regional ou 
individual, e de qualquer discriminação de camadas sociais. (PINTO, 1990, 
p. 292). 

 

Mário de Andrade destaca ainda, como todos os outros defensores da língua 

falada, que não se trata absolutamente de copiar, mas de tomar a fala como fonte. É 

mais uma vez Edith Pimentel Pinto que sintetiza a perspectiva do escritor: 

 

O processo de aproveitamento do uso coletivo não será fotografia, 
mas filtragem. 

A intermediação do escritor consistirá em selecionar e valorizar, 
através de um estilo pessoal, “aquelas formas orais de expressão que 
encarnam, refletem e explicam as sensibilidades caracteristicamente 
nacionais”. (PINTO, 1990, p. 292) 

 

A mesma estudiosa menciona que, segundo o escritor, não se deveria 

esquecer que as dimensões passadas e ultrapassadas da língua também fazem 

parte dela: 

 

A condição prévia e indispensável para que o escritor possa operar sobre o 
material coletivo é o conhecimento da língua em todas as suas dimensões, 
inclusive as passadas e ultrapassadas. (PINTO, 1990, p. 292). 

 

O movimento em favor da língua falada, a qual se atualizou em escritas 

bastante diferentes conforme o país e o autor, foi, assim, amplo nos anos 1930. 

Philippe Roussin resume: 

 

Segundo as tradições literárias nacionais e segundo os eventos políticos de 
cada país, o que está em jogo é diferente, mas a tensão entre língua 
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popular e língua erudita é sentida em toda parte: a língua é então um dos 
lugares nevrálgicos da redefinição da cultura e de seus compartilhamentos 
instituídos. (ROUSSIN, 2006, p. 162). 

 

 

1.3.2 As palavras como se tivessem acabado de nascer 

 

 

Guimarães Rosa recolocará essa discussão em seus próprios termos; sua 

relação com a linguagem, que expõe em seu diálogo com Günter Lorenz, ocorrido 

em janeiro de 1965 em Gênova, durante o Congresso de Escritores Latino-

Americanos, comporta uma dimensão que ele chama de metafísica, embora ele 

tenha como base o português falado no Brasil. 

Seus romances, diz ele, aliam poética e realidade, e sua máquina de controle 

contra as monstruosidades que podem nascer desse casamento é “o idioma 

português, tal como o usamos no Brasil” (ROSA apud LORENZ, 1983, p. 70). Usa, 

porém, esse idioma de modo livre, explorando suas possibilidades e juntando-as 

com as de outros idiomas. Isso significa, diz ele, em termos tão agudos quanto 

Claudel, que não se submete “à tirania da gramática e dos dicionários dos outros. A 

gramática e a chamada filologia ciência lingüística, foram inventadas pelos inimigos 

da poesia” (ROSA apud LORENZ, 1983, p. 70-71). 

Para ele, o português falado no Brasil é uma língua mais rica do que o 

português europeu, por razões etnológicas e antropológicas (ROSA apud LORENZ, 

1983, p. 81), pela influência das línguas indígenas e negras. Não se contentou, 

porém, com as vastas possibilidades de expressão do português do Brasil, com a 

síntese que, historicamente, é essa língua. A busca pelo infinito que são seus livros 

levou-o a explorar todas as possibilidades de expressão e elaborar sua própria 

síntese: 

 

Nunca me contento com coisa alguma. Como já lhe revelei, estou buscando 
o impossível, o infinito. E, além disso, quero escrever livros que depois de 
amanhã não deixem de ser legíveis. Por isso acrescentei à síntese existente 
a minha própria síntese, isto é, incluí em minha linguagem muitos outros 
elementos, para ter ainda mais possibilidade de expressão. (ROSA apud 
LORENZ, 1983, p. 81). 

 

Lorenz pede-lhe para citar alguns desses elementos. Guimarães Rosa diz que 

são muitos, mas se refere principalmente a um método, que é a base de sua 
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literatura e que acreditamos ser fundamental para entendermos sua linguagem. 

Cada palavra deve ser tratada como se fosse absolutamente nova, como se nunca 

tivesse sido usada antes; as palavras, tais como as usamos no cotidiano, são 

totalmente esvaziadas, exprimindo apenas ideias feitas, banalidades que não 

suscitam o menor pensamento: 

 

Primeiro, há meu método que implica na utilização de cada palavra como se 
ela tivesse acabado de nascer, para limpá-la das impurezas da linguagem 
cotidiana e reduzi-la a seu sentido original. (ROSA apud LORENZ, 1983, p. 
81). 

 

Parte fundamental dessa revitalização das palavras é a utilização da língua de 

sua região natal, por ela ainda guardar seu frescor: 

 

Por isso, e este é o segundo elemento, eu incluo em minha dicção certas 
particularidades dialéticas de minha região, que são linguagem literária e 
ainda têm sua marca original, não estão desgastadas e quase sempre são 
de uma grande sabedoria lingüística. (ROSA apud LORENZ, 1983, p. 81). 

 

Como homem do século XX, Guimarães Rosa usa também a língua da 

ciência; por outro lado, lança mão do português dos escolásticos da Idade Média, 

além de expressões e palavras tomadas de empréstimo ou inspiradas de outros 

idiomas10. Temperando todos esses elementos que, ressalta, não são sua 

propriedade particular, estando à disposição de todos, compõe uma linguagem 

própria. Essa linguagem só é sua por confundir-se com a vida, e, porque a vida é 

sempre nova, as palavras têm que surgir sempre renovadas, apesar de 

aparentemente, no cotidiano, serem sempre as mesmas, estarem encardidas, terem 

perdido o brilho. Seu trabalho consiste em redescobri-las, por isso é responsável por 

elas. 

 

Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do 
idioma o espelho de sua personalidade não vive; e como a vida é uma 
corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. Isso 
significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada palavra e 
considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. O 
idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto sob 
montanhas de cinzas. Daí resulta que tenha de limpá-lo, e como é a 

                                                 
10

 Günter Lorenz comenta em uma nota a esse mesmo diálogo: “Por um artigo publicado no Brasil em 
1967, após a morte de Guimarães Rosa, eu soube que ele falava português, espanhol, francês, 
inglês, alemão e italiano. Além disso, possuía conhecimentos suficientes para ler livros em latim, 
grego clássico, grego moderno, sueco, dinamarquês, servo-croata, russo, húngaro, persa, chinês, 
japonês, hindu, árabe e malaio.” (LORENZ, 1983, p. 82). 
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expressão da vida, sou eu o responsável por ele, pelo que devo 
constantemente umsorgen [zelar]. (ROSA apud LORENZ, 1983, p. 83). 

 

Rosa quer “voltar a cada dia à origem da língua” (ROSA apud LORENZ, 1983, 

p. 84), mas isso não significa de modo algum, para ele, buscar apenas a etimologia 

das palavras; ele vai mais longe do que isso, quer voltar a um ponto em que as 

palavras ainda não nasceram, em que ainda estão nas “entranhas da alma”, para 

poder pari-las segundo sua própria imagem. 

Não se trata, pois, de estudos linguísticos sobre a origem das palavras, de 

uma espécie de eruditismo. Trata-se mais propriamente de metafísica da língua, de 

voltar a seu ser primeiro, à época em que ainda não existia diferença entre as 

palavras e as coisas, mas uma unidade originária. Acredito que seja isso o que Rosa 

pretende dizer ao se declarar um reacionário da língua: 

 

Não sou um revolucionário da língua. Quem afirme isto não tem qualquer 
sentido da língua, pois julga segundo as aparências. Se tem de haver uma 
frase feita, eu preferia que me chamassem de reacionário da língua, pois 
quero voltar cada dia à origem da língua, lá onde a palavra ainda está nas 
estranhas da alma, para poder lhe dar luz segundo a minha imagem. 
(ROSA apud LORENZ, 1983, p. 84). 

 

Ele ainda aproveita a ocasião para explicar seu processo de criação com as 

palavras “revolucionário” e “reacionário”: o significado que atribuímos às palavras 

depende de como as utilizamos, e não apenas de sua etimologia. É onde as 

palavras estão e sua utilidade o que determinará seu sentido, que não é 

necessariamente o mais batido. 

 

Veja como se tornam insensatas as frases feitas, tais como “revolucionário” 
ou “reacionário”, quando as examinamos em função de sua utilidade, 
quando a gente as toma beim Wort nimmt [literalmente], como dizem os 
alemães. (ROSA apud LORENZ, 1983, p. 84). 

 

Essa volta ao ser originário da língua está relacionada com o sertão, com o 

homem do sertão e com a língua que ali se fala: 

 

Para poder ser feiticeiro da palavra, para estudar a alquimia do sangue do 
coração humano, é preciso provir do sertão. (ROSA apud LORENZ, 1983, 
p. 85). 
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Mas é preciso entender o que Rosa quer dizer com homem do sertão, língua 

do sertão, sertão. 

O sertão, diz ele, “é o terreno da eternidade, da solidão, onde Inneres und 

Ausseres sind nicht zu trennen [o interior e o exterior já não podem ser separados], 

segundo o Westöstlicher Divan [Divã oriental-ocidental]” (ROSA apud LORENZ, 

1983, p. 86). O sertão é, então, o lugar mágico de Minas Gerais que ainda vive a 

unidade originária de sujeito e objeto, em que o mundo não se distingue do sujeito 

que o representa, em que as palavras não dizem o mundo, são o mundo. 

O homem do sertão é também uma unidade originária, “é o eu que ainda não 

encontrou um tu”, ele simplesmente é. O homem do sertão é absoluto, a palavra 

absoluta que cria o mundo, que ainda está “além do céu e do inferno” (ROSA apud 

LORENZ, 1983, p. 86).  

Isso explica a complexidade do discurso de Rosa/Riobaldo11: trata-se de pôr 

em palavras aquilo que é, mas aquilo que é são as próprias palavras, e não se pode 

fazer com que o ouvinte ou o leitor confundam as coisas, achando que se está 

descrevendo uma realidade que está fora do sujeito que a está contando, embora, 

como apontou Walnice Nogueira Galvão, essa realidade esteja sempre presente.  

Assim como a realidade do sertão é mais que sua realidade empírica, o 

idioma do sertão é mais do que a língua empírica falada por seus habitantes, 

embora esta última esteja totalmente incluída nele. Por isso o regionalismo de Rosa 

é tão universal, e por essa mesma razão ele pode dizer que Goethe era um 

sertanejo: 

 

Goethe nasceu no sertão, assim como Dostoievski, Tolstoi, Flaubert, 
Balzac; ele era, como os outros que eu admiro, um moralista, um homem 
que vivia a língua e pensava no infinito. Acho que Goethe foi, em resumo, o 
único grande poeta da literatura mundial, que não escrevia para o dia, mas 
para o infinito. Era um sertanejo. (ROSA apud LORENZ, 1983, p. 85). 

 

Zola, cuja língua Rosa considerava estar aquém de sua consciência, não é 

considerado sertanejo, mas apenas “de São Paulo”, por perceber, “como muitos 

                                                 
11

 Na mesma entrevista a Lorenz, Guimarães Rosa se coloca como um homem do sertão, no sentido 
que acabamos de descrever. Por isso, diz ele, Riobaldo é seu irmão e o Grande sertão: veredas 
pode, desse ponto de vista, ser considerado biográfico. Manuel Bandeira, em carta ao amigo, 
dizendo ter percebido, à leitura do romance, que Riobaldo era poeta, escreve-lhe: “Riobaldo é você 
se você fosse jagunço” (BANDEIRA, 1967, p. 590). 
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autores contemporâneos, a maldição dos costumes”, mas aceitar sem crítica “a 

linguagem corrente” (ROSA, apud LORENZ, 1983, p. 85). 

A língua corrente está morta porque só expressa clichês, por isso não se 

pode usá-la para fazer literatura, ou para expressar ideias. Ideias não podem ser 

expressas com algo morto: 

 

O que chamamos hoje linguagem corrente é um monstro morto. A língua 
serve para expressar idéias, mas a linguagem corrente expressa apenas 
clichês e não idéias; por isso está morta, e o que está morto não pode 
engendrar idéias. Não se pode fazer desta linguagem corrente uma língua 
literária, como pretendem os jovens do mundo inteiro, sem pensar muito. 
(ROSA apud LORENZ, 1983, p. 88). 

 

Essas afirmações de Guimarães Rosa são esclarecedoras a respeito do que 

ele chama de homem do sertão, sertão, língua sertaneja. Cabe-nos, agora, examinar 

como se compõe, em Grande sertão: veredas, essa língua sertaneja, ao mesmo 

tempo tão próxima e tão distante da língua empírica falada no sertão.  

 

 

1.3.3 Falado e inventado  

 

 

Sua invenção é essa: pôr o jagunço poeta inventando  

dentro da linguagem habitual dele. 

(Manoel Bandeira, carta a Guimarães Rosa, 13/03/1957) 

 

Como estamos tratando de caracterizar o narrador do romance, iremos nos 

centrar em sua linguagem, e não na linguagem das personagens. Mas é importante 

ressaltar que, em Grande sertão: veredas, o registro de língua do narrador nunca 

destoa do das personagens; nesse livro, todos falam “sertanejo”, na acepção 

explicada por Rosa, embora algumas personagens possuam um modo de falar 

peculiar, como Zé Bebelo ou os catrumanos. Essa discussão aparecerá mais tarde, 

quando comentarmos as traduções francesas dessa obra. 

Fiel ao conceito de retrabalhar a língua, aproveitando todas as possibilidades 

que ela oferece, Guimarães Rosa evita transcrições fonéticas estereotipadas como 

mininu, cê, trabaiá, que “não caracterizam nenhuma variedade lingüística específica, 
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sugerindo apenas que a forma se desvia do português padrão” (WARD, 1984, p. 28), 

sendo apenas o modo caricato de escrever a linguagem do “povo”. 

Encontramos, contudo, dispersas pelo romance, algumas formas que indicam, 

por escrito, a pronúncia. Trata-se em geral de reduções, a maioria, mas nem todas, 

indicadas por apóstrofes: 

 

De jagunço comportado ativo para se arrepender no meio de suas 
jagunçagens, só deponho de um: chamado Joé Cazuzo – foi em arraso de 
um tirotêi’, p’ra cima do lugar Serra-Nova, distrito de Rio-Pardo, no ribeirão 
Traçadal. (GS:V, p. 19)

12
. 

 
Inimigo vier, a gente cruza chamado, ajuntamos: é hora de um bom 
tiroteiamento em paz, exp’rimentem ver. (GS:V, p. 24). 
 
Mas, aí, meu cavalo f’losofou: refugou baixo e refugou alto, se puxando 
para a beira da mão esquerda da estrada, por pouco não deu comigo no 
chão. (GS:V, p. 245). 
 
Titão Passos, cabo-de-turma com poucos homens à mão, era nãostante 
muito respeitado. (GS:V, p. 167). 

 

Guimarães Rosa utiliza também a forma apocopada im para os diminutivos ou 

palavras terminadas em inho, inha, ino ou ina. Essa forma, tão característica do falar 

caipira, já está presente no nome de Diadorim: 

 

Não acreditei patavim. (GS:V, p. 9). 
 
Mas, melhor de todos – conforme o Reinaldo disse – o que é o passarim 
mais bonito e engraçadinho de rio-abaixo e rio-acima: o que se chama o 
manuelzinho-da-crôa. (GS:V, p. 143). 

 

Certas expressões aparecem repetidas vezes na forma contraída, indicada 

por apóstrofes: homem d’armas (GS:V, p. 143), capaz d’armas (GS:V, p. 233), 

n’água (GS:V, p. 149, p. 464), em beira d’águas (GS:V, p. 237), gorgol d’água 

(GS:V, p. 242), frangos d’água (GS:V, p. 286), dentro d’água (GS:V, p. 287), 

m’embora (GS:V, p. 181), vais-s’embora (GS:V, p. 276), ir s’embora (GS:V, p. 358), 

fui vindo m’embora(GS:V, p. 423). 

Tais expressões, ao mesmo tempo que mimam a pronúncia remetem-nos a 

formas arcaicas ou empregadas em poesia e, também, aos romances de cavalaria, 

como o sintagma “homens d‟armas”. E, nisso, já temos um indício da mescla que 

                                                 
12

 Todos os destaques em negrito e em itálico nas citações são, de agora em diante, nossos, exceto 
quando indicado que se trata de grifo do autor. 
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caracteriza a escrita de Rosa, onde nada pode ser facilmente classificado em uma 

única categoria. 

Seu vocabulário também não deixa dúvidas quanto à sua vinculação com a 

língua falada13 no Brasil. Mary Lou Daniel, estudiosa que se debruçou sobre o léxico 

roseano, destaca que sua prosa contém “alta incidência de termos brasileiros, 

sobretudo os referentes à flora e fauna indígenas” (DANIEL, 1968, p. 25). O que 

pode ser observado, por exemplo, no seguinte parágrafo de Grande sertão: veredas: 

 

Saiba o senhor, o de-Janeiro é de águas-claras. E é rio cheio de 
bichos cágados. Se olhava a lado, se via um vivente desses – em cima de 
pedra, quentando sol, ou nadando descoberto, exato. Foi o menino quem 
me mostrou. E chamou minha atenção para o mato da beira, em pé, 
paredão, feito à régua regulado. – “As flores...” – ele prezou. No alto, eram 
muitas flores, subitamente vermelhas, de olho-de-boi e de outras 
trepadeiras, e as roxas, do mucunã, que é um feijão bravo; porque se 
estava no mês de maio, digo – tempo de comprar arroz, quem não pôde 
plantar. Um pássaro cantou. Nhambú? E periquitos, bandos, passavam 
voando por cima de nós. Não me esqueci de nada, o senhor vê. Aquele 
menino, como eu ia poder deslembrar? Um papagaio vermelho: “Arara 
for?” – ele me disse. E – quê-quê-quê? O araçari perguntava. (GS:V, p. 
104). 

 

Ela acrescenta que o autor, embora tenha escolhido como cenário o sertão de 

Minas Gerais, não se restringe aos termos próprios a essa região do país, 

introduzindo palavras do Brasil inteiro. Inclui especialmente a citação de uma nota 

do conto Cara-de-Bronze, de Corpo de baile, em que encontramos “uma verdadeira 

enciclopédia de termos botânicos brasileiros”: 

  

A ana-sorte. O joão-curto. O joão-corrêia. A três-marias. O sebastião-de-
arruda. O são-fidélis. O angelim-macho. O angelim-amargo. O joão-leite. O 
guzabú-prêto. (ROSA apud DANIEL, 1968, p. 27). 

 

Os brasileirismos ou regionalismos não se limitam aos termos da flora e da 

fauna. Assim, como pertencentes a um falar regional temos “sustância”, “questã”, 

“esbarrar”. Porém, é difícil classificá-los enquanto tal, seja por estarem ligados a 

arcaísmos – a língua das regiões distantes dos centros urbanos frequentemente 

permanece, por seu isolamento, alheia às mudanças –, seja pela falta de estudos 

                                                 
13

 Aqui, estamos usando língua falada em um sentido bem genérico, como a língua que se fala no 
Brasil, pois os termos da flora e da fauna utilizados por Rosa estão, em sua maioria, dicionarizados, 
não pertencendo exclusivamente à língua falada no sentido de oposta à escrita. Na verdade, só as 
transcrições fonéticas remetem-nos diretamente à fala (em oposição à escrita). Os demais 
elementos da escrita roseana não se deixam, como veremos, prender-se em classificações tão 
estanques. 
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linguísticos que atestem se determinada palavra pertence de fato a um falar 

regional, e em qual ou quais regiões é utilizada.  

Terezinha Souto Ward, criada como Guimarães Rosa no norte de Minas e 

assim conhecedora do falar da terra, aponta o equívoco de muitos pesquisadores 

que consideram criações termos que pertencem ao vocabulário dessa região, ou 

que o pensam exclusivo de uma outra. O verbo “esmagalhar”, por exemplo, diz ela, 

não é um neologismo, mas parte do vocabulário local, inclusive do seu, pessoal; 

“balangar” também pertence a ele, embora possa também ser usado em outras 

regiões (WARD, 1984, p. 28-29). 

Assim, constata ela, foi muito mais fácil aos estudiosos apontar os latinismos, 

estrangeirismos, indianismos, palavras eruditas ou próprias à ciência presentes nas 

obras de Guimarães Rosa do que especificar o que nelas se deve ao falar 

interiorano regional. (WARD, 1984, p. 31). 

Tomando a coisa por outro lado, porém, podemos pensar que a dificuldade de 

se definir as fronteiras das palavras, em Guimarães Rosa, não se deve apenas à 

falta de documentação acerca das variações linguísticas brasileiras, mas também ao 

próprio conhecimento e ao sentimento profundo que o autor tinha das palavras, que 

lhe permitiam brincar com seu significado, sua sonoridade, sua origem etimológica e 

com o que pareciam ser por associação com outras palavras ou sons.  

Vou tomar alguns exemplos, um deles dado pelo próprio Guimarães Rosa a 

seu tradutor italiano, no qual mostra que a incorporação de palavras emprestadas de 

outras línguas, em especial, não se faz por simples agregação, mas por associação 

com alguma característica de nossa própria língua, ou por um som conhecido por 

todos. 

Cavalcanti Proença aponta como latinismo o verbo perequitar, “percorrer 

fileiras a cavalo, andar a cavalo para lá e para cá” (PROENÇA, 1958, p. 72), usado 

para falar de Zé Bebelo:  

 

...então Zé Bebelo perequitava, assoviando, manobrava as patrulhas, vai-
te, volta-te. (GS:V, p. 93). 

 

Mas é impossível não associá-lo com o verbo periquitar, andar como periquito 

de um lado para o outro, o que certamente não passou despercebido ao autor. 
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Catafractos é apontado por Mary Lou Daniel como um latinismo que significa 

cotas de malha (DANIEL, 1968, p. 29) e é usado para falar, em Corpo de baile, das 

galinhas-d‟angola: 

 

...as dúzias de angolas se apavôinham selváticas, com seus catafractos. 

 

Guimarães Rosa diz, contudo, a Edoardo Bizzarri, que se inspirou também no 

cacarejar próprio dessas aves: 

 

Aqui, a “maluqueira” foi minha! Misturei um dado onomatopaico: a galinha-
d‟angola vive a gritar: – Tou fraca! Tou frac’!... – com um significado tirado 
do latim: Cataphractus = encouraçado de ferro, vestido de armadura...; por 
causa do aspecto da ave. (JGR a EB - ROSA, 1981, p. 33). 

 

O mesmo fenômeno pode ser observado com os neologismos. É mais uma 

vez Cavalcanti Proença quem observa que Guimarães Rosa cria a partir das 

potencialidades da língua portuguesa, a partir, fundamentalmente, da analogia: 

 

O que ocorreu foi a ampla utilização de virtualidades da nossa língua, tendo 
a analogia, principalmente, fornecido os recursos de que ele se serviu para 
construir uma fala capaz de refletir a enorme carga afetiva de seu discurso. 
Daí, embora reconhecendo que, pela abundante contribuição individual, 
essa fala encontra dificuldade para se incorporar à língua, não cabe falar 
em criação, mas em esforço consciente no sentido de uma evolução da 
linguagem literária. (PROENÇA, 1958, p. 75-76, grifos do autor). 

 

A maior parte dos neologismos é criada a partir da agregação de prefixos e 

sufixos já usados na língua. Assim, se temos dizer e desdizer, por que não 

poderíamos ter atravessar e desatravessar, lembrar e deslembrar, e assim por 

diante? 

Mas também nesses neologismos encontramos misturas. O verbo envotar é 

indicado como um neologismo por Mary Lou Daniel e como um regionalismo por 

Terezinha Souto Ward. Esta última nos esclarece que envotar já fora empregado 

pelo escritor goiano Hugo de Carvalho Ramos em Tropas e boiadas, “inferindo o 

sentido de envolver, cativar ou seduzir” (WARD, 1984, p. 32). Não por acaso, diz ela, 

Riobaldo emprega esse termo quando está em Goiás, o que mostra a precisão da 

linguagem de Guimarães Rosa. A nós ele soou mais como um empréstimo do 

francês envoûter, que também significa enfeitiçar, seduzir.  
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Na mesma passagem, podemos observar a deformação da palavra sirigaita, 

apresentada em uma de suas pronúncias, sem nenhuma marca específica, 

misturando-se simplesmente com a fala de Riobaldo: 

 

Ela sorria para cima e tinha o queixo fino e afinado. E os olhos água-mel, 
com verdolências, que me esqueciam em Goiás... Ela tinha muito traquejo. 
Logo me envotou. Não era siguilgaita simples. (GS:V, p. 526).  

 

E o que dizer de garcêjo, mistura de gracejo com garça, para falar do grito 

desses animais: 

 

As garças é que praziam de gritar, o garcêjo delas. (GS:V, p. 295). 

 

Não reproduziremos, aqui, todos os modos de criação de neologismos usados 

por Rosa e elencados exaustivamente por Mary Lou Daniel, nem os brasileirismos, 

estrangeirismos, palavras científicas, arcaicas, eruditas que ela se preocupa em 

apontar, pois não é este nosso propósito. Uma observação da autora nos parece, 

porém, interessante. Preocupando-se em medir quantos tipos de neologismo, 

quantos latinismos, quantos estrangeirismos, quantos arcaísmos etc. estão 

presentes nas obras de Rosa, Mary Lou Daniel chega à conclusão de que são 

sempre em número reduzido – assim, em Grande sertão: veredas, o diminutivo em 

“im” ocorre apenas 12 vezes e, na obra inteira de Rosa, ela conta um total de 60 

palavras-valise, como “adormorrer”. Nenhum tipo de neologismo, nenhum tipo de 

estrangeirismo, de arcaísmo, de neologismo, de eruditismo é usado 

sistematicamente por Guimarães Rosa. Ele usa a língua conforme seja adequado 

para um escrito específico, como explica em carta a Manoel Bandeira citada por 

Mary Lou Daniel: 

 

Quanto aos neologismos... é certo que o dicionário é insuficiente. Mas não 
tenho a mínima pretensão de criar palavras novas para o povo e para a 
língua. Meu neologismo tem a vida do momento em que dele preciso. 
(ROSA apud DANIEL, 1968, p. 34).  

 

 Assim, apesar de sua linguagem ter muito não apenas da língua brasileira 

mas da sertaneja, ele não defende o “brasileiro” em literatura, mas o sertanejo no 

sentido de ser a língua que se falava antes de Babel, como explica ao mesmo 

Manoel Bandeira: 
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Não sou um abrasileirador. Ao contrário, talvez prefira o escrever de 
Portugal, mais forte, mais concreto, mais compacto e seivoso... Eu quero 
tudo: o mineiro, o brasileiro, o português, o latim – talvez até o esquimó e o 
tártaro. Queria a língua que se falava antes de Babel. (ROSA apud DANIEL, 
1968, p. 26)  

 

Guimarães Rosa, sintetiza Cavalcanti Proença, “foi buscar palavras onde quer 

que correspondessem ao seu desejo de música e força expressional” (PROENÇA, 

1958, p. 75), sendo importante frisar que, nele, mesmo as palavras mais usuais 

ganham nova força, unidas a termos que normalmente não lhe estão associados, 

como no caso de pastos e fechos, já no primeiro parágrafo de Grande sertão: 

veredas: 

 

É onde os pastos carecem de fechos. (GS:V, p. 9). 

 

Mesma coisa podemos constatar acerca de sua sintaxe, certamente inspirada 

no falar mineiro em particular e brasileiro em geral, como mostrou Terezinha Souto 

Ward (1984) a partir da comparação de amostras de discurso oral coletadas no 

sertão de Minas com passagens de Grande sertão: veredas. 

O que podemos chamar genericamente de redundância é uma das 

características que filiam o autor ao uso coloquial do português brasileiro. Exemplo 

disso é a duplicação de palavras, sejam elas sinônimos ou derivadas da mesma raiz, 

ou de verbos: 

 

Mas isto tudo, que conto ao senhor, se compartiu de caber em pouquinhos 
minutos instantes. (ROSA apud DANIEL, 1968, p. 87, grifos da autora).  
 
E Medeiro Vaz pensava era um pensamento (ROSA apud PROENÇA, 
1958, p. 80, grifos do autor). 
 
Ele mesmo tinha inventado exigido esse julgamento... (ROSA apud 
DANIEL, 1968, p. 88, grifos da autora). 

 

A presença do verbo ser expletivo também pode ser incluída nessa categoria: 

 

Só pensava era nele. (ROSA apud WARD, 1984, p. 42). 
 
Só os animais foram que beberam a toda sede. (ROSA apud WARD, 1984, 
p. 43). 
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Ou, também, o acréscimo do artigo definido anteposto, por exemplo, a um 

pronome indefinido ou interrogativo: 

 

Os alguns faltavam, dos que eram para se reunir ali, mas decerto ainda 
vinham vir. (ROSA, apud DANIEL, 1968, p. 90). 
 
Os que soldados, esses, mano velho? (ROSA apud DANIEL, 1968, p. 90). 

 

Encontramos igualmente a repetição do pronome possessivo: 

 

O qual era tão pobre desprevenido, tivemos até de dar comida a ele e à 
mulher, e seus filhinhos deles, quantidade. (GS:V, p. 142).

14
 

 

Na direção contrária, verifica-se a supressão de artigos, acompanhando a 

tendência popular de eliminar os elementos não acentuados das frases: 

 

Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. 
(GS:V, p. 8). 

 

Essa sintaxe contribui para a impressão de língua falada que temos ao ler 

Grande sertão: veredas, mas não se limita a isso, servindo sempre, também, para 

quebrar a mesmice não só da linguagem mas também dos pensamentos correntes. 

Daí, talvez, a impossibilidade de se apontar um único procedimento como típico da 

escrita de Rosa. Como já apontamos, nenhum recurso torna-se sistemático em sua 

escrita, ao contrário, sempre soma-se aos outros para formar um todo 

surpreendente. Guimarães Rosa detesta os lugares comuns, como muitas vezes 

afirmou a seu tradutor alemão Curt Meyer-Clason. Dizendo-lhe que o tradutor nunca 

deve se contentar com a primeira solução, escreve-lhe, sobre a revisão de Corpo de 

baile: 

 

Sei que o Amigo, agora, vai reler tudo, frase por frase, como eu faço. 
Comparar com o original; comparar com o Bizzarri. Meditar cada frase. 
Cortar todo lugar-comum, impiedosamente. Exigir sempre uma “segunda” 
solução, nem que seja só a título comparativo. A gente não pode ceder, 

                                                 
14

 Mary Lou Daniel ressalta que, nesses dois últimos casos, o arcaico e o coloquial se confundem, 
pois esse tipo de sintaxe, comum no português arcaico, e não mais aceita pela norma culta, 
continua vigente na língua sertaneja, fato reconhecido pelo próprio Rosa, de quem ela cita uma 
carta: “Os sertanejos de Minas Gerais, isolados entre as montanhas, no imo de um Estado central, 
conservador por excelência, mantiveram quase intacto um idioma clássico-arcaico, que foi o meu, 
de infância, e que me seduz. Tomando-o por base, de certo modo, instintivamente tendo a 
desenvolver suas tendências evolutivas, ainda embrionárias, como caminhos que uso” (ROSA apud 
DANIEL, 1968, p. 91). 
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nem um minuto, à inércia. (JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 237, 
grifo do autor). 

 

Essa aversão pode ser facilmente verificada em outro aspecto de sua sintaxe, 

a troca de função dos elementos da frase, permitida pelo português coloquial e 

também usada em literatura. Dizemos, por exemplo, vida madrastra, ou ela é muito 

falante, usando um substantivo ou um particípio presente no lugar do adjetivo. Essas 

fórmulas, porém, já são tão convencionais que não causam nenhum estranhamento. 

A originalidade de Guimarães Rosa consiste não só em utilizar esse recurso em 

todas as suas formas possíveis – substantivando advérbios e até mesmo 

interjeições, usando particípios presentes onde esperaríamos um gerúndio ou 

usando como transitivos verbos normalmente intransitivos –, mas, principalmente, 

em usar composições de elementos que normalmente não encontramos juntos. 

Alguns exemplos: 

 

Ainda era manhã morcega. (ROSA, apud Daniel, p. 82, grifos da autora). 
 
Os bravos me olhantes... (ROSA apud Daniel, p. 80, grifos da autora). 
 
O passarinho desapareceu de cantar. (ROSA, apud Daniel, p. 79, grifos da 
autora) 
 
É preciso de Deus existir a gente, mais... (ROSA apud Daniel, p. 79, grifos 
da autora). 

 

Cavalcanti Proença lista ainda outras possibilidades linguísticas exploradas 

por Rosa, como jogos sonoros, onomatopeias, a mistura de invenção e realidade 

nos nomes de pessoas ou lugares. Com isso, só podemos constatar, com esse 

crítico, a riqueza dos recursos linguísticos do autor e o acúmulo deles em sua 

escrita, característica do discurso de Riobaldo em Grande sertão: veredas. Tudo 

vem junto: léxico de todas as origens e épocas, neologismos, sintaxes inspiradas na 

fala mineira, mas nunca limitadas a ela15, recorrências fônicas, redundâncias etc. 

etc. 

Essa constatação, que só faz aumentar a cada vez que, aleatoriamente, 

lemos qualquer página do livro, leva-nos a outro ponto que achamos importante 

discutir quando se trata de Guimarães Rosa e que muitos críticos também já 

                                                 
15

 Falando sobre Mário de Andrade, Guimarães Rosa diz: “Mário de Andrade, polêmico, ligado a um 
Movimento, partiu de um desejo de „abrasileirar‟ a todo custo a língua, de acordo com postulados 
que sempre achei mutiladores, plebeizantes e empobrecedores da língua, além de querer enfeá-la, 
denotando irremediável mau-gosto” (ROSA apud DANIEL, 1969, p. 73). 
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apontaram: o fato de, nele, a prosa não poder se distinguir da poesia, assim como 

seu português brasileiro não se distingue do universal, seu regionalismo do 

arcaísmo, seus neologismos de estrangeirismos e sonoridades etc. Com Guimarães 

Rosa, estamos fadados ao “etc.”. O escritor felicita Harriet de Onís, sua tradutora 

americana, que lhe enviara sua tradução do conto O duelo para correção, por ela ter 

conseguido “traduzir uma língua especial e bárbaro-preciosa, o português-brasileiro-

mineiro-guimarãesroseano” (JGR a HO, 08/04/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 72). 

 

1.3.3.1 A poética de João Guimarães Rosa 

 

 

Ao falarmos da riqueza vocabular e da sintaxe inovadora – ou arcaica – de 

Guimarães Rosa, não demos suficiente destaque ao fato de o autor colocar tudo 

isso a serviço da força expressiva de seu texto. Com isso, queremos dizer que uma 

palavra usada em um sentido pouco comum, ou associada com outras que não 

pertencem ao mesmo campo semântico, ou uma sintaxe surpreendente herdada da 

língua falada no sertão, ou recuperada do português antigo ou inventada, nunca 

surgem arbitrariamente em seus escritos. Ao contrário, o sentido de suas estórias 

nasce justamente dessa composição, coisa de que o autor era plenamente 

consciente. 

Com seu tradutor alemão, Curt Meyer-Clason, ele comentará a tradução 

americana desta frase de Grande sertão: veredas, mostrando como a ordem das 

palavras é constitutiva de significado: 

 

O que lembro, tenho. (GS:V, p. 188). 

 

Já observamos que, quando Riobaldo conta sua estória, ele o faz a partir de 

um sentido que percebeu ao final de seu percurso, e que contar, para ele, equivale a 

reescrever sua vida a partir desse sentido. Dito de outro modo, contar é apossar-se 

da própria estória e não, simplesmente, rememorar fatos. Assim, quando Rosa, na 

frase que citamos, coloca em primeiro lugar o predicado, separando-o do verbo e do 

sujeito oculto por uma vírgula, não está simplesmente fazendo estilo, está 

produzindo um sentido que rompe o tradicional lamento dos velhos “só tenho minhas 

lembranças”. Nas suas próprias palavras: 
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Riobaldo quer dizer que a memória é para ele uma posse do que ele viveu, 
confere-lhe propriedade sobre as vivências passadas, sobre as coisas 
vividas. Toda uma estrada metafísica pode ter ponto-de-partida nessa 
concepção. (JGR a CMC, 17/06/1963 – ROSA, 2003, p. 114). 

 

Quando os tradutores americanos escrevem “My memories are what I have” 

[Minhas memórias são o que tenho], repetem o velho clichê que se espera dos 

velhos, não captando a novidade da fala de Riobaldo. É ainda Rosa que diz: 

 

E o que os tradutores entenderam, chatamente, trivialmente, foi que 
Riobaldo, empobrecido, em espírito, pela vida, só possuísse agora, de seu, 
suas lembranças. Um lugar-comum dos velhos. Justamente o contrário. 
(JGR a CMC, 17/06/1963 – ROSA, 2003, p. 114). 

 

A impossibilidade de separar o semântico da forma que o expressa, a forma 

constituindo o próprio semântico, fez com que Augusto de Campos equiparasse 

Guimarães Rosa a Joyce e Mallarmé. “Os grandes conteúdos do Grande Sertão”, 

diz ele, “como os de Joyce, se resolvem não só através da, mas na linguagem.” 

(CAMPOS, 1970, p. 41, grifos do autor). E o crítico abordará a linguagem, nos três 

autores, a partir da estrutura musical que identifica em seus escritos. A composição 

musical trabalha fundamentalmente em cima de um tema, que se desdobra em 

subtemas, retomados em múltiplas variações que, muitas vezes, funcionam como 

perguntas e respostas. Mallarmé e, depois, Ezra Pound usaram esse modo de 

composição na poesia, e Joyce no romance.  

Característica dessa musicalidade é a retomada de uma mesma palavra-tema 

ou frase-tema que, repetidas literalmente, modificadas ou insinuadas, ecoam ao 

longo do texto. Augusto de Campos cita algumas delas que, de fato, ficam 

ressoando na mente dos leitores de Grande sertão: veredas: nonada, travessia, 

viver é muito perigoso, o diabo na rua no meio do redemoinho. 

Além da retomada da palavra ou da frase em si mesma e de suas variações, 

“há também alterações internas de ordem léxica, com valorização de determinados 

fonemas, de modo a sugerir, ao lado do contraponto, uma temática de timbres” 

(CAMPOS, 1970, p. 41), como no caso do n e do d do vocábulo nonada: 

 

De certo nadas e noves. 
Demais é que se está: muito no meio de nada. 
Noves e nada eu não disse. 
Não. Nada. 
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No nada disso eu não pensei. (ROSA apud CAMPOS, 1970, p. 55, grifos do 
autor).  

 

O mesmo crítico destacará que a retomada dos motivos e a temática de 

timbres não são, nem em Guimarães Rosa nem em Joyce, um expediente 

meramente lúdico, nada sendo gratuito nesses dois escritores. Neles, “as mais 

ousadas invenções lingüísticas estão sempre em relação isomórfica com o 

conteúdo” (CAMPOS, 1970, p. 55-56). 

Assim, a disseminação do fonema d no romance repercutirá sonoramente 

dois de seus grandes temas, o dilema do narrador, dividido entre deus e o demo, e 

seu amor por Diadorim. 

Pode-se observar, diz Campos, que muitas vezes os “dês” dos vocábulos 

deus e demo são reforçados pela presença, em sua vizinhança, de palavras que 

possuem esse mesmo fonema. 

 

Do demo? Não gloso. 
Dou, de, [...] De Deus, do demo? (ROSA apud CAMPOS, 1970, p. 56) 

 

O poeta chama ainda a atenção para o perfeito equilíbrio entre as palavras 

deus e demo, que, além do mesmo número de letras, têm a mesma sílaba tônica, 

“dê”, o que não aconteceria se Guimarães Rosa tivesse usado sinônimos como 

diabo ou demônio, e comenta: 

 

Colocando dois vocábulos do mesmo peso, por assim dizer, um em cada 
prato da balança do dilema fundamental, Guimarães Rosa consegue uma 
plena identificação fundo-forma: isomorfismo. (CAMPOS, 1970, p. 57). 

 

Os “dês” reverberam ainda na personagem Diadorim, variação do grande 

tema da oposição deus/demo. Em seu nome fundem-se demoníaco e divino. Tanto 

Diadorim quanto o diabo são chamados de “diá” no romance: 

 

– “... Mas, porém, quando isto tudo findar, Diá, Di, então, quando eu casar, 
tu deve de vir viver em companhia com a gente, numa fazenda, em boa 
beira do Urucúia... (ROSA apud CAMPOS, 1970, p. 62). 

 

E podemos lembrar, por nossa conta, pelo lado divino, Deodorina é uma 

corruptela de Teodorina, theo = deus, doro = presente, sendo assimilada ainda a 

Nossa Senhora da Abadia, santa da devoção de Riobaldo: 
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Sobre o que juro ao senhor: Diadorim, nas asas do instante, na pessoa dele 
vi foi a imagem tão formosa da minha Nossa Senhora da Abadia! A santa... 
(GS:V, p. 495). 

 

Ademais, seu nome é a atualização de sua ambiguidade, o sufixo “im” 

podendo ser a redução da terminação masculina ino ou da feminina ina, o que mais 

uma vez atesta a relação isomórfica entre nome e personagem. (CAMPOS, 1970, p. 

61-63). 

  

De um outro ponto de vista, também Pedro Xisto destacou a não 

arbitrariedade da sintaxe e do vocabulário roseanos. Quando o autor escreve, por 

exemplo, em Cara-de-Bronze, “Os urubus – os, os, os”, os artigos repetidos no final 

da frase, não simplesmente surpreendem mas invocam a multiplicidade das aves, 

seus gritos e mesmo a impressão visual de seu desenho no céu. (XISTO, 1970, p. 

11). Não são caprichos de escritor, mas formas que significam.  

Os exemplos dessa não-arbitrariedade, dessa isomorfia são infinitos em 

Guimarães Rosa; tão infinitos que não podemos nem mesmo chamá-los de 

exemplos; trata-se, antes, de uma poética em que o referencial, o “real” é visto tão 

de perto, “nas entranhas da alma”, como vimos Guimarães Rosa dizer, que 

percebemos que não se distingue de seu “outro”, o sujeito, ambos constituídos em 

uma escrita que, por isso mesmo, só pode ser singular. 

No próximo capítulo, a leitura da correspondência com os tradutores mostrará 

como Guimarães Rosa, consciente da absoluta singularidade – e da universalidade 

– de sua escrita e desejoso de ser traduzido, tentou desvendar a seus dedicados 

intérpretes a essência de uma escrita de difícil ou impossível tradução – e que, 

contudo, foi realizada –, convidando-os, como Barthes aos críticos literários, “a 

decifrar a palavra literária (que em nada é a palavra corrente), não como o dicionário 

a explicita, mas como o escritor a constrói” (BARTHES, 2000, p. 168). 
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CAPÍTULO 2 – E AGORA, JOÃO? 

A CORRESPONDÊNCIA COM OS TRADUTORES 

 

 

Os tradutores de Rosa não deixaram de perceber a ambiguidade essencial, a 

mistura orgânica de regional e universal, de realidade e invenção, que constitui sua 

obra, e a dificuldade que se impunha a eles. Como verter para outra língua essa 

metafísica encarnada em um corpo vivo particularíssimo, o sertão brasileiro?  

Rosa comenta com seu tradutor italiano que, em seus livros, o metafísico e o 

religioso devem prevalecer sobre o cenário e a realidade sertanejas: 

 

Por isto mesmo, como apreço de essência e acentuação, assim gostaria de 
considerá-los: a) cenário e realidade sertaneja: 1 ponto; b) enredo: 2 pontos; 
c) poesia: 3 pontos; d) valor metafísico-religioso: 4 pontos. (JGR a EB, 
25/11/1963 – ROSA, 1981, p. 58). 

 

E, com seu tradutor alemão, que a realidade serve apenas como pretexto 

para a poesia e a metafísica: 

 

Sempre que estiver em dúvida, jogue o sentido da frase para cima, o mais 
alto possível. Quase em cada frase, o “sovrassenso” é avante – solução 
poética ou metafísica. O terra-a-terra serve só como pretexto. (JGR a CMC, 
27/03/1965 – ROSA, 2003, p. 259). 

 

Porém, na hora de enfrentar o texto, os tradutores deparam, em primeiro 

lugar, justamente com o terra-a-terra, com a realidade sertaneja que é o corpo vivo 

da poesia e da metafísica, e sem o qual elas se tornariam apenas conceitos 

inseridos em tratados filosóficos ou literários. Grande parte das dúvidas dos 

tradutores diz respeito aos nomes das plantas, dos animais, às realidades e aos 

modos de falar próprios do sertão, ou que parecem sê-lo, como provam as listas de 

perguntas que dirigiam ao escritor. Edoardo Bizzarri sintetiza o problema: 

 

A luta com o concreto, o exótico, o termo no seu sentido material e na sua 
ligação etimológica é, de fato, brava; mas preciso enfrentá-la, e esmiuçar 
tudo, para depois tentar chegar à reconstrução da mensagem poética. 
Chegarei? Deus sabe. (EB a JGR, 17/10/1963 – ROSA, 1981, p. 29). 

 

Curt Meyer-Clason, ao dizer que gostaria de ter em mãos, tão logo fossem 

publicadas, as traduções de Grande sertão: veredas para o inglês e para o francês, 
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devidamente corroboradas pelo autor, expressa a mesma ideia: as traduções o 

ajudariam a determinar o sentido e sobrar-lhe-ia mais tempo para refletir sobre como 

manter o ritmo do texto: 

 

Assim eu andaria seguro no respeito ao sentido e poderia desenvolver com 
mais desembaraço uma fala fluida, musical e rica, isto é, um equivalente 
mais aproximado possível ao texto original. (CMC a JGR, 24/08/1959 – 
ROSA, 2003, p. 82). 

 

Ao enviar as traduções dos cinco primeiros contos de Primeiras estórias para 

que o autor pudesse fazer-lhe sugestões, ele repete a mesma ideia: 

 

[...] se quiser que eu entenda completamente o que o Senhor quis dizer, 
então por favor traduza a magia de sua expressão para a lógica de uma 
linguagem de common sense para que eu possa transplantá-la para a 
magia de minha versão. Só assim é possível criar uma língua 
idiomaticamente equivalente. (CMC a JGR, 02/01/1966 – ROSA, 2003, p. 
302). 

 

Essa postura dos tradutores não deixa de lembrar o jagunço de Famigerado, 

um dos contos de Primeiras estórias, que, querendo saber o significado da palavra 

que dá nome ao conto, pede ao doutor que a explique em termos simples: “– „Pois... 

e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de em dia-de-semana?‟” (ROSA, 

2001, p. 60). 

Este capítulo pretende mostrar como, na sua correspondência com os 

tradutores, Rosa vai introduzindo, a partir das dúvidas deles, a concepção de 

“metafísica” e de poética que lhe era própria, mostrando que o concreto, em seus 

livros, está indissoluvelmente ligado com o que transcende esse concreto, o que, por 

sua vez, identifica-se com sua forma particular de escrever, com sua poética. A 

correspondência revela igualmente o modo de pensar dos tradutores, mas neste 

capítulo interessa-nos essencialmente a concepção de Rosa, que nos servirá de 

apoio para a crítica das duas traduções francesas, objetivo de nosso trabalho. 
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2.1 Quadro geral das cartas 

 

 

A extensão da correspondência de Guimarães Rosa com seus tradutores 

para os diversos idiomas impressiona, logo de saída, pelo volume. Conservados no 

arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo 

(USP) existem 372 documentos16, classificados por correspondente. Foram 73 

cartas trocadas com o tradutor alemão Curt Meyer-Clason, de 23 de janeiro de 1958 

a 27 de agosto de 1967; 128 com a tradutora para o inglês, Harriet de Onís, de 19 

de novembro de 1958 a 25 de outubro de 1966; 95 com o tradutor para o italiano, 

Edoardo Bizzarri, de 18 de outubro de 1959 a 27 de agosto de 1967; 47 com o 

tradutor para o francês, Jean-Jacques Villard, de 7 de julho de 1961 a 25 de abril de 

1967; 20 com os tradutores para o espanhol, Ángel Crespo e Pilar Gómez Bedate, 

de 26 de fevereiro de 1964 a 21 de fevereiro de 1967; e 45 com tradutores diversos 

(para o espanhol, francês, inglês, italiano e sueco) para publicações avulsas no 

exterior, de dezembro de 1954 a 12 de setembro de 1967 (VERLANGIERI, 1993, p. 

5-6). 

Mais do que isso, impressiona o cuidado com que o escritor respondia a 

essas cartas, discutindo as dúvidas dos tradutores, e com isso despendendo um 

tempo que, segundo Paulo Rónai, “daria para escrever outro Corpo de baile ou outro 

Grande sertão: veredas” (RÓNAI, 1971). 

A importância que o escritor dava à divulgação de sua obra no exterior pode 

ser constatada no entusiasmo com que falava no lançamento de seus livros em 

outros países e no grande respeito que nutria pelos tradutores. De seus elogios 

abertos e repetidos, citaremos apenas alguns exemplos. Quando é publicado na 

França um dos tomos de Corpo de baile com o título de Les nuits du sertão, ele 

escreve a Jean-Jacques Villard: 

 

E, outra vez, era ao meu amigo J.-J. Villard que ia, principalmente, a minha 
admiração, sincera, com a minha entusiasmada gratidão. Porque achei a 
tradução tão boa, cuidada, competente, conseguida, fiel e viva, saborosa – 
a melhor possível. Nem pensava, antes, fosse algum dia ler uma 
transposição, assim tão plenamente válida, da minha novela para o francês. 

                                                 
16

 E sabemos que algumas cartas nunca foram encontradas, que outras ficaram com os tradutores e, 
essas, ou desapareceram ou foram publicadas por eles – casos de Edoardo Bizzarri e Curt-Meyer 
Clason. 
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Tamanhas eram as dificuldades, mas todas vencidas com maestria. (JGR a 
JJV, 17/10/1962 – ROSA, [1961-1967]).  

 

E a Edoardo Bizzarri, sobre o Coco do Chico Barbós, que abre a novela Dão-

Lalalão, também de Corpo de baile: 

 

Sua tradução, do dito, é simplesmente formidável, represtigiou a coisa. 
(Digo-o “no duro”, ferozmente rigoroso, fora de toda camaradagem, simpatia 
intelectual, “diplomacia” ou qualquer etcétera. Ficou uma beleza. (JGR a 
EB, 03/01/1964 – ROSA, 1981, p. 81). 

 

E a Meyer-Clason, sobre as amostras de tradução de Grande sertão: veredas 

que ele fizera para enviar às editoras eventualmente interessadas em publicá-lo: 

 

E, com sinceridade lhe digo, gostei muito dessas amostras da tradução. Sei 
das muitas dificuldades que o Amigo encontrou pela frente, e admira-me 
que se tenha podido sair tão bem da empresa. A correspondência é exata, 
não há deturpações, as boas soluções são de grande felicidade. Fiquei 
muito contente. Agradeço-lhe e felicito-o. (JGR a CMC, 11/11/1959 – ROSA, 
2003, p. 83). 

 

E à tradutora americana, sobre Duelo, de Sagarana, primeiro conto ao qual 

ela se lançou: 

 

Antes de tudo, tenho a alegria de cumprimentá-la e de lhe dizer de novo a 
minha gratidão. Sua tradução está realmente esplêndida. E, creia-me, nisto 
não entra gota de lisonja convencional ou de entusiasmo irrefletido, e sim 
clara sinceridade. Logo à primeira vista, achei-a ótima. Relendo-a, 
sucessivas vezes, sempre fui gostando mais e mais, aumentando a minha 
admiração pela sua honesta capacidade e carinhoso esforço. (JGR a HO, 
08/04/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 72). 

 

Se pode haver, nesses elogios, uma boa dose de diplomacia, há também 

muito de verdade, pois Guimarães Rosa reconhece o esforço exigido para traduzir 

seus livros e é grato aos que se dispuseram a tal empreitada, mesmo quando o 

resultado se revela frágil. Assim, ele comenta as versões americana e francesa de 

Grande sertão: veredas com Curt Meyer-Clason. Sobre a primeira, ele diz: 

 

O livro americano está cheio dessas falhas, e ainda mais fundas alterações, 
enfraquecimentos, omissões, cortes. Basta compará-lo com o original, em 
qualquer página. Com tudo isso, porém, reconheço que os tradutores 
merecem meu aplauso e gratidão, pelos enormes esforços com que 
operaram, dando ao mundo o Grande Sertão em inglês, abrindo para ele 
um grande caminho, se Deus quiser. (JGR a CMC, 17/06/1963 – ROSA, 
2003, p. 116). 
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E sobre a segunda: 

 

Saiu a tradução francesa, pela Albin Michel. Já recebi um exemplar, por via 
aérea. O livro ficou bonito, e a tradução não está má; mesmo, fiquei grato, a 
leitura alegrou-me bastante. Naturalmente, como fazem os franceses, houve 
cortes, às vezes infelizes. A coisa engrossou, perdendo muito da sutileza. 
(JGR a CMC, 27/03/1965 – ROSA, 2003, p. 259). 

 

E não poderíamos deixar de mencionar seu maravilhamento com o Corpo di 

ballo, de Edoardo Bizzarri: 

 

[...] agora, por via aérea, recebi o primeiro exemplar do, Corpo di Ballo 
remetido por Feltrinelli. Enfim, pude lê-lo, inteiro. Também com grata 
emoção. Admirável o trabalho de Edoardo Bizzarri. Tão sério, 
meticulosamente esforçado, fatto con amore. Vibrei de alegria, ante 
magníficas “recriações”, soluções que eu não pensava possíveis. 
Principalmente, a estrita fidelidade, com colorido, com os frêmitos. O 
homem sabe passar o fio mais fininho, pelo olho da mínima agulha. Fiquei 
feliz. (JGR a CMC, 15/12/1964 – ROSA, 2003, p. 205). 

 

Por reconhecer a dureza da tarefa17 e desejar ampliar seu público leitor, Rosa 

se dispõe a ajudá-los a decifrar seus livros e, com isso, lega-nos uma verdadeira 

chave para entendê-los, indicando os pontos cruciais de sua escrita, aquilo que não 

se poderia nela ignorar sem descaracterizá-la. Paulo Rónai sintetiza: 

 

O conjunto das respostas dadas aos tradutores alemão, italiano, francês, 
norte-americano e espanhol representa nada menos que uma exegese 
minuciosa da obra rosiana dada pela única pessoa capaz de dá-la. Seu 
valor é acrescido pelo poliglotismo de Guimarães Rosa que lhe permitia não 
só esclarecer o sentido de vocábulos ou de trechos, mas também de propor 
equivalentes na respectiva língua. (RÓNAI, 1971). 

 

Essas chaves são essenciais para quem, como nós, pretende analisar as 

duas traduções francesas de Grande sertão: veredas, e é por isso que nos 

dispomos, neste capítulo, a lê-las e a delas extrair as opiniões do autor sobre sua 

própria obra.  

                                                 
17

 Sobre Grande sertão: veredas, Guimarães Rosa diz a Jean-Jacques Villard: “O livro é crespo, 
fechado, duro, pelo que posso imaginar as dificuldades heróicas para vertê-lo” (JGR a JJV, 
17/08/1963 – ROSA, [1961-1967]). E sobre Duelo, a Harriet de Onís: “Sei também que o texto 
original era de versão difícil, por causa da quantidade de termos e giros-de-frase regionais, e mais 
os „tiques‟ do autor, arrevezamentos e ousadias” (JJG a HO, 08/04/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 
72). 
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Cada conjunto de cartas dirigidas a um tradutor em particular aborda 

precipuamente uma obra específica, e isso por um motivo de ordem prática: Rosa 

propunha-se a auxiliar o tradutor que estava vertendo pela primeira vez em língua 

estrangeira determinado livro seu e que não tinha, por isso, nenhuma tradução de 

base para comparar com a sua. 

Ao recusar ler as provas da edição alemã de Corpo de baile, além da 

confiança no tradutor e da falta de tempo, Guimarães Rosa argumenta já existir uma 

tradução modelo dessa obra, a de Edoardo Bizzarri, para o italiano, à qual 

acompanhara de perto em sua correspondência com ele. Na mesma oportunidade, 

comenta que está dando todo apoio a Harriet de Onís, para a versão inglesa de 

Sagarana, por tratar-se justamente de sua primeira publicação para uma língua 

estrangeira: 

 

Mas, dirá, se deu tanto empenho nisso, quanto ao Sagarana em inglês, por 
que razão não dedicar também mais alguns momentos ao Balletkorps, que, 
além do mais, é o meu livro predileto? Ah, por tudo que disse antes. E 
porque, para o Sagarana, é a primeira tradução, que, se não sair boa, 
prejudicará o livro no mundo. Já o Corpo de baile tem uma tradução básica, 
“autorizada”, definitiva: a de Bizzarri. O Grande sertão: veredas tem também 
a sua: a de Meyer-Clason. O Sagarana, não. E note, a tradutora dele não é 
um Tradutor como Meyer-Clason ou Bizzarri, infelizmente. (JGR a CMC, 
09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 236). 

 

Na mesma passagem, ainda acrescenta estar disposto a dar toda cobertura 

para Meyer-Clason lançar-se ao Primeiras estórias, ainda sem nenhuma tradução: 

 

A não ser, isto é, quanto ao Primeiras estórias, também ainda sem sua 
“tradução modelo” pronta. Se o Amigo quiser atacar, desde já, o Primeiras 
estórias, estarei pronto a dar toda cobertura e completa colaboração. Seria 
ótimo. (JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 236). 

 

Isso nos possibilita apreender a posição de Guimarães Rosa acerca de seu 

fazer literário em geral, e não apenas acerca da visão que o guiou na elaboração de 

uma obra específica. Nenhum dos conjuntos de cartas, aliás, focaliza-se em Grande 

sertão: veredas. Harriet de Onís, que primeiro a enfrentou, não pôde contar com a 

ajuda direta de Rosa, o qual, sobrecarregado de trabalho e com a saúde abalada, 

não podia se permitir as emoções e a angústia que lhe provocavam tal tarefa, além 

de sentir ainda dentro de si, naquele momento, a pressão de um novo livro que 

exigia nascer: 
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Note bem, não é só pela extensão “territorial” do trabalho, mas 
principalmente pela carga de excitação que deflagra, a ansiedade febril que 
em mim provoca uma tarefa dessas, com seu stress qualitativo, afetivo. [...] 
Outra coisa, que aumentaria de muito o stress: é que, puxado por 
escravizadora inspiração interna, estou trabalhando, quando posso, num 
novo livro; e a Senhora sabe, que, nessas ocasiões, a gente fica no que os 
franceses chamam de “état de défense”, com relação a livros passados. 
(JGR a HO, 23/04/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 90). 

 

Harriet de Onís e, depois, James Taylor, que concluiu a tradução, contaram, 

por indicação do próprio Rosa, com a ajuda de uma inglesa que morava no Rio de 

Janeiro, Nina F. Oliver. Curt Meyer-Clason, por sua vez, trabalhou com a ajuda do 

então cônsul brasileiro em Munique, Mário Calábria. Jean-Jacques Villard, com 

veremos adiante, não era afeito a grandes consultas tradutórias, e Edoardo Bizzarri 

só realizou a tradução do romance após a morte de Rosa. Em todas as cartas, 

porém, encontramos comentários à tradução dessa obra. A Harriet de Onís, Rosa 

aponta algumas falhas da tradução, após a publicação do livro. Com Curt Meyer-

Clason, comenta algumas passagens da tradução americana e a prova de tradução 

que este tradutor fizera com o intuito de apresentar o livro às editoras alemãs. Com 

Jean-Jacques Villard, ele se dedicará à discussão dos nomes próprios e com 

Bizzarri vai se limitar a exprimir seu contentamento com a publicação dessa obra no 

exterior. 

Antes de selecionarmos os exemplos que nos permitirão ter uma ideia de 

como o autor pensava sua própria escrita, acreditamos ser útil apresentar 

brevemente cada conjunto de cartas e cada tradutor.  

 

 

2.2 Os tradutores 

 

 

2.2.1 Harriet de Onís, tradutora americana e madrinha 

 

 

Começaremos com as cartas à tradutora americana, Harriet de Onís (1899-

1969), porque foi por sua iniciativa que a Editora Knopf, dos Estados Unidos, firmou 
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com Guimarães Rosa, em 1958, o primeiro contrato de opção para a publicação de 

sua obra no exterior, desencadeando sua tradução também para outras línguas18. 

Essa correspondência é conservada no Arquivo Guimarães Rosa do IEB-

USP, e parte dela pode ser consultada na dissertação de mestrado de Iná Valéria 

Rodrigues Verlangieri, que preparou o material para uma eventual publicação, 

enriquecendo-o com notas que esclarecem as referências contidas nas cartas. 

Harriet de Onís, então tradutora e consultora para a América Latina da editora 

Knopf, escreve pela primeira vez a Guimarães Rosa em 19 de novembro de 1958, 

pedindo-lhe autorização para traduzir ou Duelo ou Sarapalha, do volume de contos 

Sagarana, para a revista New World Writing. Manifesta, também, sua grande 

admiração por ele e informa ter sido dela a iniciativa de apresentar seu nome à 

editora Knopf – que em razão disso firmara com o autor o contrato de opção para a 

tradução de sua obra para a língua inglesa. Guimarães Rosa exprime sua 

preferência por Duelo19, e será sobre essa estória que ele e Onís trocarão sua 

primeira correspondência tradutória.  

A Editora Knopf já havia acertado, entretanto, com o escritor, a publicação de 

Grande sertão: veredas, primeiro livro de Rosa que sairia na íntegra em língua 

estrangeira. Em carta de 18 de abril de 1959, Onís comunica a Rosa, entre temerosa 

e excitada, ter assinado o contrato para a tradução do romance. Mas a execução do 

trabalho exigiria a colaboração do escritor. Com problemas de saúde, Rosa não se 

dispõe a tal tarefa e indica-lhe, como assistente, uma professora de inglês do Rio de 

Janeiro, a qual ele, por sua vez, auxiliaria. Harriet de Onís realiza cerca de um terço 

da tradução, mas sentindo-se esgotada e inapta para o empreendimento, confia o 

restante a James L. Taylor, professor de Standford, Califórnia, ficando apenas com a 

revisão final do romance que, depois de muitos percalços, é lançado em 1963. Rosa 

e ela não trocarão, assim, cartas sobre a versão norte-americana de Grande sertão: 

veredas. 

Sua correspondência tradutória recomeçará a partir de junho de 1963 com o 

projeto de Onís de traduzir Sagarana e será intensa, como o autor expõe a Edoardo 

Bizzarri: 

 

                                                 
18

 Os detalhes dessa história podem ser encontrados na dissertação de mestrado de Iná Valéria 
Rodrigues Verlangieri (1993, p. 17-19). 

19
 Duelo seria publicado pela revista New World Writing, mas, com o fechamento desta última, acaba 
saindo apenas em 1960 pela Noonday. 
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E, pois bem, ao chegar aqui [vindo de Gênova], fui “engolido” por uma 
montanha de tarefas. Entre elas, as incessantes consultas (quase palavra 
por palavra) da minha amiga e tradutora do Sagarana para o inglês. (JGR a 
EB, 18/02/1965 – ROSA, 1981, p. 117). 

 

Curiosamente, essa grande admiradora da obra de Rosa, que tanto se 

empenhou para a sua divulgação nos Estados Unidos, não dominava perfeitamente 

o português e sim o espanhol. 

Estudante de Literatura Inglesa na Universidade de Colúmbia, Harriet 

apaixonou-se pelo livro El águila y la serpiente, de Martín Luís Guzmán, o que a 

levou a estudar a literatura hispano-americana e a apaixonar-se também pelo futuro 

marido, Federico de Onís, chefe do Departamento de Estudos Hispânicos da mesma 

universidade. 

Harriet de Onís foi uma grande divulgadora, nos Estados Unidos, da literatura 

hispano-americana, tendo apresentado ao público daquele país os argentinos 

Ricardo Güiraldes e Ernesto Sábato, o peruano Ciro Alegría, o cubano Alejo 

Carpentier, entre outros. Foi a “descobridora”, como ela mesmo se considerava, da 

obra de Rosa em seu país e, apesar das falhas apontadas por ele na tradução de 

Grande sertão: veredas, o escritor foi-lhe sempre grato, considerando-a sua 

madrinha – assim a trata na correspondência –, aquela que abriu sua obra para o 

público internacional. 

 

 

2.2.2 Curt Meyer-Clason, o tradutor alemão 

 

 

Curt Meyer-Clason (1910-) escreve pela primeira vez a Guimarães Rosa em 

23 de janeiro de 1958, carta onde se apresenta e pede informações sobre a opção 

de tradução de Grande sertão: veredas para a língua alemã. Então leitor e tradutor 

da editora Deutsche Verlaganstalt G.M.B.H., de Stuttgart, Meyer-Clason ouvira falar 

entusiasticamente desse romance por um escritor carioca exilado na Alemanha. 

Após saber que ele não assinara contrato com nenhuma editora – já estamos em 

1959, pois o escritor, atribulado, só respondera um ano depois – Curt Meyer-Clason 

traduz algumas páginas do livro – o trecho inicial e a passagem em que se anuncia a 

morte de Joca Ramiro – como prova de leitura para algumas editoras alemãs que 
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possivelmente se interessariam em adquirir os direitos da obra. Essas provas são 

enviadas a Rosa e constituem o objeto da primeira discussão tradutória entre os 

dois. 

Contudo, não foi fácil encontrar, na Alemanha, uma editora que assumisse o 

risco de publicar Grande sertão: veredas. Ao contrário do que aconteceu nos 

Estados Unidos, onde o livro foi logo acolhido pela Knopf mas sofreu inúmeros 

percalços tradutórios, na Alemanha havia o tradutor, mas não o editor, o que fez 

Guimarães Rosa desesperar da realização desse projeto.  

Apenas em 1962, quando o autor encontra, em Berlim, Joseph Caspar 

Witsch, diretor e editor da Kiepenheuer & Witsch, no Encontro de Escritores Alemães 

e Latino-Americanos, é que se fecha o contrato para a publicação de suas obras 

naquele país. Rosa, no artigo comemorativo que escreveu para os 60 anos do editor 

alemão, e que envia a Curt Meyer-Clason, conta a angustiosa demora: 

 

Mas, logo vi, as coisas não fluíam rein und kristallklar [claras e cristalinas]. 
Em vão a correspondência se repetia, avolumada. Debalde Curt Meyer-
Clason, hoje meu formidável Tradutor e meu Amigo, mas já então 
entusiasmado com esses ecos do sertão do Urucuia, ropagava de 
München, incansável, a notícia de meus livros, multiplicava gestões, redigia 
Gutachten [pareceres]. Umas por isto, outras por aquilo, as editoras não se 
resolviam a harpoar logo o bicho sul-americano. Eram cartas para cá, 
respostas para lá, meias-propostas, contra-respostas, e longas, 
longuíssimas pausas. Havia, principalmente, excessiva hesitação, tateio 
infindo, teias-de-aranha, barbas, viscosidade, estagnação, lange Leitung 
[marasmo]. Quase dois anos nisso, acabei por desgostar-me. (JGR a CMC, 
01/05/1966 – ROSA, 2003, p. 325-326). 

 

Curt Meyer-Clason começa a traduzir Grande sertão: veredas em maio de 

1963, mas não será Guimarães Rosa, e sim o então cônsul brasileiro em Munique, 

Mário Calábria, quem o ajudará nos “detalhes mais tortuosos ou crespos do „estilo‟ 

de Riobaldo” (JGR a CMC, 17/06/1963 – ROSA, 2003, p. 111), como diz o próprio 

escritor quando o aconselha a se apoiar também na versão americana do romance, 

lançado em abril. Por essa razão, não há uma correspondência sistemática entre 

Rosa e Meyer-Clason sobre a tradução de Grande sertão: veredas e, tampouco, no 

ano seguinte, sobre Corpo de baile. O comentário sistemático estará reservado a 

Primeiras estórias, que, como vimos, teria na alemã sua primeira edição em língua 

estrangeira.  

Isso não significa, porém, que as observações sobre as duas primeiras obras 

sejam menos importantes. Sobre a tradução de Grande sertão: veredas, existem 
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particularmente as considerações de Rosa sobre a “amostra” inicialmente traduzida 

por Meyer-Clason, que já citamos, e alguns apontamentos sobre a tradução 

americana, que como veremos será bastante esclarecedora de sua poética. 

Curt Meyer-Clason não foi apenas o “formidável tradutor” de Guimarães Rosa 

e de muitos prosadores e poetas brasileiros, como Machado de Assis, Mário de 

Andrade, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo 

Neto. Foi também um grande divulgador da literatura brasileira em seu país. Além do 

empenho na publicação das obras de Rosa, foi responsável pela publicação, em 

1967, de uma antologia de contistas brasileiros com “36 contos, prefácio, explicação 

de palavras, biografias, bibliografia” (CMC a JGR, 11/07/1967 – ROSA, 2003, p. 

398), que recebeu o título da estória de Guimarães Rosa, Die Reiher und andere 

brasilianische Erzählungen [As garças e outros contos brasileiros], e, em 1975, de 

uma antologia da lírica brasileira: Brasilianische Poesie des 20. Jahrhunderts. 

Recebeu prêmios e condecorações no Brasil, em reconhecimento por seu 

trabalho pela cultura brasileira no exterior: Medalha de Ouro Machado de Assis, 

Cruzeiro do Sul, Prêmio de Tradução da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 

sendo também membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. 

Aprendeu português durante os 17 anos em que viveu no Brasil, de 1937 a 

1954, dedicando-se não à literatura, mas ao comércio. Sobre esse aprendizado, ele 

comenta: 

 

É curioso que durante todo esse tempo nunca tenha lido nada de literatura 
brasileira. Fui aprendendo o português como papagaio, feito uma criança. 
(MEYER-CLASON apud BUSSOLATI, 2003, p. 36). 

 

Meyer-Clason também viveu em Portugal, de 1969 a 1977, quando foi diretor 

do Instituto Goethe de Lisboa. 

 

 

2.2.3 Edoardo Bizzarri, o tradutor italiano 

 

 

O primeiro contato entre Guimarães Rosa e aquele cuja tradução de Corpo de 

baile o faria vibrar de alegria com “a estrita fidelidade, com o colorido, com os 

frêmitos” (JGR a CMC, 15/12/1964 – ROSA, 2003, p. 205), dá-se quando Edoardo 
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Bizzarri pede-lhe autorização para traduzir e publicar o conto Duelo, de Sagarana, 

na revista Progresso ítalo-brasileiro, em 1959. Mas somente três anos depois, em 

outubro de 1962, quando Rosa lhe envia um volume dedicado de Primeiras estórias, 

iniciam uma correspondência regular, Bizzarri manifestando o propósito de escrever 

um ensaio sobre a obra do autor e este o desejo de que ele aceitasse ser também o 

tradutor de seus outros livros para o italiano. 

A correspondência tradutória inicia-se em 6 de outubro de 1963, e se 

focalizará em Corpo de baile, primeiro livro cujos direitos a editora Feltrinelli decide 

comprar. Após assinar o contrato para a tradução, Edoardo Bizzarri assim se 

expressa, com a espirituosidade que transparece também em outras cartas: 

 

“Alea jacta est”, guardadas as devidas proporções. Só que o meu Rubicão 
não é um riachozinho, mais pedras do que água, transponível sem molhar 
os pés, como aquele que originou a metáfora: mas um verdadeiro São 
Francisco, enorme, com águas profundas, as margens que se perdem no 
horizonte; e nele vou entrar, diria Dante, “in piccioletta barca”, ou melhor, 
diria o nosso caipira, numa canoa furada. Que Deus me ajude. (EB a JGR, 
20/05/1963 – ROSA, 1981, p. 16-17). 

 

Quanto a Grande sertão: veredas, Bizzarri relutou em aceitar sua tradução, 

cujos direitos tinham sido adquiridos pela Feltrinelli imediatamente após a entrega da 

versão italiana de Corpo de baile, que impressionara os editores. A esse respeito, 

Rosa lhe escreve: 

 

A chegada de suas 776 páginas do traduzido Corpo de baile à casa 
Feltrinelli, fez lá um reboliço. Nem tinham recebido ainda o volume do 
Grande sertão: veredas, para opção, e foram-me mandando um telegrama, 
querendo contrato. (JGR a EB, 07/04/1964 – ROSA, 1981, p. 100). 

 

O contrato foi assinado em 20 de abril de 1964, mas Bizzarri decidira 

abandonar o sertão; o exíguo prazo em que tivera que traduzir Corpo de baile 

deixara-o atordoado e inseguro, com “sentimento de culpa” (EB a JGR, 02/04/1964 – 

ROSA, 1981, p. 101), incapacitando-o para enfrentar a aventura riobaldiana. Mais de 

três anos depois, em agosto de 1967, autor e tradutor comentam não ter mais 

notícias das trilhas que Riobaldo estaria percorrendo na Itália, e Guimarães Rosa 

aproveita para instigar o amigo italiano: “Ah, Bizzarri, se Você tomasse coragem...” 

(JGR a EB, 27/08/1967 – ROSA, 1981, p. 129). 

Coincidentemente, logo depois Feltrinelli volta a propor-lhe a tradução do 

romance, “reabrindo, assim, toda a série de problemas e alternativas que já me 
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angustiaram, e pensava superados. É mesmo „o diabo na rua‟...” (EB a JGR, 

08/10/1967 – ROSA, 1981, p. 132). Decide, então, aceitar a aventura, contanto que 

a editora concorde com suas condições, e pede a ajuda do escritor, “pois o 

problema, desta vez, não será simplesmente interpretar e traduzir, mas reescrever 

em italiano” (EB a JGR, 08/10/1967 – ROSA, 1981, p. 132). 

No mês seguinte, porém, Guimarães Rosa morreu. A editora italiana, “depois 

de novo e prolongado silêncio” (ROSA, 1981, p. 132), só volta a procurar Bizzarri no 

final de 1969, e Grande sertão: veredas será publicado na Itália em novembro de 

1970. 

Esses dois homens, cujas afinidades, admiração mútua e fino humor 

manifestam-se nas cartas que trocaram durante sete anos, nunca chegaram a se 

encontrar. O planejado encontro em São Paulo, em que Rosa entregaria a Bizzarri a 

Ordem do Cruzeiro do Sul e receberia uma homenagem de seu tradutor, muitas 

vezes postergado por compromissos de um e de outro, acabou nunca se realizando. 

Edoardo Bizzarri nasceu em 1910, em Roma. Doutor em Letras pela 

Universidade de Roma, escreveu um ensaio sobre Il Magnifico Lorenzo e traduziu 

autores como Melville, Henry James, Faulkner, Graciliano Ramos, além de 

Guimarães Rosa (EB a JGR, 03/12/1962 – ROSA, 1981, p. 7). Foi diretor do Instituto 

Ítalo-Brasileiro em São Paulo e adido cultural do Consulado Italiano nessa mesma 

cidade, em que veio a falecer em 1975. 

 

 

2.2.4 Jean-Jacques Villard, o tradutor francês 

 

 

Jean-Jacques Villard traduziu para o francês duas obras capitais de 

Guimarães Rosa – Corpo de baile20 e Grande sertão: veredas21 –, além de alguns 

contos de Primeiras estórias, cuja publicação acabou por não se realizar22.  

Curiosamente, porém, e ao contrário dos colegas, não escreve a Guimarães 

Rosa antes do lançamento de sua primeira tradução do autor, Buriti, mas somente 

                                                 
20

 Corpo de baile foi publicado na França em três volumes. Buriti (Dao Lalalao; Le message du Morne; 
La fête à Manuelzão), 1961; Les Nuits du sertão (Buriti), 1962; Hautes plaines (Lélio et Lina; Face 
de bronze; Miguilim), 1969 – todos pelas Éditions du Seuil com tradução de J.-J. Villard. 

21
 Grande sertão: veredas foi lançado na França com o título Diadorim, em 1965. 

22
 Primeiras estórias só sairá na França em 1982, em tradução de Inês Oseki-Dépré. 
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depois, em julho de 1961, desejoso de conhecer sua opinião sobre ela e 

expressando-lhe toda sua admiração. A resposta de Guimarães Rosa vem mais de 

um ano depois, em outubro de 1962, no momento em que acabava de receber Les 

nuits du sertão. 

Nenhuma pergunta, nenhum esclarecimento fora pedido ao escritor durante o 

trabalho, o que provoca sua viva admiração, expressa em carta de 15 de janeiro de 

1964: 

 

Mas, andei relendo “Buriti” e “Les Nuits du Sertão”, e, sinceramente, minha 
grata admiração pela sua performance de Tradutor ainda mais cresceu: 
Pasmo-me de ver como resolveu tão excelentemente tantas dificuldades e 
problemas, e tudo isso sozinho, sem precisar de fazer-me a menor consulta. 
Sempre com sutil certeza de tom, sempre seguro e rico. (JGR a JJV, 
15/01/1964 – ROSA, [1961-1967], grifo do autor). 

 

Esse procedimento se repetirá também para Grande sertão: veredas, a 

discussão com Rosa limitando-se quase que exclusivamente aos apelidos dos 

jagunços, o que, mais uma vez, não passa despercebido para o escritor. Logo após 

receber um exemplar de Diadorim, ele diz, comovido, a J.-J. Villard: 

 

E fico pasmo de lembrar que o Amigo nada me consultou, lutou sozinho, e 
desbravou, destrinçou, deslindou, penetrou profundo, chegando às mais 
extremas raízes da compreensão. Só um trabalho com real amor pode 
chegar a resultado assim. Meu Amigo –: obrigado! (JGR a JJV, 27/03/1965 
– ROSA, [1961-1967]). 

 

O debate mais acurado – e isso por iniciativa do escritor – se dará em torno 

de Fatalidade, de Primeiras estórias. M. Chodkiewicz, então editor da Seuil, envia 

uma cópia do conto traduzido ao autor. Este o discute com Villard, fazendo-lhe uma 

série de observações tanto do ponto de vista da sintaxe quanto do vocabulário (JGR 

a JJV, 14/10/1963 – ROSA, [1961-1967]). É também quando Villard lhe remete sua 

versão de A terceira margem do rio, do mesmo livro, que eles discorrem sobre as 

possíveis traduções da palavra “rio” (JJV a JGR, 28/11/1962 e JGR a JJV, 

15/01/1963 – ROSA, [1961-1967]). 

Villard revela-se um tradutor bastante independente, e ele mesmo trata de 

explicar como é capaz de entender, sozinho, obras que ele próprio reconhece serem 

complexas. Tendo vivido muitas experiências – participou das duas guerras 

mundiais –, ele declara poder visualizar as cenas descritas por Rosa e, assim, 
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passá-las para a sua língua, mesmo se nem sempre é capaz de entender cada 

palavra isolada: 

 

Acontece-me, às vezes, de não compreender integralmente uma frase na 
leitura, mas como vivo a ação, consigo captar-lhe o sentido. (JJV a JGR, 
29/10/1962 – ROSA, [1961-1967]). 

 

Existe também um gosto pelas coisas do Brasil, que os livros de Rosa o 

fazem vivenciar, e talvez essa afinidade permita-lhe intuir o sentido dos livros sem 

decifrá-los palavra por palavra. Ele agradece ao autor por ter-lhe oferecido a 

experiência de viver imaginariamente no Brasil, país que considerava um pouco seu: 

 

Minha grande mágoa é conhecer tão pouco o Brasil, tendo feito somente 
uma breve escala no Rio em 1921, mas agora tenho a impressão de ter 
vivido anos às margens do São Francisco, do Abaeté, na região do Urucuia, 
que acompanhei boiadas, bebi vinho de buriti, e não posso exprimir-lhe meu 
reconhecimento por ter-me proporcionado esse sentimento. (JJV a JGR, 
29/10/1962 – ROSA, [1961-1967]). 

 

O olhar de Jean-Jacques Villard sobre a obra de Rosa será discutido no 

Capítulo 4, pois constitui parte de nosso objeto de estudo. Por ora, vamos nos limitar 

às origens de sua ligação com nosso país e nossa língua. 

Já na primeira carta que envia ao escritor, J.-J. Villard conta ser filho de mãe 

brasileira e ter vivido em Paris, na casa dos avós, “em uma atmosfera puramente 

brasileira, que me permitiu aprender a língua e conhecer os usos” (JJV a JGR, 

07/07/1961 – ROSA, [1961-1967]). É também na infância que aprende o inglês e o 

alemão. Estuda em dois colégios prestigiosos de Paris, o Lycée Carnot e o Lycée 

Henri IV, onde aprende latim, grego e filosofia. Em 1914, com 17 anos e meio, alista-

se no exército e parte para o front em fevereiro de 1915. “Anos de grandes 

misérias”, diz ele, “a lama, os piolhos, o pouco sono, o frio, a disenteria” (JJV a JGR, 

12/11/1963 – ROSA, [1961-1967])23. É enviado à Escola de Artilharia em março de 

1917 e volta ao front em agosto. Acaba a guerra como subtenente, com duas 

condecorações. 

Depois da guerra, cursa a Escola de Altos Estudos Comerciais, que termina 

em 1921. Como marinheiro-aluno em um navio, parte para a América do Sul. É 

nessa viagem que conhece rapidamente o Rio de Janeiro. De volta a Paris, passa a 

                                                 
23

 É nessa carta que constam as informações biográficas de Villard que fornecemos aqui. 
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ser representante comercial e casa-se em 1927 com uma holandesa, aprendendo, 

assim, mais uma língua. Em 1939, participa novamente da guerra, dessa vez como 

capitão-chefe da seção de criptografia do exército – prática que o ajudaria, depois, a 

decifrar o léxico dos contos de Primeiras estórias (JJV a JGR, 25/04/1967 – ROSA, 

[1961-1967]) –, sendo desmobilizado em 1940. Participa do Serviço de Informação 

Americano e, finda a guerra, passa cinco anos no governo militar na Alemanha, 

dentre os quais um ano em um departamento tripartite americano, francês e inglês 

em Frankfurt. Retorna definitivamente para a França em 1951. Aposentado, começa, 

em 1956, a fazer traduções mais como um hobby, mas acaba apaixonando-se pelo 

ofício: 

 

Em oito anos, traduzi 23 livros, sem contar diversas brochuras, do inglês, do 
alemão, do holandês, do português, li e elaborei a crítica de centenas de 
romances dessas línguas, e de alguns do espanhol. É algo apaixonante, 
mas nunca experimentei uma alegria tão grande quanto ao traduzir suas 
obras, que me permitem viver em um outro clima, em um país que me pego 
gostando como se fosse o meu... e, no fundo, ele é um pouco. (JJV a JGR, 
12/11/1963 – ROSA, [1961-1967]). 

 

Entre outras obras, Jean-Jacques Villard traduziu Sobre heroes y tombas, que 

recebeu em francês o título Alejandra, de Ernesto Sabato, Mussolini, de sir Ivone 

Kirkpatrick, Rosaura a la dieces, de Marco Deveni, e A barca dos homens, de Autran 

Dourado (JJV a JGR, 25/03/1967 – ROSA, [1961-1967]). 

Em 1962 concorreu, com Les nuits du sertão, ao prêmio dos tradutores, tendo 

sido derrotado somente na terceira votação, por 6 a 3: 

 

Passei por algumas emoções esses últimos dias, pois Les Nuits du Sertão 
constava entre os livros escolhidos para o prêmio dos tradutores e só foi 
derrotado no terceiro turno de votos por 6 a 3. Eu teria ficado realmente feliz 
em ganhar esse prêmio, por mim e por você. (JJV a JGR, 25/12/1962 – 
ROSA, [1961-1967]). 

 

Sabemos, também, que foi convidado pela revista Babel – Revue 

internationale des traducteurs, a escrever um artigo sobre as dificuldades que 

enfrentou em suas traduções, especialmente com relação às obras de Rosa, artigo 

que, infelizmente, não pudemos encontrar. 

Jean-Jacques Villard é também autor de um livro sobre seu tio-bisavó, Nino 

Bixio (1821-1873), que participou ativamente nas diversas batalhas em prol da 
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unificação italiana, tornando-se general e braço direito de Garibaldi. Ficou conhecido 

como o “segundo dos Mil”, na luta de Garibaldi pela libertação do sul da Itália. 

Denominado L’ancre et l’épée, la vie aventureuse et passionnée du deuxième 

des Mille, général Nino Bixio, o livro foi escrito a partir de um manuscrito deixado por 

uma das filhas de Nino e outros livros e documentos sobre as guerras de unificação 

italiana. Permanece em manuscrito até 2008, quando é publicado em tradução 

italiana pela Viennepierre Edizione, de Milão, com o título Nino Bixio, uomo, 

marinaio, patriota. La vita avventurosa dell’eroe garibaldino nel racconto del 

pronipote. 

Jean-Jacques Villard é bisneto do irmão mais velho de Nino Bixio, Alessandro 

Bixio, que imigrou para a França e se tornou médico e naturalista. Alessandro Bixio 

(1808-1865) foi também uma figura de destaque na política francesa, tendo sido 

deputado de 1848 a 1851 e ministro da agricultura e do comércio no último gabinete 

de Luís Bonaparte. Sua filha, Abeille, é mãe do pai de Jean-Jacques Villard, 

Jacques, que se casou com uma brasileira, Pauline Klingelhoefer. 

É interessante notar que seu livro, escrito antes de sua tradução de Grande 

sertão: veredas, relata, em primeira pessoa, as aventuras e batalhas de que 

participou o tio-bisavó. É curioso que tenha traduzido, depois, as aventuras físicas e 

metafísicas de Riobaldo Tatarana. 

Jean-Jacques Villard, que nasceu em 1897, morreu em Paris em 1981. 

 

 

 

2.3 Da referencialidade à poesia 

 

 

A maior parte das perguntas dirigidas a Guimarães Rosa referem-se ao léxico 

por ele utilizado, e poucas abordam sua sintaxe ou a peculiaridade de sua prosa. 

Assim, por exemplo, 24 das 27 perguntas dirigidas por Edoardo Bizzarri a Rosa em 

carta a respeito do Cara-de-Bronze (JGR a EB, 04/12/63 – ROSA, 1981, p. 63 a 67), 

e 76 das 77 de Harriet de Onís sobre o Burrinho Pedrês (JGR a HO, 11/02/64 – 

VERLANGIERI, 1993, p. 220 a 226), referem-se a vocabulário e expressões. 

Acontece, porém, que nem os tradutores limitam as suas conversas com 

Rosa às suas dúvidas, nem, principalmente, ele se restringe a responder strito sensu 
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às questões de seus correspondentes. As dúvidas pontuais lhe servem de ponto de 

partida para expor a razão da escolha de determinado termo ou apresentar suas 

fontes inspiradoras. A expressão “corujo vismau”, por exemplo, de O recado do 

morro é desvendada a Bizzarri em seus vários aspectos: em seu significado mais 

imediato de “velhaco”, “homem finório e astucioso”, na sua origem latina bis malus, 

na sua novidade e estranheza, “intrigando o leitor e mexendo com seu 

subconsciente” (JGR a EB, 18/11/63 – ROSA, 1981, p. 45). O termo “cabriol”, por 

sua vez, leva-o a revelar que existe em Dão-Lalalão, diluída, uma espécie de 

paráfrase do Cântico dos cânticos e, também, referências veladas ao Apocalipse e à 

Divina comédia de Dante (JGR a EB, 19/11/63 – ROSA, 1981, p. 50-53). 

Um momento privilegiado desse diálogo ocorre quando os tradutores lhe 

enviam versões de passagens ou de estórias inteiras para que ele as comente, ou 

quando recebe as traduções já publicadas e aponta seus pontos fortes e fracos. É 

nessas ocasiões que apresenta de modo claro a importância de cada palavra 

escolhida, da sintaxe inusitada. Nesse processo, Rosa acaba revelando os 

princípios de uma escrita que ele reivindica reiteradamente como poesia: sua 

aversão pelo lugar-comum e a fusão entre o concreto e aquilo que o transcende. 

Sendo nosso objetivo, aqui, justamente apreender como Rosa concebia a 

própria escrita, vamos nos centrar nos pontos em que essas discussões 

aconteceram – e não nas muitas e minuciosas explicações que ele se preocupava 

em dar aos tradutores a respeito de plantas, animais, formações geográficas, etc. 

para simplesmente esclarecer-lhes as dúvidas. 

Assim, trataremos primeiramente dos nomes de localidades, pessoas e 

apelidos; em seguida, do vocabulário, subdividido no léxico referente à flora e à 

fauna sertanejas e no que chamamos de miscelânea, palavras que selecionamos 

não por se inserirem em dada categoria – regionalismos, estrangeirismos, 

neologismos –, mas pela importância que Rosa lhes atribui no contexto em que 

aparecem. Nesse item, será evidenciada a indissociabilidade entre o seu “realismo” 

sertanejo e sua poética: em Guimarães Rosa, uma cigarra, por exemplo, sem deixar 

de ser uma cigarra, é também um símbolo que extrapola a simples presença 

concreta de tal inseto na paisagem sertaneja. 

Em seguida, selecionaremos, nas cartas, trechos em que Rosa considera não 

esta ou aquela palavra isolada, mas frases, expressões ou parágrafos inteiros, 

mostrando como o sentido de suas obras se constrói graças a um conjunto de 
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elementos, e não apenas em função de palavras ou sintaxes estranhas. Nele, a 

estranheza não é um enfeite, mas vai de mãos dadas com o sentido. 

Finalmente, é essa estranheza que abordaremos mais de perto ao fechar este 

segundo capítulo, quando falaremos de um ponto ao qual Rosa volta 

insistentemente: o ódio ao lugar-comum, que parece ser o princípio a partir do qual 

elabora todas as suas observações, uma chave para a compreensão de sua escrita. 

 

 

2.3.1 Nomes próprios de localidades, pessoas e apelidos 

 

 

A grande quantidade de nomes próprios e sua importância na construção das 

estórias de Rosa fizeram com que os tradutores pedissem seu conselho a esse 

respeito. Que fazer? Traduzi-los, deixá-los no original, inventar? 

Nas cartas de 14 de fevereiro de 1964, a Meyer-Clason, e de 6 de outubro de 

1963, a Bizzarri, Rosa distingue três casos. 

Quando o essencial do nome do lugar ou da pessoa residir em seu 

significado, ele deve ser traduzido. Por exemplo, as Veredas-Tortas, as Veredas-

Altas, o Morro do Cocoruto, a fazenda dos Tucanos, a fazenda Sempre-Verde, o 

Curral-das-Vacas, os Currais-do-Padre, de Grande sertão: veredas (JGR a CMC, 

14/02/1964 – ROSA, 2003, p. 165-167); do mesmo modo, os nomes próprios, como 

seo Aristeu ou seo Deográcias, personagens de Campo geral, de Corpo de baile. 

“Aristeo”, diz Rosa a Bizzarri, “era uma das personificações de Apollo – como 

músico, protetor das colméias de abelhas e benfajezo curador de doenças” (JGR a 

EB, 11/10/1963 – ROSA, 1981, p. 21-22), e Deográcias, que ele não explica, talvez 

por sua transparência, significa “com a graça de Deus”. Os apelidos, como os de 

alguns jagunços de Grande sertão: veredas, o Rasga-em-Baixo, o Carro-de-Bois, o 

Sangue-do-Outro, ou dos animais de Campo geral, como Cárater (cachorro) ou 

Sereia (vaca), devem receber o mesmo tratamento. 

Por outro lado, os nomes em que prevalece a sonoridade ou a forma “lucrarão 

decerto ficando sem traduzir”: Guararavacã do Guaicuí, Barbaranha (JGR a CMC, 

14/02/1964 – ROSA, 2003, p. 166), Saririnhém ou Terentém (veredas), sucuriju (a 

sucuri), a pinima (onça pintada); no entanto, o significado dos dois últimos, de 
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origem tupi, deveria ser explicitado, “com tradução do nome, no glossariozinho” 

(JGR a EB, 11/10/1963 – ROSA, 1981, p. 21). 

A terceira possibilidade seria “traduzadaptá-los” (JGR a EB, 11/10/1963 – 

ROSA, 1981, p. 21), como no caso das vacas Veluda e Mascaranha, ou “semi-

traduzi-los” (JGR a CMC, 14/02/1964 – ROSA, 2003, p. 166), caso dos nomes 

compostos, em que se traduziria apenas sua parte significativa, como “Pacamã-de-

Presas (Pacamã é um peixe, presas = caninos, dentes); Marcelino-Pampa (pampa = 

cor de cavalo, pintado, malhado); João Vaqueiro; Freitas-Macho; Joaquim Beijú; 

Pedro Pintado; Zé Beiçudo; Urutu Branco” (JGR a CMC, 14/02/1964 – ROSA, 2003, 

2003, p. 166-167). 

Com essas indicações, ele confirma a intuição de Bizzarri, que estava agindo 

exatamente desse modo, segundo um “critério exclusivamente pessoal, arbitrário e 

fônico” (EB a JGR, 06/10/1963 – ROSA, 1981, p. 19) e, tanto para ele como para 

Meyer-Clason, destaca não aprovar, sob esse aspecto, a tradução americana de 

Grande sertão: veredas, em que todos os nomes permanecem no original. Em 

contrapartida, cita o tradutor francês, que estaria fazendo um bom trabalho a esse 

respeito. Assim, diz a Bizzarri: 

 

Quando entra seu “critério exclusivamente pessoal, arbitrário e fônico”, fico 
alegre e tranqüilo. Nele é que eu, sinceramente, confio. (O tradutor francês, 
de acordo comigo, está procedendo assim. Os norte-americanos deixaram 
tudo na forma original, o que achei ruim.) (JGR a EB, 11/10/1963 – ROSA, 
1981, p. 21). 

 

E, no ano seguinte, a Curt Meyer-Clason: 

 

Uns e outros podem ser mesmo, em certos casos, “adaptados”. Sei que o 
tradutor francês está fazendo assim, otimamente. Nos Estados Unidos, 
deixaram tudo como no original – não gostei nada disso. (JGR a CMC, 
14/02/1964 – ROSA, 2003, p. 166). 

 

E, de fato, Jean-Jacques Villard dá especial atenção ao tratamento dos 

nomes, tanto em Buriti e Les nuits du sertão quanto em Grande sertão: veredas, 

como atesta o próprio autor: 

 

Na tradução americana, preferiram deixar os nomes todos como estão no 
original, sem adaptá-los nem traduzi-los. Acho, porém, que o melhor 
sistema é traduzir alguns, e deixar os outros. Foi o que o amigo fez em 
“Buriti” e em “Les Nuits du Sertão”, tão eficazmente. Deixar em português, 
isto é, como está no original, os nomes que possam, por seu aspecto 
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bizarro ou conotações indiretas, parecer interessantes. E traduzir os que 
fiquem melhor em francês, pelos mesmos motivos. Acho que assim ficará 
bom. (JGR a JJV, 24/04/1963 – ROSA, [1961-1967]). 

 

Ele e Villard discutem a tradução dos apelidos de alguns jagunços de Grande 

sertão: veredas. Às vezes, entram imediatamente em acordo, outras vezes o debate 

se alonga e aí se torna mais interessante, porque é nesse momento que ambos 

tentam justificar suas escolhas. 

Rosa concorda com as traduções que mantêm a sonoridade – Queque: 

Quoiquoi –, que expressam o sentido – Marimbondo: Le Frelon, Jacaré: Caïman, 

Urutu Branco: Crotale Blanc –, que se mesclam com o original – Zé Onça: Zé Tigre, 

Freitas Macho: Freitas, le Mâle –, que adaptam – Jõe Bexinguento: Jõe, le Drôle, 

Cajueiro: Acajou. 

Não gosta de outras, que mostramos no quadro abaixo, sintetizando as 

sugestões de ambos e suas observações, para depois comentá-las. 
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Original 
JJV 

14/03/1963 
JGR 

24/04/1963 
JJV 

01/05/1963 
JGR 

09/05/1963 
JJV 

24/06/1963 
Como ficou no livro 

publicado 

Beijú Bijou 
Bec-au-Bout 

Bilhoreau 
Tapioca 

“Tapioca serve, mas (...) acodem-
me Bimbelot, Brait-Boncheur ou 
Biscorneur; ou o seu Buzaque 
(quem sabe Bouzaquim?) Gosto 
quando há um radical 
conservado, mas com 
modificação, como no caso acima 
de meu Bimbelot, que não existe, 
mas pairará entre Bibelot e 
bimbelotier e bimbeloterie, 
proposto para o Coscorão.” 

“Mantive Tapioca.” Joaquim Tapioca 

Coscorão Cicatrice 
Pue-l‟Cresson 

Cloporte 

Cloporte ou 
Bouzaque, 

“pejorativo de 
Bouseux, 

camponês, em 
gíria.” 

“Para o Coscorão, mesmo, gosto 
muito mais de Cloporte (linda 
palavra).” 

 Bouzaque 

Mão-de-Lixa Main-Rude Apre-Main 
Main-de-Fer 
La Poigne 

“La Poigne, bom, não gosto de 
Main-de-Fer, também podia ser 
L‟Enclumeur, L‟Enclouu (não é 
lindo?) ou Main-de-Main.” 

La Poigne La Poigne 

Marruaz 
Tête de Fer 

Caboche 
Tête-de-Taureau 

Front-de-Boeuf, 
“apelido de não sei 
que nobre da Idade 

Média” 

“Le Marrouaz parece-me bem 
sugestivo, embora Front-de-Boeuf 
não seja mau.” 

 Front de Boeuf 

Acauã Épervier 
Grand Hibou 

Hueur 

Acauã “soa bem 
em brasileiro, mas 

nada rende em 
francês, então 
proponho „le 
Chouan‟ [...], 

contração de „Chat-
Huant‟”. 

“Prefiro também, para o „Acauã‟, 
le Chat-Huant (não gosto de 
Chouan, que fica muito 
victorhuguesco, muito Vendée)” 
(grifo do autor) 
ou Acaouã. 

Acaouan Acaouan 
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Gavião-Cujo  Épervier-le-Quel 
Picue-Poussin 
[Pega-Pinto] 

“Só para um caso eu gostaria de 
opinar forte. É para o “Gavião-
Cujo”. Para ele, eu lhe pediria 
para conservar, de qualquer 
modo, o nome de Épervier-le-
Quel. Sei que é fora dos usos 
comuns, na “arte de apelidar”. 
Mas, no caso, trata-se de uma 
esquisitice mesmo em português, 
ou brasileiro; e, além do mais, 
seria a exata tradução. Além 
disso, o nosso livro é, em tudo e 
por tudo, um livro estranho, tendo 
a licença a disparates desses.” 

 Pique-Poulet 

Pacamã-de-
Presas 

Pacamã-le-
Dentu 

Guimarães Rosa 
o acha 

“perfeitamente 
ótimo”. 

“Pacamã-les-Crocs 
soa melhor que 

Pacamã-le-Dentu.” 
“Acho ótimo.”  Pacamã les Crocs 

Marcelino 
Pampa 

  
Marcelino-Tête-

Blanche 

“Muito óbvio, preferiria Marcelino-
le-Tacheté.” (Rosa explica que 
Pampa é um cavalo malhado.) 

“Não vou traduzir 
Pampa.” 

Marcelino Pampa 

Fancho-Bode     
Bougre-Bouc, “que 

soa bem mantendo o 
sentido.” 

 

Carro-de-Boi     

“Démêloir (apelido 
dado a um gago que 
falava tão enrolado 

que era preciso 
desembaraçar suas 

palavras como 
cabelos).” 

 

Ventarol     
“Toupie (dizemos: 
roncar como um 

peão).” 
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O principal motivo das reservas de Rosa em aceitar as soluções propostas 

por Villard parece residir na falta de originalidade: Bijou, Cicatrice, Main-Rude, Tête-

de-Fer, Caboche, Chouan, são apelidos possíveis demais em francês – no sentido 

de remeterem a imagens já excessivamente usadas –, para agradar alguém avesso 

ao lugar-comum como Guimarães Rosa. Assim, se Chouan “fica muito 

victorhuguesco, muito Vendée”, Cicatrice não deixa de remeter ao duque de Guise 

ou a qualquer outra pessoa com uma cicatriz, e Tête-de-Fer, talvez, ao Máscara de 

Ferro. Rosa busca sonoridades e imagens mais frescas, como aquelas que pode 

suscitar em nossa imaginação o nome Pacamã-de-Presas, para o qual Villard 

encontrou um correspondente à altura, Pacamã-les-Crocs: “Pacamã-les-Crocs, acho 

ótimo. (Marcelino-Tête-Blanche não gosto, acho muito óbvio, preferiria MARCELINO-

LE-TACHETÉ)” (JGR a JJV, 09/05/1963 – ROSA, [1961-1967], grifo do autor). 

Nas sugestões feitas pelo autor, vemos prevalecer esse critério, embora não 

possamos esquecer que preza também o sentido, como nas traduções de 

Marimbondo por Frelon ou Urutu Branco por Crotale Blanc, imediatamente aceitas 

por ele. Assim, a primeira tradução de Beijú por Villard, Bijou, não agrada a Rosa, 

provavelmente, também, por ser muito óbvia. Não recusando o parentesco sonoro, 

mas propondo mais originalidade, Rosa sugere imagens totalmente novas em 

francês: Bec-au-Bout ou Bilhoreau. Ambos parecem valer sobretudo pela 

sonoridade, pois Bec-au-Bout nada significa em francês e Bilhoreau é o nome de um 

pássaro pernalta. Villard, pensando no sentido de Beijú, propõe Tapioca e Rosa, 

confessando ser, quando lida com nomes, “como um menino diante de doces”, 

desmedido em gula (JGR a JJV, 09/05/63 – ROSA, [1961-1967]), sugere Bimbelot 

ou Brait-Boncheur ou Biscorneur, nos quais notamos a permanência do fonema “b”. 

Ele explica, ainda: 

 

Gosto quando há um radical conservado, mas com modificação, como no 
caso acima de meu Bimbelot, que não existe, mas pairará entre Bibelot e 
bimbelotier e bimbeloterie. (JGR a JJV, 09/05/1963 – ROSA, [1961-1967]).  

 

Na mesma carta e reforçando a mesma ideia, ainda a respeito de Beijú, diz 

que aceitaria também Bouzaque – que Villard propusera para Coscorão, explicando 

ser um “pejorativo de Bouseux, camponês em gíria” (JJV a JGR, 01/05/1963 – 

ROSA, [1961-1967]) –, mas sugere que se acrescente a terminação “im”, 

Bouzaquim. Rosa aproveita assim as sugestões do tradutor, mas incrementa-as, cria 
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a partir delas, seja recuperando acentos e sonoridades, seja acrescentando-lhes 

sufixos que pertencem a outras palavras. O sufixo “im” existe em nomes como 

Joachim, por exemplo, mas não em Bouzaque. 

O mesmo processo se repete com Coscorão, inicialmente transformado em 

Cicatrice, por Villard, e para o qual Rosa prefere Cloporte, “linda palavra!” (JGR a 

JJV, 09/05/1963 – ROSA, [1961-1967]), que faz parte das que considera mais belas 

em francês, junto com, entre outras, “fleuve, emblée, éclat, lac, chevreuil, huître, 

pluie, miel, lune, forclos, marais, églantine” (JGR a JJV, 28/12/1962 – ROSA, [1961-

1967]).  

A discussão a respeito de Marruaz ilustra igualmente o modo como Rosa 

elaborava seu pensamento. A partir da sugestão de Villard, Tête-de-Fer (Cabeça de 

Ferro), ele sugere Tête-de-Taureau (Cabeça de Touro), à qual Villard opõe, por sua 

vez, Front-de-Boeuf (Cara de Boi), “apelido de não sei que nobre da Idade Média”. 

Mas, finalmente, Rosa acaba achando melhor simplesmente a transcrição fônica 

Marrouaz, porque esse nome lhe parece bem sugestivo: 

 

Assim também, embora não ache de todo mau Front-de-Boeuf, sugiro que 
se use le-Marrouaz, para o Marruaz, parece-me bem sugestivo. Beiju, 
Tapioca serve; mas (e perdoe-me, mas quando lido com nomes, começo a 
apaixonar-me ou a desmedir-me em gula, como menino diante de doces...) 
aqui me acodem também: Bimbelot ou Brait-Boncheur ou Biscorneur; ou o 
seu Buzaque (quem sabe Bouzaquim?) Gosto quando há um radical 
conservado, mas com modificação, como no caso acima do meu Bimbelot, 
que não existe, mas pairará entre Bimbelot e bimbelotier e bimbeloterie, 
proposto para o Coscorão. Porque, para o Coscorão, mesmo, gosto muito 
mais de Cloporte (linda palavra). (JGR a JJV, 09/05/63 – ROSA, [1961-
1967], grifo do autor). 

 

As imagens também parecem contar muito para Rosa, que não hesita em 

forjar novos apelidos por associação de ideias: de Main-de-Fer e La Poigne 

sugeridos por Villard para Mão-de-Lixa, o autor pensa em L’Enclumeur, de 

“enclume”, bigorna, por associação com ferro e, daí, L’Enclouu. “Clou” já não é 

apenas uma sílaba transformada, é um substantivo (clou = prego); o “u” de 

“enclume” transforma-se em sufixo, que, em francês, pode ser encontrado em 

particípios passados, por exemplo, “inclure – inclu”. Assim, Enclouu tem a forma de 

um particípio passado, mas traz em si o substantivo “clou” e o “en” de “enclume”: 

 

Para o Mão-de-Lixa, acho bom La-Poigne (não gosto de Main-de-Fer); 
também podia ser L‟Enclumeur, L‟Enclouu (não é lindo?) ou Main-de-Main. 
(JGR a JJV, 09/05/1963 – ROSA, [1961-1967], grifo do autor). 
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Por fim, confirmando não gostar de lugares-comuns e buscar a “esquisitice”, o 

autor pede que Villard use Épervier-le-Quel para Gavião-Cujo, argumentando: 

 

Só para um caso eu gostaria de opinar forte. É para o “Gavião-Cujo”. Para 
ele, eu lhe pediria para conservar, de qualquer modo, o nome de Épervier-
le-Quel. Sei que é fora dos usos comuns, na “arte de apelidar”. Mas, no 
caso, trata-se de uma esquisitice mesmo em português, ou brasileiro; e, 
além do mais, seria a exata tradução. Além disso, o nosso livro é, em tudo e 
por tudo, um livro estranho, tendo a licença a disparates desses. (JGR a 
JJV, 09/05/1963 – ROSA, [1961-1967], grifo do autor). 

 

Villard se mostra sensível às exigências de Rosa quanto aos apelidos, 

levando em conta sentido, sonoridade e imagem. Fancho-Bode, por exemplo, vira 

Bougre-Bouc, “que soa bem, mantendo o sentido”, e Ventarol transforma-se em 

Toupie (pião), porque em francês se diz “ronfler comme une toupie” [roncar como um 

pião]. Para Carro-de-Boi propõe um nome inusitado, Démêloir, pois este era o 

“apelido dado a um gago que falava tão enrolado que era preciso desembaraçar 

suas palavras como cabelos” (JJV a JGR, 24/06/1963 – ROSA, [1961-1967]), 

porque, como a personagem Carro-de-Boi, ele era “gago, gago” (GS:V, p. 174). 

Contudo, vemos que Villard recusa muitas das ideias do autor. Gavião-Cujo 

transforma-se finalmente em Pique-Poulet, Beiju em Tapioca, Coscorão em 

Buzaque, Mão-de-Lixa em La Poigne, Marruaz em Front-de-Boeuf. Isso porque parte 

de um princípio diferente do de Rosa. Se para este último era o “esquisito” que devia 

prevalecer, para Villard era o que se adequava à linguagem do narrador do 

romance, Riobaldo Tatarana, e este último era, na sua visão, um homem do povo, 

que jamais usaria certas palavras, entre elas algumas das que o autor diz gostar em 

francês: 

 

Na sua carta, você cita palavras francesas de que gosta e que gostaria de 
me ver adotar como apelidos. Mas muitas dessas palavras não são 
correntes, principalmente entre o povo. Cloporte, por exemplo. O inseto é 
geralmente chamado pelos camponeses de Cochon de Saint Antoine. Por 
outro lado, os estudantes chamarão um porteiro de Cloporte, pelo jogo de 
palavras, porque ele fecha (clot) a porta (porte). (JJV a JGR, 24/06/1963 – 
ROSA, [1961-1967], grifo do autor). 

 

Vamos deixar, porém, de lado as opiniões de Villard, que serão desenvolvidas 

no Capítulo 4 e continuar perseguindo as concepções de Rosa. 
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2.3.2 Léxico 

 

 

Nas listas de dúvidas que os tradutores enviam a Rosa, a grande maioria dos 

tópicos se refere a dificuldades de vocabulário. Brasileirismos, regionalismos, 

neologismos, estrangeirismos, onomatopeias, nomes de plantas e animais, 

formações geográficas. Como se poderá comprovar nos exemplos que citaremos ao 

longo desse tópico, o autor responde a tudo com impressionante dedicação, 

descrevendo com detalhes as formações geográficas, plantas e animais, explicando 

origens e significados dos termos que utiliza, assim como a importância de sua 

sonoridade e, em certas estórias, de seu aspecto gráfico. 

Tal empenho comove seus correspondentes italiano e alemão. Assim, após 

receber as longas24 cartas de 18 e 19 de novembro de 1963, nas quais, além de 

esclarecer a mais de 70 dúvidas sobre O recado do morro e Dão-Lalalão, Rosa 

revela, espontaneamente, a inspiração bíblica presente em algumas passagens 

deste último conto e, ainda, a dissimulação dos astros do sistema solar nos nomes 

dos personagens de O recado do morro, Edoardo Bizzarri diz: 

 

Recebi, em devido tempo, os esclarecimentos relativos ao 3º rol de 
“dúvidas”, e a sua carta, bondosa em excesso. Me deixou até perturbado. 
Obrigado por tudo. (EB a JGR, 21/11/1963 – ROSA, 1981, p. 56). 

 

E, depois, volta a agradecê-lo por sempre ir além de suas dúvidas, abordando 

os aspectos místicos e poéticos inerentes às suas obras, enquanto ele, Bizzarri, tem 

que se ater, em um primeiro momento, ao concreto: 

 

Para o devido agradecimento, meu pobre português mal dá, aliás falha por 
completo. V. entende e perdoa. De fato, suas últimas cartas, junto com 
muita alegria, me dão uma espécie de complexo de culpa: eu continuo, 
surdoso, com perguntinhas miúdas, róis de dúvidas, recenseamento de 
minhas ignorâncias, enquanto V., com fraternal sinceridade e carinho e 
tamanha paciência, toca em assuntos bem interessantes e elevados. 
Assuntos sobre os quais tanto eu gostaria de escrever. (EB a JGR, 
03/12/1963 – ROSA, 1981, p. 63). 

 

                                                 
24

 São 15 páginas, na edição da Correspondência publicada por Edoardo Bizzarri. 
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Curt Meyer-Clason, após os longos e incontáveis esclarecimentos de Rosa 

sobre a tradução dos contos de Primeiras estórias, suas observações para a futura 

tradução de Sagarana, e sobre Corpo de baile, já publicado em alemão, escreve a 

Rosa: 

 

Receba meus cordiais agradecimentos por suas últimas cartas 
referentes às Primeiras estórias, bem como as duas de 11/10 que chegaram 
junto com o novo exemplar válido de Sagarana (que edição linda). 

Obrigado também pelas valiosas correções feitas para Sagarana, em 
português e em inglês, e por suas indicações para o Corpo de baile em 
alemão, que guardo – com lágrimas nos olhos – para a próxima edição. 
(CMC a JGR, 18/11/1966 – ROSA, 2003, p. 372). 

 

Mas nem sempre Rosa sugere soluções ou debate com seus interlocutores as 

que eles encontraram. Por isso, destacamos os pontos em que esse debate se fez 

mais presente. Um deles, abundante em termos quantitativos, refere-se às plantas e 

aos animais, e foi reunido em um único tópico. Os outros, que discutem 

estrangeirismos, neologismos, regionalismos, ou palavras e verbos comuns 

empregados de modo particular, foram reunidos, em razão da menor quantidade de 

cada um deles, e não de sua menor importância, em um outro tópico a que 

denominamos miscelânea. 

 

 

2.3.2.1 Plantas e animais 

 

 

A abundância de nomes de plantas e animais, além de todo o vocabulário 

referente a estes últimos, presentes nos livros de Rosa, constitui um problema 

complexo para os tradutores. Sua simples identificação já não era uma tarefa 

simples na época em que Rosa se correspondia com seus tradutores, em que 

mesmo os dicionários eram escassos. O Pequeno dicionário brasileiro da língua 

portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda, era a peça básica de então25.  

Assim, um dos grupos de questões dirigidas a Rosa refere-se à flora e à 

fauna sertanejas, e o autor preocupa-se em responder com precisão às consultas, 

                                                 
25

 Cf., por exemplo, a carta em que Villard pede a Rosa uma nova edição desse dicionário: “Meu 
Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa começa, após longo uso, a se desagregar [...] 
Será que você poderia me enviar um exemplar por intermédio de Azeredo da Silveira, pois não o 
encontro por aqui” (JJV a JGR, 14/03/1963 – ROSA, [1961-1967]). 
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descrevendo minuciosamente a planta ou o animal – ou característica do animal – 

em questão e valendo-se da pesquisa em dicionários, enciclopédias26, livros de 

botânica e zoologia27, ou de consultas a especialistas28, para descobrir seu nome 

científico ou, quando possível, o nome correspondente na língua do tradutor.  

Esse cuidado já nos indica que ele não apreciava que a tradução dos 

espécimes animais ou vegetais fosse feita arbitrariamente. Prova dessa opinião 

pode ser encontrada na crítica que faz à tradução argentina de A hora e a vez de 

Augusto Matraga, de Sagarana, em carta de 22 de fevereiro de 1959 a Harriet de 

Onís (VERLANGIERI, 1993, p. 60-61). Nela, houve “incorrespondências, omissões 

de detalhes, erros na seriação dos fenômenos, perda de dinamismo, infidelidades 

semânticas, inexatidões, traição aos ritmos e contra o tom geral [...]”. O erro “mais 

sério, entretanto, foram as palavras traduzidas arbitrária e absurdamente”: 

maranhão, “que é uma ave, o flamingo ou flamengo, (Phenicopterus ruber)”, foi 

traduzido por maraña, que significa tojal, espinhal; jia, “espécie de grande rã, gênero 

Leptodactylus”, virou flores; cupins transformou-se em hormigas; murundus 

(montículos) em pedazos de yerba roja29, entre outros exemplos. 

Essa preocupação com a exatidão pode ser confirmada na carta de 2 de maio 

de 1959 de Guimarães Rosa à mesma tradutora, em que ele comenta sua segunda 

versão de Duelo. Uma de suas observações diz respeito à tradução de cigarras por 

locusts: 

 

Em vários dicionários a que pude recorrer, verifico que LOCUST é outro 
inseto, outro bichinho, não traduz a poética e personalíssima “cigarra”. 
Suponho que a Amiga a empregou por se tratar de uma acepção regional, 
do Oeste americano. Mas, por causa do étimo e da universalidade do 

                                                 
26

 O autor se refere à enciclopédia alemã Brockhaus (JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 251) 
e ao dicionário da língua inglesa Webster’s (JGR a HO, 15/04/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 82). 

27
 Em carta a Bizzarri, de 19/12/1963, ele cita, por exemplo, o Dicionário das Plantas Úteis do Brasil, 
de M. Pio Corrêa (ROSA, 1981, p. 73); e em 18/11/1963, ao mesmo tradutor, diz ter consultado, em 
vão, seis livros de botânica, procurando o nome científico da planta “bate-caixa”. (ROSA, 1981, 
Bizzarrip. 46). Rosa cita também, a respeito do Manoelzinho da Crôa, o explorador inglês Richard 
F. Burton, que descreve com detalhes o pássaro em seu livro Explorations of the Highlands of the 
Brazil (JGR a CMC, 28/06/1963 – ROSA, 2003, p. 121; JGR a JJV, 17/08/1963 – ROSA, [1961-
1967]). 

28
 Em carta de 22 de janeiro de 1964, Curt Meyer-Clason diz ter feito uma lista de pássaros que 
pretende enviar ao Dr. Helmut Sick, um naturalista alemão naturalizado brasileiro, conhecido 
ornitólogo, que morava no Rio de Janeiro. A partir daí, Guimarães Rosa entra em contato com ele, 
e passa a consultá-lo sobre a tradução de nomes de animais e plantas para o alemão. Sua 
contribuição pode ser vista no Anexo B da carta de Rosa a Meyer-Clason de 9 de fevereiro de 1965 
(ROSA, 2003, p. 246-255). 

29
 As passagens entre aspas pertencem à carta citada. Os termos correspondentes à tradução 
argentina são citados por Verlangieri (1993, p. 63, notas 4, 5 e 6). 
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radical (locusta: gafanhoto, langosta, locust, grass-hoper, Heuschrecke, 
cavalletta, etc.), permito-me insistir, no caso, que se mude para CICADAS 
ou para CICALAS (e não são palavras tão claras, tão belas?) – de mais 
amplo e universal alcance. (JGR a HO, 02/05/1959 – VERLANGIERI, 1993, 
p. 101, grifo do autor). 

 

Harriet de Onís argumenta que, nos Estados Unidos, locusts é a tradução 

comum de cigarras, cicadas tendo uso exclusivamente literário (HO a JGR, 

15/05/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 109), mas que aceitará a sugestão dele, o 

que conferirá um tom exótico ao texto (HO a JGR, 15/05/1959 – VERLANGIERI, 

1993, p. 115). Ao agradecê-la pela concessão, o autor esclarece a razão de sua 

“teimosia”: não gostaria de modo algum que seus poéticos insetos cantores 

pudessem ser confundidos com gafanhotos: 

 

Sei que elas, aí nos EE.UU., são também chamadas de “locusts”; mas, em 
mim, permanecia sempre uma resistência, o receio de, fora dos EE.UU., 
virem a confundir as minhas “cicadas” Cicadidae, hemípteros, poeticamente 
cantadas por Anacreonte, com os verdadeiros “locusts”, que são os 
“grasshoppers”, ortópteros, Acridiidae, que eram os das pragas da Bíblia. 
(JGR a HO, 13/06/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 118, grifo do autor). 

 

Esse seu comentário nos permite abrir nosso ângulo de visão sobre essa 

discussão. A cigarra em questão interessava não apenas por ser, do ponto de vista 

da zoologia, um hemíptero, mas por ter a capacidade de cantar e por sua música já 

ter sido evocada anteriormente por outros poetas. As cigarras associam-se à 

paisagem de certa região e à poesia que Rosa pretende criar. Daí o seu temor de 

que ela possa ser confundida com o gafanhoto, animal com conotações 

completamente diferentes. A frase em que ela aparece integra a passagem que 

descreve o povoado desolado em que Cassiano, um dos protagonistas da estória, 

caíra doente, e no qual sabia que iria morrer: “A paisagem era triste, e as cigarras 

tristíssimas, à tarde”. (ROSA, 1983, p. 160). 

Entende-se, assim, que Rosa não queira correr o risco de vê-las confundidas 

com gafanhotos. 

Em outros momentos, por outro lado, ele sugere termos genéricos para a 

tradução. Sobre as frutas silvestres regionais grão-de-galo, murici e gabiroba, que 

Harriet de Onís deixara no original (VERLANGIERI, 1993, p. 79, nota 13), ele diz que 

“talvez se pudesse simplificar em: „wild fruit and berries‟” (JGR a HO, 10/04/1959 – 

VERLANGIERI, 1993, p. 77); e laranja-de-abril, que “é uma variedade de laranja”, 
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explica Rosa, poderia ser traduzida, “à falta de termo correspondente, por tangerine” 

(JGR a HO, 21/03/1964 – VERLANGIERI, 1993, p. 249)30.  

E, mesmo, permite cortes e adaptações, particularmente no caso do Cara-de-

Bronze, com suas notas que reproduzem o falar dos vaqueiros, ou em que plantas 

confundem-se com pessoas, ou em que dezenas de pássaros, além de outros 

animais, são arrolados: 

 

[...] no “Cara-de-Bronze” [...] é onde Você pode ter mais liberdade. Para 
acentuar mais, o que achar necessário. Para omitir o que, numa tradução, 
venha a se mostrar inútil excrescência. Para deixar de lado o que for 
intraduzível, ou resumir, depurar, concentrar. (JGR a EB, 25/11/1963 – 

ROSA, 1981, p. 61)
31

. 

 

Essa flexibilidade pode ser ainda atestada no Anexo B da carta a Meyer-

Clason de 9 de fevereiro de 1965 (ROSA, 2003, p. 247-255), referente ao Corpo de 

baile, onde Rosa, escudado pelo Dr. Sick, oferece diferentes soluções para a 

tradução dos nomes de plantas e animais. 

Aqueles que têm nomes em alemão podem ser simplesmente traduzidos por 

seus correspondentes, casos de Guaxe do Rabo Amarelo, Nhambu, Coruja-

Batuqueira, Alma-de-Gato, Gaturamo, Irara, Gambá, Sofrê, entre outros. 

Ilustraremos com apenas dois exemplos: 

 

GUAXE DO RABO AMARELO: der Kamik (Ave, das Icteridae: 
Cacicus haemorrhous, Lin) (O nome “der Kasik” – não estou bem certo da 
ortografia, verifique, é o mesmo que designa os “caciques”, chefe dos índios 
– já está consagrado na literatura científica alemã.) 

NHAMBUZINHA: das Inambulein (o “nhambu”) é uma ave pequena. 
Nada tem a ver com nandu, etc.) Família dos Tinamidae ou Grypturidae, 
aves sem cauda. Gênero Crypturellus. Nome: o NHAMBU. Em alemão: der 
Inambu. (Mas, quando usado “NHAMBUZINHA”, deve ser traduzido por: das 
Inambulein.) (JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 241, grifo do 
autor). 

 

Outros podem ser adaptados, adotando-se o nome genérico do animal, 

existente em alemão, e acrescentando-se sua principal característica, casos do 

Tatú-Peba – que é um tatu peludo, com seis cintas na carapaça, para o qual Rosa 

sugeriu das behaarte (peludo) Guerteltier (tatu) ou das Sechsbinden (seis cintas) 

                                                 
30

 Trata-se do anexo desta carta, que discute a tradução de A volta do marido pródigo, de Sagarana. 
31

 Cf., também, a carta de Rosa ao mesmo Edoardo Bizzarri, de 4 de dezembro de 1963 (ROSA, 
1981, p. 64) em que o escritor concorda com a supressão de muitas das notas de pé-de-página do 
Cara-de-Bronze, ao mesmo tempo em que sugere a manutenção de uma delas em especial. 
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Guerteltier (tatu) – e do Tatu-Galinha – conhecido pelas nove cintas de placas 

móveis em sua carapaça: das Neunbinden (nove cintas) Guerteltier (tatu). 

  

TATÚ-PEBA: das behaarte Guerteltier; das Sechsbindenguerteltier. 
Ambos são bons. Pode alternar. É o mesmo “tatú peludo”, porque tem os 
escudos da couraça orlados de pelos (“Peba” – chato, platt, flach, em tupi, 
língua dos índios; mas “das platte Guerteltier” podia dar impressão errada 
de chato demais.) é Euphractus sexcintus. 

TATÚ-GALINHA: das Neunbindenguerteltier. O Dasypus 
novemcintus. Seu focinho é pontudo. Também se chama TATÚ-ETÊ – tatu 
verdadeiro. “Galinha” é por causa do gosto da carne. Mas ficava esquisito 
chamá-lo “das Huehnartigschmeckendguerteltier” [tatu com sutil gosto de 
galinha], diz o Dr. Sick. (JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 247) 

 

Outra possibilidade é deixar o nome em português, acrescentando-lhe uma 

denominação de gênero. Curió poderia ficar der Kurió-Fink [tentilhão]; Tico-Tico, der 

Tico-Tico Morgenfick [tentilhão da manhã]; Jenipapeiro, der Genipapo-Baum 

[árvore]; Maitaca, das Maitaka-Papageichen [papagaio]; Surubim, der Surubin-Wels 

[siluro]; Urutau-Pequeno, der kleine Urutau-Tagsschlaefer [que dorme de dia, pois é 

uma ave noturna]. Ou, mesmo, usar um de seus nomes científicos, como no caso da 

“faveira” ou da “chegadinha”, que podem, também, ser deixadas como no original: 

 

CHEGADINHA: É uma planta medicinal da família das Luabiadas: 
Aeolanthus suavis, M. Pode usar: der Aeolanthus. Mas talvez melhor deixar 
chegadinha. (JGR a CMC , p. 250, grifo do autor). 

 

FAVEIRA: Deixar Faveira (Árvore, grande, Dinisia excelsa, Ducke) Ou: 
Dinisia (JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 252, grifo do autor). 

 

Os nomes que trazem em si um significado, como Maria Faceira, Garça-

Morena, Mata-Barata, Maria-Branca, Bate-Caixa, Mosca-Verde, devem ser, como os 

apelidos, traduzidos, acrescentando-se, se for o caso, uma pequena explicação 

entre parênteses, ou junto com o próprio nome, para que o leitor possa identificar a 

que bicho ou planta se referem. Assim, Garça-Morena, também conhecida como 

Garça-Azul, Mata-Barata, Maria-Branca, Mosca-Verde, Bate-Caixa podem ser 

vertidas literalmente sem qualquer explicação adicional: 

 

GARÇA-MORENA: der kleine blauer Reiher (JGR a CMC, 09/02/1965 – 
ROSA, 2003, p. 253). 
 
MATA-BARATA: É uma planta, um arbusto do campo, não identificado. 
Pode traduzir, de: mata (de matar) – barata (Kakralocke(?)) (JGR a CMC, 
09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 251). 
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MARIA-BRANCA: das Weisse-Marienchen (Ave. Tyrannidae. Xolmis cinerea 
Vieill.) (JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 249). 
 
MOSCA-VERDE: Grüne Fliege (JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 
251). 

 

Já Maria Faceira e Bate-Caixa são acompanhadas de uma explicação: 

 

MARIA FACEIRA: die Kokette-marie; das Kock-Marienchem. Ambos bons. É 
ave da família das Ardeideae? Syrigma Sibilatrix: Temm. O Dr. Sick aprova 
os dois nomes. Diz, também, que, da primeira vez que se use, talvez seja 
mais interessante pôr: die Kokette-Marie, kleiner Reiher (ou das Keck-Marie, 
etc.) (JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 247) 
 
BATE-CAIXA: É uma planta do campo, cujas folhas fazem muito barulho, 
especial, com o vento. Não consegui identificá-la. Pode usar: der 
Trommelschlseger (?) [tambor] Strauch [arbusto]. (JGR a CMC, 09/02/1965 
– ROSA, 2003, p. 250) 

 

A decisão de se traduzir determinado termo de um modo ou de outro 

dependerá de sua significância na trama textual, e não da palavra considerada de 

um modo isolado. Existem trechos da obra de Rosa, que ele comenta com seus 

tradutores, em que as plantas e animais não só representam um objeto externo 

como também criam, pela correlação particular entre as palavras, sua sonoridade, 

seu aspecto gráfico, algo completamente novo. 

Uma dessas passagens pertence ao Cara-de-Bronze e é comentada com 

Edoardo Bizzarri; a outra é de O burrinho pedrês e é discutida com Harriet de Onís. 

Examinaremos, primeiro, a do Cara-de-Bronze, em seguida, a do Burrinho Pedrês. 

No Cara-de-Bronze, trata-se de uma longa nota em que, dos nomes das 

plantas, todas elas “rigorosamente da região”, despontam tipos humanos, “pessoas 

de árvores”. Na enorme lista vegetal, só constam “as que „contêm poesia‟ em seus 

nomes: seja pelo significado, absurdo, estranho, pela antropomorfização, etc., seja 

pelo picante, poetizante, do termo tupi, etc.” (JGR a EB, 25/11/63 – ROSA, 1981, p. 

60). Rosa cita especialmente o seguinte parágrafo, o mesmo analisado por Pedro 

Xisto em À busca da poesia (XISTO, 1970, p. 13), em que se conta uma pequena 

estória, o desenrolar de um namoro, “através de nomes exatos de arbustos”: 

 

– A damiana, a angélica-do-sertão, a douradinha-do-campo. O joão-
venâncio, o chapéu-de-couro, o bom-homem. O boa-tarde. O cabelo-de-
anjo, o balança-cachos, o bilo-bilo. O alfinete de noiva. O peito-de-moça. O 
braço-de-preguiça. O aperta-joão. O são-gonçalino. A ata-brava, a brada-
mundo, a gritadeira-do-campo... (ROSA, 1978, p. 109) 
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E explica a Bizzarri: 

 

Conta o parágrafo com 10 períodos. O 1º é a apresentação de uma moça, 
no campo. O 2º é a vinda de um rapaz, um vaqueiro. O 3º é o rapaz 
cumprimentando a moça. O 4º é a atitude da moça; e (o bilo-bilo) o rapaz 
tentando acariciá-la. O 5º é óbvio. Assim o 6º. E o 7º (mão boba...) e o 8º (o 
rapaz “apertando” a mocinha). Quanto ao 9º: “são gonçalo” é sinônimo do 
membro viril... O 10º: a reação da moça, alarmada, brava, aos gritos. (JGR 
a EB, 25/11/1963 – ROSA, 1981, p. 60-61). 

 

Encontramos aqui, de modo mais amplo, uma problemática comum da 

tradução, mas que se apresenta de modo extremo em certas passagens das obras 

de Rosa. Como traduzir tal amálgama de vegetação “rigorosamente da região”, “de 

nomes exatos de arbustos”, de poesia e de brincadeira? Se o tradutor optar por 

traduzir literalmente os nomes das plantas, para manter a estória, a coisa perderá o 

sentido, pois a graça está justamente no fato dessas plantas realmente existirem. Se 

traduzir os nomes das plantas, pura e simplesmente, pelos seus correspondentes na 

língua de chegada, perderá a estória. Não à toa Guimarães Rosa autorizou e 

mesmo aconselhou Edoardo Bizzarri, como já comentamos, a adaptar, reduzir, 

cortar, essa e outras notas da mesma natureza do Cara-de-Bronze: 

 

concordo, inteiramente com Você, a respeito de eliminarmos as notas de 
pé-de-página. PRINCIPALMENTE, acho que devem ser eliminadas as das 
páginas 610, 617 e 618! O que você diz, a respeito, eu já tinha pensado, ou, 
pelo menos, começado a pensar. Também, penso que será ótimo 
eliminarmos as das páginas 559, 560, 593. As sobre árvores e plantas, e 
animais (598, 599, 600, 601, 602, 604, 605), deixo inteiramente à sua 
decisão – sobre se devem ser omitidas, em todo ou em parte. Apenas a da 
página 613 é que poderia ser conservada: mas, mesmo assim, se Você 
achar vantagem. (JGR a EB, 04/12/1963 – ROSA, 1981, p. 64). 

 

A sequência de O burrinho pedrês comentada com Harriet de Onís descreve 

o momento em que a boiada acaba de sair da fazenda e se põe em marcha, na 

estrada: 

 

Galhudos, gaiolos, estrelos, espácios, combucos, cubetos, lobunos, 
lompardos, caldeiros, cambraias, chamurros, churriados, corombos, 
cornetos, bocalvos, borralhos, chumbados, chitados, vareiros, silveiros... E 
os tocos da testa do mocho macheado, e as armas antigas do boi 
cornalão... (ROSA, 1983, p. 23-24). 
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Harriet de Onís pede explicação sobre os adjetivos “combuco”, “cubeto”, 

“lompardo”, “caldeiro” e a expressão “as armas antigas do boi cornalão” (HO a JGR, 

25/11/1963, anexo – VERLANGIERI, 1993, p. 174). Rosa remete-a ao glossário da 

edição portuguesa que lhe enviara, mas lhe explica todos os adjetivos constantes 

desse parágrafo, que reproduzimos integralmente abaixo como ilustração da 

dedicação ilimitada de Rosa: 

 

Galhudo = que tem chifres grandes e retorcidos; gaiolo = que tem os chifres 
em forma de meia-lua e muito aproximados um do outro, nas pontas; estrelo 
= com uma pinta na testa; espácio = que tem os chifres muito abertos, 
afastados um do outro; combuco = que tem os chifres curvos para baixo; 
cubeto = que possui chifres muito caídos e quase juntos nas pontas; lobuno 
= que tem o pelo escuro e um tanto acinzentado como o do lobo; lompardo 
= negro, com o lombo acastanhado; caldeiro = que apresenta os chifres um 
tanto baixos e menos unidos que os do gaiolo; cambraia = inteiramente 
branco; chamurro = boi mal castrado; churriado = com o pêlo em que, sobre 
o pelame vermelho ou preto, notam-se extensas listas brancas; corombo = 
de chifres pequenos ou quebrados; corneto = que tem falta de um dos 
chifres ou que possui um deles quebrado; bocalvo = de focinho branco e 
cabeça escura; borralho = cor de cinza; chumbado = de qualquer cor 
(geralmente branco, vermelho ou castanho) mas com muitas pequeninas 
pintas pretas; chitado = pintadinho (todo com pequeninas pintas) de branco 
ou vermelho; vareiro = que tem o corpo mais comprido do que é comum; 
silveiro = que tem uma malha branca na testa, sendo escura a cabeça; 
mocho = sem chifres; macheado = a que cortaram os chifres, mas restando 
os cotos; cornalão = de chifres enormes. (JGR a HO, 11/12/1963, anexo – 
VERLANGIERI, 1993, p. 189-190, grifo do autor). 

 

Chama, porém, a atenção da tradutora para o fato de ter escolhido 

propositalmente um vocabulário referente ao gado desconhecido do leitor, para que 

esse se impressionasse acima de tudo com a plasticidade e a sonoridade dos 

adjetivos – “que se enfileiram, dois a dois ou aliterados, aos pares de consoantes, 

idênticas, iniciais, ou rimando” – e imaginasse o ritmo da boiada em marcha: 

 

Esses adjetivos, referentes a formas ou cores dos bovinos, são, no texto 
original, qualificativos rebuscados, que o leitor não conhece, não sabe o que 
significam. Servem, no texto, só como “substância plástica”, para, 
enfileirados, darem idéia, obrigatoriamente, do ritmo sonoro de uma boiada 
em marcha. Por isso, mesmo, escolheram-se, de preferência, termos 
desconhecidos do leitor; mas referentes aos bois. Tanto seria, com o 
mesmo efeito, escrever, só: la-lala-la... lá, rá, lá, rá... lá-lá-lá... etc., como 
quando se solfeja, sem palavras, um trecho de música. (JGR a HO, 
11/12/1963, anexo – VERLANGIERI, 1993, p. 190, grifo do autor). 

 

Explica ainda como se poderia proceder para obter, em inglês, uma tradução 

análoga, que conservasse o ritmo do original: 
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Penso que, o melhor, numa tradução, seria fazer-se, em inglês, coisa 
análoga. A senhora faria uma grande lista de palavras, isto é, de adjetivos 
qualificativos, referentes a formas e cores dos bois. Depois, selecionaria os 
mais sugestivos, para, agrupando-os aos pares, também aliterados 
(corombos, cornetos) ou rimados (vareiros, silveiros), reproduzir aquele 
ritmo do período, que a Sra. fixará bem, lendo-o umas três vezes em voz 
alta. Todo o período é, pois, de função plástico-onomatopáica. (JGR a HO, 
11/12/1963, anexo – VERLANGIERI, 1993, p. 190, grifo do autor). 

 

Nesse caso específico importa, pois, não os termos exatos, mas seu campo 

semântico, e o efeito de “marcha de boiada” que produzem. 

 

Em suas observações sobre a fauna e a flora, Rosa fornece assim pistas para 

a tradução. Mas constatamos, sobretudo, que a única coisa a ser imperativamente 

obedecida, e que permite uma decisão sobre a tradução, é o papel que determinado 

termo exerce em um texto particular. 

O que será reiterado também a seguir, na Miscelânea. 

 

 

2.3.2.2 Miscelânea 

 

 

Os termos da flora e da fauna sertanejas não são os únicos a receber a 

atenção de Guimarães Rosa. Sua exigência de rigor abarca toda e qualquer palavra, 

seja ela um termo inventado, emprestado de outra língua, arcaico ou comum. Tudo 

depende não da palavra em si, mas do papel que desempenha no trecho em que 

está inserida, como se poderá verificar, a seguir, nos exemplos que selecionamos. 

Alguns deles encontramos nas cartas a Curt Meyer-Clason, quando Rosa comenta 

as versões dos contos de Primeiras estórias que seu correspondente alemão lhe 

enviava.  

Em Sequência, ele usa o neologismo “desesconder”. Abaixo, transcrevemos a 

frase do conto Sequência, onde aparece esse verbo, junto com a tradução de 

Meyer-Clason: 

 

Ela se desescondia dele. (ROSA, 2001, p. 118). 
 
Sie entdeckte sich ihm. [Ela se descobria para ele] 
(JGR a CMC, 23/03/1966 – ROSA, 2003, p. 313). 
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Aparentemente, “desesconder-se” é um sinônimo de “descobrir-se”; contudo, 

é mais sutil, carregado de mais significados, por fugir ao lugar-comum, surpreender. 

Rosa invoca especialmente o conteúdo “metafísico” da expressão: 

 

“Sie entdeckte sich ihm.” Não sei se traduz fortemente exato o original, que 
é ousado. A coisa é metafísica. “Ela se desescondia dele.” Todas as 
pessoas vivem se escondendo umas das outras, involuntariamente. 
(Incomunicabilidade normal dos seres. O amor é que abre contatos, 
vencendo a “solidão metafísica”.) (JGR a CMC, 23/03/1966 – ROSA, 2003, 
p. 313). 

 

Também em Primeiras estórias, dessa vez no conto Substância, a primeira 

frase é de difícil interpretação, devido ao emprego do verbo “fazer-se”: 

 

“Sim, na roça o polvilho se faz a coisa alva: mais que o algodão, a garça, a 
roupa na corda. Do ralo às gamelas, da masseira às bacias, uma polpa se 
repassa, para assentar, no fundo da água e leite, azulosa – o amido – puro, 
limpo, feito surpresa.” (ROSA, 2001, p. 205). 

 

Meyer-Clason a traduz: 

 

“Ja, auf dem Land wird die Maniokstaerke weiss.” [Sim, na roça é que o 
polvilho é branco] (JGR a CMC, 30/08/1966, – ROSA, 2003, p. 354). 

 

E Guimarães Rosa explica-lhe que não se trata de o polvilho ser mais branco 

na roça do que em outro lugar, mas que na roça ele é o símbolo da pureza, da 

brancura máxima, obtida, porém, à custa de trabalho, de um fazer que é explicitado 

nas linhas seguintes. A brancura conseguida do polvilho se reflete na beleza 

também conseguida da moça, personagem do conto, e é o ponto de gravidade de 

tudo. Assim, não se pode transformar essa obscura primeira frase da estória em 

algo claro e lugar-comum, como “aqui na roça é que o polvilho é bom, aqui é que ele 

é branco”: 

 

O texto original é: “Sim, na roça o polvilho se faz a coisa alva”. Quer 
dizer: De fato, na roça o polvilho consegue ser o símbolo (modelo, 
paradigma) de alvura. 

Ao passo que a tradução dá apenas a entender: “Sim, na roça, é que 
o polvilho é mesmo alvo.” Como se quisesse dizer que, na roça, sim, o 
polvilho é mais alvo que em outros lugares (por exemplo: do que na cidade). 

Assim, deve ser mudada a frase para algo assim como: Ja, auf dem 
Land wird die Stärke das weisseste Ding [Sim, na roça o polvilho se torna a 
coisa mais alva]. (Repare, também, no “se faz” do original. Traz uma 
dinâmica – acentuando os esforços do fabricante, ou os “sofrimentos” da 
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polpa de mandioca, até e para chegar a dar o alvo polvilho.) (JGR a CMC, 
30/08/1966 – ROSA, 2003, p. 355). 

 

Vemos como o sentido é construído não pela palavra isolada, mas na 

conexão que estabelece com as outras, não é algo dado a priori. Nessa passagem, 

o simbólico está entranhado no concreto. A fabricação do polvilho é aqui 

perfeitamente descrita, ao mesmo tempo que extrapolada. Não é usada como 

simples alegoria, mas encarna, em sua concretude, alguma coisa que a ultrapassa.  

 Dois exemplos importantes aparecem na tradução de Harriet de Onís de 

Duelo, de Sagarana. No primeiro, destaca-se a palavra de origem tupi “quiriri”, que 

vem de silêncio e significa “sossegado, calado” (QUIRIRI, 2010), e que, porém, 

aproxima-se muito da onomatopeia do canto de passarinhos “qui-qui-qui” ou “qui-

qui-ri-qui”, o que passa ao leitor, imediatamente, a ideia de ruído. Abaixo, a frase 

original de Rosa e a tradução de Onís: 

 

No mais, distante, o mato dormia, num quiriri sem alarmas. (ROSA, 1983, p. 
151). 
 
In the distance the forest slumbered in quiet peace, in a silence that was 
almost audible. [Na distância a floresta dormitava em perfeita paz, num 
silêncio que era quase audível.] (JGR a HO, 02/05/1959 – VERLANGIERI, 
1993, p. 100). 

 

A tradução de Onís, no nível do significado imediato, não está errada. Afinal, 

o mato dormia, silencioso. De uma outra perspectiva, porém, ela perdeu o essencial. 

O mato que dorme silenciosamente, sem alarme, não está, contudo, morto. E seu 

silêncio é assustador, cheio de ameaças veladas, como um animal selvagem que 

dorme, como dirá Rosa. A palavra “quiriri”, estranha, de origem índia, contribui em 

muito, segundo o autor, para forjar essa impressão, enquanto as expressões usadas 

por Onís, “in quiet peace” [em perfeita paz] e “almost audible silence” [silêncio quase 

audível], são fórmulas usuais, que não invocam mistério algum: 

 

O “quiriri”, do texto original, é palavra índia, cheia de superstição, de “coisa 
cósmica”, de magia primitiva, de animismo, de sentido “pânico”. A floresta é 
sentida como um enorme animal, que fala tão alto, ou tão grave, que os 
ouvidos da gente não lhe captam as vozes; um animal enorme que ressona 
mudamente. É um silêncio que assusta, como pausa prestes a rebentar em 
rugidos e trovão. Daí, não servir de maneira alguma o IN QUIET PEACE 
[em perfeita paz], nem o THAT WAS ALMOST AUDIBLE [que era quase 
audível]. (JGR a HO, 02/05/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 100). 
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E ele sugere algumas traduções, em que esse mistério do falso silêncio da 

floresta transpareça, reunindo termos opostos e aliterados, “resonant silence” 

(silêncio ressonante), “unruffled unruly” (sereno, indomável), “inquiet peace” (ruidosa 

paz), e reintroduzindo a expressão “alarmless” (sem alarme): 

 

In the distance, the florest slumbered alarmless, in an almost resonant 
silence.  
[Na distância, a floresta dormitava sem alarmes, num silêncio quase 
ressonante.] 
 
In the distance, the forest slumbered in unruffled unruly alarmless peace, 
with its almost resonant silence. 
[Na distância, a floresta dormitava em uma paz sem alarmes, serena, 
indomável, com seu silêncio quase ressonante.] 
 
In the distance, in unquiet peace, the forest slumbered unruffled, unruly, 
under its almost resonant silence. 
[Na distância, em ruidosa paz, a floresta dormitava serena, indomável, sob 
seu silêncio quase ressonante.] (JGR a HO, 02/05/1959 – VERLANGIERI, 
1993, p. 100). 

 

Rosa acrescenta, ainda, que a sensação de estranheza que seus livros 

provocam é essencial, pois sacode o leitor, desassossega-o e fala “a seu 

inconsciente”: 

 

Deve ter notado que, em meus livros, eu faço, ou procuro fazer isso, 
permanentemente, constantemente, com o português: chocar, “estranhar” o 
leitor, não deixar que ele repouse na bengala dos lugares comuns, das 
expressões domesticadas e acostumadas; obrigá-lo a sentir a frase meio 
exótica, uma “novidade” nas palavras, na sintaxe. Pode parecer crazzy (sic) 
de minha parte, mas quero que o leitor tenha de enfrentar um pouco o texto, 
como a um animal bravo e vivo. O que eu gostaria era de falar tanto ao 
inconsciente quanto à mente consciente do leitor. (JGR a HO, 02/05/1959 – 
VERLANGIERI, 1993, p. 100, grifo do autor) . 

 

No segundo exemplo, trata-se de escolher entre dois sinônimos, satisfied ou 

pleased, para se traduzir fagueiros. Abaixo, a passagem original de Rosa e as duas 

versões de Onís: 

  

[...] e capiaus, com a enxada ou com a foice, mas muito contentes de si e 
fagueiros, num passinho requebrado, arrastando alpercatas, ou gingando, 
faz que ajoelha mas não ajoelha, ou ainda na andadura anserina, – assim 
torto, pé-de-pato, tropeçante. (ROSA, 1983, p. 160). 
 
[…] and the men, with pick or scythe, but happy and satisfied […] 
 
[…] and the men, with pick or scythe, but happy and pleased [...] (JGR a 
HO, 02/05/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 101, nota 5). 
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E Rosa prefere o segundo por motivos rítmicos, por realizar uma aliteração 

com o adjetivo “happy”, que o acompanha, concretizando a marcha/dança dos 

roceiros: 

 

Aqui, também, pediria à boa Amiga que adotasse o HAPPY AND PLEASED. 
Acho-a esplêndida, em sua maneira aliterada, curta, quase de bailado. 
Contém em si, em seus sons, em sua forte aliteração, uma nota de humour 
“vocabular”, na música subjacente ao sentido literal. Além disso, é puro 
ritmo: – traduzindo exatamente o movimento dos capiaus descritos na frase, 
isto é, “verbalizando-o”. Já o SATISFIED me parece fraco, banal, abstrato e 
sem relevo. (JGR a HO, 02/05/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 101, grifo do 
autor). 

 

Os exemplos que arrolamos em toda essa primeira parte, que aborda o 

vocabulário, indicam que para Rosa as palavras, sejam elas comuns como “cigarras” 

e “fagueiros” ou estranhas como “quiriri” e “desesconder-se”, importam não como 

simples ornamentos, mas ocupam um lugar preciso na trama textual. Por isso, não 

há uma regra para sua tradução. Elas devem ser ora traduzidas literalmente, ora 

adaptadas, ora reinventadas, ora simplesmente eliminadas. Cada caso deve ser 

pensado em sua singularidade.  

 

 

2.4 Para além da palavra 

 

 

Apresentaremos, agora, alguns exemplos em que o autor comentará o 

sentido de frases e passagens inteiras, e que corroborarão a mesma ideia: o 

importante é a composição do todo, e não cada elemento isolado. Ao abordar essas 

passagens, Rosa destacará a importância da obscuridade, da estranheza em seu 

texto, declarando-se contra a transparência de frases feitas, já totalmente 

esvaziadas de sentido. Muitos dos recursos que utiliza em sua escrita se revelarão 

nesse momento: sintaxe original, musicalidade, ditados populares reformulados, 

imagens surpreendentes. Não tentaremos classificá-los, apenas mostrar que 

exercem um papel essencial para a construção do sentido e não podem, por isso, 

ser desconsiderados, sob pena de se cair em simplificações que muitas vezes 

redundam em contrassensos. 
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O primeiro exemplo que selecionamos pertence ao conto Sequência, de 

Primeiras estórias, cuja personagem principal é uma vaquinha que, levada para uma 

fazenda estranha, foge, saudosa de sua querência; o jovem que sai atrás dela 

encontrará, no final do trajeto, quando ele e vaca atravessam, juntos, a porteira da 

fazenda que ela buscava, o amor. A frase que se segue encontra-se no terceiro 

parágrafo e refere-se ao animal: “Apanhara a boca-da-estrada – para os onde 

caminhos – fronteando o nascente. (ROSA, 2001, p. 114). E foi assim traduzida 

por Meyer-Clason, conforme consta em sua correspondência com Rosa: “[...] wo die 

Wege sich verzweigen [onde os caminhos se ramificam]” (JGR a CMC, 23/03/1966 

– ROSA, 2003, p. 312). 

Pode-se observar que Rosa lança mão de uma sintaxe inusitada, na qual o 

advérbio “onde” exerce a função de adjetivo32, criando uma imagem singular, que 

nos faz refletir: “os onde caminhos” são caminhos que levam a um lugar específico, 

são caminhos que nos levam aonde deveríamos ir e que apenas a vaquinha, em sua 

intuição animal, reconhece?  

É isso a que, ao menos, parece nos induzir o desenrolar da estória, pois 

também o rapaz encontrará, atônito, o seu destino, a mulher amada, na querência 

da vaquinha. A palavra “onde” (ou uma de suas variações) reaparece três vezes no 

final do conto, exercendo funções diferentes: como advérbio em duas formas, “onde” 

(em que lugar) e “aonde” (para onde): “Onde e aonde? A vaca, essa, sabia: por 

amor desses lugares” (ROSA, 2001, p. 117); e como substantivo plural na frase de 

fechamento: “E a vaca – vitória, em seus ondes, por seus passos” (ROSA, 2001, p. 

118). 

O que mostra que o “onde” do início da narração funciona como uma espécie 

de chave: a vaca em sua intuição sabe de seu destino e leva o rapaz para o dele, 

enquanto este, cego, só entende a sabedoria do animal e a razão de seu próprio 

percurso, aparentemente sem sentido, quando encontra a moça. O campo 

semântico associado a “destino” perpassa toda a história: “por amor, não por acaso”, 

“soubesse o que lá o esperava”, “a involuntária aventura”, “a vaquinha se 

providenciava”, “se destinava”, “seja o que seja”, “fatal”, “o rapaz [...] vocado e 

                                                 
32

 A utilização de palavras em outras funções, chamada de derivação imprópria, acontecerá 
novamente ao final do conto, quando o “onde” se transformará em substantivo. 



106 
 

 

ordenado”, por exemplo, sem contar a abundante referência aos pontos cardeais, 

sempre associados ao misticismo, “indo do oeste para o leste”, “se anorteava”, “o 

desnorte”.  

Desse modo, quando Meyer-Clason esquece a particularidade desse “onde”, 

substituindo-o por uma imagem comum, “onde os caminhos se ramificam”, ele perde 

não um melindre de autor, mas a própria chave da estória, que nos é dada nessa 

imagem diferente, que vai sendo cada vez mais entendida à medida que a estória 

avança. Rosa lhe diz: “Não é „wo die Wege sich verzweigen‟. É literalmente, 

notando-se a preocupação de introduzir na frase uma dinâmica desusada. [...] Tome, 

para entender, cada palavra valendo por si. (JGR a CMC, 23/03/1966 – ROSA, 

2003, p. 312-313). 

Nessa estória, a vaca, em sua intuição, “em sua alma”, reconhecia seu 

destino, “se providenciava”, “sabia” (ROSA, 2001, p. 117), enquanto o rapaz, que “ia 

desconhecidamente” (ROSA, 2001, p. 114), “cego” (ROSA, 2001, p. 117), nada 

entende, precisando desta última para encontrar o suprassumo do humano, o amor. 

Por esse motivo, Rosa não apreciará, também, a tradução para o alemão do 

seguinte fragmento: 

 

Já o rapaz se anorteava. Só via o horizonte de sim. Sabia o de uma 
vaquinha fugida: que, de alma, marca o rumo e faz atalhos – querençosa. 
(ROSA, 2001, p. 115) 
 
[...] sie läuft der Nase nach [...] [ela vai pelo faro] (JGR a CMC, 23/03/1966 –
ROSA, 2003, p. 313). 

 

E explicará: 

 

[...] “sie läuft der Nase nach”. Não. No original: “que, de alma, marca o 
rumo”. É a vaca que, para fugir, marca o rumo, a direção, em sua ALMA, 
mesmo. Vaca tem alma. Todo bicho tem alma. É poesia, mesmo. (Com isto, 
estou elevando o instinto.) (JGR a CMC, 23/03/1966 – ROSA, 2003, p. 313). 

 

Nesse contexto é que aparece o verbo “desesconder-se”, neologismo que 

comentamos no item anterior, e que se liga à mesma ideia de destino, já que ao final 

do percurso faz-se a revelação, o escondido do destino desesconde-se. Por isso 

Rosa não aprova sua redução para “descobrir-se”. 

Podemos observar que Rosa comenta passagens essenciais do conto e se 

opõe à tradução quando esta, não entendendo uma forma estranha, elimina-a por 
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uma mais comum e, com isso, distorce, justamente, o sentido que pretende 

esclarecer. 

 

O segundo exemplo se refere a uma passagem da tradução americana de 

Grande sertão: veredas, da qual reproduzimos o original e a tradução de Onís: 

 

O que lembro, tenho. Venho vindo, de velhas alegrias. (GS:V, p. 188). 
 
My memories are what I have. I am beginning to recall bygone days. 
[Minhas lembranças são o que tenho. Estou começando a recordar meus 
dias passados.] (JGR a CMC, 17/06/1963 – ROSA, 2003, p. 114). 

 

O original expressa que Riobaldo vai tomando posse de seu passado à 

medida que conta sua estória; o contar é uma forma de se apropriar, de dar 

significado a acontecimentos passados. A topicalização em “O que lembro, tenho” 

destaca essa ideia. Se a frase tivesse sido escrita na ordem direta, “Tenho o que 

lembro”, seria muito mais fácil entendê-la como um lugar-comum dos velhos, 

exatamente como, observa o próprio autor, faz a tradução, que reforça ainda mais 

essa compreensão na frase seguinte, não entendendo que o “vir vindo” de Riobaldo 

é a própria narração, sua segunda travessia. Assim, comenta Rosa na 

correspondência com o tradutor alemão: 

 

À página 158 da edição americana, começando o último parágrafo, lê-se: 
“My memories are what I have.” Ora, o que está no original [...] é: “O que 
lembro, tenho.” E a afirmação é completamente diferente... Riobaldo quer 
dizer que a memória é para ele uma posse do que ele viveu, confere-lhe 
propriedade sobre as vivências passadas, sobre as coisas vividas. Toda 
uma estrada metafísica pode ter ponto-de-partida nessa concepção. E o 
que os tradutores entenderam, chatamente, trivialmente, foi que Riobaldo, 
empobrecido, em espírito, pela vida, só possuísse agora, de seu, suas 
lembranças. Um lugar-comum dos velhos. Justamente o contrário. Viu? 
Tanto mais que, seguindo-a imediatamente, a pequenina frase que 
completa é, no original: “Venho vindo, de velhas alegrias.” E eles verteram: 
“I am beginning to recall bygone days.” Aí, toda a dinâmica e riqueza 
irradiadora do dito se perderam! Uma pena. Tudo virou água rala, mingau. 
(JGR a CMC, 17/06/1963 – ROSA, 2003, p. 114). 

 

As formulações de Rosa não são imediatamente apreensíveis, elas 

interpelam o leitor e exigem dele um cálculo semântico. Quando o tradutor lança 

mão de uma fórmula batida, não reduz apenas sua forma, mas banaliza 

simultaneamente, também, seu sentido. Nesse último caso, temos, mais uma vez, 
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um contrassenso na tradução produzido pela não compreensão de uma forma 

inusual. 

Rosa aponta, nessa mesma passagem, outra simplificação, desta vez de uma 

imagem. “O virar das horas”, que, por sua novidade, não perde sua força imagética, 

foi substituída pela trivial “o passar das horas”, a qual, por ser uma fórmula já batida, 

passa despercebida: 

 

À mesma página [...] eles dizem: “There you are not aware of the passing of 
the hours.” Quando no original […] é: “Ali, a gente não vê o virar das horas.” 
Ora, esse “o virar das horas” podia ser bem mais vivamente traduzido do 
que pelo frouxo “the passing of the hours.” (JGR a CMC, 17/06/1963 – 
ROSA, 2003, p. 114). 

 

Nesse caso, não houve contrassenso, mas perda da vivacidade, o que, 

comparativamente, é menos grave do que o que aconteceu nos exemplos 

anteriores, embora reduza o impacto da narrativa. 

O escritor queixa-se, também, da omissão de uma frase, propositalmente 

curta, que marca uma importante mudança de ritmo no texto. Trata-se do momento 

em que Riobaldo faz a corte a Otacília e afirma, como para provar sua boa índole, 

não ser como Diadorim e os outros jagunços, e imediatamente depois se arrepende: 

 

Digo, porque até hoje tenho isso tudo do momento riscado em mim, como a 
mente vigia atrás dos olhos. Por que, meu senhor? Lhe ensino: porque eu 
tinha negado, renegado Diadorim, e por isso mesmo logo depois era de 
Diadorim que eu mais gostava. A espécie do que senti. O sol entrado. 
(GS:V, p. 194). 

 

A última frase, “o sol entrado”, marca tanto o cair do sol no final da tarde como 

o ânimo de Riobaldo, cujo sol interior se recolhe depois que renega Diadorim. Sua 

força reside na sua concisão, que põe como que um ponto final ao dia e ao estado 

de ânimo leve de Riobaldo ao “poetar” com Otacília. Nas palavras de Rosa: 

 

segue-se àquela esta curta frasezinha, finalizando: “O sol entrado.” Eles 
acharam isso sem importância, omitiram-no. Não viram: 1)que aquela 
anotação, ali, pontuava, objetiva, energicamente, o trecho, numa brusca 
mudança ou alternância, relevante para o “ritmo emocional” do monólogo; 2) 
que essa brusca mudança guarda analogia com as “pontuações” da música 
moderna. (JGR a CMC, 17/06/1963 – ROSA, 2003, p. 114-115). 

 

Essa frasezinha é significativa, também, da presença, em Grande sertão: 

veredas, de um ritmo semelhante ao da música moderna, percebido por Antônio 
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Cândido e confirmado por Rosa. Essa musicalidade é marcada, entre outras coisas, 

pelo modo de pontuar o texto e separar as frases. Nessa passagem, após a frase “o 

sol entrado”, abre-se um novo parágrafo que já anuncia o início da noite: “Daí, sendo 

a noite, aos pardos gatos.” (GS:V, p. 194). 

Com essa brusquidão, diz Rosa, indica-se a ausência de crepúsculo do 

anoitecer tropical, em que a noite cai de repente. Ao juntar as duas frases, os 

tradutores banalizaram o texto: 

 

No original, a menção do entardecer e anoitecer é dada, de propósito, em 
duas anotações. O parágrafo termina assim: “O sol entrado.” Isto é: o sol se 
pôs. E o parágrafo seguinte já começa: “Daí, sendo a noite, aos pardos 
gatos.” Com essa brusquidão, proposital, só com o intervalo de parágrafo-a-
parágrafo, retrata-se a rapidez do anoitecer tropical, violento, fulminante, 
sem crepúsculo. Ora, os tradutores, não sabendo nem sentindo isso, 
acharam de englobar tudo, mortalmente, no parágrafo seguinte: “The night 
came down, black as a cat.” (JGR a CMC, 17/06/1963 – ROSA, 2003, p. 
115). 

 

Nesse extrato, desponta outra característica da escrita de Rosa, o recurso 

aos ditados populares, que ele sempre integra a seus textos de modo original, como 

acima, “sendo a noite, aos pardos gatos”. Mas será a respeito da versão alemã de 

Dão-Lalalão que esse tema será discutido mais longamente, abordado da 

perspectiva da profunda aversão ao lugar-comum de Rosa, à transparência 

esvaziada de sentido. 

Nesse conto, Rosa transforma o ditado popular “sua alma, sua palma” em 

“sua alma, sua calma” (ROSA, 1998a, p. 14). Embora reconhecendo que não se 

poderia reproduzir em alemão o mesmo jogo de palavras, não gosta da solução de 

Meyer-Clason, “still wie ein See” [calmo como o mar] por lhe parecer um lugar-

comum, “se não de forma, mas de significação” e, por isso, “anti-Guimarães Rosa” 

(JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 237). E expõe ao tradutor alemão como 

ele próprio trabalha para obter melhor resultado. Encontra uma primeira solução e 

depois a reformula, incansavelmente, até chegar a algo que cause mais impacto. 

Assim, reelaborando a frase sugerida por Meyer-Clason, “still wie ein See” 

[calmo como o mar], ele chega a “still wie viele Seen” [calmo como muitos mares] ou 

“still wie ein Spiegel” [calmo como um espelho] ou, ainda, “still wie viele Spiegeln” 

[calmo como muitos espelhos], exatamente como faz quando discute, com Villard, os 

apelidos dos jagunços. Ele explica a Clason o princípio de sua conduta: 
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Cortar todo lugar-comum, impiedosamente. Exigir sempre uma “segunda” 
solução, nem que seja só a título comparativo. A gente não pode ceder, 
nem um minuto, à inércia. “Deus está no detalhe”, um crítico disse, não sei 
mais quem foi. (Exemplo: no começo do “Dão-Lalalão”, eu pus “Sua alma, 
sua calma”. Nisto, aproveitava, transformada, a velha expressão “sua alma, 
sua palma”.) Daí, decorre um “movimento e direção”: para meditar-se a vida. 
Bem, o jogo de palavras referido não poderia valer em alemão. “Seine 
Seele, still wie ein See”, porém, é um lugar-comum – se não de forma, mas 
de significação. É anti-Guimarães Rosa, contra a “maneira” e “essência” do 
autor. Acudiu-me, então, “Seine Seele still wie viele Seen” – e, aqui, 
restituídos, está Guimarães Rosa, está Soropita também, seu filho. Mas, 
não me contentei com a solução. Daí, a outra forma: ... “still wie ein 
Spiegel”. Penso que a gente tem de trabalhar deste jeito. Depois de 
algumas vezes, o espírito, provocado, se estimula, e passa a fornecer logo, 
de primeira mão, soluções nessa linha. E tudo corre bem, fecundamente. 
(JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 237-238). 

 

Muitas vezes os tradutores tendem igualmente a transformar períodos sem 

dificuldades de vocabulário ou sintaxe, mas que trazem um sentido menos 

esperado, em lugares-comuns de significado. É o caso da pergunta que a meretriz 

Maria-da-Luz faz a Riobaldo em Grande sertão: veredas, quando quer oferecer seus 

favores também ao homem que estava de sentinela, Felisberto, o que Riobaldo, num 

primeiro momento, rejeita: 

 

Danado eu disse que não; e ela: – “Tu achou a gente casual aqui, no 
afrutado. Tu veio e vai, fortunosamente. Tu não repartindo, tu tem?...” – 
assim ela me modificou. A doidivã, era uma afiançada mulher. No sertão 
tem de tudo. (GS:V, p. 528). 

 

E Curt Meyer-Clason traduziu a frase que destacamos em negrito: 

 

Alles hast du gehabt, aber teilen willst du nicht, wie? [Você teve tudo, 
mas dividir você não quer, não é?] (JGR a CMC, 27/03/1965 – ROSA, 2003, 
p. 258). 

 

Rosa imprimiu à frase um sentido religioso: “a gente só possui, realmente, 

uma coisa, quando a reparte com outros. Só se tem, de fato, o que se reparte” (JGR 

a CMC de 27/03/1965 – ROSA, 2003, p. 258), enquanto Meyer-Clason assimilou-a à 

reação humana mais comum, de não se querer repartir o que se tem. 

Outra interpretação banalizante, também de Meyer-Clason, diz respeito à 

imagem feita por Riobaldo quando descobre que Diadorim era mulher: 

 

Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher como o sol não acende a 
água do Rio Urucúia, como eu solucei meu desespero. (GS:V, p. 599). 
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Diadorim war eine Frau. Diadorim war ein Mädchen – schöner als das 
sonnenentflammte Wasser des Flusses Urucúia – ich schries in meiner 
Verzweiflung. [Diadorim era uma mulher. Diadorim era uma moça – mais 
bela do que as águas inflamadas pelo sol do rio Urucúia – solucei em meu 
desespero.] (JGR a CMC, 27/03/1965 – ROSA, 2003, p. 257). 

 

Nesse caso, imagens literárias estereotipadas acabaram por se impor ao 

tradutor, que não só erra o sentido da frase como a transforma em um lugar-comum. 

Ele torna transparente, também, a sintaxe intrincada do período, pois a oração 

“como eu solucei meu desespero”, no original, é paralela à anterior, “como o sol não 

acende a água do rio Urucúia”, enquanto a de Meyer-Clason a transforma em 

oração principal da outra, simplificando a ideia: “eu solucei em meu desespero que 

Diadorim era uma moça”. Rosa diz que ela deve ser traduzida literalmente, embora 

pareça absurda: 

 

A tradução, aqui, deve ser ipsis verbis. Parece absurdo, mas é uma solução 
poética. (Tradução francesa, “DIADORIM”: “Diadorim était une femme, aussi 
vrai que le soleil enflamme pas les eaux de l‟Urucuia, aussi vrai que je 
sanglotais mon désespoir.” Também não está boa. Relou apenas pela 
tangente.) É preciso ser literal, ao máximo, ao estrictíssimo, mesmo. 
Obrigado. (JGR a CMC, 27/03/1965 – ROPA, 2003, p. 257). 

 

Um último exemplo, também de Grande sertão: veredas, em que o sentido da 

frase é mal entendido, devido à estranheza da forma. É o momento do pacto, ao 

qual o demônio não comparece: 

 

E qualquer coisa que não vinha. Não vendo estranha coisa de se ver. 
(GS:V, p. 421). 
 
Und etwa kam nicht. Nichts Befremdliches war zu sehen. [E alguma coisa 
não vinha. Nada de estranho havia para ver.] (JGR a CMC, 27/03/1965 – 
ROSA, 2003, p. 258). 

 

Rosa explica a Meyer-Clason que “estranha” é um adjetivo para “coisa” e que, 

se colocarmos um artigo, a sintaxe da frase ficará facilmente compreensível: “Não 

vendo (eu) a estranha coisa de se ver.” O demônio não se manifestou, não se 

materializou para Riobaldo que, assim, não o pode ver. 

Mais uma vez, Rosa se atém a um ponto fundamental para o sentido da 

estória. O fato de o demônio não ter aparecido para Riobaldo é essencial para a 

personagem, que nunca saberá, motivo de sua angústia, se fez ou não o pacto com 

o Que-Não-Ri. 
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Poderíamos citar outros exemplos dados por Guimarães Rosa a seus 

tradutores e que apontam nesse mesmo sentido, mas acreditamos que os que 

referimos já bastam para ilustrar nosso propósito. 

 

 

Neste capítulo, expusemos, em primeiro lugar, como Rosa aconselha que os 

nomes de localidades, pessoas e apelidos sejam tratados em seus livros, e 

verificamos que não indicava um critério único para isso, aconselhando que ora 

fossem traduzidos, ora adaptados, ora deixados no original, conforme neles fosse 

dominante o sentido, a sonoridade, a imagem. 

Vimos, também, que a recusa de alguns dos codinomes propostos pelo 

tradutor francês, Jean-Jacques Villard, deve-se sobretudo à sua falta de 

originalidade, e que sugere, por seu lado, apelidos bem mais fantasiosos, baseados 

em semelhanças sonoras com o original, associação de ideias, formação de novas 

palavras por sufixação ou prefixação. 

Em segundo lugar, também quanto ao léxico constatamos que Rosa não 

propunha uma regra fixa de tradução. Os animais e plantas ora deviam ser 

traduzidos por seus correspondentes na língua de chegada, ora podiam, e mesmo 

deviam, ser adaptados, generalizados, cortados. 

Do mesmo modo, os tradutores deveriam atentar tanto às palavras que 

provocam estranhamento quanto às comuns, calculando sua importância na trama 

textual para tomar uma decisão a respeito da melhor maneira de traduzi-las; em 

alguns casos, o sentido era primordial, em outros, a sonoridade, em outros ainda, o 

ritmo.  

Em terceiro lugar, observando os comentários de Rosa a respeito de alguns 

fragmentos de suas estórias, pudemos descobrir a precisão de sua escrita e a plena 

consciência que tinha dela; nada é aleatório e exige-se do tradutor a capacidade de 

apreender os muitos e diferentes elementos que vão tecendo o essencial das 

estórias: sintaxes, expressões e ritmos inovadores, formulações propositadamente 

“obscuras”, ditados populares transformados, mas, fundamentalmente, ideias que 

rompem com modos de pensar consagrados, pois percebemos que muitas vezes os 

tradutores são ludibriados pelo arsenal de ideias comuns a que normalmente 

recorremos para interpretar o que lemos, e não apenas pela complexidade da 

“língua especial e bárbaro-preciosa – o „português-brasileiro-mineiro-
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guimarãesroseano‟” (JGR a HO, 08/04/1959 – VERLANGIERI, 1993, p. 72), muitas 

vezes escondida por trás de expressões “aparentemente triviais”, mas que são, na 

verdade, “soluções de criação pessoal, do autor” (JGR a HO, 11/02/1964 – 

VERLANGIERI, 1993, p. 218). 

O escritor não dita regras de tradução a seus correspondentes, mas pede-

lhes que assumam, diante de seus livros, a mesma postura que ele, Guimarães 

Rosa, adota ao escrevê-los: nunca ceder à inércia, ao lugar-comum, aos 

pensamentos e à linguagem estereotipados. É isso o que ele expõe a Meyer-Clason, 

para explicar-lhe “a atrevida irreverência com que comentei suas magníficas 

páginas”: 

 

sou incorrigivelmente pelo melhorar e aperfeiçoar, sem descanso, em ação 
repetida, dorida, feroz, sem cessar, até ao último momento, a todo custo. 
Faço isso com os meus livros. Neles, não há nem um momento de inércia. 
Nenhuma preguiça! Tudo é retrabalhado, repensado, calculado, rezado, 
refiltrado, refervido, recongelado, descongelado, purgado e reengrossado, 
outra vez filtrado. (JGR a CMC, 09/02/1965 – ROSA, 2003, p. 234). 

 

E acrescenta, em seguida, que está “refazendo, pela 23ª vez uma noveleta”, 

pois acredita que “a gente tem de escrever para 700 anos. Para o Juízo Final”. 

A rejeição absoluta ao lugar-comum tanto no plano das ideias como no plano 

da expressão é, para Guimarães Rosa, sinônimo de poesia, como ele próprio 

salienta a Meyer-Clason ao comentar sua primeira versão de Partida do audaz 

navegante: 

 

Duas coisas convém ter sempre presente: tudo vai para a poesia, o lugar-
comum deve ter proibida a entrada, estamos é descobrindo novos territórios 
do sentir, do pensar, e da expressividade; as palavras valem “sozinhas”. 
Cada uma por si, com sua carga própria, independentes, e às combinações 
delas permitem-se todas as variantes e variedades. (JGR a CMC, 
24/03/1966 – ROSA, 2003, p. 314). 

 

Ou a Onís, a respeito de Sagarana: 

 

Como a Sra. fala em “tom” e “nuance”, estive pensando. Sei que o absoluto 
horror ao lugar-comum, à frase feita, ao geral e amorfamente usado, 
querem-se características do “Sagarana”. A Sra. terá notado que, no livro 
todo, raríssimas serão as fórmulas usuais. A meu ver, o texto literário 
precisa de ter gosto, sabor próprio – como na boa poesia. O leitor deve 
receber sempre uma pequena sensação de surpresa – isto é, de vida. 
Assim, penso que nunca se deverá procurar, para a tradução, expressões já 
cunhadas, batidas e cediças, do inglês. Acho, também, que as palavras 
devem fornecer mais do que o que significam. As palavras devem funcionar 
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também por sua forma gráfica, sugestiva, e sua sonoridade, contribuindo 
para criar uma espécie de “música subjacente”. Daí, o recurso às rimas, às 
assonâncias, e, principalmente, às aliterações. Formas curtas, rápidas, 
enérgicas. Força, principalmente. (JGR a HO, 11/02/1964 – VERLANGIERI, 
1993, p. 218). 

 

E seu contentamento quando tradutores ou críticos – como Antônio Cândido, 

Pedro Xisto, Curt Meyer-Clason, Edoardo Bizzarri – sentem que suas estórias 

“querem ser poesia”. 

Assim, vimos através da correspondência com os tradutores delinear-se uma 

escrita roseana: escrita que por certo trabalha o “cenário e a realidade sertaneja”, 

com suas referências a plantas, animais, lugares, à cultura e ao modo de falar do 

sertão. Mas que, também, através da elaboração sem tréguas sobre a linguagem, 

através do que poderíamos chamar de uma poética roseana, transcende essa 

realidade, adquirindo, como queria o autor, “um valor metafísico-religioso”. 
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CAPÍTULO 3 – QUE FAZER? 

 

 

O exame da obra e da escrita de Guimarães Rosa por seus críticos, junto com 

os diálogos do escritor com Günter Lorenz e seus intérpretes, que expusemos nos 

Capítulos 1 e 2, permitiram-nos desenhar com nitidez o perfil da poética roseana que 

o próprio romancista reivindica insistentemente como o princípio fundamental de sua 

escrita. 

Francis Utéza, Antônio Cândido, Walnice Nogueira Galvão, Cavalcanti 

Proença, mostraram-nos de diferentes ângulos a imbricação entre “realidade” e 

“ficção”. em Grande sertão: veredas. O sertão é e não é um espaço geográfico, 

Riobaldo é e não é um sertanejo, sua língua é e não é a fala própria dos gerais, em 

particular, e do Brasil, em geral. O sertão só ganha realidade na subjetividade desse 

narrador. 

Mary Lou Daniel, Terezinha Souto Ward, Cavalcanti Proença, entre outros, 

apontaram, por sua vez, os elementos linguísticos de construção dessa poética: 

deslocamentos sintáticos, combinação de palavras de campos lexicais diferentes, 

uso das acepções menos corriqueiras de certos termos, empréstimos de todas as 

línguas, arcaísmos, modernismos, assimilação da fala sertaneja, onomatopeias, 

recorrências fônicas, para citar só alguns dos quase infinitos recursos dessa escrita 

que já foi com justa razão chamada de barroca. 

Pedro Xisto e Augusto de Campos foram além e mostraram a não 

arbitrariedade desses recursos na obra de Rosa. Cada repetição, cada omissão, 

cada palavra, cada deslocamento compõem o sentido. Não são formas vazias nem 

caprichos de escritor. Não expressam o sentido, são o sentido, o que faz, como 

vimos, Augusto de Campos dizer que em Grande sertão: veredas os grandes 

conteúdos “se resolvem não só através da, mas na linguagem” (CAMPOS, 1970, p. 

41). 

Da perspectiva dessa poética, ou nos termos de Guimarães Rosa, dessa 

“metafísica da língua”, que nos põe diante da impossibilidade de separar “realidade 

concreta” e “metafísica”, prosa e poesia, conteúdo e forma, “falado” e “escrito”, 

entendemos os conselhos, aparentemente contraditórios, que Rosa dá a seus 

intérpretes. Em alguns momentos, pode-se e deve-se realizar cortes, em outros eles 
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são absolutamente proibidos. Em certas passagens, cabe procurar o exato 

correspondente, em língua estrangeira, para tal planta ou animal, em outras, pode-

se adaptar ou generalizar. Pois tudo depende do que se está construindo na trama 

textual, nada tendo regras absolutas. 

A mesma perspectiva nos permite entender também como são complexas as 

declarações de Rosa a Edoardo Bizzarri e Curt Meyer-Clason, quando lhes afirma 

que a solução poética e metafísica deve prevalecer sobre a realidade sertaneja e o 

terra a terra, pois, justamente, sua poética se faz no deslocamento desse terra a 

terra, não acima dele, como uma forma que se sobreporia a um conteúdo. Donde, 

também, único princípio absoluto de sua escrita, a aversão do escritor ao lugar-

comum. Não, mais uma vez, como desejo de “originalidade”, mas como recusa de 

toda forma que não é mais seu próprio conteúdo. 

E entendemos, por fim, que o desafio do tradutor é, justamente, lidar com 

esse nó, com essa escrita que bem poderia ter como metáfora o sinal do infinito que 

substitui, em Grande sertão: veredas, a palavra “fim”. 

A impossibilidade de pensar a escrita de Guimarães Rosa a partir de 

categorias estanques como forma e conteúdo, poesia e prosa, “falado” e “escrito”, 

“realidade” e “ficção”, levou-nos a buscar nas teorias de Henri Meschonnic um 

possível ponto de vista a partir do qual pudéssemos refletir sobre o projeto tradutório 

particular a cada uma das versões francesas de Grande sertão: veredas. 

De fato, Henri Meschonnic, particularmente em Critique du rythme, porá em 

xeque essas bipartições, mostrando que a crítica da noção tradicional de ritmo como 

mera forma sobreposta a um conteúdo abala simultaneamente todas as cisões 

próprias à teoria do signo sobre as quais ela se apoia. 

Este capítulo exporá, assim, a concepção particular de ritmo desenvolvida por 

Henri Meschonnic, o que tornará visível em primeiro lugar o papel desempenhado 

pelo sujeito, em uma acepção que esse crítico e tradutor vai precisar, na constituição 

da língua e do discurso poético. Abordará, também, em um segundo momento, a 

necessária implicação da história na formação das escritas literárias, para finalmente 

verificar, graças aos exemplos dados por Henri Meschonnic, de que modo tais 

concepções possibilitam pensar tanto os textos originais quanto as traduções de 

uma perspectiva nova. 
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3.1 Uma nova concepção de ritmo 

 

 

Meschonnic elaborará todo o seu pensamento a partir da oposição de duas 

acepções diferentes da palavra ritmo. A primeira e mais comum – Meschonnic tem o 

cuidado de rastreá-la em dicionários e manuais de literatura de diversas línguas – 

considera o ritmo sinônimo da alternância de dois elementos diferentes – o tempo 

forte e o tempo fraco na música, uma sílaba acentuada e uma não acentuada na 

poesia, o vaivém das ondas, o dia e a noite, a sístole e a diástole do coração, as 

batidas do relógio, a igual distância entre as colunas de um templo. Na linguagem, 

campo exclusivo do interesse de Meschonnic, já que esse crítico dedica-se a pensar 

a questão do ritmo na literatura, esse conceito associa-se constantemente à métrica 

e à rima.  

É importante frisar – Meschonnic é enfático quanto a esse ponto – que a 

linguagem possui uma especificidade que não deve ser esquecida quando se 

estudam seus fenômenos: ela produz sentido. No estudo do ritmo no âmbito da 

linguagem é crucial, portanto, entender o estatuto do sentido ou, em outras palavras, 

compreender que certa concepção de ritmo implica necessariamente certa 

concepção de sentido e, também, como mostrará Meschonnic, certa concepção de 

sujeito. 

Como metro e rima, o ritmo é assimilado, na linguagem, a uma simples forma, 

que se sobrepõe ao sentido, adorna-o como uma roupagem mais ou menos bela ou 

ajustada, mas em nada contribui para sua constituição. O ritmo, dessa perspectiva, 

não é uma noção semântica; é um nível, uma estrutura paralela ao sentido, que 

pode manter com ele uma relação de imitação, mas lhe será sempre externa. 

Essa concepção de ritmo coaduna-se, ainda segundo Meschonnic, com a 

teoria do signo, que se funda na separação entre significante e significado, forma e 

conceito: 

 

Basta, para situar a questão, lembrar que a noção corrente de ritmo é 
compatível com a teoria do signo. Porque nela está inclusa. Ela faz do ritmo 
um elemento formal. As relações com o sentido, quando ela as vê, são 
relações de imitação. Justapostas, segundas. O ritmo não é uma noção 
semântica. É uma estrutura. Um nível. (MESCHONNIC, 1982, p. 69). 
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A essa acepção aceita de ritmo se opõe, contudo, continua Meschonnic, uma 

outra, trazida à luz por Émile Benveniste (1995), quando ele se propõe a perseguir a 

verdadeira origem dessa palavra, buscando seu sentido nos primeiros contextos em 

que aparece. 

De fato, em seu artigo A noção de ritmo na sua expressão lingüística, 

Benveniste (1995) esclarecerá que a palavra não se refere, em absoluto, 

como se pretendia desde o século XIX, ao movimento regular, ao vaivém das ondas 

do mar, e que, em grego, esse termo jamais se reporta ao oceano. 

Em Leucipo e Demócrito, diz ele, nos escritos dos quais essa noção 

inicialmente aparece de modo mais significativo,  é uma das três noções que 

descrevem as relações entre os objetos e o modo como se distinguem um do outro. 

A letra A e a letra N são discerníveis por sua forma, por seu , explica 

Aristóteles referindo-se a Demócrito, para quem os átomos dos diferentes elementos 

assim como as diferentes instituições distinguiam-se por sua configuração 

específica. Nas palavras de Benveniste: 

 

Não há portanto nenhuma variação, nenhuma ambigüidade, na significação 

que Demócrito atribui a  e que é sempre “forma”, entendendo por aí 
a forma distintiva, o arranjo característico das partes num todo. 
(BENVENISTE, 1995, p. 364). 

 

Nesse mesmo sentido, continua Benveniste, Anacreonte a utiliza para falar 

das personalidades dos homens, que têm  diferentes, e Ésquilo para exprimir 

a condição em que alguém se encontra, resultado da conjunção de múltiplos fatores. 

 tem, além disso, duas especificidades que o separam de outras 

palavras gregas que também significam forma. O sufixo , em grego, “indica não o 

cumprimento da noção, mas a modalidade particular de seu cumprimento, tal como 

se apresenta aos olhos” (BENVENISTE, 1995, p. 367). Por exemplo,  é o 

fato de dançar, mas  é a figura que uma dança forma ao ser dançada, seu 

desenho. Do mesmo modo, é o ato de consultar um oráculo e  é o 

oráculo dado. 

Outro elemento importante refere-se ao radical de  que remete a algo 

fluido, que não tem forma fixa. O corpo humano, por exemplo, possui uma forma 

definida, mas uma dança, não. Ela engendra várias formas, compõe várias figuras, 

dependendo de como os dançarinos se movimentam. Também o peplo, amarrado 
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de diferentes maneiras, configura diferentes, assim como o humor ou a 

disposição humana, que, sendo mutáveis, podem variar a cada dia, como explica 

Benveniste: 

 

, segundo os contextos onde aparece, designa a forma no instante 
em que é assumida por aquilo que é movediço, móvel, fluido, a forma 
daquilo que não tem consistência orgânica: convém ao pattern de um 
elemento fluido, a uma letra arbitrariamente modelada, a um peplo que se 
arruma como se quer, à disposição particular do caráter ou do humor. É a 

forma improvisada, momentânea, modificável. Ora,  é o predicado 
essencial da natureza e das coisas na filosofia jônica desde Heráclito, e 
Demócrito pensava que, sendo tudo produzido pelos átomos, só o seu 
arranjo diferente produz a diferença das formas e dos objetos. 
(BENVENISTE, 1995, p. 367-368). 

 

Pensada com relação à linguagem, essa noção de ritmo desestabiliza a teoria 

do signo, reflete Meschonnic, pois o sentido, nesse caso, nasceria do arranjo 

particular dos elementos de um todo, não preexistiria a eles, contrariando o princípio 

mesmo da teoria do signo. Desse ponto de vista, não há dois níveis distintos, o 

sentido por um lado e o ritmo por outro. Se a configuração do discurso é o ritmo, o 

ritmo é o sentido:  

 

O ritmo é a organização do sentido no discurso. Se ele é uma organização 
do sentido, ele não é mais um nível distinto, justaposto. O sentido se faz no 
e por todos os elementos do discurso. (MESCHONNIC, 1982, p. 70). 

 

O sentido não se reduz mais ao significado, oposto ao significante e à 

entonação, à prosódia da língua. Não existem mais signos, “apenas significantes, 

particípios passados do verbo significar” (MESCHONNIC, 1982, p. 70).  

Tal concepção de ritmo exige que se considere uma outra teoria da 

linguagem, a teoria do discurso33, no interior da qual pode ser pensada, e da qual se 

depreende um conceito de sujeito totalmente diferente daquele que pressupõe a 

teoria do signo34. 

                                                 
33

 A teoria do discurso não é apenas a distinção entre história e discurso feita pelo próprio Benveniste, 
é um modo de ver as coisas a partir da teoria da enunciação. A teoria do discurso é o contraponto à 
teoria do signo; enquanto a teoria do signo cria dicotomias, a teoria do discurso as abole, enquanto 
a teoria do signo exclui o sujeito, a teoria do discurso o inclui. 

34
 Não discutiremos, aqui, se Meschonnic tem ou não razão em sua visão a respeito da teoria do 
signo, que ele critica na sua face estruturalista, e não saussuriana, como ele esclarecerá muitas 
vezes. O que nos interessa é a nova perspectiva que, a partir dessa sua reflexão, ele abre para 
pensarmos as escritas moderna e contemporânea, que não obedecem mais a regras formais 
estritas, e suas traduções. 
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Nesta última, a língua é vista como um conjunto de signos que existem por si 

mesmos, sem a intervenção do sujeito, cujo papel se limita, na formação de seu 

discurso, ao de simples selecionador. Ele escolhe, entre os signos, aqueles que 

mais lhe convêm, e os arruma como quer. Os signos não se comovem, porém, com 

isso, e continuam significando o que já significavam sem ele. A estilística deriva 

dessa concepção: o estilo de um autor é a ordenação que confere a signos já dados. 

Em outras palavras, ele só veste com roupas mais ou menos originais conteúdos já 

prontos, seu envolvimento no próprio discurso sendo, por princípio, restrito: 

 

Na teoria do signo, a língua é primeira, e o discurso, segundo. Não pode ser 
diferente. O discurso é, nela, um uso dos signos, uma escolha, uma série de 
escolhas no sistema dos signos pré-existente. Com relação à língua, o 
sujeito falante não pode ter mais que uma definição gramatical: a que é 
fornecida por essa escolha. Daí o estilo e a estilística. (MESCHONNIC, 
1982, p. 70). 

 

Na teoria do discurso, a língua não é uma entidade anterior e exterior ao 

sujeito e a seu discurso; ao contrário, é o sujeito que, ao produzir discurso, gera 

sentido e cria, simultaneamente, a língua. O sentido, ao ser gerado por um sujeito, 

não pode mais ser separado do modo específico como foi engendrado. Rompe-se, 

assim, a ideia de dois níveis distintos, conteúdo e forma, significante e significado, 

sujeito e coisa; o sentido é a atividade do sujeito na linguagem. “O discurso não é o 

emprego de signos”, diz Meschonnic, “mas a atividade dos sujeitos no interior e 

contra uma história, uma cultura, uma língua” (MESCHONNIC, 1982, p. 71). Essa 

percepção tornou-se possível graças ao conceito de ritmo recuperado por 

Benveniste, como explica Meschonnic: 

 

O ritmo como organização do discurso e, portanto, do sentido, volta a 
colocar no primeiro plano a evidência empírica de que só existe sentido por 
e para sujeitos. De que o sentido está no discurso, não na língua. A noção 
(e o privilégio) do significado não era apenas o produto de uma descrição, 
tinha também como efeito e princípio excluir o sujeito. (MESCHONNIC, 
1982, p. 71). 

 

Colocando o sujeito no cerne da questão do sentido, Meschonnic terá que 

discutir quem é esse sujeito, como pode ser conceituado no âmbito da literatura. 

Segundo a teoria da enunciação de Benveniste, encampada por ele, o sujeito 

nasce, necessariamente, junto com a linguagem. O sujeito do discurso é, assim, em 
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primeiro lugar, sujeito da enunciação. “Subjetividade”, diz Benveniste, “é a 

capacidade do locutor para se propor como „sujeito‟” (BENVENISTE, 1995, p. 286). 

O sujeito da enunciação, o “eu”, contudo, só pode se pôr em situação 

dialógica, ou seja, quando coloca também o outro como sujeito, chamando-o de “tu”. 

Essa situação de enunciação se constrói sobre o tempo presente, sobre o aqui e o 

agora daquele que fala. Benveniste alerta, contudo, que essa instância de 

enunciação, que ele denomina discurso, não se restringe absolutamente às 

conversas entre homens reais, à língua falada. Temos discurso em qualquer 

situação em que haja a presença de um “eu” e de um “tu”.  

 

É preciso entender discurso na sua mais ampla extensão: toda enunciação 
que suponha um locutor e um ouvinte e, no primeiro, a intenção de 
influenciar, de algum modo, o outro. É em primeiro lugar a diversidade dos 
discursos orais de qualquer natureza e qualquer nível, da conversa trivial à 
oração mais ornamentada. E é também a massa dos escritos que 
reproduzem discursos orais ou que lhes tomam emprestados a construção e 
os fins: correspondências, memórias, teatro, obras didáticas, enfim, todos 
os gêneros nos quais alguém se dirige a alguém, se enuncia como locutor e 
organiza aquilo que diz na categoria de pessoa. (BENVENISTE, 1995, p. 
267). 

 

Meschonnic irá pensar como esse “eu” se coloca no universo literário. Não, 

porém, simplesmente como uma aparição esporádica, no momento da inserção de 

um diálogo no interior de uma narrativa fundamentalmente impessoal – que se 

desenrola na instância da história, tal como conceituada por Benveniste –, regida 

pela não pessoa e por um tempo particular, o passé simple, em francês. O que ele 

pretende é ver como a escrita pode ser o sistema próprio ao sujeito, em que tudo o 

que está escrito remeta a ele e só a ele. 
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3.2 O “sistema do eu” 

 

 

Meschonnic, como vimos, afirma que o sentido é a atividade de um sujeito e 

que ritmo é a disposição desse sentido no discurso, donde se conclui que o ritmo é a 

“configuração de um sujeito em seu discurso” (MESCHONNIC, 1982, p. 71). 

A literatura é o campo privilegiado em que o sujeito pode se constituir no 

discurso, por ser o universo por excelência da criação linguística. Em Poétique du 

traduire, ele explicita essa potencialidade da literatura, ao apresentar o que entende 

por oralidade. Esse termo não designa, para ele, aquilo que é falado em oposição 

àquilo que é escrito – como prega, diz ele, a bipolaridade própria à teoria do signo, 

que acabou se impondo como algo natural e, assim, inquestionável –, e sim “o 

primado do ritmo no modo de significar” (MESCHONNIC, 1999, p. 29) tanto na fala 

como na escrita. E quem pode realizar essa oralidade, esse modo peculiar da 

exposição do sujeito em seu discurso, é a literatura. 

 

A oralidade é o primado do ritmo no modo de significar. No falado como no 
escrito. É a literatura que o realiza, emblematicamente. É mesmo nisso e 
por isso que ela é literatura. (MESCHONNIC, 1999, p. 29). 

 

Contudo, o sujeito que por vezes assim se apresenta em literatura não é mais 

o agente da enunciação, como em um diálogo eu/tu real, mas a própria “organização 

em sistema de todo um discurso” (MESCHONNIC, 1982, p. 72). Vale dizer, não uma 

pessoa real, em carne e osso, mas a voz tecida em uma obra literária. Do mesmo 

modo, o “tu” que se contrapõe a ele não é mais uma pessoa específica, mas o 

conjunto das relações humanas, o social, ao qual ele se contrapõe para constituir-se 

e constituir o outro enquanto sujeito. “O sujeito da enunciação é uma relação”, diz 

Meschonnic, “uma dialética do único e do social” (MESCHONNIC, 1982, p. 72). 

É preciso distinguir, esclarece ele, o sujeito-locutor da língua e o sujeito do 

discurso. Todos os falantes de uma língua são seus locutores. O sujeito do discurso 

é “a maneira como aquele que fala, que escreve, ou que enuncia alguma coisa se 

situa em sua linguagem” (MESCHONNIC, 2007).  

Entre os muitos sujeitos que se poderiam enumerar – o sujeito filosófico, o 

sujeito psicológico, o sujeito da ciência, da técnica, da etnologia, do direito, entre 

outros – existe um único, específico, que escreve o poema ou que, melhor dizendo, 
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engendra a si mesmo ao mesmo tempo que seu próprio poema, existindo apenas 

através desse. Esse sujeito não pode ser assimilado ao autor, o que o reduziria a um 

sujeito psicológico, sociológico e ético, quando ele só existe no poema. “O sujeito do 

poema”, diz Meschonnic, “é a subjetivação radical do discurso” (MESCHONNIC, 

2007). 

Barthes considerará o mesmo fenômeno de outra perspectiva em um artigo 

intitulado “A morte do autor” (BARTHES, 2004). Em toda escrita ou narrativa oral que 

não pretende agir sobre o mundo, diz ele, a pessoa que escreve ou conta se 

desvanece tão logo a história comece. A percepção desse fenômeno, porém, 

modifica-se segundo as culturas e as épocas. Nas sociedades etnográficas, por 

exemplo, a origem da estória e suas possíveis interpretações não estão de modo 

algum associadas a quem conta; tal pessoa é um simples mediador, que empresta 

sua voz física a uma narrativa que não pertence a ninguém. 

A ideia de que a origem da história reside em uma pessoa, o autor, cujas 

vivências e concepções se refletem de modo mais ou menos explícito em suas 

obras, surge no final da Idade Média, com os primórdios do capitalismo e junto com 

o empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, e vai pouco a 

pouco se tornando dominante entre os críticos e os próprios escritores. Daí a 

abundância de biografias, entrevistas, diários, diz Barthes, que procuram fundir vida 

e obra. 

 

A explicação da obra é sempre buscada do lado de quem a produziu, como 
se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre 
afinal a voz de uma só pessoa, o autor, a revelar a sua “confidência” 
(BARTHES, 2004, p. 58).  

 

Porém, continua Barthes, muitos escritores, Mallarmé em primeiro lugar, já 

desmistificaram essa ideia, explicando que quem se põe em uma obra é a própria 

linguagem e não uma pessoa, da qual a obra seria um reflexo mais ou menos 

disfarçado: 

 

Mallarmé, sem dúvida o primeiro, viu e previu em toda a sua amplitude a 
necessidade de colocar a própria linguagem no lugar daquele que era até 
então considerado seu proprietário; para ele, como para nós, é a linguagem 
que fala, não o autor; escrever é, através de uma impessoalidade prévia – 
que não se deve em momento algum confundir com a objetividade 
castradora do romancista realista –, atingir esse ponto em que só a 
linguagem age, “performa”, e não “eu”: toda a poética de Mallarmé consiste 
em suprimir o autor em proveito da escritura. (BARTHES, 2004, p. 59). 
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A teoria da enunciação, por sua vez, contribuiu para patentear, no âmbito da 

língua, que “eu” e “tu” são posições de enunciação, que não precisam, 

necessariamente, ser ocupadas por pessoas. Isso permite distinguir o sujeito que 

enuncia – e que, ao mesmo tempo, se enuncia – em um texto literário, do indivíduo 

psicológico que o escreveu, que Barthes chamará, respectivamente, de escriptor e 

de autor. 

 

Lingüisticamente, o autor nunca é mais do que aquele que escreve, assim 
como “eu” outra coisa não é senão aquele que diz “eu”: a linguagem 
conhece um “sujeito”, não uma “pessoa”, e esse sujeito, vazio fora da 
enunciação que o define, basta para “sustentar” a linguagem, isto é, para 
exauri-la. (BARTHES, 2004, p. 60). 

 

Isso modifica totalmente, prossegue Barthes, a maneira de perceber e de 

produzir os escritos modernos. A começar pelo tempo. O autor existe antes do livro 

que gera, e lhe transmite suas características, como a um filho. Essa relação 

genética é, simultaneamente, uma relação de exterioridade: temos duas coisas 

diferentes, o autor e o livro, que, por mais que seja tomado como um reflexo dele, 

lhe é exterior. O sujeito da enunciação, ao contrário, só existe junto com a própria 

enunciação; não pode ser anterior a ela, de modo que não há mais descompasso 

entre enunciado e enunciação. O texto só pode se fazer no aqui e no agora, no 

presente da enunciação: 

 

O escriptor moderno nasce ao mesmo tempo que seu texto; não é, de forma 
alguma, dotado de um ser que precedesse ou excedesse a sua escritura, 
não é em nada o sujeito de que o seu livro fosse o predicado; outro tempo 
não há senão o da enunciação, e todo texto é escrito eternamente aqui e 
agora. (BARTHES, 2004, p. 61). 

 

Essa simultaneidade do sujeito e de seu texto derruba a ideia da literatura 

como representação do mundo. Escrever não significa o ato de representar o 

mundo, mas poderia, antes, ser comparado ao que os linguistas denominam o ato 

de fala performático, que não designa nada além do próprio ato de proferir. Quando 

o autor sai de cena, a ideia de representação perde o sentido e a origem da obra 

torna-se a própria linguagem ou “exatamente o que sem cessar questiona toda 

origem” (BARTHES, 2004, p. 61). 
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O texto não pertence ao autor, mas é um “tecido de citações, oriundo dos mil 

focos da cultura” (BARTHES, 2004, p. 62); mesmo o que o autor pretende exprimir é 

um mosaico de tudo o que já se produziu anteriormente, de toda a literatura anterior, 

de todas as culturas.  

 

O escriptor já não possui em si paixões, humores, sentimentos, impressões, 
mas esse imenso dicionário de onde retira uma escritura que não pode ter 
parada: a vida nunca faz outra coisa senão imitar o livro, e esse mesmo livro 
não é mais que um tecido de signos, imitação perdida, infinitamente 
recuada. (BARTHES, 2004, p. 62). 

 

Se o sujeito da escrita não é mais uma pessoa e se seu texto não é mais uma 

representação, paralelamente, o “tu” que ele coloca, o leitor, também não é mais 

uma pessoa de carne e osso, mas uma posição de enunciação construída no texto. 

O “tu”, longe de ser uma figura supérflua, será a instância de enunciação em que se 

dará a síntese das múltiplas possibilidades do texto.  

Barthes toma o exemplo da tragédia grega, em que as palavras têm duplo 

significado e cada personagem só percebe um deles, em uma comédia dos erros 

trágica, poderíamos dizer. Quem percebe todos eles e a limitação de cada uma das 

personagens é o leitor. É nele, portanto, que o texto pode se dar em sua 

completude. Sua unidade não está mais, portanto, em sua origem, mas em seu 

destino. É na figura do leitor que se atualizam as suas possibilidades. Mas esse “tu”, 

assim como o “eu”, não é uma pessoa. Nas palavras de Barthes, ele é um ponto de 

fuga construído pela própria escrita, em que todas as suas múltiplas possibilidades 

se reúnem. 

“Eu” e “tu” não são mais, assim, pessoas psicológicas, tudo se resolve no 

próprio texto, não sendo mais possível separar o sujeito, seu objeto e o receptor. É 

por sua intencionalidade não ser mais a origem e a garantia do sentido do texto que 

o autor, pessoa psicológica, morre. O sentido de uma obra literária se tece não em 

um indivíduo que está fora dela – embora, de fato, ele a tenha escrito, mas nas 

relações entre um “eu” e um “tu” que se tramam no interior da própria obra e que são 

sempre, por isso, atuais, entendendo por isso que estão sempre no aqui e agora do 

texto. 
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3.2.1 “Realismo” versus “subjetivismo” 

 

 

Quando, em dado momento do artigo que vimos comentando, Barthes opõe a 

linguagem “performativa”, semelhante, acreditamos, ao que Meschonnic chama de 

“subjetivação radical do discurso”, à “objetividade castradora do romance realista”, 

ele indica um ponto que será importante para nosso trabalho: o surgimento, nos 

romances, da escrita que se quer subjetiva e não descritiva da realidade, como 

propunha o paradigma dos romances realistas e naturalistas do século XIX, ao qual 

irá se opor o paradigma da presença do sujeito nos romances a partir do final desse 

mesmo século, do qual Grande sertão: veredas é exemplar. 

Da perspectiva assumida tanto por ele como por Meschonnic, a chave para 

entendermos a diferença fundamental entre esses dois tipos de romance consiste no 

modo como o sujeito se constrói nele. A presença ou a eliminação do sujeito da 

escrita associa-se aos gêneros textuais e vincula-se também, naturalmente, a 

fatores históricos e culturais. 

 

 

3.2.1.1 O realismo 

 

 

O surgimento do realismo na França coincide com o desenvolvimento tanto 

de uma concepção da história que se propõe a dar conta da totalidade da realidade 

apoiando-se em documentos, quanto de uma ciência que se pauta pela observação 

precisa e pela experimentação, ambas isentando-se, ou ao menos pretendendo 

isentar-se, de impor aos fatos juízos de valor. 

Esses ideais serão igualmente assimilados, de modo geral, pelos escritores 

realistas, que pregarão a não intervenção absoluta do escritor em suas narrativas e 

a apresentação objetiva dos aspectos e tipos da sociedade por eles escolhidos. É 

conhecida a ambição de Balzac de “fazer concorrência ao registro civil”, pintando, 

como secretário da sociedade francesa de sua época, a história de seus costumes 

(GERSHMAN; WHITWORTH, 1971, p. 231), e as muitas reivindicações de 

imparcialidade narrativa dos escritores desse período. Stendhal, dirigindo-se ao 

leitor de O vermelho e o negro, define o romance como “um espelho que é levado 
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por uma grande estrada” e que “umas vezes reflete aos vossos olhos o azul dos 

céus e outras a lama da estrada”, o autor sendo apenas aquele que “carrega o 

espelho nas costas” (STENDHAL, 1979, p. 341-342). E Flaubert luta abertamente 

contra o lirismo e a presença do autor na própria obra, para que o real possa ser 

simplesmente representado e não julgado. Ele diz: “Nenhum lirismo, nenhuma 

reflexão, personalidade do autor ausente. Será triste de ler; haverá coisas atrozes de 

miséria e fetidez” (FLAUBERT apud GAUVIN, 2004, p. 181). 

O procedimento geral de escrita dos realistas funda-se em um modo particular 

de enunciação que não por acaso Benveniste chamará de histórico. Afinal, contar o 

passado acreditando que se pode apreender os fatos em si mesmos, 

“objetivamente”, é, como apontamos, característica de um tipo particular de história, 

nascida também no século XIX, em que o historiador se constitui em seu discurso 

como aquele que se ausenta dele, retirando de seu enunciado todas as marcas do 

eu. É Barthes que nos explica esse movimento: 

 

Em nível de discurso, a objetividade – ou carência dos signos do enunciante 
– aparece assim como uma forma particular de imaginário, o produto do que 
se poderia chamar de ilusão referencial, visto que o historiador pretende 
deixar o referente falar por si só. Essa ilusão não é exclusiva do discurso 
histórico: quantos romancistas – na época realista – imaginam ser 
“objetivos” porque suprimem no discurso os signos do eu! A lingüística e a 
psicanálise conjugadas deixam-nos hoje muito mais lúcidos com relação a 
uma enunciação privativa: sabemos que as carências dos signos são 
também significantes. (BARTHES, 2004, p. 169). 

 

Ele acrescenta ainda que, assim como elimina as marcas do sujeito que 

enuncia, os discursos que se pretendem objetivos só conhecem, por assim dizer, um 

esquema semântico de dois termos, o referente – a “realidade” – e o significante, 

como se este último pudesse “copiar” diretamente a “realidade”, sem a mediação de 

um conceito, sem a mediação do significado, enquanto, na verdade, os fatos reais 

só ganham sentido no interior de um discurso. 

O discurso histórico, acreditando que o fato pode ser exprimido diretamente 

pelo significante, acaba, na verdade, confundindo referente externo e significado, 

apresentando este último como sendo o próprio referente. É isso, diz Barthes, que 

produz o que ele chama de “efeito de real”: 

 

Em outros termos, na história “objetiva”, o “real” nunca é mais do que um 
significado não formulado, abrigado atrás da onipotência aparente do 
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referente. Essa situação define o que se poderia chamar de efeito de real. 
(BARTHES, 2004, p. 178). 

 

Embora partilhando esses mesmos ideais, os escritores realistas têm 

consciência de que esse efeito é construído pela linguagem. Maupassant já falava 

do artifício da neutralidade realista, que apreende a lógica dos fatos e não os 

incontáveis acontecimentos de nosso dia a dia, embora crie essa ilusão com 

procedimentos da escrita. 

 

Fazer verdadeiro consiste então em dar a ilusão completa do verdadeiro, 
seguindo a lógica comum dos fatos, e não em transcrevê-los servilmente no 
alvoroço de sua sucessão. Concluo que os realistas de talento deveriam se 
chamar mais exatamente ilusionistas. (MAUPASSANT apud GAUVIN, 2004, 
p. 169). 

 

 Mais ainda, esses escritores têm consciência da impossibilidade de eliminar 

totalmente as marcas de presença do sujeito no texto. Assim, Flaubert – talvez o 

mais “subjetivo” dos autores realistas diz: “Eu sempre me proibi de colocar o que 

quer que fosse de mim mesmo em minha obra e, contudo, coloquei muito” 

(FLAUBERT35 apud GAUVIN, 2004, p. 181).  

Esse “eu mesmo” de que ele fala já não é o “eu” pessoa psicológica, mas está 

incorporado a seu texto, como se pode facilmente verificar em Madame Bovary, 

onde a visão da personagem invade o texto. E mesmo em Balzac, sempre apontado 

como o realista por excelência, encontramos marcas de subjetividade, como ironia e 

juízos de valor. 

Tais marcas, porém, estão envolvidas em um sistema em que o narrador 

ainda conserva uma posição de observador externo; assim, mesmo que ceda a 

palavra a suas personagens ou adote seus pontos de vista, isso não entra em 

conflito com sua “objetividade”, antes a confirma, pois o “eu” das personagens só 

pode se manifestar no interior do espaço que lhe é cedido pelo narrador para, por 

assim dizer, compor o mundo que ele está construindo, mas não para os pôr 

enquanto sujeitos. 

Nos romances que se enquadram no chamado “sistema do sujeito”, acontece 

o inverso. Não é por serem subjetivos que tais textos se abstêm de qualquer tipo de 

referencialidade. Mas ela é inseparável do sujeito que a constrói e se constrói no 

texto. 

                                                 
35

 Carta a Louise Colet, 15 de agosto de 1946. 
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Assim, Grande sertão: veredas, como apresentamos no Capítulo 1, é 

totalmente fincado na realidade social e geográfica sertaneja; contudo, nada ali é 

externo ao sujeito Riobaldo Tatarana, que se tece na narrativa. Aqui, o objetivo é 

absorvido pelo subjetivo; ali, o subjetivo enquadra-se na pintura objetiva.  

Do ponto de vista desenvolvido por Meschonnic, tanto os romances 

“objetivos” quantos os romances “subjetivos” possuem ritmo, uma vez que ambos 

são movimentos do sujeito no texto, embora um se constitua ocultando-se e o outro, 

revelando-se, pois, diz ele, as condições de observação são sempre 

“inseparavelmente subjetivo-objetivas” (MESCHONNIC, 1982, p. 78-79). “A escrita 

impessoal”, diz ainda o mesmo autor, “não é, pois, a escrita de um sujeito zero, nem, 

ingenuamente, o emprego da „terceira pessoa‟” (MESCHONNIC, 1982, p. 89). 

Estamos frente a diferentes modos de construção do sentido – e não a modos 

de construção da verdade –, que pertencem a épocas históricas particulares e se 

submetem a convenções literárias próprias. 

 A historicidade é, devemos sublinhar, outro aspecto incontornável do ritmo 

apontado por Meschonnic. Enquanto a teoria do signo opera com bipartições 

axiomáticas – forma e conteúdo, significante e significado, poesia e prosa –, a teoria 

do discurso, que tem o sujeito em seu cerne, inclui obrigatoriamente a história. 

Apenas porque está situado na história, diz Meschonnic, e sofre suas injunções, é 

que um discurso torna-se sistema, e não um amálgama de particularidades: 

 

A especificidade literária, poética, é pois o máximo de injunções (variáveis 
segundo a dimensão, o “gênero”) que um discurso possa produzir. Apenas 
uma história – nem uma consciência, nem uma intenção – pode fazer com 
que um discurso seja sistema. O sistema do eu não é nem liberdade, nem 
vontade, nem escolha, nem recusa. Ele não é o querer dizer. É impreditível, 
como tudo o que é história, e, como ela, fornece a posteriori teleologias 
fáceis. (MESCHONNIC, 1982, p. 86). 

 

Eis outro modo de dizer que subjetividade não se confunde com subjetivismo. 

A historicidade faz parte de qualquer prática de linguagem e a compreensão 

de um escrito literário passa pela compreensão do universo histórico de que 

participa, não porque ele o determina mecanicamente, mas porque suas injunções o 

constituem. A história, assim como o sujeito, se constrói no próprio texto. 

É ao abordar a conceitualização da poesia e da prosa como o negativo uma 

da outra – para denunciá-las como mais uma das cisões da teoria do signo –, que 

Meschonnic põe em debate a questão da necessária historicidade dos discursos. 
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A teoria do signo, que define a prosa como não-poesia, coloca-as como dois 

gêneros distintos válidos para todo e qualquer tempo. Ora, reflete Meschonnic, 

quando pensadas como discurso e não como grandes formas absolutas, as prosas e 

as poesias – pois há diferentes prosas e diferentes poesias – são historicamente 

situadas. Se a língua pode ser pensada, pela teoria do signo, como um sistema em 

si e por si mesmo, isso não acontece com o discurso, que é sempre constituído e 

constituidor de certo sujeito e, assim, obrigatoriamente partícipe de sua época. De 

forma que, continua ele, se no século XVIII na França a Plêiade se afasta de Marot, 

buscando fora da língua popular os materiais para a poesia, Pushkin, na Rússia do 

início do século XIX, ao contrário, afasta-se do erudito e vai buscar a inovação na 

língua popular (MESCHONNIC, 1982, p. 397). 

Do mesmo modo, a maneira de pensar a relação entre poesia, prosa e língua 

falada, explica ele, muda de cultura para cultura. Não é em toda parte que a língua 

falada é assimilada, como geralmente acontece na França, à prosa; a tradição 

inglesa, que trabalha a relação da língua falada com a poesia, distingue a fala da 

prosa (MESCHONNIC, 1982, p. 405). “As culturas invertem os valores”, diz 

Meschonnic, após apontar que “a ousadia é, a cada vez, outra” (MESCHONNIC, 

1982, p. 397).  

Um escrito incorpora, assim, as injunções de seu tempo, quer se trate de um 

original ou de uma tradução, embora no interior de uma mesma convenção existam 

maneiras distintas de se construir o sujeito e, assim, ritmos particulares a cada autor 

e obra. 

 Avaliar as traduções de um romance como Grande sertão: veredas, que tem 

a oralidade em seu cerne – se, com Meschonnic, chamarmos de oralidade o ritmo 

específico dos escritos em que sujeito, escrita e mundo se fazem simultaneamente –

, exige, assim, necessariamente, considerá-las de um ponto de vista que permita 

perceber seu ritmo. 

E será mais uma vez Meschonnic que proporá parâmetros – e não categorias 

– que podem ser profícuos no exame de traduções literárias, pois se trata sempre de 

conservar a literalidade do texto, no caso de Grande sertão: veredas, sua oralidade, 

e não de cindi-lo em diferentes partes que devem ser mantidas cada uma por si, 

sem que se leve em conta o sentido que formam com suas relações. O que seria 

considerar, no fundo, que o ritmo está em tal ou qual ponto, e não no todo. Trata-se, 
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sempre, diz Meschonnic, de conservar a poética do texto e, para isso, não podemos 

nos valer dos dualismos da teoria do signo.  

Em primeiro lugar, diz ele, cabe historicizar as traduções, ou seja, perceber 

que, assim como o autor está em sua época, os tradutores inserem-se igualmente 

na deles e que o acesso à língua só é possível através das ideias que eles têm 

sobre a língua, ideias que são, fatalmente, históricas. 

 

[A língua] só é acessível através das maneiras de falar da língua: as ideias, 
do tradutor ou de quem quer que seja, sobre a língua. E estas ideias são 
sempre históricas. Elas constituem uma grade, à qual não se pode escapar. 
A primeira ilusão que esta grade produz é fazer crer que ela não existe. 
Todo modelo linguístico participa disto. Sendo invisível, passa pela natureza 
das coisas. É o que ocorre com o modelo dualista do signo, nesse caso. 
(MESCHONNIC, 2010, p. 42). 

 

O tradutor insere necessariamente suas ideias sobre a língua em sua 

tradução e são elas que se destacam, em primeiro lugar, em seu texto: 

 

É, pois, tanto em suas próprias ideias da linguagem quanto no texto que 
deve trabalhar o tradutor. Ele as inscreve em sua tradução tanto ou mais do 
que sua compreensão do texto. São elas, através de sua tradução, que 
vemos primeiro. Quanto mais ele as esconde ou recusa vê-las, mais ele as 
mostra. Elas constituem um meio metaliterário e metalinguístico que se 
interpõe entre o texto e a tradução (MESCHONNIC, 2010, p. 42). 

 

Esse “meio metaliterário” que se interpõe entre original e tradução através do 

tradutor é a “cultura”, ou seja, todo o imaginário sobre o “literário” de uma época, que 

tanto mais se imporá ao tradutor quanto menos ele tiver consciência dele: 

 

Este meio composto, mal conhecido, mal dominado, é o gosto, a cultura, a 
situação do tradutor. Todos os clichês sobre o fundo e a forma, a prosa e a 
poesia, o escrito e o oral, o gênio das línguas, formam a matéria ideológica 
deste magma, os mitos da linguagem que alguns tomam por uma 
transparência. (MESCHONNIC, 2010, p. 42-43). 

 

De modo que podemos dizer que também a “subjetividade tradutória” não se 

percebe fora do texto, na pessoa psicológica do tradutor, mas pode ser constatada 

no próprio modo como ele constrói sua tradução. 

Em segundo lugar, cabe refletir sobre as traduções da perspectiva do ritmo, 

tentando perceber como os tradutores deram conta da poética do original, ou seja, 

como o resgataram – ou não – em sua língua. 
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Porém, no que consiste traduzir o ritmo em sua poética? Apresentaremos 

alguns exemplos fornecidos por Meschonnic, que nos servirão, mais adiante, para 

entender as traduções de Grande sertão: veredas. 

 

 

3.3 O ritmo na prática 

 

 

Em A poética do traduzir, Meschonnic dá um exemplo simples para mostrar a 

diferença entre uma tradução que considera a língua e uma tradução que considera 

o discurso. 

Ele toma a frase de uma das sentinelas em Hamlet: “I think I hear them” (I, 1, 

14). Mesmo aqueles que têm um conhecimento básico de inglês sabem, diz ele, que 

o that pode ser suprimido de tal frase e que sua tradução coloca, pois, 

aparentemente, um mero problema de língua, de estilística comparada. 

Assim, François-Victor Hugo e Yves Bonnefoy reintroduzem o que em suas 

versões francesas, o primeiro escrevendo “„Je crois que je les entends‟ (Creio que os 

ouço)”, e o segundo acrescentando o modalizador oral bien: “„Je crois bien que je les 

entends‟ (Creio bem que os ouço)” (MESCHONNIC, 2010, p. 56). 

A essas duas traduções semanticamente corretas, Meschonnic oporá a 

versão de Raymond Lepoutre, para a encenação de A. Vitez, que omite o “que” e o 

substitui por uma vírgula, “je crois, je l‟entends”, criando uma pausa que obriga a 

frase a ser entoada de um modo completamente diferente: 

 

Ele substituiu o que por uma vírgula, a sintaxe pelo ritmo – uma pausa, um 
suspense. Esta não é mais a língua. É o discurso. O tradutor criou um 
problema novo. Note-se, antes de condenar o barbarismo segundo o 
francês escrito, que é uma sintaxe de teatro, de oralidade: a sintaxe está aí, 
mas sob uma outra forma. Oral. (MESCHONNIC, 2010, p. 56). 

 

Meschonnic não alonga, aqui, seus argumentos, mas suas colocações dão 

margem a algumas reflexões. Os dois primeiros tradutores obedeceram à sintaxe 

usual do francês, Yves Bonnefoy tentando com o modalizador bien aproximar-se do 

modo como um “francês médio” diria tal frase. Dessa forma, poderíamos dizer que 

ambos tentam naturalizá-la, ao passo que Lepoutre, coordenando-as 

assindeticamente, desestrutura essa entoação costumeira, impõe uma suspensão 
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que obriga a uma leitura “antinatural”, quer essa leitura seja apenas silenciosa, quer 

passe pela enunciação concreta de um ator. Por isso ela não é “falada”, é oral, no 

sentido que Meschonnic precisa na mesma Poética do traduzir:  

 

A partir do ritmo como organização subjetiva de uma historicidade, pode-se 
distinguir o falado e o oral. Não há, pois, mais o modelo binário do signo, o 
oral e o escrito, no padrão da voz e na escritura. Mas um modelo triplo, o 
falado, o escrito e o oral. O oral é compreendido como um primado do ritmo 
e da prosódia na enunciação. Ele compõe uma semântica particular. 
(MESCHONNIC, 2010, p. 62). 

 

Esse exemplo ilustra de modo concreto por que Guimarães Rosa – e com ele, 

como vimos, muitos escritores do movimento da “língua falada” – insiste em 

distinguir sua escrita do “monstro morto” que é a língua comum. Novos sentidos se 

constroem com deslocamentos e não com mímese. 

Para comentar mais detalhadamente a tradução de Lepoutre, temos de 

recorrer ao conceito de ritmo retomando mais uma vez as observações de H. 

Meschonnic, para quem o ritmo não é meramente a “batida” do verso, o retorno 

marcado pela metrificação de um tempo forte. Ele é uma distribuição singular de um 

conjunto de acentos que põe em jogo tanto a prosódia, quanto o semântico e o 

sintático (MESCHONNIC; DESSONS, 1998, p. 119-176).  

“Je crois, je les entends”, recorrendo à parataxe, manifestada pela vírgula, 

impõe uma suspensão e o surgimento consequente de um acento forte em crois. 

Mais ainda, o je inaugurando a segunda oração coordenada assindética, em razão 

de sua posição após a pausa (note-se que ele fica átono na sequencia “je crois que 

je les”), ganha um “acento de ataque” criando assim um eco com o primeiro je. 

Desse modo, a frase “I think I hear them”, traduzida por François-Victor Hugo numa 

frase subordinada marcada por um só acento final dominante, encontra-se na versão 

de Lepoutre dotada de dois acentos principais, sem contar o reforço do jogo de 

acentos dos pronomes sujeitos: solução sem dúvida mais próxima do original inglês. 

A solução de Yves Bonnefoy parece intermediária: acrescentando um advérbio 

fortemente modalizador, bien, ele quebra a sequência sintática, atrasando o 

surgimento da conjunção que, permitindo assim uma acentuação secundária. Por 

isso, conclui Meschonnic, Bonnefoy “acrescenta a isto [à tradução de Hugo] um 

pouco” (MESCHONNIC, 2010, p. 56). 
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Não visamos retomar a notação da acentuação, bastante técnica, à qual 

recorre H. Meschonnic, mas o exemplo das traduções dessa fala de Hamlet permite 

apresentar três orientações de tradução: uma que se faz pela língua (respeito da 

gramática, explicitação das relações sintáticas, frase equilibrada sintática e 

semanticamente), outra que se faz pela introdução de um elemento naturalizador (a 

frase tal como ela poderia ser pronunciada num francês falado, com a introdução de 

bien), e enfim outra que visa a conservação do ritmo da frase (apesar de ela não 

facilitar a entoação e romper com a evidência do sentido).  

Essa oposição entre modos de tradução, um que privilegia o semântico em 

detrimento do rítmico, outro que se pauta pela preservação do ritmo, pode ser 

ilustrada por outro exemplo, citado por Meschonnic, de duas passagens também de 

Hamlet, nas traduções de Lepoutre e Bonnefoy respectivamente: 

 

“Semble, Madame! Non: est. Je ne connais pas semble.” (Parece, 
Senhora! Não: é. Eu não conheço parece).  
“Je ne sais pas ce que sembler signifie.” (Eu não sei o que parecer 
significa) (MESCHONNIC, 2010, p. 100-101). 

 

Esses dois casos desvelam como a pontuação significa, e como a prosódia 

de um texto não é algo abstrato, mas algo que se faz pelos acentos e 

deslocamentos sintáticos que criam sentido sem envolver qualquer mímese. Quando 

não criam sentido, essas operações passam a ser simples “formas” no texto. 

É interessante, igualmente, observar como o conceito de ritmo abre uma nova 

perspectiva de tradução, chamando a atenção para a construção de prosódias que 

não podem ser assimiladas nem à métrica nem à fala comum. 

O ritmo, contudo, não se resume à acentuação nem à sintaxe. Meschonnic 

analisa outras passagens da peça de Shakespeare, desta vez do ponto de vista, 

poderíamos dizer, só para usar uma classificação, do léxico. Mas sempre 

destacando o que faz a oralidade do texto original e o modo como as traduções a 

levaram ou não em conta. 

Ele desenvolve seu exame no âmbito de uma reflexão sobre a crítica de 

imprensa referente à tradução de Raymond Lepoutre. 

De um modo geral, a versão de Lepoutre foi criticada por não ser “distinta” 

como a de Gide. Não, diz Meschonnic, que a tradução de Gide possa ser assim 
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qualificada, mas ela é considerada canônica pela imprensa, sobretudo por ser “a 

edição da Pléiade” (MESCHONNIC, 2010, p. 92). 

Assim, com uma ironia “segura de si mesma”, que se alimenta unicamente de 

seu “tom” (MESCHONNIC, 2010, p. 92), a crítica do jornal Libération declara, sobre 

a tradução de Lepoutre da famosa frase “Something is rotten in the State of 

Denmark”: 

 

“[A] célebre réplica de Marcellus da cena 5 do 1º Ato foi traduzida pelo 
saudoso Gide „il y a quelque chose de pourri dans le royaume de 
Dannemark‟ (há alguma coisa de podre no reino da Dinamarca). Com o 
lamentável Lepoutre ela se torna: „Quelque chose est pourri dans l’État de 
Danemark‟ (Alguma coisa está podre no Estado da Dinamarca). Good idea, 
ol‟chap! (Boa idéia, velho!). Substituir „reino‟ por „Estado‟, isso realmente 
produz um efeito furiosamente moderno!” (Libération apud MESCHONNIC, 
1999, p. 231). 

 

Porém, esclarece Meschonnic, além de se enganar de cena – trata-se da 

cena 4 e não da cena 5 – o crítico do Libération não foi buscar a frase de 

Shakespeare, “Something is rotten in the State of Denmark”. (MESCHONNIC, 1999, 

p. 231), em que se lê “Estado” e não “reino”. Desse modo, a escolha de Lepoutre 

não é um modernismo, como diz o jornal, mas uma retomada do texto original, e 

deve ser avaliada em termos da oralidade do texto, ao invés de ser rejeitada 

simplesmente porque se opôs a uma tradução canônica. 

O termo state, com ou sem maiúscula, explica Meschonnic, é recorrente 

nessa peça, percorrendo desde o “estado do país até o transtorno do Estado, 

passando pelo estado de Hamlet” (MESCHONNIC, 2010, p. 94). Trata-se, pois, de 

uma palavra fundamental na constituição de seu ritmo.  

Ela é, porém, vertida, nas nove edições francesas arroladas por Meschonnic 

(2010, p. 92-93, notas 11 a 19), dos mais diferentes modos, entre os quais 

gouvernement (governo), royaume (reino), époque (época), heure (hora), temps 

(tempo), jours (dias) e até mesmo, às vezes, état (estado), a ponto de se acreditar 

“que cada tradutor tivesse traduzido um texto diferente” (MESCHONNIC, 2010, p. 

94). O que se perde com isso, continua ele, não é “nem tanto o sentido das 

palavras”, mas “o ritmo do sentido” (MESCHONNIC, 2010, p. 95).  

Ele nota, ainda, que não se pode julgar a tradução de um verso, ainda mais 

de um verso célebre, de forma isolada, pois a tendência será considerar melhor a 

versão consagrada, à qual já se habituou. Ao contrário, deve-se julgar como tal 
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verso ecoa – para retomar o termo de Augusto de Campos para se referir aos “dês” 

de Grande sertão: veredas – no restante do texto. Só assim se resgata, na tradução, 

o poético. A tradução de state por estado não é, pois, “frescura” ou, nos termos de 

Meschonnic, “distinção”: “A contratradição, pode-se vê-la como distinção. Mas ela 

tem antes um efeito poético: procurar os valores do original, mais fortes que a 

edulcoração costumeira” (MESCHONNIC, 2010, p. 95). 

Ele mostra, também, que uma ruptura sintática pode ser válida no âmbito do 

discurso quando ela serve para compor o sentido do texto, e não, 

consequentemente, quando é simples “estilo”, forma separada de conteúdo. Quando 

Lepoutre, em vez de traduzir “I have seen nothing” por “Je n‟ai rien vu”, escolhe “Je 

n‟ai vu rien” (MESCHONNIC, 2010, p. 98), ele faz com que – a explicação é nossa – 

se crie uma pausa entre je n’ai vu e rien. Assim, vu e rien serão acentuados e n’ai 

receberá um contra-acento: Je n‟ai vu // rien. Isso muda sutilmente o sentido da 

frase, pois se afirma que alguma coisa foi vista mas que essa coisa é... nada. A 

ordem gramatical corriqueira, por não ter acentos que se destaquem desse modo e, 

portanto, por não surpreender, não deslocar o sentido a que se está acostumado, 

faz com que não se preste nenhuma atenção especial a ela. 

Esse exemplo lembra, tanto pela temática do “ver nada” como pelo 

deslocamento, o trecho de Grande sertão: veredas que Guimarães Rosa discute 

com seu tradutor alemão e que citamos no Capítulo 2: “E qualquer coisa que não 

vinha. Não vendo estranha coisa de se ver” (GS:V, p. 421). 

Meschonnic comenta ainda a tendência de “poetizar” o texto verificada em 

algumas das versões de Hamlet para o francês. Ele ilustra com a seguinte imagem: 

“No, nor the fruitfull river in the eye”, que se torna, em Bonnefoy, “„ni les fleuves 

intarissables nés des yeux seuls‟ (nem os rios inexauríveis nascidos dos olhos sós)”, 

em François-Victor Hugo, “„Le ruisseau intarissable qui inonde les yeux‟ (o ribeirão 

inexaurível que inunda os olhos)”, em Gide, “„le ruissellement des pleurs‟ (o jorrar 

dos prantos)” e, em Jean-Michel Déprats, “„la prodigue rivière dans l‟oeil‟ (o pródigo 

rio nos olhos)” (MESCHONNIC, 2010, p. 104). 

A “poetização” se faz a partir da escolha de palavras consideradas “literárias”, 

como o adjetivo intarissable, e das combinações comumente associadas à ideia 

corrente de poesia, como inonde les yeux. Além disso, há uma forte tendência de se 

explicar a imagem recorrendo-se a uma representação poeticamente banal, como no 

caso de Gide, le ruissellement des pleurs. Por essa razão Meschonnic louva a 
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versão de Lepoutre, que não apelou para esse vocabulário “erudito” e sustentou sua 

estranheza escrevendo: “„non, ni la rivière fertile dans l‟oeil‟ (Não, nem o rio fértil nos 

olhos)” (MESCHONNIC, 2010, p. 104). 

As mesmas considerações podem ser feitas com relação às diferentes 

traduções de outra imagem de Hamlet citada por Meschonnic. “When chuchyards 

yawn” (III, 2, 367) é ou “poetizada”, quando se escolhem palavras mais “literárias” 

para traduzi-la, ou explicada, quando o tradutor tenta lhe dar uma “lógica”. Assim, 

Hugo troca chuchyards (cemitérios) por tombes (tumbas), escrevendo: “„où les 

tombes bâillent‟ (onde as tumbas bocejam)”, e Bonnefoy, adotando sua solução, 

ainda explica: “„l‟heure des tombes qui s‟ouvrent‟ (a hora das tumbas que se 

abrem)”. Gide também acrescenta uma explicação quando fala das tampas que 

bocejam: “„où bâillent les couvercles des cimetières‟ (onde bocejam as tampas dos 

cemitérios)”. E é mais uma vez Lepoutre, declara Meschonnic, que mantém a 

concretude da metáfora, sem explicação e sem poetização: “„quand les cimetières 

bâillent‟ (quando os cemitérios bocejam)” (MESCHONNIC, 2010, p. 98). Essa 

“poetização às custas da poesia” (MESCHONNIC, 2010, p. 104), como tão bem 

sintetiza Meschonnic, é um dos pontos em que mais se pode constatar a confusão 

entre ritmo, tal como definido por ele, e ritmo no sentido tradicional, ligado a imagens 

e palavras convencionalmente literárias.  

Poderíamos multiplicar os exemplos dados por esse crítico, mas acreditamos 

que isso já basta para ilustrar o modo como o ritmo pode ser pensado fora dos 

moldes da “teoria do signo”, que restringe a poesia a métrica, rima e imagens. 

Cabe-nos, agora, pensar as traduções de Grande sertão: veredas com base 

nesses princípios, o que faremos em duas etapas, nos Capítulos 4 e 5. No Capítulo 

4, vamos situar as duas versões francesas de Grande sertão: veredas nas suas 

respectivas épocas históricas e, finalmente, no Capítulo 5, passaremos à sua análise 

comparativa, com o objetivo de verificar que ritmo cada um dos tradutores conseguiu 

imprimir à sua versão. 
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CAPÍTULO 4 – DOIS HORIZONTES LITERÁRIOS 

 

 

A primeira versão francesa de Grande sertão: veredas, publicada em 1965 

sob o título de Diadorim, não goza, atualmente, de grande reputação. Isso se deve, 

em primeiro lugar, ao fato de ter havido, quase 30 anos depois, em 1991, uma 

retradução da obra, o que parece implicar, por si só, a falência da primeira.  

De fato, Claude Zylberstein, editor da coleção em que foi publicada a versão 

dos anos 1990, “Domaine Étranger 10/18”, da Editora Albin Michel, casa 

responsável também pela primeira tradução, ao decidir que Grande sertão: veredas 

seria o livro lançado para comemorar os 15 anos da coleção, justifica o 

empreendimento dizendo que “essa obra-prima da literatura sul-americana merecia 

uma nova chance junto ao público francês” (ZYLBERSTEIN apud PAGÈS, 1995, p. 

22). 

O artigo de Benedito Nunes (1976), que critica essa tradução logo após seu 

lançamento, parece também pesar para corroborar essa opinião, tendo-se tornado 

quase a palavra final sobre ela. No entanto, os artigos que acolheram a obra quando 

de seu lançamento na França não pouparam elogios à tradução, e houve, também 

na época, um artigo de Paulo Rónai em que ele, ponderando os méritos das 

traduções francesa e alemã do romance, destaca o fato de ambas terem vencido “o 

primeiro dos testes, o da impressão de conjunto”, já que é “impossível terminar-lhes 

a leitura sem que se fique subjugado pela poderosa originalidade da obra” (RÓNAI, 

1965a).  

Mais do que ao artigo de Benedito Nunes, porém, essa desconfiança parece 

se dever à ideia, que se tornou corriqueira, da existência de uma evolução temporal 

das traduções, segundo a qual a retradução de uma obra seria quase predestinada 

a ser superior às suas antecessoras. 

Antoine Berman, por exemplo, invocando a conhecida tripartição das 

traduções feita por Goethe – segundo a qual a primeira versão de uma obra, visando 

apresentá-la ao público, ganharia em ser realizada de um modo simples, a segunda 

seria uma apropriação dela por parte da cultura de chegada, que a reescreveria 

observando os cânones de sua própria literatura ou parodiando-a, e a terceira, 

finalmente, seria a tradução no sentido estrito do termo, que procuraria identificar-se 
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com o original – , assimila os três modos de tradução explicitados pelo poeta a uma 

evolução temporal. Goethe, diz ele, “em seu Divã oriental-ocidental, apresenta três 

modos de traduções que se equiparam às suas épocas” (BERMAN, 1990, p. 4). A 

existência de uma progressão das traduções é ainda reafirmada pelo mesmo crítico 

poucas linhas depois, quando ele identifica a tríade de Goethe com a dialética do 

idealismo alemão, em que tudo caminha em direção a uma finalidade última: “O 

esquema triádico de Goethe corresponde grosso modo à dialética do idealismo 

alemão, segundo a qual, como disse uma vez Novalis, „todo começo é canhestro‟” 

(BERMAN, 1990, p. 4). 

Essa convicção, contudo, mostra-se equivocada já em seus fundamentos. A 

afirmação de Goethe não envolve qualquer representação de progresso, como nota 

o filósofo, especialista em letras germânicas, Jean Lacoste, em artigo que aborda a 

relação desse poeta com a tradução. Ele recoloca a “tríade tradutória” em seu 

contexto histórico e linguístico, lembrando que se referia particularmente à poesia 

persa, sobre a qual Goethe se debruçava quando escrevia o Divã oriental-ocidental. 

Ao mesmo tempo que faz o elogio daqueles que traduzem a poesia persa 

conforme os cânones da poesia alemã (segundo modo de tradução), diz Lacoste, 

Goethe destaca o grande serviço prestado pelas traduções em prosa (primeiro modo 

de tradução), que permitem “ter „uma idéia sumária‟ da obra e se familiarizar com o 

conteúdo „histórico, fabuloso ou ético‟ desta, até o momento em que for possível 

„confraternizar-se‟ (sich verbrudern) plenamente com ela” (LACOSTE, 1999, p. 16). 

Os três modos de tradução podem, assim, conviver, de sorte que “a dialética 

aparente dissimula uma simples metamorfose: as etapas posteriores não anulam as 

primeiras, do mesmo modo que a flor não anula a folha na metamorfose das plantas” 

(LACOSTE, 1999, p. 14). 

Desse modo, ao invés de falar de progresso da segunda tradução com 

relação à primeira, preferimos pensar as versões francesas de Grande sertão: 

veredas em seu horizonte histórico, o que nos permitirá entendê-las como partícipes 

das concepções literárias de suas respectivas épocas, embora a realização da 

tradução se deva ao ponto de vista particular de cada tradutor – mais precisamente, 

no caso de Grande sertão: veredas, de sua compreensão da poética do escritor – e, 

consequentemente, dos recursos linguísticos a que recorre para efetivá-la. 

Por isso, neste capítulo, em um primeiro momento desvendaremos o universo 

literário em que as duas traduções foram recepcionadas nos anos 1960 e 1990, a 
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partir das críticas de que foram objeto quando de seu lançamento. Em um segundo 

momento, examinaremos o ponto de vista dos próprios tradutores sobre seu trabalho 

e seu vínculo com o conceito de literatura vigente em seu tempo. 

 

 

4.1 Anos 1960: “uma estranha poesia feita de exotismo”  

 

 

Para entendermos o universo literário que envolve tanto a recepção quanto a 

tradução da primeira versão de Grande sertão: veredas para o francês, vamos nos 

valer não apenas dos artigos que comentam o lançamento dessa obra em 1965, 

como também daqueles que comentam a publicação dos dois primeiros livros de 

Rosa na França, Buriti (1961) e Les nuits du sertão (1962), todas assinadas pelo 

mesmo tradutor, Jean-Jacques Villard.36 

A imprensa não ficou indiferente ao lançamento, em 1961, na França, do 

primeiro livro de Rosa publicado nesse país, Buriti, com três contos do Corpo de 

baile, Dão-Lalalão, O recado do morro e A festa de Manuelzão. 

Grande foi o número de críticas, notas de lançamento e indicações de leitura 

publicadas a respeito dessa obra, não apenas na França, mas também na Suíça, 

Bélgica, Luxemburgo e Canadá, tanto em jornais e revistas de grande circulação, 

como Le Monde e L’express como em jornais regionais e sindicais, como La voix du 

nord, de Lille, ou Syndicats, de Bruxelas, e mesmo o famoso jornal satírico francês 

Le canard enchaîné, além de revistas especializadas, como Arts e Les nouvelles 

littéraires. 

Rosa, então quase completamente desconhecido do público francês, tendo 

um único conto publicado nesse idioma, A hora e a vez de Augusto Matraga, de 

Sagarana, em uma coletânea de contos latino-americanos (ROSA, 1958), é 

apresentado como médico, diplomata e o melhor escritor brasileiro contemporâneo, 

cujo talento poderia agora ser comprovado pela leitura de Buriti. Críticos e leitores 

não puderam deixar de sentir o impacto e o estranhamento do livro, o que provocou 

muito entusiasmo e também alguma, se bem que relativamente pouca, rejeição. 

                                                 
36

 Os artigos consultados fazem parte das resenhas colecionadas por Guimarães Rosa sobre a 
publicação de seus livros na França e encontram-se no Fundo Guimarães Rosa do Instituto de 
Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP). 
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Georges Sion, do Phare, comenta: “Todas as nossas tradições são abaladas, e por 

vezes esse abalo não é agradável. Mas nem por isso é possível negar a força 

misteriosa, a amplitude às vezes cósmica dessa gesta grandiosa” (SION, 1961). 

Pierre Berthier (1961), do La Cité, por sua vez, fala do incômodo que sente o leitor 

ao não conseguir distinguir, nessa obra, reportagem e imaginação, e mesmo George 

Ottino, do Journal de Génève, depois de declarar sua irritação diante da infinidade 

de nomes de plantas e animais que nada dizem ao leitor francês, admite que do livro 

“emana uma estranha poesia feita de exotismo” (1961). 

É quase unânime a opinião de que o escritor passa, do Brasil, uma imagem 

diferente da convencional, associada à música e ao carnaval (TÉNÈZE, 1961) e 

transmitida em filmes como Orfeu negro, de Marcel Camus, que, apresentado em 

sua versão original em português, sem legendas, ganhara a Palma de Ouro no 

Festival de Cannes em 1959.  

Os homens que apresenta são percebidos como muito próximos da natureza, 

mesclando-se a ela, como nas origens da humanidade. “O planalto brasileiro”, 

escreve Louis Dubois, para Le Courrier, “torna-se, ao longo das páginas, o mundo 

inteiro, com o qual se defronta o homem de todos os tempos, de antes do tempo, 

espécie de Adão de antes da queda” (DUBOIS, 1961). Pierre Berthier, por sua vez, 

reforça essa ideia quando fala da descoberta “de uma humanidade que a civilização 

não tocou nem corrompeu” (BERTHIER, 1961). 

A revista especializada Arts corrobora a ideia de o sertão ser o universo 

anterior ao conhecimento do bem e do mal. “Nesse mundo da Gênese”, diz o crítico 

Christian Dedet, “vive uma pequena ovelha franciscana. Para este homem de antes 

da queda, para esse Adão ainda nu, o universo em sua primeira manhã é 

maravilhoso e terrível” (DEDET, 1961). Opinião semelhante é expressa por La 

révolution prolétarienne, que compara o sertão ao paraíso terrestre, sendo que “o 

homem que o habita tem os traços de um Adão que deve inventar e nomear tudo o 

que o rodeia” (“BURITI”, [1961]). 

A profusão de detalhes na descrição da paisagem, da fauna e da flora, em 

particular os incontáveis nomes de plantas e animais que se acumulam ao longo das 

estórias, não passaram despercebidos. Alguns poucos rejeitam com violência essa 

prodigalidade de espécies desconhecidas do leitor europeu, que o deixa 

desacorçoado. Assim, Marie-Pierre Castelnau, reconhecendo a beleza da obra, 

geradora de uma “poesia selvagem e poderosa”, lamenta que o autor tenha querido 
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“empilhar termos exóticos, nomes de animais, de plantas, de lugares, cuja leitura 

torna-se rapidamente enfadonha” (CASTELNAU, 1961; OTTINO, 1961). Muitos, ao 

contrário, deixam-se seduzir por seu efeito encantatório – a palavra é recorrente –, o 

que os faz associar o escritor mineiro ao Virgílio das Bucólicas. A Tribune de 

Génève, em especial, comenta esse aspecto:  

 

mil toques inebriantes, assinatura do primeiro estilo de Virgílio, segundo 
Jean Bayet, devem mergulhar a alma em um estado permanente de 
embriaguez lírica. Do mesmo modo, o autor de „Buriti‟ se vale mais do 
encantamento do que da narrativa para subjugar seu leitor. (RAMONI, 
1962).  

 

A referência a Virgílio traz simultaneamente à baila o deus Pã: “O Pã 

brasileiro, porém”, comenta o mesmo artigo, “é mil vezes mais exuberante que seu 

colega romano: quantos macacos, quantas cacatuas, quantos urubus!” (RAMONI, 

1962). Edmond Vandercammen, da Academia de Letras da Bélgica, também 

ressaltará o “realismo pânico” de Rosa, frisando, como a Tribune de Génève, que 

Buriti se impõe menos pelas estórias que “por uma espécie de realismo lírico e 

pânico, em que cada gesto, cada evocação, cada palavra, estão intrinsecamente 

ligados com o cosmos” (VANDERCAMMEN, 1961). A Feuille d’Avis também aponta 

o “impressionismo pânico” que rege Buriti, por ele “nos mergulhar, de imediato, 

nesse mistério de floresta virgem, em que vegetais, animais, humanos, e a própria 

terra, parecem não conhecer senão uma lei, a do desejo mais elementar, mais 

absoluto” (BURITI, 1961). 

A inclinação “metafísica” do livro, que sempre aponta para um outro plano da 

realidade, indicada pelas epígrafes de Plotino e de Ruysbroeck, foi igualmente 

notada. Em Buriti, as coisas sendo exatamente o que parecem ser lançam para um 

além delas mesmas e, por essa razão, diz Marcel Brion, de Les nouvelles littéraires, 

o livro recusa-se a um leitor superficial: “Apenas aquele que sabe perceber os dois 

planos do real e abarcá-los simultaneamente apreende a equivalência do objeto e de 

sua sombra, e a lição dessa picada traçada através da floresta, que é o Caminho: o 

que os chineses chamam de Tao” (BRION, 1962). 

Esses aspectos dos contos roseanos foram indicados pelo prefaciador desse 

primeiro volume da versão francesa de Corpo de baile, o professor de literatura 

Xavier Domingo, que escolheu como fio condutor a busca pela unidade da obra, que 
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ele compara – imagem retomada por muitos artigos – a um retábulo do sertão à 

maneira de Jerônimo Bosch. 

Segundo ele, apesar de o foco mais evidente ser “esse caos primordial que é 

o sertão”, não apenas cenário, mas verdadeiro protagonista de todas as estórias, 

isso não bastaria para “estruturar organicamente obra tão vasta”, a verdadeira 

unidade sendo dada “por certa concepção de escrita, decorrente da própria natureza 

das relações entre o sertão e o sertanejo”, por uma língua que não é “uma 

vestimenta, um adorno, mas a expressão, necessária em todos os seus detalhes, de 

uma contemplação interior” (DOMINGO, 1961, p. 8). Essa “linguagem da 

contemplação”, continua Xavier Domingo, possibilita, por outro lado, que Guimarães 

Rosa – apesar de todas suas incontáveis referências, físicas e linguísticas, ao sertão 

– escape ao fantasma do regionalismo que espreita toda a literatura latino-

americana.  

Essa linguagem poética que constitui o livro foi percebida por muitos críticos, 

retomando ou não os termos do prefaciador. Christian Dedet, por exemplo, reproduz 

quase literalmente o argumento de Domingo: “Do universal ao particular, contudo, é 

indispensável, para que se inscreva no mundo a sombra projetada de algo que não 

veremos, que do Sertão nasça o Sertanejo, que a partir daí interceda o romancista e 

que entre em jogo sua linguagem da contemplação” (DEDET, 1961). Já Edmond 

Vandercammen, escrevendo para Le soir, pondera: 

 

João Guimarães Rosa roça, por vezes, o pitoresco, mas nunca cai em um 
excesso de regionalismo; seus protagonistas sempre conseguem 
universalizar suas alegrias, suas dores, suas esperanças, seus temores, 
face ao mundo mítico ao qual pertencem de corpo e alma. Sua linguagem, 
devemos ressaltar, é intuitiva, ela exprime toda a magia cósmica. 
(VANDERCAMMEN, 1961).  

 

Jornalistas e críticos franceses, porém, na tentativa de entender um livro tão 

surpreendente, associaram espontaneamente, sem o auxílio de Xavier Domingo, 

Guimarães Rosa a um autor francês muito apreciado na época do lançamento de 

Buriti na França, Jean Giono: “Pensamos irresistivelmente”, diz o France 

observateur, “em Giono, mas aqui o „material‟ é infinitamente mais rico que o de uma 

Provença reconstituída” (DUMUR, 1961). 

Tal associação se fez através da ligação que as personagens das três 

estórias de Buriti guardam com a natureza, o que foi visto como uma volta à terra 
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mãe. Assim, Henri Bonniès, do Nîmes soir, diz: “A terra, o sertão, não é mais um 

objeto, ela acede aqui à sua verdadeira grandeza: volta a ser a terra nutridora, a 

terra que nutre e enriquece a alma daqueles que a percorrem, ela é um ser vivo, ela 

é o Outro sem o qual nenhum amor é possível” (BONNIÈS, 1961). O Syndicats, de 

Bruxelas, manifesta opinião semelhante, afirmando que as personagens, envolvidas 

pelo sertão, retratado com uma “épica luxuriante”, estão “próximas da terra, ávidas 

dos prazeres mais ínfimos e de uma glória primária”; o que faz esse jornal aproximar 

Buriti da chamada Trilogia de Pã de Jean Giono. “Poderíamos ver nessa obra 

abundante”, diz ele, “uma réplica brasileira de certos romances de Giono: Colline, Un 

de Beaumugnes e Regain. Mas o exotismo acrescenta, aqui, um encanto 

suplementar” (J.B., 1961). A revista Arts, por sua vez, vincula ambos os escritores 

pelo seu verbo, capaz de “engendrar céu e terra” (DEDET, 1961). 

Contudo, a frase que se tornou mais famosa a esse respeito foi escrita por 

Yves Berger, do L’express, quando recomenda que se leia Guimarães Rosa, “esse 

Giono multiplicado por dez”, em razão da exuberância, da “grande festa da natureza 

selvagem, música mística e delirante, ritmada por uma imaginação barroca” 

(BERGER, 1961) que é Buriti. 

Gilda Cesário Alvim, correspondente do Jornal do Brasil em Paris nos anos 

1960, em artigo no qual faz considerações sobre a tradução de Buriti – explicando 

que ela própria recusou tal tarefa, por não se sentir capaz “de manipular a língua 

francesa com a habilidade com que Guimarães Rosa manipula a nossa” e, 

guardando por isso todo o respeito pelo trabalho de Jean-Jacques Villard –, também 

remete a Jean Giono, explicando por que, em sua opinião, tal livro só poderia ser 

perfeitamente traduzido com a cooperação do escritor provençal:  

 

A meu ver, um resultado perfeito (tanto quanto possível numa tradução 
dessa ordem) só poderia ser obtido graças a uma colaboração estreita entre 
o próprio Guimarães Rosa (ou um brasileiro bem afim com a sua obra) e um 
escritor francês, um Jean Giono, por exemplo, a quem, aliás, vários críticos 
comparam o autor mineiro a fim de ter um ponto de referência nacional. 
Giono é, de fato, o único escritor francês (que eu conheça) cujos romances 
(os primeiros, pelo menos) são, como o Corpo de baile, uma espécie de 
poema rude e barroco, cuja linguagem, ao mesmo tempo demasiada e 
ríspida, singela e rebuscada, é grávida de todo o peso da terra e do homem 
e de todas as forças misteriosas e primitivas que uma exala, que envolvem 
o outro” (ALVIM, 1961). 

 

Jean Giono parece, assim, ser uma chave para entendermos o universo 

literário que acolheu as obras de Rosa na França dos anos 1960. Detivemo-nos de 
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modo aparentemente desproporcionado no exame de sua escrita porque muitos dos 

elementos que usa de novo inovador serão importantes para entendermos, em 

nosso próximo capítulo, não a escrita de Rosa, mas o modo como os dois tradutores 

de Grande sertão: veredas lidam com os recursos próprios do idioma francês na 

constituição de Riobaldo Tatarana.  

 

 

4.1.1 Sob o signo de Jean Giono  

 

 

Jean Giono (1895-1970) já foi referido no Capítulo 1, quando falamos 

brevemente do amplo movimento que reivindicou a introdução da língua falada na 

escrita não como calco, mas como possibilidade de usar todas as suas variantes e 

recursos, contemporâneos ou arcaicos. Foi um dos autores que se destacaram na 

tentativa de impor como legítimo, em literatura, o falar próprio de sua região natal 

sem, contudo, folclorizá-lo. 

Seu primeiro romance nesse sentido foi Colline, de 1928, seguido de Un de 

Beaumugnes, de 1929, e de Regain, de 1930, batizados, pelo próprio autor, de 

Trilogia de Pã, pelo fato de concebê-los como “o enfrentamento épico do homem e 

das forças naturais, sob o signo de Pã” (MEIZOZ, 2001, p. 326). Em um texto 

explicativo dessa trilogia, Présentation de Pan, ele explicita o princípio que rege 

essas obras: o terror frente às forças da natureza que agem sobre homens e 

animais, terror pânico (MEIZOZ, 2001, p. 335).  

Em Colline, romance que tomaremos como exemplo, tanto a terra como as 

plantas e animais que nela vivem ganham, repentinamente, um ânimo anormal, 

voltando-se contra o homem que os agride; esse fervilhar da natureza é inicialmente 

anunciado por um velho que, considerado demente após um derrame que o paralisa, 

impressiona a todos com suas profecias sobre o despertar do animal adormecido 

que é a colina. Repentinamente, todos começam a sentir a ameaça velada da terra, 

um velho caçador revela histórias sobre acontecimentos semelhantes vividos por ele 

e o pânico vai se instaurando.  

Giono concebe a natureza de maneira anímica. “Todos os erros do homem”, 

diz ele, “vêm do fato de ele imaginar que caminha sobre uma coisa morta, quando 
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seus passos se imprimem em uma carne cheia de grande vontade” (GIONO, 1982, 

p. 950). 

Em Colline, muitas palavras que se referem à natureza pertencem ao campo 

semântico do humano: “chair de la terre” [carne da terra], “le sainfoin fleuri saigne” [o 

sanfeno florido sangra], “les avettes dansent” [as abelhas dançam], “les sources [...] 

pantèlent” [as fontes ofegam], “les grandes arbres gesticulent” [as grandes árvores 

gesticulam], “le silence apaise les feuillages” [o silêncio acalma as folhagens] 

(GIONO, 1982, p. 127), “son grand corps de montagne insensible” [seu grande corpo 

de montanha insensível] (GIONO, 1982, p. 128). E, de fato, ao longo do romance, a 

colina vai se levantar contra o homem. 

Os seres humanos, em contrapartida, são assimilados à natureza. Janet, a 

personagem de Colline que tem parte com a natureza, é comparado aos elementos, 

secos como ele, de sua terra natal, como o tronco do loureiro (GIONO, 1982, p. 

131). E, de um modo geral, os camponeses que moram no minúsculo povoado em 

que se passa a estória são definidos por Giono como “homens simples e nus” 

(GIONO, 1982, p. 950), o que os aproxima dos homens dos mitos das origens, que 

viviam em contato direto com a terra sem terem construído, ainda, cidades e se 

apartado completamente dela.  

Contudo, se a humanização da natureza e a naturalização dos homens 

rompe, sob um aspecto, as fronteiras entre eles, apontando para uma unidade 

originária, por outro os separa. De fato, o homem “adâmico”, logo após comer o fruto 

da árvore do conhecimento, separa-se da natureza e passa a vê-la como um ser 

estranho e temível, ao qual é obrigado a estar atento se não quiser ser engolido por 

ele. 

É o que acontece, de modo fantástico, em Colline. O fato de a natureza se 

levantar contra o homem mostra a alteridade que existe entre eles, já que um 

combate supõe dois campos opostos, apesar de, ao mesmo tempo, nesse processo, 

os homens perceberem o quanto pertencem à natureza e como a ferem. 

Diferente é a perspectiva de João Guimarães Rosa. Apesar da presença 

maciça da natureza em seus escritos, ele não se preocupa absolutamente em 

mostrar o pertencimento dos homens à natureza nem sua oposição, posto que, em 

sua escrita, mundo e sujeito já não podem ser separados, constituindo uma unidade 

ainda mais profunda do que a proposta por Giono. 
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A escrita de ambos os autores revelará as diferenças e semelhanças de seus 

pontos de vista. 

 

 

4.1.2 “On est de Manosque”: uma gramática bárbara  

 

 

O modo como Jean Giono constrói a natureza em Colline vincula-se à ruptura 

da linguagem literária clássica que ele operou, conscientemente, nesse romance, 

sob o impacto da leitura de Walt Whitman.  

Em entrevista concedida em agosto de 1968 a Luce Ricatti – que participou 

da edição de suas Oeuvres romanesques complètes para a Bibliothèque de la 

Pléiade –, Giono revela “ter botado um conto curto, moderno, em frases secas, sem 

imagens, sem como, em que eu quis dar a tragédia nua, intitula-se Rustique” 

(RICATTI, 1982, p. 937). Sob a mesma “influência manifesta de Walt Whitman”, 

começa a tomar notas para um “Pã moderno”, que seria um “longo, longuíssimo 

poema” (RICATTI, 1982, p. 937). 

A essa influência de Walt Whitman – conhecido pelos versos livres e por ter 

fundado uma poesia propriamente americana – soma-se o empenho de Giono de, 

na esteira de Ramuz, validar, em literatura, o modo de falar de sua região natal e, 

por extensão, o modo de falar em geral, com sua sintaxe e expressões próprias, 

elipses, repetições.  

Quando se dispõe a dar algumas amostras da linguagem da Alta Provença, 

coloca-se como um fonógrafo, que se limitaria a reproduzir os discos registrados 

pelos camponeses, sem fazer literatura: 

 

Vou dar-lhes algumas amostras dessa linguagem. Mas, antes, entendamo-
nos: não faço literatura; não passo de um simples fonógrafo; vou fazê-los 
escutar alguns de meus discos camponeses. De mim, há somente a 
humilde tradução do provençal, que anotei. (GIONO, 1982, p. 761). 

 

Ao contrário do que fará Céline, que não se cansará de sublinhar a 

necessária estilização para que a emoção do falado passe para o escrito, Giono, 

como observa Jérôme Meizoz, minimiza essa operação e, mesmo, o fato de o 

escrito não ser secundário ao falado, para legitimar, pela fidelidade à fala dos 
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camponeses, uma escrita que, por suas inovações, provocou grande comoção 

(MEIZOZ, 2001, p. 335-336). 

O reboliço causado por esse escritor, que recusava os padrões literários 

vigentes, pode ser constatado pela reação dos críticos da época, entre eles André 

Rousseau, do Figaro, que se manifestavam contra essa “execrável literatura” que só 

sabia conjugar na impessoalidade do “on”. Reproduzo aqui um trecho de seu artigo, 

“Le droit de mal écrire”, que Meizoz cita, porque ele não deixa de ter humor e 

porque, ao censurar, aponta uma das características fundamentais do escritor, sobre 

a qual refletiremos. Optamos por apresentar a passagem no original por ela se 

referir ao pronome pessoal “on”, que não possui um correspondente em português:  

 

M. Giono, lui, enfermé entre Baumugnes et la montagne de Lure, se 
contente de conjuguer, de volume en volume, le verbe “Je suis de 
Manosque”. Pas même ; car sa pauvre conjugaison n‟a qu‟un temps 
impersonnel et dit : “On est de Manosque… ”, – réduisant la grammaire à 
cette forme barbare où l‟homme donne lui-même le signal de sa régression, 
en abolissant grossièrement ces signes linguistiques de la vie de société 
que sont les personnes du discours.

 
(ROUSSEAU apud MEIZOZ, 2001, p. 

343)
37

 

 

De fato, a abundância do pronome “on” é característica desse autor, 

aparecendo nove vezes em uma única sequência de cerca de 35 linhas de Colline 

(GIONO, 1982, p. 130-131). 

O aspecto de “fala” de sua escrita, contudo, não se limita a marcas isoladas. 

Ao contrário, insere-se no que Renée Balibar chama de “francês elementar” 

(BALIBAR apud MEIZOZ, 2001, p. 352), o francês de sintaxe simples e vocabulário 

corrente, sem ornamentos, construído e ensinado pela escola elementar, 

implementada a partir da Revolução Francesa, e obrigatória, em oposição ao 

francês “complexo”, de “elite”, que primaria pela elegância e pelos ornamentos e que 

era ensinado no segundo grau (BALIBAR, , p. 103-117). O próprio Giono expressa 

essa oposição em outros termos, recusando a artificialidade do “francês da corte de 

Paris”, que ele representa como um “eunuco maquiado dançando ao som de um 

tamborim”, em prol não de um dialeto, mas da língua que “se costuma, em 

                                                 
37

 “O senhor Giono, por seu lado, encerrado entre Baumugnes e a montanha de Lure, contenta-se em 
conjugar, de volume em volume, o verbo: „Eu sou de Manosque‟. Nem isso: pois sua pobre 
conjugação tem apenas um tempo impessoal e diz „On est de Manosque‟ [A gente é de Manosque], 
– reduzindo a gramática a essa forma bárbara em que o próprio homem dá o sinal de sua 
regressão, abolindo grosseiramente estes sinais linguísticos da vida de sociedade que são as 
pessoas do discurso” (ROUSSEAU apud MEIZOZ, 2001, p. 343). 
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Manosque, chamar de: Francês” (GIONO, 1982, p. 950). Ele vai, porém, além desse 

francês simples, introduzindo em sua escrita elementos que seriam inadmissíveis 

mesmo na escola primária. 

Assim, em Colline, sucedem-se frases relativamente curtas e estruturas 

simples, que além disso se repetem, coisas inadmissíveis em uma redação escolar e 

que um bom professor se apressaria em corrigir. A recorrência das frases iniciadas 

com “c‟est”, “il y a”, ou pronomes demonstrativos é exemplo disso: 

 

C’est entre les collines, là où la chair de la terre se plie en bourrelets gras. 
(GIONO, 1982, p. 127). 
 
Ce sont les Bastides Blanches. (GIONO, 1982, p. 127). 
 
Dès la nuit, c’est, dans la lande, la reptation, patte pelue, vers la chanteuse 
et la fraîche. (GIONO, 1982, p. 128). 

 

Il y a deux ménages, dans ces quatre maisons. (GIONO, 1982, p. 128) 
 
Puis il y a (GIONO, 1982, p. 128). 

 

Frases sem verbos entremeiam-se, igualmente, no romance, em que 

aparecem, ainda, embora de modo econômico, negações abreviadas e elipses. 

Um aspecto crucial de sua escrita, que nos permite pensá-la em seu conjunto, 

é o fato de sua narração ter como tempo de base o presente do indicativo e seu 

correlato no pretérito perfeito na língua francesa, o passé composé, o que a coloca, 

desse ponto de vista, no plano da enunciação do discurso, tal como definido por 

Émile Benveniste (1995, p. 260-276). 

A narrativa dos romances franceses realistas e naturalistas clássicos fazia-se 

no imperfeito do indicativo e no passé simple, o que lhes permitia criar, junto com o 

apagamento de toda subjetividade o efeito de real de que nos fala Barthes (ver 

Capítulo 3). É esse mesmo autor que nos explica a peculiaridade do passé simple 

na língua francesa, que, mais do que uma temporalidade, indica o fato de se estar 

no domínio da ficção, em um mundo em que todos os acontecimentos são 

entrelaçados, em função de um fim, por um demiurgo que procura eliminar todos os 

seus vestígios: 

 

Por trás do “passé simple” esconde-se sempre um demiurgo, deus ou 
recitante; o mundo não é inexplicado quando se recita, cada um de seus 
acidentes é apenas circunstancial, e o “passé simple” é precisamente esse 
signo operacional pelo qual o narrador reduz a explosão da realidade a um 
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verbo tênue e puro, sem densidade, sem volume, sem desdobramento, cuja 
única função é unir o mais rapidamente possível uma causa a um fim 
(BARTHES, 2000, p. 29).  

 

A impessoalidade é a marca dos narradores desses romances, que, por isso, 

costumam ser associados aos pronomes de terceira pessoa, por representarem, de 

acordo com a teoria da enunciação de Émile Benveniste, a não-pessoa 

(BENVENISTE, 1995, p. 268), embora saibamos que a impessoalidade pode estar 

associada, na concretude dos romances, até mesmo à primeira pessoa.  

O pronome “on” – tão veementemente criticado em Giono – reafirma essa 

impessoalidade no interior dos romances franceses clássicos – realistas, naturalistas 

ou românticos –, que se constroem naquilo que Benveniste chama de plano de 

enunciação histórico. Na boca do narrador onisciente, quer dizer, na instância 

narrativa que se coloca acima das personagens como seu observador externo, 

muitas vezes ele se conecta a verbos de percepção como entendre, voir, distinguer, 

ou a verbos modais. É assim que o encontramos neste pequeno trecho de Germinal, 

de Émile Zola, em que ele marca a impessoalidade total da narrativa: 

 

Au milieu des champs de blé et de betteraves, le coron des Deux-Cent-
Quarante dormait sous la nuit noire. On distinguait vaguement les quatre 
immenses corps de petites maisons adossées, des corps de caserne ou 
d‟hôpital, géométriques, parallèles, que séparaient les trois larges avenues, 
divisées en jardins égaux. Et, sur le plateau désert, on entendait la seule 
plainte des rafales, dans les treillages arrachés des clôtures. (ZOLA, 1970, 
p. 422). 

 

Em Giono, associado ao presente do indicativo e ao passé composé, o on 

desempenhará outro papel. Benveniste alerta que, quando se está na instância 

enunciativa do discurso, a terceira pessoa, “ele”, não tem o mesmo valor do que 

quando se põe na instância enunciativa da história. Nesta última, a terceira pessoa 

não se opõe a nenhuma outra e, por isso, é uma não-pessoa ou, mais propriamente, 

ausência de pessoa, por não haver relação. Na instância do discurso, ao contrário, 

“ele” não existe por si só, sendo posto pelas pessoas “eu/tu” e ganhando, assim, por 

incluir-se em uma relação, pessoalidade. Nas palavras de Benveniste: 

 

Pela escolha dos tempos do verbo, o discurso distingue-se nitidamente da 
narrativa histórica. O discurso emprega livremente todas as formas pessoais 
do verbo, tanto “eu/tu” como “ele”. Explícita ou não, a relação de pessoa 
está presente em toda parte. Conseqüentemente, a “terceira pessoa” não 
tem o mesmo valor que na narrativa histórica. Nesta, não intervindo o 
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narrador, a terceira pessoa não se opõe a nenhuma outra; é na verdade 
uma ausência de pessoa. No discurso, porém, um locutor opõe uma não-
pessoa “ele” a uma pessoa “eu/tu”. (BENVENISTE, 1995, p. 208). 

 

Enquanto narrativa de terceira pessoa, Colline não se encaixa exatamente no 

plano enunciativo do discurso, mas, por escolher o presente e o passé composé 

como tempos de base, quebra o circuito fechado da narrativa histórica, abrindo uma 

brecha para que o “ele” perca sua impessoalidade. É mais uma vez Barthes que nos 

explica que, se o passé simple oferece a garantia de um mundo fechado e 

logicamente explicado, o presente e o passé composé, ao contrário, quebram o 

encanto, e revelam a espessura da existência: 

 

Quando, no interior da narração, o “passé simple” é substituído por formas 
menos ornamentais, mais frescas, mais densas e mais próximas da fala (o 
presente ou o “passé composé”), a Literatura se torna depositária da 
espessura da existência, e não de sua significação. Separados da História, 
os atos não ficam mais separados das pessoas. (BARTHES, 2000, p. 30). 

 

O presente do indicativo como verbo da narração desestabiliza o corte 

clássico entre narrador e personagens, em que o primeiro contava no passado 

recorrendo ao imparfait e ao passé simple e os segundos exprimiam-se no presente 

de sua situação de enunciação.  

Nesse contexto de presente narrativo, “on” ganha corpo e passa a encarnar a 

voz de um grupo ou de uma personagem, conservando, ao mesmo tempo, de certa 

forma, o seu caráter de impessoalidade. Em outras palavras, o “on” de Giono 

incomoda por exprimir o baralhamento entre narrador e personagens e dar, ao 

primeiro, dimensão de pessoa, espessura, para retomar o termo usado por Barthes. 

A quebra dos limites entre narrador e personagens pode ser sentida ao longo 

de todo o livro, não se restringindo ao emprego do “on”. Embora toda a narração se 

faça na terceira pessoa, muitas vezes é impossível dizer que ela é incorpórea, pois 

vai se mesclando com as personagens, a ponto de, em certas passagens de Colline, 

o “il” [ele] poder ser quase trocado por “je” [eu]38. 

Giono, assim, não se coloca mais nem na perspectiva de autores como 

Maupassant e Balzac, em que alguns falares são caricaturalmente representados 

quando postos na boca de certas personagens, nem na perspectiva naturalista de 

                                                 
38

 Cf., por exemplo, a passagem em que uma das personagens, Gondran, se dá conta de que a 
natureza é um ser vivo, em que o narrador vai pouco a pouco se personalizando (GIONO, 1982, p. 
147). 



152 
 

 

Zola, em que a fala popular que aparece no discurso indireto livre de um romance 

como L’Assomoir [A Taberna], atesta, na verdade, sua maestria de escritor 

naturalista que comprova sua vocação de observador da sociedade 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 109-110). O narrador continua na sua posição de 

exterioridade e a incorporação dos falares de diferentes grupos sociais só reitera sua 

neutralidade. Ele é tão neutro que pode incorporar, “sem preconceitos”, esses 

falares diferentes do seu. A “língua falada”, o “não literário”, continua, assim, “do 

outro”. 

Em Giono e nos autores que reivindicaram a língua falada na literatura, não 

se trata mais de discurso indireto livre, mas de pôr a língua comum na boca do 

próprio narrador; isso provoca uma fissura na instância de enunciação histórica 

própria às narrativas clássicas e é isso que propicia que as formas tipicamente 

impessoais do plano de enunciação histórico, “il” e “on”, tornem-se pessoais. 

Traduzindo em termos de objetividade e subjetividade, é através desse 

deslocamento na objetividade própria aos romances clássicos que o sujeito começa 

a penetrar na literatura moderna. A língua falada não é mais do outro, é “minha”, ou 

seja, do sujeito que se põe em sua escrita. 

 

 

4.1.3 Um Giono multiplicado por dez  

 

 

Apesar dessas rupturas, em Giono a distinção entre sujeito e objeto ou, mais 

precisamente, a distinção entre homem e natureza ainda não será de todo abolida. A 

natureza é ainda o outro que provoca, em um sujeito, impressões que lança no 

papel. As impressões são dele, não são “objetivas” e, por isso, são carregadas de 

afeto, mas o mundo ainda não se confunde com ele e com sua escrita, como 

acontecerá em Guimarães Rosa. 

A escrita de Rosa, como pudemos verificar, é sempre subjetiva. Nele, mundo 

e sujeito se fazem simultaneamente à escrita e são idênticos não no sentido de 

Giono, em que o homem é naturalizado e a natureza, antropomorfizada. A 

identidade que ele constrói é de outro teor. Não existe mais a natureza e o homem, 

mas, unicamente, a constituição de uma subjetividade. A ruptura da sintaxe, o 
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deslocamento das imagens, a rejeição absoluta ao lugar-comum são isso: expressão 

da subjetividade, identidade profunda entre o homem e o mundo.  

Três pontos aproximam, assim, os dois autores: o fato de suas estórias se 

ambientarem no interior e não na cidade, a presença constante da natureza e, não 

menos importante, a presença da língua falada, que, em ambos, significou uma 

ruptura com a escrita tradicional e a inserção do sujeito na escrita. 

Por outro lado, eles se afastam por adotarem, no interior do mesmo 

movimento global, pontos de vista diferentes. Jean Giono uniu e separou homem e 

natureza ao naturalizar um e animizar o outro, e sua linguagem é justamente essa 

unidade e essa separação, pois o presente narrativo, ao mesmo tempo que 

confunde personagens, natureza, narrador, ainda é impressionista, submetendo-se a 

sensações exteriores. 

Guimarães Rosa, sem dúvida herdeiro desse movimento que pregava o uso 

livre da língua em todas as suas possibilidades e sua consequente subjetivação, já o 

absorveu em toda a sua radicalidade. O sujeito não está mais na língua; ele é a 

própria língua, a própria escrita. A aversão ao lugar-comum, insistentemente 

repetida por Rosa a seus tradutores, é a aversão ao mundo como externo ao sujeito. 

Assim, têm razão jornalistas e críticos que o comparam a Giono, por 

perceberem que estão tratando com um autor que, como o escritor provençal, é um 

“regionalista universal”, por assim dizer, pois ambos fogem do provincianismo pela 

novidade da linguagem. 

O Nouveau journal, de Montreal, comenta sobre Buriti: 

 

O tom é poético, e a beleza da língua, que se identifica estreitamente com 
as coisas, apaga-lhe o regionalismo; ela se torna palpável e visível. Apenas 
“Dão-Lalalão” é um romance; “O Recado do Morro” e “A Festa de 
Manuelzão”, que completam “Buriti”, são cantos. (“BURITI”, 1961). 

 

O Courrier, de Vervière, por sua vez, designa-o como “uma contemplação, um 

canto” (DUBOIS, 1961). 

Os mesmos artigos, porém, que o comparam a Giono, percebem com 

impressionante acurácia que estão lidando com algo peculiar, que destoa de todo o 

já conhecido. 

O artigo de Hubert Juin para Les lettres françaises sobre Les nuits du sertão, 

segundo volume de Corpo de baile publicado na França com a novela Buriti, é 



154 
 

 

interessante a esse respeito. Inicialmente, seu autor tenta equiparar as estórias de 

Rosa aos “romances caipiras”, posto que  

 

os heróis de Rosa são homens da terra, mesmo se o sertão não é a 
Beauce; o cenário de seus livros é o meio rural, mesmo se uma fazenda 
não é exatamente uma ferme; seu ritmo conforma-se com os trabalhos da 
lavoura, mesmo se a lida das palmeiras não é a lida do trigo; suas páginas 
são atravessadas por diversos tipos de animais, domésticos ou selvagens, 
mesmo se o crocodilo não é semelhante ao javali... O sertão de Rosa é tão 
distante do mundo quanto o deserto da Sologne ou o planalto das Ardennes 
(JUIN, 1961).  

 

Porém, ele próprio se rende, no final, à originalidade da obra, que consegue 

suplantar ao mesmo tempo dois gêneros e os preconceitos a eles ligados, o 

romance regionalista e o romance exótico:  

 

Romance caipira e romance exótico, é realmente colocar muitas 
adversidades contra si, e encarniçar-se a destruir muitos preconceitos que, 
sabemos, estão ligados tanto a um quanto a outro desses dois gêneros. 
Ora, nenhum leitor de língua francesa precisará torcer o nariz frente a Les 
Nuits du Sertão. É um belo êxito (JUIN, 1961). 

 

Outro artigo, publicado pelo jornal Combat, de Liège, citando, além de Giono, 

outro autor classificado como regionalista, o também provençal Henri Bosco (1888-

1976), dá-se muito justamente conta de sua distinção com relação a Guimarães 

Rosa. Embora muitas páginas deste último possam remeter o leitor francês, em 

busca de uma correspondência em sua língua, a Giono e a Bosco, diz Jacques 

Parisse39, autor do artigo, a comparação não pode ser levada muito adiante, pois a 

integração entre homem e meio, muitas vezes artificial nesses dois autores, é radical 

em Rosa: 

 

Lendo “Les Nuits du Sertão” lembramos-nos de certas páginas de “Batailles 
dans la Montagne” do escritor do Manosque e da longa e admirável 
dissertação sobre o vento que fazia agir as personagens de “Malicroix” de 
Henri Bosco. Mas em Giono, mas em Bosco, o homem não se integrava 
inteiramente à natureza, que só permanecia, no final das contas, como o 
fermento às vezes artificial e literário de suas ações. João Guimarães Rosa, 
o mais importante dos escritores brasileiros, mal dissocia a natureza 
luxuriante das grandes savanas e as densas florestas e os homens 
totalmente condicionados pelos elementos. Podemos chegar a dizer que 
nessa obra profunda em que o fôlego se perde, Rosa, demiurgo todo 
poderoso e inspirado, junta, com uma imaginação e um sentido descritivo 
quase satânico, herói da narrativa e cenário. (PARISSE, 1962). 

                                                 
39

 Jacques Parisse, formado em filosofia e letras, foi durante muitos anos crítico de arte na imprensa 
falada e escrita. Publicou, entre outros, um estudo sobre a pintura em Liège no século XX. 
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Dessa perspectiva, a afirmação de Yves Berger, do L’express, de que João 

Guimarães Rosa seria um “Jean Giono multiplicado por dez”, revela-se bastante 

aguda. Se o autor francês, rompendo com a escrita clássica, introduziu o sujeito na 

escrita, Guimarães Rosa, herdeiro do movimento da “língua falada”, radicalizou esse 

procedimento e, ao abolir qualquer lugar-comum, fundiu completamente sujeito e 

objeto. 

 

 

4.2 Jean-Jacques Villard: espírito e poética 

 

 

4.2.1 A “viril espontaneidade” da tradução 

 

 

É, pois, esse universo literário que recebe – com rasgados elogios – as 

traduções de Corpo de baile e Grande sertão: veredas na França dos anos 1960. 

Jean-Jacques Villard recebeu rasgados elogios da imprensa da época, que 

reconheceu sua capacidade de verter para o francês, de maneira feliz, obras cuja 

complexidade transparecia na tradução mesma. 

Nas críticas de Buriti, lemos, por exemplo, no Syndicats, de Bruxelas, que “a 

tradução do senhor Jean-Jacques Villard merece ser citada por seu caráter 

particularmente feliz” (J.B., 1961) e, na revista Arts, da França, que “não se poderia 

esquecer de assinalar a admirável tradução de Jean-Jacques Villard desse livro que, 

na tradição virgiliana, inscreve-se como uma grande obra de vida” (DEDET, 1961).  

Os artigos relativos ao lançamento de Nuits du sertão reiteram esse juízo. 

Hubert Juin40, que realça a semelhança dos contos de Nuits du sertão e dos 

romances “camponeses”, assinala, contudo, que a especificidade de Rosa pode ser 

sentida até mesmo em sua linguagem, o que se deve ao tradutor, “pois poucos 

autores estrangeiros beneficiaram-se de uma tradução comparável, ao que tudo 

indica, à de Jean-Jacques Villard” (JUIN, 1963). Armand Guibert, crítico francês e 

                                                 
40

 Hubert Juin, pseudônimo de Hubert Loescher (1926-1987), foi um romancista, poeta e crítico belga. 
Foi cronista no jornal Combat, e colaborador das revistas Les lettres françaises, La quinzaine 
littéraire, e Magazine littéraire. 



156 
 

 

tradutor de Jorge de Lima, Manoel Bandeira e Érico Veríssimo, mesmo não 

concordando com a ausência de notas explicativas para os termos locais, afirma ser 

esse um problema menor, pois há nesse livro “uma riqueza de vocabulário que 

confunde, e que o tradutor sabe transpor com um talento que o honra. Sob sua 

pena, l’once feule, le tapir grouine, etc. – e a poesia do livro permanece intacta, com 

seu amálgama de saúde e de ardor sensual” (GUIBERT, 1963). 

O termo talento ressurge nas críticas com a publicação de Diadorim. A Revue 

littéraire mensuelle, falando do canto de altos feitos e pequenas alegrias e tristezas 

que é o livro, menciona que, “para conservar esse clima poético, era preciso o 

talento de um tradutor como Jean-Jacques Villard” (LACHGAR, 1965).  

Menos que esses elogios, porém, é a percepção da obra propiciada pela 

tradução que nos parece indicativa de seu mérito. Além das críticas que já citamos, 

chamou-nos a atenção um comentário da Tribune de Genève, em que a 

impossibilidade de verter perfeitamente obras como as de Guimarães Rosa é 

apontada a partir de sua própria transposição para o francês: 

 

A infelicidade é que nenhuma tradução jamais poderá reproduzir o 
enigmático esplendor da Quarta Bucólica: Sicelides Musae. O livro de 
Guimarães Rosa, que se situa em um patamar menos alto, sofre 
provavelmente de um inconveniente desse gênero. (RAMONI, 1962). 

 

E não podemos deixar de notar que o sentimento da linguagem poética e 

corrente de Rosa pelos leitores franceses foi propiciado igualmente pela tradução. A 

propósito de Diadorim, Alain Bosquet41, por exemplo, comenta que as palavras de 

que se compõe o romance não são menos encantatórias que o homem e a natureza 

que o habitam: 

 

Não há nenhuma razão para se considerar as palavras como menos 
encantatórias, nem menos ferozes em suas prerrogativas. Também elas 
ainda não saíram da floresta virgem, em que tudo se define, se deforma, se 
devora, ressuscita. A linguagem não se contenta em ser viva: é vívida e 
sem misericórdia. (BOSQUET, 1965). 

 

                                                 
41

 Anatole Bisk, conhecido como Alain Bosquet (1919-1998), foi um escritor francês de origem russa 
que se dedicou tanto aos romances quanto à poesia. Trabalhou como crítico literário nos jornais 
Combat, Le monde, Figaro e Quotidien de Paris. 
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O Canard enchaîné, por sua vez, repara na “bela linguagem chamada de 

corrente” em que se exprimem as personagens e, como nós, deduz o mérito da 

tradução pelo que é capaz de transmitir do original: 

 

A tradução do senhor J.-J. Villard é com toda certeza perfeitamente boa, já 
que deixou à obra todo o frescor, toda a viril espontaneidade. Em uma 
efusão de cores e música, eis um Brasil bem atraente. (LEFRÈVE, 1961). 

 

Contudo, o artigo que aborda diretamente a questão do modo como as 

estórias de Rosa foram recebidas pelos leitores de língua francesa é de uma 

brasileira, então correspondente do Jornal do Brasil em Paris e que já citamos 

anteriormente. Ao refletir sobre os méritos e deméritos da tradução de Buriti, ela 

chega à conclusão de que “o brasileiro que lê Rosa no original não pode deixar de 

fazer restrições à tradução”, importando, portanto, “saber o que diz este livro ao 

francês que o lê sem espírito prevenido” (ALVIM, 1961). Relata, então, três 

depoimentos: 

 

De um que sabe bastante português para julgar, ouvi um curto mas 
inequívoco: “Admirável tradução!”. De outro, cujo português já é mais 
duvidoso, esta confissão: preferiu o texto francês que, simplificando a 
língua, deixa mais livre a trama das histórias. Ouvi também a impressão de 
uma mulher – uma livreira. Alta, esguia, vibrante como uma antena, 
encontrei-a, como sempre, no seu posto de comando. Sentada à sua mesa, 
um lápis na mão, um minúsculo tamborim vermelho no cimo da cabeça. 
Falamos de livros, do Brasil, do Buriti... Perguntei-lhe se tinha gostado. Ela 
estendeu o braço, apontou os olhos na direção do horizonte e exclamou: 
“Admirável! Extraordinário! Oh cet homme à cheval qui va, qui va!” Eu 
avistei lá longe o vulto de Soropita e disfarcei um sorriso. Ela recolheu o 
braço, trouxe de volta o olhar e, como se se tratasse de uma conclusão 
lógica, me comunicou: “Je pars au Brésil le mois prochain.” (ALVIM, 1961). 

 

Esse depoimento elucida o impacto provocado pelas obras de Rosa nas 

traduções de Jean-Jacques Villard. Cabe-nos agora delinear, a partir de sua 

correspondência com o escritor e suas notas de tradutor a Diadorim e Nuits du 

sertão, sua visão da escrita de Rosa, que servirá de fio condutor para seu trabalho. 
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4.2.2 Espírito e poética 

 

 

A concepção geral de tradução que rege todo o trabalho de J.-J. Villard pode 

ser delineada a partir da leitura atenta de sua correspondência com Guimarães 

Rosa, ao longo da qual se revela, igualmente, a maneira como imaginava as 

personagens do escritor e onde buscava inspiração para compor sua linguagem. 

Villard afirma repetidas vezes procurar preservar, acima de tudo, em suas 

traduções, o espírito do original. Já na primeira carta que envia a Rosa, explica-lhe 

preferir traduzir Grande sertão: veredas sozinho e não com o auxílio de um professor 

de português, como lhe sugeria a editora Albin Michel, porque  

 

para um trabalho desse gênero é preciso estar embebido do espírito do 
autor, entrar na pele da personagem, ser alternativamente Soropita, Pé-Boi 
ou Manuelzão, viver em seu corpo, ver com seus olhos, pensar com sua 
cabeça, para melhor conhecer suas reações e saber como deve se exprimir. 
(JJV a JGR, 07/07/1961 – ROSA, [1961-1967]). 

 

Do mesmo modo, ao falar da tradução de Fatalidade, conto de Primeiras 

estórias, ele escreve: 

 

J‟ai commencé par lire et relire une dizaine de fois la nouvelle pour bien 
m‟imbiber de son esprit, car je crois que c‟est l‟esprit qui compte en premier 
lieu [...] [Comecei lendo e relendo uma dezena de vezes o conto, para 
embeber-me de seu espírito, pois acredito que é o espírito que conta em 
primeiro lugar] (JJV a JGR, 5/10/1963 – ROSA, [1961-1967]). 

 

Dessa perspectiva, critica Pierre Furter42 por adotar um estilo “palavra por 

palavra que não procura captar o espírito do texto” (JJV a JGR, 12/11/1963 – ROSA, 

[1961-1967]) e acrescenta: “Para traduzi-lo, é preciso antes de tudo se ater ao 

espírito, depois, tentar encontrar a forma que se adapte ao espírito, mas nunca se 

ater unicamente à forma” (JJV a JGR, 12/11/1963 – ROSA, [1961-1967]). Posição 

que reafirma na sua última carta a Rosa, a respeito de Primeiras estórias: “Para a 

tradução, esforço-me, segundo meu princípio, para reproduzir o espírito, o tom, o 

ritmo e, por fim, a letra” (JJV a JGR, 25/03/1967 – ROSA, [1961-1967]). 

                                                 
42

 Crítico literário, estudioso do modernismo brasileiro, Pierre Furter publicou um artigo na Gazette de 
Lausanne, de 12 de agosto de 1961, analisando o livro Buriti, de Guimarães Rosa, que acabara de 
ser publicado na França, fazendo uma crítica negativa da tradução. Villard comenta com Rosa que 
Furter enviou sua versão de um conto de Rosa para a Seuil, que ele teve a oportunidade de ler. 
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A reiteração do “espírito” como ponto focal de suas traduções, em oposição à 

“forma” ou à “letra”, é a maneira como Jean-Jacques Villard exprimia, a nosso ver, 

que pretendia concentrar-se, antes de tudo, no que intuía ser a poética dos textos de 

Rosa, e que extrapolava cada forma particular que o escritor utilizava, formando um 

todo vivo que se opunha, por assim dizer, à letra morta que os constituía. 

Traduzir, para ele, prende-se à capacidade de visualizar e sentir os livros, e 

não ao fato de entender cada palavra ou frase isolada. É o que explica a Guimarães 

Rosa, que o elogia (JGR a JJV 17 out. 1962 – ROSA, [1961-1967]) por seu trabalho 

em Buriti e Les nuits du sertão43: 

 

Se me é possível interpretar suas obras admiráveis de modo satisfatório, é 
justamente porque sua força de evocação me faz ver as paisagens, viver 
com suas personagens, incorporar-me a elas. [...] Acontece-me às vezes de 
não entender integralmente uma frase à sua leitura, mas, como vivo a ação, 
acabo conseguindo perceber seu sentido. (JJV a JGR, 29/10/1962 – ROSA, 
[1961-1967]). 

 

Por ocasião de sua versão de Grande sertão: veredas, ele reitera essa ideia. 

A primeira vez, em carta de 25 de dezembro de 1962: 

 

Desta vez, quando trabalho, não me identifico mais com o herói, Riobaldo, 
mas com aquele que o escuta, e o ouço realmente falar, entendendo o 
espírito e o sentido de suas palavras, mesmo se às vezes não o entendo 
textualmente. (JJV a JGR, 25/12/1962 – ROSA, [1961-1967]). 

 

A segunda, depois de contar a Guimarães Rosa uma memória da guerra de 

1914, na qual lutara, comparando-se a Riobaldo: 

 

Sou um pouco como Riobaldo, minha memória é boa e as lembranças me 
acodem. VEJO as cenas de outros tempos. É o que me permite ver as 
cenas que você descreve. Tenho imaginação visual e tenho a impressão de 
que você é não somente poeta mas também pintor, para descrever como 
faz. (JJV a JGR, 24/06/1963 – ROSA, [1961-1967], grifo do autor). 

 

Captar o espírito de uma obra, porém, é algo que exige tempo. O tempo de ler 

e reler um conto ou suas primeiras páginas, até conseguir “entrar” de fato na estória 

e na alma das personagens. Por isso, diz ele, a tradução de Primeiras estórias é 

mais lenta e complexa do que a de Corpo de baile e, mesmo, de Grande sertão: 

                                                 
43

 Corpo de baile foi publicado em francês em três volumes, todos na tradução de Jean-Jacques 
Villard: Buriti (Dao-Lalalao, Le message du morne, La fête à Manuelzão), 1961; Les nuits du sertão 
(Buriti), 1962; Hautes Plaines (Lélio e Lina, Face de Bronze, Miguilim), 1969. 
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veredas, pois é preciso repetir esse procedimento 21 vezes, uma vez para cada um 

dos 21 poemas que são as estórias desse livro, e verter os textos de Rosa é 

trabalho particularmente esgotante. Assim, continua Villard, referindo-se à tradução 

de um romance argentino de Marco Denevi: 

 

O mais curioso é que conheço mal o espanhol, mas “sinto” o que escreve 
esse autor, então tudo se torna fácil. É como quando traduzo você, eu 
também “sinto” a personagem, incorporo-me a ela, mas isso não se faz 
imediatamente, e a fase de aquecimento é a mais difícil, tenho que 
recomeçar ao menos dez vezes as vinte primeiras páginas, mas é por essa 
razão, também, que a tradução das novelas breves é muito mais árdua, é 
preciso “entrar no clima”, mudar perpetuamente de atmosfera. (JJV a JGR, 
07/12/1964 – ROSA, [1961-1967]). 

 

Para Grande sertão: veredas, fizeram parte desse aquecimento a leitura de 

Os sertões, de Euclides da Cunha (JJV a JGR, 29/10/1962 – ROSA, [1961-1967]), 

assim como de Trilhas no Grande Sertão, de Cavalcanti Proença44, e da revista 

Diálogo, n. 8, de 1957, especialmente dedicada a Guimarães Rosa (JGR a JJV, 

28/12/1962 e JJV a JGR 15/01/1963 – ROSA, [1961-1967]). Prova de que 

efetivamente preocupou-se em estudar esse material, e provavelmente também 

outros, é a explicação que dá ao leitor francês a respeito dos grupos de jagunços 

que atuavam no sertão brasileiro no final do século XIX e início do século XX, de sua 

ligação com os políticos locais e das verdadeiras guerras que por vezes rebentavam 

entre eles (VILLARD, 1965, p. 9).  

O modo como Villard pensa a linguagem das personagens está igualmente 

ligado, à definição do “espírito” da obra, pois a escolha da linguagem das 

personagens, que em Rosa não difere da linguagem do narrador, definirá em grande 

parte o modo como a obra será composta. Ele se vale de um critério que 

poderíamos chamar de sócio-econômico-cultural, procurando estabelecer o grau de 

instrução e a posição social de cada personagem, para determinar a linguagem que 

considera mais adequada a seu estado: 

 

Quando traduzo, estabeleço a ficha de cada personagem, estabelecendo 
sua classe e sua instrução, a fim de lhe dar as expressões correspondentes 
a seu estado. Do mesmo modo, eu não colocaria o mesmo gênero de 
palavras na boca de um homem bêbado ou encolerizado e na de uma 

                                                 
44

 Prova de que Villard leu o estudo de Cavalcanti Proença é sua carta de 20 de março de 1964 a 
Guimarães Rosa, em que pede autorização para usar dados extraídos dessa obra para um artigo 
que escreverá sobre sua tradução de Grande sertão: veredas para a revista Babel. 
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personagem em seu estado normal. (JJV a JGR, 28/12/1962 – ROSA, 
[1961-1967]). 

 

Se esse critério tem a positividade de tentar definir o caráter geral da 

personagem, ele tende também, inversamente, a encaixá-la em categorias já 

marcadas social ou culturalmente: tal personagem é instruída e mora na cidade, 

então, falará em uma linguagem culta; tal outra, ao contrário, mora no campo e não 

tem instrução, logo, falará “caipira”; tal outra se expressará na gíria da “tribo” à qual 

pertence, e assim por diante. 

Quando se trata da linguagem das personagens de Rosa, tal critério tem que 

ser usado com muita cautela, pois abalar todas as categorias é um princípio 

fundamental de uma escrita constituinte do sujeito. Assim, Riobaldo é ao mesmo 

tempo inculto e sábio, habitante de um sertão que se identifica com o mundo, ação e 

pensamento. Desse modo, se não é incorreto definir sua linguagem como popular, 

seria um equívoco, como vimos, tentar reduzi-la à fala de um sertanejo “em carne e 

osso”, considerando-se que não se trata de uma personagem “real” média, mas de 

um sujeito singular. 

Villard parece tender a assimilar Riobaldo a seu lado sertanejo, pois, em sua 

nota introdutória a Diadorim, ele o descreve a partir de seus traços mais “realistas”, 

entendendo aqui por isso as características que permitem que seja identificado com 

um tipo da sociedade à qual pertence, no caso, o velho caipira pouco instruído que 

gosta de contar suas memórias e, por vezes, “falar difícil”, usando termos de que 

não conhece o significado exato, aprendidos nas poucas incursões pelos livros: 

 

Riobaldo é um homem idoso, sua instrução é das mais rudimentares e mais 
ainda sua sintaxe; mergulhou tardiamente em leituras bastante diversas nas 
quais coletou certas palavras que lhe agradam, mas que nem sempre 
emprega de modo judicioso. Como muitos quase solitários, gosta de falar e 
de ouvir-se falar, enfiando sucessivamente certas palavras, inventando 
outras, porque “soam bem”. (VILLARD, 1965). 

 

Outras considerações do tradutor parecem igualmente apontar nessa direção. 

Comentando a versão de Villard para A terceira margem do rio, em que fora 

conservada a palavra rio, Guimarães Rosa lhe diz preferir que usasse fleuve, “não 

só porque, no caso, o valor do símbolo (fleuve) deve ser universal, mas também 

porque, para mim, a palavra f l e u v e é, em si, uma das mais belas e sugestivas da 

língua francesa”; e cita, de passagem, uma lista das palavras francesas que mais o 
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agradam, entre elas “emblée, éclat, lac, cerise, ruisseau, hibou, hanneton, cloporte, 

forclore, forclos, meurtre, lune, jupe, épervier, églantine, cerf, ravage, duc, bleu, 

chevreuil, étang, marais, huître, huis, pluie, miel” (JGR a JJV, 28 de dezembro de 

1962 – ROSA, [1961-1967]).  

Ora, em sua resposta, Villard explica-lhe que, apesar de também gostar da 

maioria das palavras elencadas, muitas delas “não poderiam ser postas na boca de 

Riobaldo, apesar de ele gostar de usar palavras bonitas”. Isso por não pertencerem, 

na visão de Villard, ao vocabulário próprio das pessoas do meio cultural popular no 

qual Riobaldo e as demais personagens de Rosa se inserem. Dentro desse mesmo 

raciocínio, ele explica ao autor que elimina a partícula “ne” da negação em francês e 

utiliza o “on” em vez do “nous”, procedimento comum na fala: 

 

Você pode observar que na expressão “ne... pas” suprimo quase sempre o 
“ne”, que muito frequentemente em vez de “nous” emprego “on”, é um modo 
de falar muito corrente nos meios populares que não dirão: “nous ne 
sommes pas”, mas “on est pas”. (JJV a JGR, 28/11/1962 – ROSA, [1961-
1967]). 

 

Outro elemento que parece apontar a inclinação de Villard a assimilar a fala 

de pessoas “reais” é a inspiração que vai buscar na gente simples com que conviveu 

durante sua infância na Normandia. Para criar a personagem do conto A terceira 

margem do rio, de Primeiras estórias, por exemplo, ele diz, na mesma carta que 

citamos acima: 

 

No que diz respeito à personagem, inspirei-me em lembranças de 
juventude, adotei as expressões e as os volteios de frase do pai Guitton, um 
velho senhor, que cortava lenha na propriedade de campo de meu pai e que 
era uma alma simples mas muito inteligente. Contava-nos toda sorte de 
estórias, a mim e a meu irmão, e nós o escutávamos com uma deferência 
divertida. (JJV a JGR, 28/12/1962 – ROSA, [1961-1967]). 

 

Villard busca também sugestões no modo de falar dos camponeses dessa 

mesma Normandia, que utilizavam “expressões muito imagéticas” para se exprimir: 

 

Os camponeses de nossa pequena aldeia normanda tinham também 
expressões muito imagéticas, eu me permitirei citar-lhe uma: Uma solteirona 
de 50 anos ia se casar e nosso jardineiro me disse: “Ela não queria morrer 
curiosa.” (JJV a JGR, 28/12/1962 – ROSA, [1961-1967]). 
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Podemos citar também o caso do camponês que, perseguido pelas 

imprecações da mulher, declara a Villard, cruzando-o na rua: “essa noite certamente 

dormirei no albergue da bunda virada” (JJV a JGR, 20/03/1964 – ROSA, [1961-

1967]). 

Villard é um grande apreciador das estórias – fictícias ou reais – dos 

camponeses de sua aldeia natal, e essas narrativas por vezes ocupam grande parte 

de suas cartas a Rosa, que repara em sua semelhança com os contos de 

Maupassant: 

 

Gostei, imensamente, e muito lhe agradeço, das duas “estórias” que me 
conta. Principalmente a do pobre Roussi, e de sua megera de mulher. Está 
contada magnificamente. E é terrível. Agora é que vejo como os contos de 
Maupassant eram reais e plausíveis, quando mostra a dureza de coração 
de certos camponeses. Impressionou-me, muito. (JGR a JJV, 14/10/1963 – 
ROSA, [1961-1967]). 

 

Efetivamente, a proximidade entre essas estórias contadas por Villard e Guy 

de Maupassant não se restringe à temática, mas estende-se igualmente à maneira 

de reproduzir as falas dos camponeses, quando busca transcrevê-las foneticamente 

e imitar-lhes a sintaxe e as expressões. Na estória de um camponês que sofria de 

prisão de ventre, podemos observar no diálogo da mulher do doente com o médico o 

arcaísmo da forma de tratamento com que ela se dirige ao médico – votre 

obligeance –, a sintaxe e a fórmula de tratamento “rural” do médico quando se dirige 

a ela – la mère –, a supressão do sujeito na fórmula il y a, da partícula ne da 

negação, e a colocação de apóstrofes para imitar a pronúncia em m’sieu l’docteur: 

 

– Comment ça va chez vous, la mère? 
– Oh, y a le patron qui va point fort. Si ça serait un effet de votre 
obligeance de le regarder, M’sieu l’ docteur?  
(JJV a JGR, 05/10/1963 – ROSA, [1961-1967]). 

 

Ou na fala de um camponês que, não dando grande importância à traição da 

mulher, não pôde, porém, suportar que o amante dela tomasse o café que preparara 

para si. Aqui, verificamos muitas expressões populares, como soulager un brin, 

voilà-t-il-pas, lâcher l’eau, cafiot, apóstrofes indicando a supressão das vogais, y no 

lugar do sujeito il – le belge y couchait avec la Louise, qu’y m’fasse cocu, v’la-t-y 

pas, a supressão da partícula ne na negação – j’ai pas pu - e o artigo antes de um 
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nome próprio – la Louise. O senhor Villard ao qual o homem se dirige é o pai do 

tradutor, prefeito do vilarejo em que moravam: 

 

– Ben, M‟sieu Villard, le Belge y couchait avec la Louise, dans un sens, ça 
me soulageait un brin. Mais v‟la-t-y pas qu‟l‟aut‟jour j‟ai préparé mon café 
dans le bol. Puis je suis sorti lâcher l‟eau. Quand j‟suis rentré, le Belge avait 
vidé mon bol. Qu‟y m‟fasse cocu, j‟disais „core trop rien. Mais il a bu mon 
cafiot, et, ça, j‟ai pas pu l‟encaisser. (JJV a JGR, 20/03/1964 – ROSA, 
[1961-1967]). 

 

Essas observações não bastam, porém, para dizer que Villard teria plasmado 

Riobaldo e as outras personagens de Rosa nos moldes dos camponeses de sua 

região ao estilo de Maupassant, pois também Guimarães Rosa se inspirou nas 

figuras sertanejas e em sua linguagem. É famosa a viagem de 1952, em que 

acompanha os boiadeiros e anota incansavelmente todas as suas falas, estimando a 

língua de sua região pelo frescor que conserva (ver Capítulo 1). Na França, vimos 

como também Giono absorveu a fala da gente de sua região natal para compor uma 

escrita nova, que não se confundia com o realismo. Tudo depende do modo como a 

personagem foi efetivamente constituída na escrita e, para isso, concorrem muitos 

fatores, que iremos examinar, no próximo capítulo, no texto mesmo da tradução de 

Villard. Mas desde já podemos adiantar que Riobaldo não falará como o camponês 

da estória acima. 

Ainda no universo da correspondência, porém, contrabalançando a ideia de 

personagens que se constituiriam de modo puramente “realista”, estão as 

afirmações de Villard que demonstram sua sensibilidade à poesia da escrita de 

Rosa. Já citamos as cartas em que ele compara as Primeiras estórias a poemas e o 

autor aos poetas e pintores. Em outro momento, quando fala de sua tradução, 

elogiada por Rosa, da Gesta do boi bonito, contada pelo velho Camilo na estória de 

Manuelzão, temos o registro de sua percepção da ligação desta com as estórias de 

cavalaria: 

 

Você me fala, em sua carta, da gesta do Boi Bonito. Admito que me diverti 
enormemente ao traduzi-la. Entendi imediatamente que se tratava de uma 
espécie de epopeia paródica... então, reli velhas estórias de cavalaria e 
nelas me inspirei para o tom. Depois, observei certas assonâncias... então, 
generalizei-as, coloquei rimas sempre que me foi possível e isso me 
forneceu um ritmo. (JJV a JGR, 28/11/1962 – ROSA, [1961-1967]). 
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Do mesmo modo, vimos, no Capítulo 2, com referência à formação dos 

apelidos dos jagunços, que Villard se mostra sensível às exigências de sentido, 

sonoridade e imagem de Rosa, servindo-se, ao mesmo tempo, de sua vivência na 

Primeira Guerra Mundial para formá-los. 

 

Dois aspectos regem, assim, a perspectiva de Villard. Por um lado, o desejo 

de fundar a construção das personagens em figuras “reais” e, por outro, a vontade 

de alcançar o “sovrassenso” ou o “espírito” de sua escrita.  

O primeiro aspecto faz com que ele associe as personagens roseanas aos 

camponeses de sua Normandia natal, em cuja linguagem popular e rural se inspira 

para dar-lhes voz. Tal inspiração parece filiá-lo ora ao realismo de escritores como 

Maupassant, que, querendo “espelhar” a realidade, figuram a língua rural de modo 

estereotipado, marcando-a como inculta por oposição à língua do narrador, ora à 

perspectiva de escritores como Jean Giono, que buscam na “língua falada” os 

materiais que permitem a inovação da escrita literária.  

É impressionante, nesse sentido, a similaridade entre as declarações do 

escritor provençal e as de Villard, quando apontam o caráter imagético da língua 

camponesa de suas regiões e o fato de sua gente saber, espontaneamente, contar 

estórias. De fato, o uso literário de elementos próprios à língua falada – “on”, 

redução da negação, vocabulário despretensioso –, pode pender tanto aos 

estereótipos de fala de certas categorias sociais quanto a rupturas dos clichês da 

literatura “clássica” na formação de escritas singulares.  

O segundo aspecto, o desejo de conservar o “espírito” que percebe nas obras 

de Rosa e a obstinação com que afirma isso, faz com que pensemos que, de algum 

modo, ele se filia mais a essa segunda tendência do que à primeira, tentando forjar, 

a partir dessa língua simples, a poesia dos escritos roseanos. 

Contudo, a maneira como Villard fez duas substâncias reagirem para criar a 

língua própria a Riobaldo só poderá ser vista quando passarmos, no Capítulo 5, à 

análise de seu Diadorim. 
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4.3 Anos 1980 e 1990: Joyce perdido no sertão 

 

 

4.3.1 Breve perfil da tradutora 

 

 

A segunda versão de Grande sertão: veredas para o francês deve-se ao 

projeto de Claude Zylberstein de comemorar os 15 anos da coleção “Domaine 

Étranger 10/18”, que dirigia para a Editora Albin Michel, com uma nova versão do 

romance, publicada em 1991 com o mesmo título da primeira, Diadorim. 

Maryvonne Lapouge-Pettorelli, que assina a nova tradução, é professora de 

literatura portuguesa (TORRES, 2010) e tradutora, pelo que pudemos verificar, de 

pelo menos 17 obras, entre coletâneas de contos e romances, da literatura brasileira 

para o francês. Entre elas, destacam-se Amar, verbo intransitivo, de Mário de 

Andrade, O alienista, de Machado de Assis, Bom crioulo, de Adolfo Caminha, Os 

bêbados e os sonâmbulos, de Bernardo Carvalho, Contos d’escarnio, de Hilda Hilst, 

A rainha dos cárceres da Grécia, de Osman Lins, e As horas nuas, de Lygia 

Fagundes Telles. 

Maryvonne Lapouge é, também, engajada no movimento feminista francês, 

tendo sido uma das incentivadoras da publicação de Clarice Lispector na França. 

Em 1977, ela publica, junto com Clélia Piza, um livro de entrevistas denominado 

Brasileiras: voix, écrits du Brésil, no qual se encontra uma conversa com Clarice 

Lispector, ocorrida no apartamento da escritora em 1975, e na qual ela lhes pede 

para intervir junto à editora francesa que comprara os direitos de tradução de A 

paixão segundo G.H. e desistira da publicação em razão do aumento do preço do 

papel. Não conseguindo convencer a editora a publicar a tradução, Clélia Piza 

recorre às Éditions des Femmes, que põe o projeto em prática.  

Clélia Piza e Maryvonne Lapouge divulgam então amplamente o livro na 

França, por intermédio da revista Des femmes en mouvement, da qual participavam 

(PEREIRA, 1995). 

Seu engajamento político, por outro lado, pode ser constatado em uma nota, 

no final de sua tradução, em que homenageia Luis Carlos Prestes, morto em 1990, 

cerca de um ano antes da publicação de Diadorim. Embora a Coluna Prestes seja 
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citada de passagem em Grande sertão: veredas45, a nota da tradutora só se justifica, 

no nosso entender, por uma admiração pessoal por Prestes, pois o velho comunista 

não desempenha nenhum papel expressivo no romance. 

O trabalho de tradutora de literatura brasileira de Maryvonne Lapouge foi 

reconhecido em 1991, durante as “Huitième Assises de la Traduction Littéraire” de 

Arles, quando recebeu o prêmio Halperine-Kaminski da “Société des gens de lettres” 

por sua versão de Grande sertão: veredas (KECHICHIAN, 1991). 

 

 

4.3.2 A análise dos artigos 

 

 

Para falar da recepção da segunda versão de Grande sertão: veredas na 

França, consideraremos não apenas os artigos específicos sobre esse romance, 

mas também aqueles que se referem às outras obras de Guimarães Rosa 

traduzidas para o francês a partir dos anos 198046, pois acreditamos que uma 

tradução deve ser entendida no universo literário de que participa. 

Após termos examinado o impacto causado pela publicação de Corpo de 

baile e de Grande sertão: veredas nos anos 1960, na França, e as associações que 

suscitou com Virgílio e, sobretudo, Jean Giono, chama-nos a atenção, na recepção 

das traduções mais recentes de Rosa, o fato de seus livros não causarem mais a 

comoção do desconhecido. Os críticos não se perguntam mais, atualmente, quem 

diabos é esse escritor – embora se preocupem em apresentá-lo ao leitor – e que raio 

de escrita é a sua; não os surpreende mais a vastidão do sertão com sua infinidade 

de plantas e animais desconhecidos, apesar de as estórias de Rosa continuarem 

intrigando. 

                                                 
45

 “Guerras e batalhas? Isso é como jogo de baralho, verte, reverte. Os revoltosos depois passaram 
por aqui, soldados de Prestes, vinham de Goiás, reclamavam posse de todos animais de sela. Sei 
que deram fogo, na barra do Urucúia, em São Romão, aonde aportou um vapor do Governo, cheio 
de tropas da Bahia. Muitos anos adiante, um roceiro vai lavrar um pau, encontra balas cravadas” 
(GS:V, p. 98). 

46
 Por ordem cronológica, foram publicados na França, os seguintes livros de Guimarães Rosa, a 
partir dos anos 1980: Premières histoires (Primeiras estórias), tradução de Inês Oseki-Dépré 
(ROSA, 1982); Diadorim (Grande sertão: veredas), tradução de Maryvonne Lapouge-Pettorelli 
(ROSA, 1991); Toutameia (Tutaméia), tradução de Jacques Thiériot (ROSA, 1994); Sagarana, 
tradução Jacques Thiériot (ROSA, 1997); Mon oncle le jaguar (Meu tio o Iauaretê), tradução de 
Jacques Thiériot (ROSA, 1998). 
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Já são mais avisados a respeito da excelência do autor e da originalidade de 

sua linguagem. Nos anos 1960, esse conhecimento era ainda restrito aos 

especialistas de literatura ou estudos brasileiros, por exemplo, Roger Bastide, Pierre 

Furter e Armand Guibert. Atualmente, existem, também, evidentemente, grandes 

conhecedores da literatura brasileira na França, como Pierre Rivas e Michel Riaudel, 

mas o reconhecimento da literatura brasileira parece-nos, pelo menos entre os 

críticos, mais difundido. 

Assim, Patrick Kéchichian, crítico literário e redator-chefe do suplemento Le 

monde des livres de 1985 a 2008, escreve, em 1987, um artigo em que elenca e 

explica brevemente os traços peculiares de diferentes autores brasileiros traduzidos 

na França. Separando-os por geração, fala dos romancistas do sertão nascidos no 

final do século XIX e início do XX, como Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz e 

Guimarães Rosa; depois, cita Osman Lins, Autran Dourado, Clarice Lispector e 

Lygia Fagundes Telles, nascidos nos anos 1920-30, para finalmente incluir autores 

nascidos nos anos 1930-40, como Antonio Callado, João Ubaldo Ribeiro e Raduan 

Nassar. Citamos, abaixo, a passagem de seu artigo em que se refere a Guimarães 

Rosa: 

 

A inspiração inesgotável e a notoriedade de Jorge Amado não devem fazer 
esquecer os dois outros romancistas maiores da realidade social: Graciliano 
Ramos (1892-1953) e Rachel de Queiroz, única mulher membro da 
Academia brasileira, nascida em 1910, de quem acaba de ser traduzida 
uma obra desde já clássica, L’année de la grande sécheresse, publicada em 
1930. Mas o grande romancista do Sertão, o que soube integrar e 
transcender a realidade de seu país, continua sendo João Guimarães Rosa. 
Morto em 1967, criador de uma linguagem que influenciará gerações de 
escritores, ele é sem dúvida o mais marcante prosador brasileiro. A Seuil, 
que publicou três títulos desse autor nos anos 60, anuncia sua reedição. 
(KÉCHICHIAN, 1987). 

 

Véronique Mortaigne47, em artigo sobre Sagarana, após uma breve biografia 

de Guimarães Rosa, em que, contudo, já o aponta como o escritor que sacudiu a 

escrita romanesca brasileira e que alcançou o universal através da particularidade 

da gente do sertão, situa-o na história da literatura brasileira. Filia-o aos modernistas 

– especialmente aos “antropófagos”, que, devorando e digerindo as “formas 

indígenas, européias, africanas”, provocaram “uma revolução na escrita e no 

pensamento” (MORTAIGNE, 1999) – e, também, ao regionalismo inspirado por 

                                                 
47

 Véronique Mortaigne é jornalista e crítica musical no jornal Le Monde. Viveu muitos anos na 
América Latina, a maior parte deles no Brasil. 
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Gilberto Freyre, em que se inscrevem Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Jorge 

Amado. 

Pierre Lepape salienta ainda mais fortemente a ligação de Rosa com o 

movimento modernista no que ele teve de busca de uma língua que pudesse 

expressar a alteridade formadora do Brasil sem deixar de ser português. Em Mon 

oncle le jaguar, cuja tradução ele comenta, “coexistem, articulam-se, invadem-se e 

entrechocam-se”, diz ele, três linguagens diferentes: a dos portugueses, língua dos 

mestres e do poder, a dos tupis e a da natureza. E a arte de Guimarães Rosa é 

“tocar nessas três cordas, em sua melodia, harmonias e desarmonias, sem que em 

nenhum instante o curso da leitura e da compreensão seja afetado” (LEPAPE, 

1998). 

Jean Soublin48, por sua vez, traça um painel da vida e da obra de Guimarães 

Rosa, e aponta o universal arraigado em seu regionalismo graças à língua peculiar 

do escritor: 

 

Se o milagre se realiza, se o infinitamente particular do detalhe nos eleva 
sem esforço para o geral, se nos reconhecemos no pensamento de homens 
muito afastados de nós, é graças à língua, catalisador dessa transmutação 
do regional em planetário (SOUBLIN, 1997). 

  

Aprofunda-se, ainda, nessa língua peculiar que pertence, segundo ele, à arte 

poética ou que nasce, simplesmente, da profunda aversão de Rosa por todo e 

qualquer clichê: “Ainda pouco estudada pelos semiólogos, ela vai, sem dúvida, muito 

além da simples pesquisa da palavra justa, e deriva, antes, da arte poética. Ou, mais 

simplesmente, de uma aversão selvagem ao clichê e à facilidade” (SOUBLIN, 1997). 

Essas explicações provêm visivelmente não apenas da leitura dos livros de 

Rosa, mas também de documentos de apoio, como a entrevista que Rosa concedeu 

a Günter Lorenz, por exemplo, em que ressalta sua ojeriza aos clichês por serem 

palavras mortas, ou sua correspondência com Edoardo Bizzarri, em que declara seu 

desejo pela língua que se falava antes de Babel (JGR a EB, 2 nov. 1963 – ROSA, 

                                                 
48

 Jean Soublin, crítico literário do L’espress e do Le monde des livres, é também escritor. Antes de se 
dedicar exclusivamente à carreira literária, trabalhou nas Bahamas, no México, na Argentina e no 
Brasil. É autor, entre outros, de um livro intitulado Je suis l’empéreur du Brésil, sobre a guerra do 
Paraguai. Escreveu para o Salão do Livro de Paris de 1998, que contou com a presença de 38 
escritores brasileiros, um panorama da literatura brasileira: La littérature brésilienne (SOUBLIN, 
1998). 
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1981), e que Soublin cita. Também Frédéric Pagès49 cita alguns trechos dessa 

famosa entrevista, em que Guimarães Rosa declara que ele e a língua são um casal 

de amantes que procriam apaixonadamente e que o escritor é um alquimista da 

língua (PAGÈS, 1995).  

O conhecimento desses documentos, hoje mais facilmente acessíveis, ao 

mesmo tempo que permite o reconhecimento de sua escrita, oferece também uma 

grade de leitura já pronta para a sua obra, o que, de certo modo, pode ser um 

obstáculo para leituras mais aprofundadas ou mais originais de seus livros, em que 

houvesse espaço para o estranhamento e, até, para a rejeição, como aconteceu na 

época do lançamento de Buriti. 

De fato, alguns elementos de sua obra já aparecem como afirmações e não 

mais como descobertas. Assim, por exemplo, o fato de o sertão não ser o simples 

cenário em que se desenrolam suas estórias, como coloca Pierre Lepape50, crítico 

literário do jornal Le monde: 

 

O Sertão não é o cenário das novelas de Guimarães Rosa, de Corpo de 
baile, publicado na França em três volumes – Buriti, Les Nuits du Sertão e 
Hautes Plaines, na Seuil –, de Premières histoires ou desse monumental 
Diadorim, é a carne e o espírito, o gesto e a voz, a nascente e o 
desaguadouro de toda sua obra. E ele vai instalar o sertão na cabeça, no 
coração e nas tripas de seus leitores (LEPAPE, 1991). 

 

Nesse mesmo sentido, destaca-se, em vários artigos, a ausência de exotismo 

na construção do mundo-sertão de Rosa: 

 

Grande sertão faz desse mundo, sem nenhum exotismo, uma paisagem 
universal da vida, de sua nuvem de poeira e de sua significação (MAGRIS, 
1992). 
 
A universalidade do romance de Guimarães Rosa vincula-se ao sucesso 
dessa aposta: inscrever o Sertão como uma realidade comum a todos os 
seus leitores, em nenhum momento como um espetáculo exótico (LEPAPE, 
1991). 
 

                                                 
49

 Frédéric Pagès é um jornalista, escritor, cantor e compositor conhecido por mesclar, em seu 
trabalho, as culturas do Brasil e da França. É, além disso, um importante divulgador da cultura 
brasileira na França e da cultura francesa no Brasil. Entre muitos outros eventos, foi Pagès que 
concebeu e organizou a programação cultural da Feira do Livro de Paris de 1998 e da Bienal do 
Livro do Rio de Janeiro, em 2005, que teve a França como convidada de honra. Durante o Ano do 
Brasil na França (2005), apresentou um show literário chamado “Récits du Sertão”, baseado em 
textos de Guimarães Rosa que ele musicou (PAGÈS, 2010). 

50
 Crítico literário, Pierre Lepape foi, até 2001, crítico literário do Monde des livres.  
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[…] o Sertão brasileiro, território seco e profundo, não é nem cenário nem 
pano de fundo exótico. É um teatro humano, com suas leis, suas visões, 
sua lógica própria e suas palavras (LABE, 1995). 

 

Isso não é a priori positivo ou negativo. Ilustra, apenas, a mudança de época. 

Os anos 1960 têm uma visão mais romântica da obra de Rosa, associando o sertão 

ao paraíso perdido e seus habitantes ao homem anterior à queda e às noções de 

bem e mal. Vinculado a esse romantismo, o regionalismo então em voga faz com 

que se sobressaia a ligação do homem com a natureza, com a terra mãe. Os anos 

1980-90 destacam, sobretudo, os temas que vinculam a obra de Rosa com grandes 

clássicos da literatura universal: o pacto com o demônio, a travessia, a busca de si 

mesmo e/ou da verdade pelo cavaleiro andante. 

A inserção da obra de Rosa na literatura universal patenteia-se igualmente 

nos paralelos traçados entre ele e outros autores. Nos anos 1960, ele será 

comparado, principalmente sob a influência do prefácio de Xavier Domingo a Buriti, 

ao Virgílio das Bucólicas, pela profusão encantatória de plantas e animais, e 

aproximado espontaneamente, porém, sobretudo de escritores franceses: 

Supervielle, Bosco e, acima de todos, Jean Giono.  

Ora, a partir dos anos 1980, são outros autores que servirão de baliza para 

indicar, ao leitor francês, a grandeza de Guimarães Rosa: Homero, Cervantes, 

Goethe, Joyce, Thomas Mann, Borges, grandes nomes da literatura mundial, e não 

escritores franceses. É do ponto de vista da criação de uma nova linguagem que 

Pierre Lepape o compara aos quatro primeiros autores: 

 

É porque Guimarães Rosa, como Homero, como Cervantes, como o Goethe 
do Fausto, como o Joyce de Ulisses, criou uma linguagem à altura dos 
mitos evocados: alguma coisa que é ao mesmo tempo radicalmente nova e 
que escapa ao tempo (LEPAPE, 1991). 

 

Por sua interpretação do mito do Fausto, Claudio Magris também o compara a 

Goethe (MAGRIS, 1992), e Yves-Marie Labe a Jorge Luis Borges e a Thomas Mann 

por sua envergadura: “Como dar conta das 500 páginas de Diadorim, livro que é o 

ponto alto da literatura brasileira, escrito com uma densidade fora do comum por um 

escritor da magnitude de Jorge Luis Borges ou Thomas Mann?” (LABE, 1995). 

Jorge Coli e Antoine Seel sintetizam essa visão: 
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Joyce perdido em uma província do Brasil, Homero cantando o sertão de 
Minas Gerais: Guimarães Rosa já foi objeto das mais lisonjeiras 
comparações. Mais que um dos grandes mestres da literatura latino-
americana, reconhece-se nele um dos melhores escritores de nossa época 
(COLI; SEEL, [1982]). 

 

O ponto focal transforma-se completamente. Os anos 1960 foram a tentativa 

de encontrar uma referência nacional que servisse de ponto de apoio para a 

compreensão de João Guimarães Rosa. Os anos 1980-90 vinculam-no, ao contrário, 

aos gênios da literatura universal. Giono não deixa de ser citado, mas 

eventualmente e sem tanta ênfase e detalhes. 

Quem se lembra do autor provençal, após evocar o falar cheio de imagens e 

as invenções verbais surpreendentes dos sertanejos é Frédéric Pagès (1995). Jean 

Soublin também o evoca para dizer o quanto a linguagem de Rosa, apesar de ligada 

à sua terra natal, passa longe das exclamações: 

 

Guimarães Rosa descobre o homem, todo o homem, no fundo de sua 
província ingrata. A região não é muito hospitaleira? Tanto melhor: 
amenidades demais nas paisagens prejudicam a profundidade das análises. 
Confine-se nos arredores da Provença, você se tornará um Jean Aicard ou, 
no máximo, um Pagnol. É preciso subir a montanha para encontrar Giono. 
Pois não se trata de exclamar ou de ronronar, trata-se de descrever, de 
descrever tudo (SOUBLIN, 1997). 

 

Note-se que a comparação de Rosa com autores “internacionais” se faz de 

um modo bastante genérico. Afora Claudio Magris, que aponta a peculiaridade da 

cena do pacto em Grande sertão: veredas, relativamente à do Fausto, os artigos que 

pudemos ler não detalham o que vincularia Guimarães Rosa a um Cervantes, a um 

Homero, a um Joyce. A novidade da linguagem desses autores é afirmada de modo 

genérico, sem que se indique o que teriam exatamente em comum. A associação 

com Borges e Thomas Mann é ainda mais genérica. O que parece contar é, antes 

de tudo, seu prestígio e, consequentemente, a lisonja da equiparação. 

Quando se trata de Jean Giono, ao contrário, tanto nos artigos dos anos 1960 

quanto nos mais atuais, a analogia se faz em bases mais concretas: a linguagem 

cheia de imagens da “gente simples”, a ausência de “exclamações”, de “frases”, e a 

presença da natureza, da terra em sua relação com o homem. 

Também a linguagem de Rosa é enfocada de outro modo. Nos anos 1960, ela 

é descrita como uma “linguagem da contemplação”, graças à qual os livros de Rosa 

não se confundem com o regionalismo, no sentido estreito do termo, mas ao que ele 
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próprio chama de a sua “metafísica”. A poesia, a semelhança com cantos e o 

aspecto encantatório de sua linguagem são ressaltados.  

Nos anos 1980-90 já se tem um conhecimento mais “técnico” da escrita de 

Rosa e de sua erudição linguística. Yves-Marie Labe e Frédéric Pagès advertem o 

leitor sobre a intimidade de João Guimarães Rosa com cerca de 20 línguas (LABE, 

1995; PAGÈS, 1995). Esses e outros críticos referem-se ao léxico roseano, formado 

de regionalismos, arcaísmos, neologismos, empréstimos de outras línguas. Alice 

Raillard, por exemplo, explica: 

 

Guimarães Rosa escava de perto a língua regional, desenterra seus 
arcaísmos, justapõe-lhes neologismos, inventa palavras-valise. E dessas 
concreções da linguagem ou de suas rupturas nasce um universo insólito, 
opaco algumas vezes, depois, bruscamente mágico (RAILLARD, 1982). 

  

Claudio Magris (1992) percebe que a invenção de Rosa não se limita ao 

léxico, atingindo também sua sintaxe, enquanto Pierre Lepape afirma que as formas 

gramaticais, em Grande sertão: veredas, “não obedecem outras leis além daquelas 

ditadas pelo movimento dos pensamentos e dos sentimentos de Riobaldo” 

(LEPAPE, 1991). E ninguém deixa de apontar a ruptura com relação à escrita 

romanesca operada por Guimarães Rosa, na esteira dos modernistas. Assim, por 

exemplo, Jorge Coli e Antoine Seel dizem: 

 

 O discurso convoca a narrativa, finge apagar-se, faz apelo ao leitor. 
Linguagem popular, dialetal, nuances africanos, indígenas, arcaísmos: 
nenhuma voz é inútil ao silêncio. 
 Não é a primeira vez, na literatura brasileira, que a língua oficial é 
assim transgredida. Mario de Andrade, entre outros autores, já se mostrara 
igualmente desrespeitoso em Macunaíma (COLI; SEEL, [1982]). 

 

A nova tradução de Grande sertão: veredas nos anos 1990 será, assim, 

realizada em um ambiente literário em que a visão da obra de Guimarães Rosa pela 

crítica francesa é bastante diferente da que envolvia sua primeira tradução nos anos 

1960. Cabe-nos, assim, examinar como a nova tradução e a visão da tradutora 

sobre seu trabalho se colocam no interior desse universo literário. 

 

 



174 
 

 

4.3.3 O primado do poético sobre a realidade 

 

 

Diadorim, em sua versão de 1991, é antecedido por um prefácio de Mario 

Vargas Llosa, que apresenta o romance e o próprio Guimarães Rosa e sua obra ao 

leitor. Vargas Llosa acentua o caráter multifacetado de um e de outra. Guimarães 

Rosa, médico, diplomata, escritor, conhecedor das línguas europeias, mas também 

da gramática e da sintaxe do húngaro, do sérvio-croata, do chinês, do malásio, do 

persa, do japonês, do híndi. Grande sertão: veredas, “livro tão enigmático e múltiplo 

quanto seu autor” (LLOSA, 1991, p. 8), permitindo, prova maior de seu valor literário, 

infinitas leituras. 

Vargas Llosa explora-lhe três veios, o da epopeia, o do verbo, o da mística. 

Fascinante livro de aventuras, com um quê de romance de cavalaria, de 

mosqueteiros e de faroeste, verbo criando a si mesmo, como “um rio sonoro de 

curso tumultuoso”, cujas águas “vão arrastando metáforas, substantivos, adjetivos, 

expressões, verbos modelados, triturados, organizados de tal sorte que ganham 

soberania e só remetem à realidade que eles próprios criaram ao longo da narração 

de Riobaldo” (LLOSA, 1991, p. 9-10) e, finalmente, mística que discute Deus, diabo, 

bem, mal, como uma “catedral cheia de símbolos, espécie de templo maçônico” 

(LLOSA, 1991, p. 11). 

Mario Vargas Llosa diz que, se tivesse que escolher um deles, escolheria o 

primeiro, para logo reconhecer que essa escolha é totalmente teórica, “pois, de fato, 

esses três livros diferentes são como a santíssima trindade: um único deus”, e para 

em seguida concluir reafirmando as infinitas leituras que ainda poderão ser feitas 

desse romance: 

 

Não é exagerado dizer que com o tempo outras leituras verão o dia, que 
outros leitores descobrirão nesse livro dimensões insuspeitadas. Guimarães 
Rosa escreveu um romance ambíguo, múltiplo, destinado a durar, 
dificilmente apreensível em sua totalidade, enganoso e fascinante como a 
vida imediata, profundo e inesgotável como a própria realidade. É 
provavelmente o mais belo elogio que possa receber um criador. (LLOSA, 
1991, p. 12). 

 

Assim, a apresentação do romance nessa segunda tradução fica a cargo de 

um outro grande escritor latino-americano, enquanto, na primeira, coube ao próprio 
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tradutor apresentar Riobaldo ao leitor. Buriti foi o único volume de Corpo de baile a 

gozar de um prefácio escrito por Xavier Domingo, professor de literatura. 

Em seguida, encontra-se uma nota liminar intitulada Les veredas, na qual se 

reproduz, em francês, a passagem da carta de João Guimarães Rosa a Edoardo 

Bizzarri de 11 de outubro de 1963, na qual ele descreve longamente a seu tradutor 

italiano – que lhe perguntara o que seriam, precisamente, as veredas – a paisagem 

dos campos gerais, suas formações geográficas e sua vegetação.  

Essa nota, ilustrada por um desenho que representa, justamente, o buriti, 

palmeira que povoa as veredas, tem, em nossa opinião, a função de introduzir o 

leitor à paisagem real em que se desenrolará toda a estória que vai ler. Como 

comentamos no Capítulo 1, essa passagem da carta a Edoardo Bizzarri descreve a 

geografia real dos gerais, que se confundirá no romance com os pensamentos e 

sentimentos de Riobaldo.  

Vem, em seguida, uma nota da tradutora, em que ela começa por explicar sua 

tradução da palavra “vereda”, o que nos faz acreditar ter sido dela a iniciativa da 

nota liminar. Depois, indica a existência de um pequeno glossário, no final do livro, 

para os termos não traduzidos, para finalmente dizer que procurou seguir, quanto à 

flora e à fauna, as indicações de Rosa a seus tradutores francês e italiano, quando o 

escritor lhes sugeria usar “vocábulos familiares” ou acoplar “um vocábulo brasileiro e 

um vocábulo da língua de chegada”, pois – e Maryvonne Lapouge cita Guimarães 

Rosa – “a sonoridade, nesse caso, tendo tanta senão mais importância que a 

veracidade” (LAPOUGE-PETTORELLI, 1991, p. 17). 

A escolha dessa passagem é importante, porque já indica que ela tentará 

seguir, em sua tradução, as indicações de Rosa a esses tradutores, segundo um 

princípio que ela explicitará adiante, glosando, provavelmente, a conhecida 

afirmação de Guimarães Rosa a Edoardo Bizzarri, em que ele sustenta a primazia 

do místico e do poético sobre o cenário e a realidade sertanejas e o enredo (ROSA, 

1981, p. 58). Nas palavras de Maryvonne Lapouge: “Outra maneira de avisar, para 

todas as traduções que poderiam ser feitas de sua obra, que as dimensões poética e 

mítica deveriam, no espírito dos tradutores, e dos leitores futuros, sempre primar 

sobre a imediata realidade” (LAPOUGE-PETTORELLI, 1991). 

A correspondência de Rosa com os tradutores se tornou, naturalmente, uma 

referência aos que se propõem a tarefa de traduzir sua obra nos anos 1980 e 1990. 

Jacques Thiériot, a quem devemos as versões francesas de Sagarana, Tutameia e 
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Meu tio o Iauaretê, transcreve, em suas “Notas do Tradutor” para os dois primeiros 

volumes, alguns dos conselhos de Rosa a seus tradutores, tomando-os como uma 

espécie de fiel de seu trabalho. Assim, ao revisar Toutameia com Francis Utéza, ele 

diz: 

 

No curso de nossas inúmeras sessões de re-releituras, sempre tivemos no 
espírito os textos em que João Guimarães Rosa revela suas intenções de 
escritor, em particular em sua correspondência com seus tradutores inglês, 
francês e italiano. (THIÉRIOT, 1994, p. 7). 

 

Em Sagarana, ele destaca, como Maryvonne Lapouge, as indicações do 

escritor referentes ao tratamento da flora e da fauna sertanejas para, assim como 

ela, lembrar que, para Guimarães Rosa, a expressividade das palavras era mais 

importante que o rigor científico: “Para ser fiel às intenções de João Guimarães 

Rosa, era preciso não esquecer que ele era mais atento à música e à cor dos 

vocábulos, à sua força expressiva em um sistema de ecos e de ressonâncias, do 

que ao rigor científico” (THIÉRIOT, 1994, p. 7-8). 

Assim, constata-se uma tendência a privilegiar o poético em João Guimarães 

Rosa, embora os diferentes tradutores possam ter concepções diversas do 

significado da palavra “poético” e, por conseguinte, diferentes maneiras de realizá-lo 

em suas respectivas traduções. Verificamos, também, que os tradutores sentem, 

hoje, o desejo e/ou a obrigação de explicar como procederam ou, pelo menos, de 

fazer uma declaração de intenções em que afirmam buscar privilegiar, como queria 

o autor, a poética roseana. 

Nesse sentido, não podemos deixar de observar que, nos anos 1960, nem J.-

J. Villard nem a editora sentiram necessidade de dar satisfações ou se manifestar 

sobre o ato tradutório. Não lhes parecia que isso fosse algo essencial para os 

leitores. A única menção que Villard faz, nos próprios livros de Rosa que traduziu, de 

suas escolhas, é em Les nuits du sertão, para responder a críticas recebidas por 

Buriti acerca da não inclusão de um glossário final no livro com os nomes de plantas 

e animais não traduzidos. Na sua “Nota do Tradutor” de Diadorim, ele se preocupa 

em apresentar Riobaldo, sua personalidade, seus dilemas e sua linguagem aos 

leitores, e não em justificar escolhas tradutórias. Essas são discutidas com 

Guimarães Rosa, mas não com o público.  
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Na nova tradução, a apresentação do livro ficou a cargo de Mario Vargas 

Llosa, enquanto a tradutora tenta justificar sua perspectiva. Isso indica a diferença 

de época e de expectativa do tradutor, do leitor e, também, no caso da retradução 

de Grande sertão: veredas, do editor. 

De fato, como comentamos no início deste capítulo, essa segunda versão foi 

realizada pelo fato de seu editor ter considerado que “essa obra-prima da literatura 

sul-americana merecia uma nova chance junto ao público francês” (PAGÈS, 1995, p. 

22). 

A investigação dos universos literários que banham a recepção e a tradução 

desse romance nos anos 1960 e nos anos 1990 ilumina essa afirmação de Jean-

Claude Zylberstein. A “nova chance” corresponde, ao que tudo indica, à exigência de 

se observar o primado do poético em Rosa, supostamente perdido pelo primeiro 

tradutor, e a apresentar ao leitor francês, que já recebera uma versão “prosaica” da 

obra, uma outra. Esta, propondo-se a recuperar a poesia de Rosa, equivaleria, em 

seu projeto, mais ao terceiro modo de tradução apresentado por Goethe, aquele que 

busca transpor toda a estranheza da obra, a tradução sublime, do que ao segundo, 

que adaptaria a obra à cultura de chegada.  

A identificação dos três tipos de tradução explicitados por Goethe como uma 

progressão temporal aparece subliminarmente nos artigos de imprensa dedicados à 

segunda tradução. Assim, Frédéric Pagès afirma – é curioso ver como sua 

declaração corresponde à primeira forma de tradução apontada por Goethe – que 

Jean-Jacques Villard “escolheu, não sem motivos, tornar-se acessível ao leitor 

francês”, o que lhe custou “certa traição ao estilo do escritor”. Essa traição poderia 

ser entendida como sua prosaização – na verdade, Goethe, referindo-se à poesia 

persa, remete à versão em prosa de poemas, mas, ampliando essa noção com base 

na crítica que Meschonnic (1990, p. 395 et seq.) faz à separação entre prosa e 

verso, poderíamos pensar em traduções que perdem a poética do original, quer ele 

esteja em “verso” ou em “prosa”.  

A segunda tradução, em compensação, segundo o mesmo crítico, estaria 

mais próxima do terceiro tipo, pois “apesar de certas lacunas”, ela é “meritória a mais 

de um título: há grandes acertos, passagens que se aproximam muito estreitamente 

do texto original, de seu ritmo, de sua música própria” (PAGÈS, 1995, p. 21). 

Pierre Lepape, por sua vez, e voltamos a encontrar, aqui, a definição do 

primeiro tipo de tradução de Goethe, considera a versão de Villard como uma 
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adaptação “que só muito imperfeitamente dava conta da escrita do romancista”. 

Contudo, ele é um pouco mais ponderado quanto à tradução de Maryvonne 

Lapouge, que, embora permita perceber a riqueza infinita do romance, “não é a 

única possível” (LEPAPE, 1991). O que nos faria pensar, ainda no interior da grade 

goetheana, que ela se aproxima mais do segundo do que do terceiro tipo de 

tradução. 

Ao abandonar essa visão evolutiva e historicizar as traduções, podemos sair 

dessa perspectiva um tanto maniqueísta e mudar nosso foco de análise, entendendo 

cada tradução como tributária de seu tempo e, ao mesmo tempo, principalmente, 

tentando compreender cada uma delas em seu ritmo próprio, sem considerar a priori 

a primeira tradução como inferior à segunda e esta como dialeticamente superadora 

da primeira. 

Voltaremos a encontrar, aqui, a perspectiva de Henri Meschonnic, que 

desenvolvemos no Capítulo 3 e que nos permitirá pensar como as duas versões de 

Grande sertão: veredas lidaram, com suas respectivas escolhas tradutórias, com a 

subjetividade. que é o cerne da obra de Rosa, e que sujeito foi construído a partir da 

escrita que realizaram. 
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CAPÍTULO 5 – HISTORICIDADE E RITMO NAS TRADUÇÕES 

 

 

Após termos delineado, no capítulo anterior, os universos literários dos anos 

1960 e 1990, em que foram feitas e recebidas as versões de Grande sertão: 

veredas, assim como os projetos literários propostos por Jean-Jacques Villard e 

Maryvonne Lapouge, buscaremos, agora, perceber como a perspectiva literária de 

seu tempo se atualiza em suas respectivas versões de modo singular, através da 

mediação de suas ideias sobre literatura em geral e sobre a escrita de Guimarães 

Rosa em particular. 

 

 

5.1 A bela linguagem chamada de corrente  

 

 

No Capítulo 4, verificamos que nos anos 1960 as obras de Guimarães Rosa 

foram recebidas e traduzidas sob o signo de Jean Giono. De fato, não só os 

escritores ligados ao movimento de renovação literária da época reivindicam de 

diferentes maneiras a incorporação da língua falada na escrita, como o tradutor de 

Rosa daquele período, Jean-Jacques Villard, declara em sua correspondência com o 

escritor ter procurado compor seu texto a partir da língua comum e haver se 

inspirado, particularmente, em personagens de sua infância na Normandia, pessoas 

simples mas inteligentes que se expressavam em uma língua imagética. 

A semelhança entre as declarações de Jean-Jacques Villard, Jean Giono e do 

próprio Guimarães Rosa, sem incluir outros autores que abraçam a mesma 

concepção geral, chega a ser surpreendente. Repetimos, aqui, as afirmações de 

Villard e Rosa, que já citamos nos Capítulos 4 e 1, respectivamente, e 

acrescentamos a consideração de Giono: 

 

No que diz respeito à personagem, inspirei-me em lembranças de 
juventude, adotei as expressões e os volteios de frase do pai Guitton, um 
velho senhor que cortava lenha na propriedade de campo de meu pai e era 
uma alma simples mas muito inteligente. [...] Os camponeses de nossa 
pequena aldeia normanda tinham também expressões muito imagéticas [...] 
(JJV a JGR, 28/12/1962 – ROSA, [1961-1967]). 
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Por isso, e este é o segundo elemento, eu incluo em minha dicção certas 
particularidades dialéticas de minha região, que são linguagem literária e 
ainda têm sua marca original, não estão desgastadas e quase sempre são 
de uma grande sabedoria lingüística. (ROSA apud LORENZ, 1983, p. 81). 
 
Os homens de minha terra têm uma língua imagética, precisa, musculada e 
que soa deliciosamente desafinada como aquelas flautas rústicas feitas ao 
acaso com sete gomos de junco. (GIONO, 1982, p. 950). 

 

Ele lembra, além disso, sua participação na Primeira Guerra Mundial, o 

contato com pessoas de diferentes camadas sociais e suas maneiras de se 

expressar, o que lhe possibilitou, por exemplo, refletir sobre os apelidos dos 

jagunços. Ademais, a própria vivência das batalhas, da morte dos companheiros, da 

loucura que se apossava de alguns, são memórias que o fazem se identificar com o 

ex-jagunço de Grande sertão: veredas. 

Em seu prefácio a Diadorim, o tradutor desenha, como vimos, o perfil de 

Riobaldo como uma pessoa simples, que gosta de falar difícil, associando-o com as 

figuras de sua infância no interior da Normandia. Seu fio condutor consistirá em 

construir uma personagem simples, rural e que se expresse na língua falada comum 

porém imagética e cheia de sabor, não só como a linguagem dos camponeses 

normandos, mas como o falar popular em geral. Notamos que ele se recusa a pôr na 

boca de Riobaldo palavras que considera inadequadas à sua cultura e condição 

social, procurando dar-lhe uma linguagem que conviria “à classe e ao tipo de herói” 

(JJV a JGR, 29/10/1962 – ROSA, [1961-1967]). 

Sua primeira decisão a esse respeito, a forma como Riobaldo se dirigiria a 

seu interlocutor, deu margem a um pequeno equívoco – justificado – da parte de 

Guimarães Rosa. Na carta de 29 de outubro de 1962, Villard, de fato, faz uma 

afirmação surpreendente. Traduzindo Grande sertão: veredas, declara estar 

colocando toda a narrativa na terceira pessoa: “Trabalho atualmente em Grande 

sertão: veredas. Nesse livro, coloco toda a narrativa na terceira pessoa, como, no 

texto, convém à classe e ao tipo do herói” (JJV a JGR, 29/10/1962 – ROSA, [1961-

1967]). 

 Sua intenção não era, contudo, transformar Grande sertão: veredas em uma 

narrativa de terceira pessoa, mas encontrar a forma de tratamento que mais conviria 

à relação entre Riobaldo e seu visitante. Para um homem da classe de Riobaldo 

Tatarana, é mais natural, em francês, de acordo com o pensamento de Jean-
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Jacques Villard, chamar alguém vindo da cidade de “monsieur + il” do que empregar 

a forma não marcada “monsieur + vous”51. 

De fato, essa é a forma respeitosa de as pessoas do interior se dirigirem a 

alguém cuja instrução é superior à deles, “um doutor”, diríamos em português. É 

assim que Jean-Jacques Villard parece representar a relação entre Riobaldo 

Tatarana, o narrador do livro, e seu interlocutor. Em sua nota à tradução, ele próprio 

se encarrega de nos explicar a relação entre os dois, em que podemos constatar a 

oposição cidade/campo, letrado/iletrado: 

 

Acredito ser útil fornecer algumas precisões ao leitor e apresentar-lhe 
Riobaldo, o antigo jagunço tornado fazendeiro que conta a um “Doutor” 
(“Monsieur”) da cidade suas aventuras de outros tempos. (VILLARD, 1965). 

 

Um homem cuja “instrução é das mais rudimentares” (VILLARD, 1965), um 

fazendeiro e antigo jagunço, homem que sempre viveu no sertão e não nas cidades, 

ao contrário do jovem que o visita, deve assim exprimir-se na língua popular das 

pessoas do interior, com as marcas que lhe são próprias, entre elas a forma de 

tratamento “monsieur”. Confirmando essa escolha, nos raros momentos em que o 

interlocutor é chamado de moço – são apenas quatro –, Villard usa, duas vezes, a 

forma familiar mon gars, mais usual, segundo o Robert historique (REY, 1998), nos 

meios rurais: “Faut beaucoup de religion, mon gars!” (Diadorim, JJV, p. 17)52; “Gars! 

Dieu est patience. Le diable, c‟est l‟opposé” (Diadorim, JJV, p. 18). 

Características do interior são, também, algumas interjeições usadas pelo 

Riobaldo concebido por Jean-Jacques Villard ao longo de seu discurso, 

especialmente crénom, bastante frequente para substituir formas exclamativas sem 

conteúdo semântico determinado em português, como osga e arre. A interjeição 

vindieu, contudo, usada de modo caricatural quando se quer imitar um capiau 

francês, aparece mais raramente e, devemos notar, na fala de personagens mais 

rústicas, como um dos companheiros jagunços de Riobaldo: “– „Xente, dond‟é que 

está se comparecendo esse Lacrau?‟” (GS:V, p. 358); “„Vindieu! D‟où ce qu‟il sort, 

ce Scorpion?‟” (Diadorim, JJV, p. 259). 

                                                 
51

 D. Maingueneau comenta o sentido do pronome vous como forma de tratamento não marcada em 
francês. (MAINGUENEAU, 1996, p. 20-22). 

52
 Daqui por diante, para maior clareza, indicaremos as passagens extraídas da tradução de Jean-
Jacques Villard pelo título do romance em francês, Diadorim, seguida pela abreviatura do nome do 
tradutor (JJV) e da página referente à edição que consta em nossas Referências. 
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Ademais, devemos observar que Villard não se limita a essas formas, 

deixando muitas vezes em seu texto, marcadas em itálico e com acento agudo, as 

interjeições brasileiras arre e ave: “Ai, arre, mas: que esta minha boca não tem 

ordem nenhuma” (GS:V, p. 21); “Ahi, arré ! Ma sacrée bouche n‟a pas 

d‟ordre” (Diadorim, JJV, p. 21). 

Mais numerosas, porém, são as expressões simplesmente populares, quero 

dizer, que não pertencem a nenhum grupo ou região em especial. O termo foutaises, 

particularmente, que inaugura o Diadorim de 1965, será um dos refrões desse 

primeiro Riobaldo francês. 

Para a construção da fala popular de Riobaldo contribuem também, como o 

tradutor já anunciava em suas cartas a Rosa, a supressão sistemática do ne da 

negação, do il das frases impessoais, o emprego de on em vez de nous, além do 

emprego de ça e da elisão do i do pronome relativo qui diante de uma vogal. A 

seguinte passagem é ilustrativa do procedimento do tradutor: 

 

 Nous, on s‟en est retourné, traversant encore le Soninho, jusqu‟à 
l‟endroit où étaient les mules, avec les munitions et le reste. On y est même 
allé en faisant mine de se replier, pour les attirer. Ça faisait chagrin, mais 
fallait bien ruser avec ces judas, on était pas de force pour en finir d‟un 
coup avec eux. Pour les tromper sur ce qu‟ils voyaient, Zé Bebelo nous 
faisait tout le temps changer, tout le temps : un moment on voyageait tous 
ensemble, celui d‟après on chevauchait dispersés. On en a ainsi profité 
pour lâcher une sacrée fusillade sur la fazenda São Serafim. 
 De ce côté, mais bien plus bas, y a un endroit. Un carrefour. Les 
chemins mènent aux Veredas Tortas, Combes Tortes… combes mortes. Je 
l‟ai dit ; faut pas que Monsieur l‟ait entendu. Et qu‟il aille parler de ce nom. 
Je le demande à Monsieur. Un endroit nulle part. Les endroits comme ça 
sont ordinaires... ils vous préviennent pas. Mais quand je suis passé par 
celui-là, ma mère avait pas prié pour moi,… à ce moment. (Diadorim, JJV, 
p. 75). 

 

A observação desse mesmo trecho permite-nos constatar, também, que as 

representações fonéticas à Maupassant, particularmente com o uso de apóstrofes, 

está ausente do discurso de Riobaldo. 

De fato, Jean-Jacques Villard só lança mão desse recurso na representação 

da fala de personagens supostamente mais rústicas ou “primitivas”, como no caso 

de um dos jagunços que se manifesta no julgamento de Zé Bebelo e descrito por 

Guimarães Rosa como “um capiau medido por todos os capiaus do meu Norte”: 

 

“Moi, j‟prends aussi la liberté, sieus chefs. Y a pas de mal à ce que j‟dise 
aussi mes bêtises. Heu… enfin… c‟est que… Je trouve que ça vaudrait p‟t-
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être mieux, avant de lâcher ou descendre c‟t homme… enfin d‟s‟informer 
ousqu‟est son magot… Vu qu‟on dit qu‟il a du bon argent caché par ici, des 
tas… C‟est tout pour moi, c‟est tout, sauf vot‟respect… sauf vot‟ respect… 
(Diadorim, JJV, p. 198). 

 

Ou ainda no caso emblemático da fala do catrumano dos Anjos: 

 

“„vec vot‟ permission, M‟sieu, maît‟… On a pas l‟habitude… On a pas 
l‟habitude… On garde cette route… Pour que personne y vient de c‟côté, les 
gens de Sucruiu, y-z-ont la maladie, qui prend sur tous… M‟sieu est grand 
chef, y sera d‟accord. M‟sieu et ces sieu ? Une peste de variole noire… Mais 
not‟ village, c‟est Pubo, de l‟aut‟ bord du marais, M‟sieu et les siens en sont 
passés à une mi-lieue… Les femmes y sont restées à trimer, à trimer… On 
est venu sur ordre… Ça fait trois jours… Barrer les chemins. Les gens de 
Sucruiu, on dit qu‟y zenterrent même plus leurs défunts… Quelqu‟un peut 
venir avec un message et apporter la maladie, c‟est pour ça… Y en a un 
qu‟est venu, demander aide, raconter des bêtises, un tas d‟histoires… Rien 
à faire, l‟a fallu qu‟y s‟en retourne, l‟a fait demi-tour, on l‟a pas laissé passer. 
Z‟ont la malédiction. Une punition de Dieu Jésus ! Les gens de Sucruiu, des 
gens durs, des mauvais… „vec vot‟ permission, M‟sieu, Maît‟, faut dévier de 
par-là, pas passer par Sucruiu, halte… Variole noire !” (Diadorim, JJV, p. 
278-279). 

 

Mesmo nesse caso, porém, pode-se reparar que as apóstrofes são usados 

com parcimônia, junto com elementos de notação de fala que nos remetem à 

ortografia fonética de um Queneau, por exemplo, com a letra z indicando a ligação 

entre as palavras – y zenterrent para ils enterrent ou z’ont la malédiction para ils ont 

la malédiction. 

Claire Blanche-Benveniste comenta que, no âmbito da língua falada, esses 

“erros” gramaticais nem podem mais ser chamados de erros, tal a extensão dos 

falantes que os cometem. O percentual de ausência de ne nas conversas, diz ela, é 

de 95% (BLANCHE-BENVENISTE, 2000, p. 39); locutores de todas as camadas 

sociais, inclusive políticos em seus discursos, continua ela, trocam o nous pelo on, 

embora evitem a combinação nous, on – como na oração nous on va voyager la 

semaine prochaine – , forma, porém, muito difundida (BLANCHE-BENVENISTE, 

2000, p. 40); e a supressão do l de il é um fenômeno tão amplo que não pode mais 

ser considerado marginal (BLANCHE-BENVENISTE, 2000, p. 38). Outro dado 

importante, ressalta a mesma autora, é a antiguidade desses “erros”, atestados já no 

início do século XVII no diário do preceptor de Luís XIII, que anotava 

cuidadosamente as falas do menino rei (BLANCHE-BENVENISTE, 2000, p. 44). 

Esses mesmos fenômenos, porém, quando presentes na escrita, e 

particularmente na obra literária, podem representar uma imitação mais ou menos 
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estereotipada do falado, como acontecia no realismo, ou podem ser signo da ruptura 

com os modelos clássicos de escrita, como se assistiu a partir dos anos 1920. 

Vimos como o on de Giono provocou escândalo nos anos 1930 e apontamos, 

também, como ele suprimia, esporadicamente, o ne da negação e o il das frases 

impessoais, fato indicado igualmente por Jérôme Meizoz em sua análise de Un de 

Beaumugnes, de Giono. Nessa estória, diferentemente de Colline, há um narrador 

de primeira pessoa, um lavrador chamado Amédée, cuja língua simples, cheia de 

“incorreções”, Giono tenta, no entender de Meizoz, retratar: 

 

A língua de Amédée recorre a dois eixos retóricos que se distanciam da 
língua literária convencional: primeiro, ela repousa em um francês 
elementar, linguagem simples ou grau zero da escrita gramatical, que 
supostamente reproduziria a competência lingüística de um operário 
agrícola pouco ou mesmo não escolarizado. Essa competência de base se 
inscreve em um contexto de viva voz (apelos, incisas, etc.). As marcas de 
oralidade mais comuns (“ça”, “on”, “c‟est... qui”, “y avait”, a negação 
reduzida) afastam então o discurso da norma literária (MEIZOZ, 2001, p. 
352). 

 

Idêntica intenção parece ter tido Jean-Jacques Villard: fazer com que uma 

pessoa simples, pouco letrada, falasse com as marcas da linguagem popular que lhe 

correspondesse, o que o integra ao movimento literário de vanguarda de sua época.  

Devemos ponderar, contudo, que ele sistematiza essas marcas, o que não faz 

Jean Giono, e que usa o on como sinônimo mais popular de nous, sem o 

deslocamento operado pelo autor provençal, tendendo, assim, sob esse ângulo, a 

um mimetismo da língua falada. 

Outro aspecto importante de sua escrita em Diadorim, igualmente ligada à 

assimilação da língua falada, diz respeito ao uso do passé composé. Vimos, ao falar 

de Colline, de Jean Giono, que o passé composé desempenhava, junto com os 

outros componentes de fala, especialmente o on, um importante papel nos 

deslocamentos da narrativa “objetiva” dos escritores realistas e naturalistas. 

Ao escolher esse tempo verbal como correspondente, em francês, do pretérito 

perfeito em português, Jean-Jacques Villard alinha-se, mais uma vez, às 

reivindicações das vanguardas literárias de sua época, o que, devemos observar, é 

uma opção bastante ousada, pois mesmo um autor como Céline tem dificuldade em 

se desvencilhar, em romances como Voyage au bout de la nuit e Mort à crédit, da 

grande instituição que é o passé simple na literatura francesa. 
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 O passé composé, nessa narrativa em primeira pessoa que é Grande sertão: 

veredas, contribui para que todos os inúmeros episódios contados por Riobaldo a 

seu interlocutor façam parte da constituição de sua própria estória. Graças ao 

emprego desse tempo verbal ele não se coloca nunca como o narrador onisciente 

da própria vida, e mostra-se, ao contrário, como construindo, ao longo de sua 

narração, a própria subjetividade.  

O léxico empregado nessa versão aponta, do mesmo modo, para essa opção 

de manter-se no âmbito da língua falada. O caso de nonada, traduzida por duas 

palavras de registro familiar, foutaises e bêtises, que recuperam seu sentido 

imediato de bobagem, coisa sem importância, mas perdem sua ligação com as 

palavras não e nada e, consequentemente, seus ecos “metafísicos” no texto, é 

significativo da preferência por palavras comuns, empregadas no interior de seu 

campo lexical habitual. 

No primeiro parágrafo do romance, que tomaremos inicialmente como 

exemplo, tanto expressões corriqueiras como briga de homem, cara de + substantivo 

(cara de gente, cara de cão), ou locuções como de verdade, quanto termos que 

provocam certo estranhamento como abusões ou prascóvio, ou, ainda, expressões 

ou palavras de sentido ambivalente, como erroso, olhos de nem ser, são traduzidas 

por expressões familiares, que caberiam na boca de um francês médio. 

Assim, erroso, união do radical err- ao sufixo intensificador oso, torna-se 

errant, perdendo seu sentido de errado, próprio do caráter monstruoso do bezerro, 

para conservar apenas o sentido associado de errante. Do mesmo modo, a 

expressão os olhos de nem ser, que, ao mesmo tempo que lembram a expressão 

popular que nem sei, como na canção de Jorge Mautner, te amo tanto que nem sei, 

remetem para o não ser, afasta-se dessa conotação metafísica para revestir apenas 

seu sentido coloquial em des yeux comme pas un. Abusões e povo prascóvio, por 

sua vez, tomam formas mais comuns como superstitieux e des gens bornés. 

Essa primeira tradução tampouco tenta mimar os “expletivos” e os 

“pleonasmos” do texto roseano (PROENÇA, 1958, p. 79-80), nem as expressões 

originais presentes em Grande sertão: veredas. Dessa maneira, uma única palavra, 

tirer, transpõe o alvejar mira, e o singelo depuis ma jeunesse, desde mal em minha 

mocidade. Outras expressões originais, como por meu acerto, recebem 

correspondentes coloquiais como pour ne pas perdre la main. 
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Citamos essa passagem no original e na sua tradução, destacando em 

negrito os termos comentados: 

 

– 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 figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão: 
determinaram – era o demo. Povo prascóvio. Mataram. Dono dele nem sei 
quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O 
senhor ri certas risadas... Olhe: quando é tiro de verdade, primeiro a 
cachorrada pega a latir, instantaneamente – depois, então, se vai ver se deu 
mortos. (GS:V, p. 7). 

 

Foutaises! Les coups que Monsieur vient d‟entendre, c‟était pas une 
bagarre d’homme, Dieu merci. Je tirais sur un arbre du clos, dans le creux 
du ru, pour ne pas perdre la main. Je fais ça chaque jour, pour mon plaisir, 
depuis ma jeunesse. On est venu m‟appeler là-bas, rapport à un veau, un 
veau blanc errant, des yeux comme pas un, comme on avait jamais vu... 
et une gueule de chien. On me l‟a dit, j‟ai pas voulu aller voir. Même que par 
défaut de naissance il avait les lèvres troussées, on aurait dit qu‟il riait 
comme une personne. Figure de personne, figure de chien, alors ils ont 
décidé que c‟était le diable. Des gens bornés. Ils l‟ont tué. On sait pas à qui 
il était. Ils sont venus emprunter mes armes, j‟ai cédé. Moi, je suis pas 
superstitieux. Ça fait rire Monsieur... Écoutez: quand c’est du tir pour de 
bon, d‟abord les chiens se mettent aussitôt à hurler... après, on va voir si y a 
des morts. (Diadorim, JJV, p. 11). 

 

Villard tempera, também, sua escrita de Diadorim com expressões populares. 

No episódio da fazenda dos Tucanos, no momento em que todo o bando está 

batendo em retirada, encontramos, por exemplo, à la queue leu leu (em fila indiana), 

que nos pareceu bem aproveitada pelo tradutor, pois ela se origina de uma 

brincadeira infantil e Rosa se vale algumas vezes da repetição das sílabas finais das 

palavras, como em bela é a lua, lualã ou cavalão, lão, lão, como fazem as crianças. 

Reproduzimos abaixo o parágrafo em que a expressão aparece: 

 

On s‟est formé en plusieurs groupes, cinq je crois. Diadorim et moi on était 
dans le dernier, sous le commandement de Zé Bebelo lui-même, avec aussi 
Acaouan, Fafafa, Alaripe et Sesfredo qui marchaient avec moi. Les premiers 
sont partis, à la queue leu leu, comme une rivière qu‟avale ou un chien 
qu‟en suit un autre. (Diadorim, JJV, p. 267). 

 

Na cena do pacto das Veredas Mortas, verificamos a inclusão de uma 

expressão popular, mas em forma reduzida – entre chien et loup: “Ombres des 

ombres, la nuit tombait. Entre chien et loup. J‟étais fier et sans peur? J‟étais 
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fermement décidé. Ça faisait longtemps que je m‟étais senti tant d‟audace” 

(Diadorim, JJV, p. 302). 

Fiel a seu princípio de manter-se na linguagem que Renée Balibar chamou de 

simples, Villard traduzirá as sentenças rimadas ou com claras recorrências fônicas 

que aparecem em Grande sertão: veredas tentando encontrar para elas formas que 

se assemelhem a ditados populares. Não hesitará, do mesmo modo, em enxugar as 

“redundâncias” roseanas, trocando-as por expressões comuns na língua falada. 

Como ilustração, referimos o famoso dito de Riobaldo, para o qual Jean-Jacques 

Villard conseguiu, em francês, conservar a imagem do pão: “[...] pão ou pães, é 

questão de opiniães...” (GS :V, p. 8); “[...] pain blanc, pain bis, à chacun son avis...” 

(Diadorim, JJV, p. 11). 

Citamos mais dois exemplos, o primeiro em que ele troca a interjeição popular 

vote por bon, comum no francês falado, e o segundo em que elimina os “expletivos” 

pois, empós, o resto do texto original, reduzindo-os para o simples et puis: “Vote! 

não... Quem muito se evita, se convive” (GS :V, p. 8); “Bon, mais qui beaucoup évite 

invite” (Diadorim, JJV, p. 11). “Eh, pois, empós, o resto o senhor prove: vem o pão, 

vem a mão, vem o são, vem o cão” (GS :V, p. 12); “Et puis Monsieur sait: vient le 

pain, vient la main, vient le saint, vient le chien” (Diadorim, JJV, p. 14). 

A sintaxe empregada nesse primeiro Diadorim pauta-se igualmente pela 

simplicidade, vale dizer, não procura fazer as mesmas inversões que Guimarães 

Rosa realiza com base nas possibilidades que lhe oferece o português brasileiro 

nem, menos ainda, arremedar períodos cuja sintaxe arrevesada desafia até mesmo 

estudiosos do português. Em contrapartida, vale-se de jogos sintáticos habituais no 

francês falado para recuperar o ritmo da escrita roseana. 

Uma passagem do episódio do cerco na fazenda dos Tucanos, de que 

analisaremos a primeira e a última frase, que grifamos, servirá de ilustração: 

 

Ce que Scorpion avait à raconter, c’était peu, très peu. Il a donné les 
explications qu‟on lui demandait. Il a dit que les ennemis étaient qu‟une 
centaine, surtout des jagunços demi formés, qui faisaient pas le poids. 
D‟autres auraient dû venir en renfort, mais pour sûr qu‟ils avaient pas pu 
arriver à temps rapport aux soldats. Il a pas pu donner de détails sur la 
personne et les buts principaux d‟Hermogenes et de Ricardão, ni sur la mort 
de Joca Ramiro des précisions autres que ce qu‟on savait déjà tous. Quand 
Zé Bebelo et Alaripe se sont éloignés dans le couloir, Scorpion, soulagé, a 
dit, épanoui : « Quel homme épatant, not‟chef Zebebéo ! J‟en ai jamais vu 
comme lui pour vous inspirer la crainte et des actes raisonnables… » Ces 
perspicacités, ça donne parfois des contrevérités. (Diadorim, JJV, p. 
264). 
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Se escrevermos a primeira frase desse período em ordem direta, teremos 

Scorpion avait très peu de choses à raconter, em que se tem apenas um acento de 

grupo na última sílaba do verbo raconter. No período escrito por Jean-Jacques 

Villard, aproveitam-se as tematizações próprias do francês oral, com o isolamento, 

através da vírgula, do elemento a ser tematizado, no caso ce que, no início da frase 

e sua retomada na proposição subsequente; esse procedimento introduz pausas e a 

consequente criação de novos acentos tanto no primeiro como no segundo peu, 

acentos enfatizados, além disso, pela recorrência fônica. 

Na última frase desse mesmo período – Ces perspicacités, ça donne parfois 

des contrevérités – verificamos a mesma tematização e a consequente multiplicação 

dos acentos. Ademais, a ausência de explicação dessa afirmação, o enigma que 

coloca para o leitor, mostra a coragem do tradutor, que não temeu a opacidade tão 

roseana dessa declaração. Não podemos deixar de notar a semelhança com os 

procedimentos de Lepoutre em sua tradução de Hamlet comentada por Meschonnic.  

Outra ilustração interessante desse comportamento de Jean-Jacques Villard 

pode ser investigada neste outro extrato de Grande sertão: veredas, em que 

Riobaldo conta sua reação após saber que Joca Ramiro era pai de Diadorim: 

 

Vontade minha foi declarar: – Redigo, Diadorim: estou com você, assente, 
em todo sistema, e com a memória de seu pai!... Mas foi o que eu não 
disse. Será por quê? Criatura gente é não e questão, corda de três tentos, 
três tranços. (GS :V, p. 38). 
 
J‟avais envie de dire: “Je te le répète, Diadorim, je suis avec toi, c‟est 
convenu, avec toi en tout, et avec le souvenir de ton père.”... Mais je l‟ai pas 
dit. Pourquoi? L‟homme, ça s‟explique pas... (Diadorim, JJV, p. 33). 

 

Na primeira frase, temos, em português, uma posição inusual do possessivo, 

fazendo com que o acento recaia sobre ele; isso impõe uma pausa entre o sujeito e 

o predicado, impossibilitando a leitura contínua. O segundo acento recai sobre o 

verbo declarar, importante por preceder a declaração do amor de Riobaldo por 

Diadorim. Na ordem direta, a ruptura entre sujeito e predicado é possível, mas não 

necessária. Esquematicamente, temos: 

 

Vontade minha // foi declarar 
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Em francês, a ordem direta de J’avais envie de dire redunda na ausência de 

pausas e na redução dos acentos para um único na primeira sílaba de dire. 

A recuperação desse ritmo se fará, contudo, logo adiante, na última frase do 

período: 

 

Criatura gente é não e questão, corda de três tentos, três tranços. 
 
L‟homme, ça s‟explique pas... 

 

Embora seja nesse segmento que pareça haver a maior diferença entre 

original e tradução, por Jean-Jacques Villard não ter conservado a imagem 

apresentada, a tematização lhe permite, ainda uma vez, a criação de pausas e a 

multiplicação dos acentos em l’homme // ça s’explique pas.  

A sintaxe descomplicada e o emprego do vocabulário simples permitem, por 

outro lado, que se consigam orações breves, outro modo de produzir ritmos 

semelhantes ao de Rosa, o que pode ser verificado neste segmento: 

 

Ao que Diadorim me deu a mão, que malamal aceitei. E ele disse de contar. 
Segundo tinha procurado aqueles dias sozinho, recolhido nas brenhas, para 
se tratar dum ferimento, tiro que pegara na perna dele, perto do joelho, sido 
só de raspão. Menos entendi. (GS:V, p. 238). 
 
Alors Diadorim m‟a tendu la main. Je l‟ai prise de mauvais gré. Puis il s‟est 
mis à tout raconter. Il avait passé ces jours seul, caché dans les brandes, 
soignant une blessure, une balle qu‟il avait prise dans la jambe, près du 
genou, une simple éraflure. J‟ai pas compris. (Diadorim, JJV, p. 174). 

 

 A conservação da incompletude da sintaxe é outra estratégia adotada por 

Villard, que auxilia na construção do ritmo de seu texto: 

 

As incertezas que tive, que não tive. (GS:V, p. 238). 
 
Combien de doutes j‟ai pu avoir et pas avoir. (Diadorim, JJV, p. 174). 

 

O sacrifício da sutileza de vocabulário de Guimarães Rosa, nem sempre 

transponível para o francês, é compensado pelo ganho em ritmo, pela formação de 

frases entoadas que irão contribuir para distinguir a narração de Riobaldo de um 

simples relato impessoal. 

Outra prática de Villard relacionada com o desejo de permanecer no âmbito 

da língua falada diz respeito aos cortes por ele efetuados nas descrições das 
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paisagens, facilmente verificáveis, neste trecho, quando Riobaldo e Diadorim, já 

adultos, admiram os pássaros do rio:  

 

O rio, objeto assim a gente observou, com uma crôa de areia amarela, e 
uma praia larga: manhãzando, ali estava re-cheio em instância de pássaros. 
O Reinaldo mesmo chamou minha atenção. O comum: essas garças, 
enfileirantes, de toda brancura; o jaburú; o pato-verde, o pato-preto, 
topetudo; marrequinhos dansantes; martim-pescador; mergulhão; e até uns 
urubús, com aquele triste preto que mancha. Mas, melhor de todos – 
conforme o Reinaldo disse – o que é o passarim mais bonito e 
engraçadinho de rio-abaixo e rio-acima: o que se chama o manuelzinho-da-
crôa. (GS:V, p. 142-143). 

 

La rivière, comme j‟ai déjà dit, avait un banc de sable jaune et une plage. Y 
avait là un tas d‟oiseaux, c‟est même Reinaldo qu‟a attiré mon attention sur 
eux, des aigrettes, des canards, des plongeons, des martins-pêcheurs, un 
jabiru, même quelques urubus faisant des vilaines taches noires. Mais le 
plus curieux et le plus joli de tous, d‟amont en aval, comme m‟a dit Reinaldo, 
était encore le manuelzinho-da-crôa, le chevalier-des-sables. (Diadorim, 
JJV, p. 108). 

 

Isolamos os segmentos dessa passagem, para tornar mais claras as 

reduções operadas: 

 

Rio Rivière 

crôa de areia amarela banc de sable jaune 

Praia Plage 

Manhãzando – 

ali estava re-cheio y avait là 

de instância de pássaros un tas d‟oiseaux 

o comum – 

essas garças, enfileirantes, de toda brancura Aigrettes 

o pato-verde, o pato-preto, topetudo; 

marrequinhos dansantes; 
Canards 

Mergulhões Plongeons 

martim-pescador martins-pêcheurs 

o jaburu Jabirus 

urubús, com aquele triste preto que mancha 
même quelques urubus faisant des vilaines 

taches noires 

manuelzinho-da-crôa manulzinho-da-crôa, le chevalier des sables 
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Não se trata, em alguém com a formação clássica de Villard, que descobria 

as raízes gregas ou o sentido etimológico com que Rosa empregara certas palavras 

em Primeiras estórias53, de falta de vocabulário ou recursos linguísticos. 

Acreditamos tratar-se de uma tentativa de deixar o texto mais próximo do discurso 

falado de uma pessoa simples. 

A positividade da escolha da língua falada como forma de resgatar a poética, 

ou, nas palavras de Jean-Jacques Villard, o espírito, de Grande sertão: veredas 

poderá ser melhor percebida na comparação com a segunda versão da mesma 

obra, que passaremos a analisar. 

 

 

5.2 Le droit de bien écrire? 

 

 

A recepção de Guimarães Rosa nos anos 1980 e 1990 distinguiu-se, como 

descobrimos no Capítulo 4, pelo reconhecimento do escritor como um dos mestres 

da literatura universal, equiparado a Homero, Cervantes, Goethe, Thomas Mann e, 

pelas suas inovações linguísticas, a Borges e Joyce. 

Os artigos publicados nesse período por ocasião do lançamento de suas 

obras na França são unânimes em desvinculá-lo de qualquer exotismo, vale dizer, 

da associação com a literatura regionalista e do debate da relação do homem com a 

terra. Seus livros são, antes, pensados no âmbito dos grandes temas clássicos da 

literatura mundial, entre eles a busca de si mesmo pelo herói da narrativa e a 

travessia, como nos romances de formação e na Odisseia. 

Essa época caracteriza-se, igualmente, por um maior conhecimento dos 

métodos de escrita de Rosa, facilitado pela difusão de estudos sobre as obras do 

autor. Assim, encontramos referências à formação de seu léxico, de sua sintaxe, à 

sua aversão aos lugares-comuns. 

Os tradutores, por sua vez, buscam na correspondência de Rosa com seus 

intérpretes dos anos 1960 princípios sobre os quais basear seu trabalho, e 

                                                 
53

 “Estou, nesse momento, até o pescoço em Primeiras estórias e, se estou interessado, há 
momentos em que me arrancaria os cabelos, se não me retivesse por prudência estética. Sim, há 
momentos em que eu o amaldiçoaria e percebo, de repente, que você tomou uma palavra em seu 
sentido etimológico, ou empregou uma raiz grega, etc. É esgotante, mas a descoberta proporciona 
satisfações imensas” (JJV a JGR, 25/03/1967 – ROSA, [1961-1967]). 



192 
 

 

concordam em eleger a poética do escritor como o mais importante aspecto a ser 

preservado em sua obra. 

Admitindo, com Meschonnic, que a versão que um tradutor propõe de uma 

obra é reveladora de suas ideias sobre literatura, tentaremos perceber, a partir de 

suas escolhas tradutórias, a noção de poético que guiou Maryvonne Lapouge em 

seu trabalho. Vamos nos apoiar na comparação de sua versão com a de Jean-

Jacques Villard, pois esse cotejo iluminará as estratégias de ambos, desenhando 

mais nitidamente suas concepções. Por essa razão, reproduziremos novamente, 

aqui, algumas passagens já citadas do trabalho desse primeiro tradutor. 

Se a versão de Jean-Jacques Villard teve como fio condutor a aproximação 

com certa língua falada popular e rural, a tradução de Maryvonne Lapouge, que visa 

recuperar a poesia perdida nessa primeira versão, terá como um dos pilares da 

construção de sua poética o afastamento dessa língua, que alinhava João 

Guimarães Rosa aos escritores regionalistas. O modo como Riobaldo se dirige a seu 

interlocutor é um dos grandes índices dessa escolha. De fato, Maryvonne Lapouge 

opta pelo pronome vous como principal forma de tratamento entre narrador e 

narratário. Do mesmo modo, nas poucas vezes em que Riobaldo chama seu 

visitante de moço, ela emprega jeune homme, em vez de mon gars, usado duas 

vezes por Villard. Com isso, destaca a diferença de idade entre as personagens e 

introduz um ar paternal, de conselho, mas, principalmente, afasta-se do tom familiar 

e rural escolhido pelo primeiro tradutor: 

 

Muita religião, seu moço! (GS:V, p. 16). 
 
Beaucoup de religion, jeune homme! (Diadorim, MLP, p. 30)

54
. 

 
Faut beaucoup de religion, mon gars! (Diadorim, JJV, p. 17). 

 

Moço!: Deus é paciência. O contrário, é o diabo. (GS:V, p. 17). 
 
Jeune homme!: Dieu est patience. Le diable, c‟est le contraire. (Diadorim, 
MLP, p. 31). 
 
Gars! Dieu est patience. Le diable, c‟est l‟opposé. (Diadorim, JJV, p. 18). 

 

                                                 
54

 Daqui por diante, para maior clareza, indicaremos as passagens extraídas da tradução de 
Maryvonne Lapouge-Pettorelli pelo título do romance em francês, Diadorim, seguida pela 
abreviatura do nome da tradutora (MLP) e da página referente à edição que consta em nossas 
Referências. 
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Os refrões e interjeições que pontuam sua tradução confirmam essa escolha. 

Maryvonne Lapouge rejeita expressões como crénom ou vindieu, associadas à fala 

popular e rural55, e mesmo foutaises, considerada vulgar. Prefere expressões como 

fichtre e s’en ficher que, embora pertençam à língua falada, não se confundem com 

qualquer “caipirismo”: 

 

Arres, me deixe lá, que – em endemoninhamento ou com encosto – o 
senhor mesmo deverá ter conhecido diversos, homens, mulheres. Pois não 
sim? (GS:V, p. 9). 
 
Fichtre, passez-le-moi, que – possédé du démon ou son protégé – vous 
devez vous-même en avoir connu plusieurs, des hommes, des femmes. Oui 
bien sûr, n‟est-ce pas ? (Diadorim, MLP, p. 23). 

 

Senhor pensa que Antônio Dó ou Olivino Oliviano iam ficar bonzinhos por 
pura soletração de si, ou por rogo dos infelizes, ou por sempre ouvir sermão 
de padre? Te acho! Nos visos... (GS:V, p. 19). 
 
Vous croyez peut-être qu‟Antônio Dó ou Olivino Oliviano allaient se tenir 
bien gentils pour leur seule gouverne, ou à la demande de pauvres gens, ou 
encore parce qu‟un curé leur rebattait les oreilles en chaire ? Je t’en fiche ! 
À d’autres… (Diadorim, MLP, p. 33). 

 

Outro aspecto que contribui de modo decisivo para distanciar a fala desse 

novo Riobaldo Tatarana dos estereótipos da língua popular diz respeito ao fato de a 

tradutora não empregar sistematicamente a redução de frases negativas, a elisão do 

pronome relativo qui diante de vogais e a supressão do il de orações impessoais. 

Em sua tradução encontramos, por exemplo, faut pas vous y faire (Diadorim, MLP, p. 

21), fallait voir (Diadorim, MLP, p. 21), celui qu’habite (Diadorim, MLP, p. 22), mas 

trata-se de ocorrências esparsas. 

Do mesmo modo, on como sinônimo de nous e a combinação de nous on não 

é presença comum em sua tradução. On substitui frequentemente a forma 

apassivadora se do português. Na passagem abaixo, que citamos na versão dos 

dois tradutores, verificamos que Maryvonne Lapouge evita essas marcas de fala 

tanto quanto Villard as busca: 

 

 Nous, on s‟en est retourné, traversant encore le Soninho, jusqu‟à 
l‟endroit où étaient les mules, avec les munitions et le reste. On y est même 

                                                 
55

 No Dictionnaire des synonymes elaborado pela Université de Caen (DICTIONNAIRE, 2008), 
verifica-se que crénom ou suas variantes como crédieu ou crébleu aparecem, nos exemplos 
literários, sempre na boca de personagens do povo. Entre os autores citados estão Maupassant e 
Bernanos. (CRÉNOM, 2009). 
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allé en faisant mine de se replier, pour les attirer. Ça faisait chagrin, mais 
fallait bien ruser avec ces judas, on était pas de force pour en finir d‟un 
coup avec eux. Pour les tromper sur ce qu‟ils voyaient, Zé Bebelo nous 
faisait tout le temps changer, tout le temps : un moment on voyageait tous 
ensemble, celui d‟après on chevauchait dispersés. On en a ainsi profité 
pour lâcher une sacrée fusillade sur la fazenda São Serafim. 
 De ce côté, mais bien plus bas, y a un endroit. Un carrefour. Les 
chemins mènent aux Veredas Tortas, Combes Tortes… combes mortes. Je 
l‟ai dit ; faut pas que Monsieur l‟ait entendu. Et qu‟il aille parler de ce nom. 
Je le demande à Monsieur. Un endroit nulle part. Les endroits comme ça 
sont ordinaires... ils vous préviennent pas. Mais quand je suis passé par 
celui-là, ma mère avait pas prié pour moi,… à ce moment. (Diadorim, JJV, 
p. 75). 

 

 Puis nous fîmes demi-tour, en retraversant l‟Ensommeillée là où se 
trouvait notre petite escouade de mules, avec les munitions et le reste. On 
se repliait sans battre en retraite. C’était dommage, mais nous étions 
obligés de frimer ainsi, nos effectifs ne suffisaient pas pour en finir une 
fois pour toutes avec ces Judas. Constamment, constamment pour les 
tromper sur ce qu‟ils verraient, Zé Bebelo changeait notre façon de voyager, 
à un moment presque tous ensemble, à un autre dispersés, éparpillés. De 
plus, autre avantage suprême de cette tactique, nous ouvrîmes un feu de 
tous les diables, dans la fazenda Saint-Séraphin, avec succès. 
 Continuant dans cette direction, mais beaucoup plus bas, il y a un 
endroit. C‟est une croisée de chemins. Les routes mènent à Veredas Tortes, 
moitié mares, moitié marigots : des veredas mortes. J‟ai dit, vous n’avez 
pas entendu. N’allez plus jamais prononcer ce nom. C‟est ce dont je vous 
prie. Un endroit de nulle part. Les endroits de ce genre sont quelconques – 
ils ne préviennent pas. Maintenant : quand je suis passé par là, ma mère 
ce jour-là – n‟avait donc pas prié pour moi ? (Diadorim, MLP, p. 113). 

 

Se o primeiro cuidado de Maryvonne Lapouge foi impedir a associação 

imediata da linguagem de Riobaldo com certa língua falada, já podemos imaginar 

que, mais que Jean-Jacques Villard, ela se esquivará das transcrições fonéticas, que 

remeteriam essa linguagem aos camponeses dos contos de Maupassant. Ela só 

recorre à redução da negação, elipses e apóstrofes para reproduzir o modo de falar 

de personagens mais rústicas, por assim dizer. João Goanhá, descrito por Rosa 

como um “capiau peludo”, expressa-se da seguinte maneira, nessa versão francesa, 

durante o julgamento de Zé Bebelo: 

 

“Moi, ici, chê, j’suis pour ce que le chê, à la fin, résoudr’…” 
[…] 
“En c’cas bem, en c’cas… – dit-il d‟une grosse voix : – mon vote est avec 
mon compère Sô Candelário, et avec mon ami Titan Passos, chacun avec 
chacun… Y a pas de crime. Y a pas à tuer. Eh, dia!” (Diadorim, MLP, p. 
288-289). 

 

Devemos ressalvar que, na primeira dessas falas de João Goanhá, também 

Rosa serve-se de reduções e apóstrofes, embora na segunda use o arcaísmo 
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“antão” para “então” e a sintaxe da língua falada, com a negação no final da oração: 

“tem crime não”, “matar não”: 

 

– “Eu cá, ché, eu estou p’lo qu’o ché pro fim expedir...” 
[...] 
– “Antão pois antão...” – ele referiu forte: – meu voto é com o compadre Sô 
Candelário, e com meu amigo Titão Passos, cada com cada... Tem crime 
não. Matar não. Eh, diá!...” (GS:V, p. 270). 

 

Na fala do jagunço, descrito como “um capiau medido por todos os capiaus do 

meu Norte”, na qual Jean-Jacques Villard lança mão das apóstrofes para marcar sua 

incultura, Maryvonne Lapouge os evita, reforçando mais uma vez sua vontade de 

dissociar Grande sertão: veredas de qualquer estereótipo de língua falada: 

 

“Avec votre permission, M‟sieurs les chefs. Je ne vois pas de mal à 
détortiller mon peu de jugeote. C‟est que, c‟est que… Je pense que ce serait 
mieux, avant de renvoyer ou d‟achever cet homme, hé bem : de s‟enquérir 
de le faire dire où qu‟ c‟est qu‟est sa fortune ; en monnaie sonnante… À ce 
qu‟on dit – il posséderait du bon argent, en quantité, bien caché par ici… 
C‟est tout, pour moi, c‟est tout, avec votre pardon… Avec votre pardon.” 
(Diadorim, MLP, p. 291). 

 

Se Jean-Jacques Villard faz questão de se aproximar da língua falada e 

Maryvonne Lapouge faz questão de se distanciar dela, isso se deve não só, em 

nossa opinião, a uma posição pessoal dos tradutores, mas também à época em que 

realizaram seus trabalhos. Se, nos anos 1960, o movimento em favor da língua 

falada e, consequentemente, os chamados regionalistas estavam em voga, nos 

anos 1980 e 1990 o enfoque se modifica e João Guimarães Rosa é visto como um 

autor universal, sua escrita sendo reconhecida como extremamente trabalhada e, 

portanto, distante da “língua vulgar”. Nesse contexto, a presença do passé simple na 

segunda versão de Grande sertão: veredas vem corroborar o processo de inclusão 

de Guimarães Rosa entre os autores clássicos. 

De fato, com observou Roland Barthes em A escrita no romance, na língua 

francesa o passé simple é a “pedra angular da Narrativa” (BARTHES, 2000, p. 28) e, 

por conseguinte, um dos pontos cruciais de uma escrita que se tornou sinônimo de 

literatura. Um autor clássico, no entender de certa visão de literatura, deve, assim, 

escrever no passé simple. 

A introdução desse tempo verbal na fala de Riobaldo não é, contudo, tarefa 

simples, pois o romance se estrutura no plano da enunciação do discurso. Desse 
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modo, observamos que a narrativa inicia-se, nesse segundo Diadorim, com o passé 

composé. O passé simple vai surgir pela primeira vez quatro páginas depois, quando 

Riobaldo narra a estória de Aleixo. Nesse momento, ele é usado apenas duas 

vezes, confundindo-se, por assim dizer, com o passé composé que domina o relato. 

Destacamos em negrito o passé simple e em itálico o passé simple: 

 

Mais, en vérité, un enfant, aussi, vous tempère. Voyez: un dénommé Aleixo, 
qui réside à une lieue du Pas-du-Fou, près des-Sables, était l‟homme 
capable des pires tranquilles vilenies qu‟on ait déjà vues. Près de chez lui, 
ce qui m’a plu, il y avait un petit étang, au milieu des palmiers, avec des 
trigones, énormes plus qu‟énormes, mais si énormes, réellement, qu‟elles 
sont devenues célèbres; Aleixo leur donnait à manger, à des heures 
régulières, elles s‟étaient habituées ainsi à s‟amener de leurs cachettes, 
pour leur repas, on aurait dit des poissons dressés. Un jour, rien que parce 
qu‟il trouvait drôle, le rustre a tué un pauvre gueux de petit vieux qui se 
trouva passer par là en demandant l‟aumône. Croyez-moi – il y a des gens, 
en ce monde désolant, qui tuent rien que pour voir quelqu‟un faire une sale 
tête... Hé, la suite, ensuite, le reste vous le voyez défiler: le pain, la main, le 
saint, le vilain. Cet Aleixo était un homme enfamillé, il avait des enfants; ces 
petits enfants étaient tout son amour, exagérément. Ce qui s’est passé, un 
an ne s‟était pas écoulé, après avoir trucidé le pauvre petit vieux, et voilà 
pas que les enfants d‟Aleixo tombèrent malades. Épidémie de rougeole, on 
a dit, mais avec des complications; ils ne guérissaient jamais. Quand, enfin, 
ils ont guéri. Mais leurs yeux sont devenus très rouges, une inflammation de 
conjonctivite très rebelle; et subséquemment – ce que je ne sais pas c‟est si 
ça les a pris tous ensemble, ou un très vite et l‟autre très vite après, puis 
l‟autre – ils sont devenus aveugles. Aveugles, sans la rémission d‟un tantinet 
de notre lumière! Vous imaginez: ces petits en rang d‟oignons – trois 
garçons et une fillette – tous aveugles. Irrémédiablement. Aleixo n’a pas 
perdu le jugement, mais il a changé: ah, il a changé du tout au tout – 
aujourd‟hui il vit dans le sein du Seigneur, suant eau et sang pour être 
charitable et bon à toutes les heures du jour et de la nuit. Il est même 
devenu heureux, à ce qu‟il paraît, ce qu‟avant il n‟était pas. Il dit lui-même 
qu‟il a été un homme chanceux parce que Dieu a voulu le prendre en peine, 
orienter d‟autre façon les voies de son âme. Je l‟ai entendu de sa bouche, et 
ça m‟a mis en rogne. À cause des enfants. Si c‟était une punition, les 
méfaits d‟Aleixo, quelle faute ils en avaient ces petiots? (Diadorim, MLP, p. 
26). 

 

O passé simple desponta mais decididamente, ainda no início do livro, no 

episódio do delegado Jazevedão, quando verificamos que a tradutora busca 

distinguir dois planos de enunciação no discurso de Riobaldo: quando essa 

personagem se dirige diretamente a esse interlocutor, no tempo presente de ambos, 

e quando ele narra o próprio passado ou outras estórias.  

Quando Riobaldo diz a seu convidado que foi à cidade de trem consultar um 

médico, ele usa o passé composé: “Eh bien, pour vous donner un exemple: il y a un 

bout de temps, je suis allé, en chemin de fer, aux Settons [...]” (Diadorim, MLP, p. 

32). Em contrapartida, quando dá início ao encontro com o delegado no trem, muda 
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para o passé simple: “Je m‟installe et voilà pas qu‟en face, tout près de moi, vint 

prendre place, de retour de ce Nord sauvage, un dénommé Jazevedon, de son 

métier commissaire de police.” (Diadorim, MLP, p. 32). 

Pouco a pouco a escolha do passé composé para o que poderia ser 

classificado como plano de enunciação discursivo e do passé simple para o que 

talvez pudesse ser chamado de plano de enunciação histórico se firma. No interior 

de um parágrafo, tudo o que tende para o histórico é imediatamente posto no passé 

simple, como no seguinte trecho, em que ele aparece no exato instante em que 

Riobaldo passa de suas descrições e comentários da geografia local à narração de 

um episódio. Mais uma vez o passé composé aparece em itálico e o passé simple 

em negrito: 

 

Dans les monts du Cafundó – d‟entendre le tonnerre là-bas, et le retonnerre, 
vous vous bouchez les oreilles, vous pouvez même pleurer, de malpeur et 
de visions, comme lorsque vous étiez petit garçon. Vous voyez des vaches 
vêler en plein orage. De loin en loin, toujours en remontant le long de 
l‟Urucuia, l‟Urucuia – qui va totalement sauvage… Les monts succèdent aux 
monts, on ne voit plus la lune. La montagne court tordue. La montagne 
forme des pics. À un endroit, sur les contreforts, il sort du sol une vapeur de 
soufre, dans un boucan effarant, les bêtes s‟ensauvent, de frayeur. De 
même dans les monts du Ronfleur et le mont Tonnerre – ça donne de 
sacrés orages là-dedans, de temps à autre. Hein ? Vous dites ? Écoutez: les 
eaux du Carinhanha sont noires, celles du Paracatu marron; mon fleuve, 
pour la beauté, c‟est l‟Urucuia – la paix des eaux… Il est la vie ! Passé Port-
des-Onças, il y a une petite fazenda. Nous fîmes halte-là, deux semaines 
durant, on se reposa. On en avait besoin. Parce que en chemin on se 
déplaçait à pied, pour ne pas fatiguer les chevaux, qui étaient en 
mauvais état. Medeiro Vaz, son plaisir dans ce genre d’endroit, en 
dehors de la guerre, c’était de dormir en camisole et bonnet de nuit ; 
avant de se coucher, il s’agenouilla et récitait le chapelet. Ce furent 
mes plus beaux jours. On chassait ; chacun, ce qu’il avait envie 
d’oublier, il l’oubliait, de quoi manger ne manquait pas, on pêchait du 
poisson dans les étangs bordés de buritis… Vous allez là-bas, donc vous 
verrez. Les lieux sont toujours là tels qu‟en eux-mêmes, pour confirmer. 
(Diadorim, MLP, p. 41-42). 

 

Esse corte bastante forçado entre dois níveis distintos de enunciação, em um 

texto que, justamente, embaralha totalmente essas separações, e a introdução do 

passé simple explicam-se, ao nosso ver, não por uma necessidade do texto de 

Rosa, mas pela injunção de uma certa imagem de literatura que se está delineando 

nessa versão de Grande sertão: veredas. Não podemos deixar de observar que 

essa cisão resgata a divisão clássica entre narrador e personagens, 

“dessubjetivizando” o romance.  
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A vontade de associar Rosa à literatura clássica se manifestará ainda mais 

nitidamente no tipo de léxico que domina nessa versão. Começaremos examinando 

a tradução da palavra nonada, que, como vimos com Augusto de Campos, não só 

inaugura o romance indicando suas intenções metafísicas, como ecoa 

abundantemente, sob a forma de combinações de não, nem e nada ao longo de 

todo o texto. Contamos nada menos que 144 ocorrências do termo nada em Grande 

sertão: veredas, a quase totalidade delas associadas com não ou nem. Essas 

combinações, como poderemos verificar nos exemplos, são formas coloquiais do 

português falado no Brasil e, ao mesmo tempo, remetem à problemática do ser e do 

nada, de deus e do diabo, que compõe um dos cernes do romance. Isso constitui, 

sem dúvida, uma das grandes dificuldades de tradução dessa obra, pois não basta 

refletir sobre uma palavra isolada, é preciso observar a teia que ela vai formando ao 

longo do texto; além disso, trata-se de formas que recuperam a prosódia e a sintaxe 

do português falado no Brasil. 

Maryvonne Lapouge escolhe, para traduzir nonada, a expressão que nenni. O 

vocábulo nenni, segundo o Dictionnaire de l’Académie Française, vem de nenil, que 

tem sua origem no século XII e se compõe de nen, forma átona de non, e do 

pronome pessoal il. Era usado, ainda segundo o mesmo dicionário, de modo jocoso, 

para responder negativamente a uma interrogação (NENNI, 2009). 

Aparece nos romances dos séculos XVII, XVIII e XIX. O Trésor de la langue 

française exemplifica-o com um extrato das Chroniques du règne de Charles IX, de 

Prosper Mérimée, datadas de 1829: “Avec tout cela, voilà un homme mort […] – Oh ! 

que nenni, il n‟est pas mort, dit le vieux moine, je le vois qui grouille” (MERIMÉ apud 

NENNI, 2009). Mas ele já aparece em obras dos séculos XIV e XV, como se pode 

atestar no Dictionnaire du moyen français (NENNI, 2010). 

Atualmente, é um termo arcaico que, conservando seu tom jocoso, participa 

de falas que pretendem imitar, “pomposamente”, diálogos rebuscados e 

“cavalheirescos”56. 

                                                 
56

 Em La reine Margot, de Alexandre Dumas, encontramos um diálogo que se presta bastante a esse 
tipo de imitação. Trata-se de uma conversa entre o futuro rei Henrique IV e a baronesa Charlotte de 
Sauve, então apaixonada por ele. “– Avec vos beaux yeux n‟avez-vous pas vu plus loin, baronne ? 
Non, non, ce n‟est pas Henri de Navarre qui épouse Marguerite de Valois. – Et qui est-ce donc alors 
? – Eh, sang-diou ! c‟est la religion réformée qui épouse le pape, voilà tout. – Nenni, nenni, 
Monseigneur, et je ne me laisse pas prendre à vos jeux d‟esprit, moi : Votre Majesté aime madame 
Marguerite, et je ne vous en fais pas un reproche, Dieu m‟en garde ! elle est assez belle pour être 
aimée.” (DUMAS, 1968, p. 21). 
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No início de Grande sertão: veredas, que nenni soa, assim, bastante 

estranho, pois remete a uma caricatura de diálogo “requintado” que, a princípio, 

daria um tom cômico à fala de Riobaldo. Mas temos que pensar, também, que se 

trata de uma palavra que recupera a negação presente em nonada e que, assim, 

não deve ser imediatamente descartada. Contudo, para ela ser realmente válida, 

teria que se justificar por sua ressonância no texto, como nonada. A amostra abaixo 

é significativa do que ocorre no restante da tradução: 

 

Eu quase nada não sei. Mas desconfio de muita coisa. (GS:V, p. 15). 
 
Je ne sais pas grand-chose. Mais de beaucoup de choses je me méfie. 
(Diadorim, MLP, p. 29). 

 

Quase que, de legítimo leal, pouco sobra, nem não sobra mais nada. 
(GS:V, p. 26). 
 
Pratiquement, de légitime authentique, il reste peu de chose, il ne reste 
même plus rien. (Diadorim, MLP, p. 40). 

 

De nós dois juntos, ninguém nada não falava. (GS:V, p. 28). 
 
De nous deux ensemble, personne ne disait rien. (Diadorim, MLP, p. 43). 

 

“ – Quero criar nada não...” (GS:V, p. 42). 
 
“ – Je ne veux faire aucun élevage...” (Diadorim, MLP, p. 57). 

 

Até que, no mesmo padrão de lugar, sem mudança nenhuma, sem 
nenhuma árvore nem barranco, nem nada, se viu o sol de um lado deslizar, 
e a noite armar do outro. (GS:V, p. 50). 
 
Jusqu‟au moment où, sans que change le paysage, sans que l‟on distingue 
un seul arbre, une seule dénivellation, on vit d‟un côté le soleil basculer et 
de l‟autre côté la nuit se mettre en place. (Diadorim, MLP, p. 65). 

 

Medeiro Vaz a nada não atendia ? (GS:V, p. 54). 
 
Medeiro Vaz ne tenait donc compte de rien? (Diadorim, MLP, p. 68). 

 

Que nenni não repercute, na tradução francesa, como nonada no original. 

Desse modo, essa expressão permanece isolada, não fazendo parte de nenhuma 

trama textual. Tal fenômeno, pensado do ponto de vista de Meschonnic, mostra que, 

ao escolher que nenni, a tradutora permaneceu no nível da teoria do signo, 

selecionando, na grande cesta de palavras que seria a língua, uma expressão 

arcaica para nonada, mas ignorando seu papel na constituição do ritmo do texto. Por 
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isso, essa expressão permanece como um adorno no texto, uma forma sobreposta a 

um conteúdo. 

Do mesmo modo que foutaises anunciava, na tradução de Jean-Jacques 

Villard, a primazia de um léxico simples, comum, que nenni indica que o vocabulário, 

nessa segunda versão de Diadorim, tenderá ao que usualmente se considera como 

literário. 

Consideremos, por exemplo, as seguintes passagens do romance em sua 

primeira e segunda versões: 

 

Moço: toda saudade é uma espécie de velhice. (GS:V, p. 40). 
 
Jeune homme: tout vague à l‟âme est une sorte de vieillesse. (Diadorim, 
MLP, p. 55). 
 
Jeune homme: les regrets c‟est une forme de la vieillesse. (Diadorim, JJV, p. 
34). 
 
 
E, outra coisa: o diabo, é às brutas; mas Deus é traiçoeiro! Ah, uma beleza 
de traiçoeiro – dá gosto! A força dele, quando quer – moço! – me dá o medo 
pavor! (GS:V, p. 23). 
 
Puis, autre chose: le diable, il y va brutalement; mais Dieu est perfidie. Ah, 
un summum de perfidie – que c‟est un plaisir. Sa force, quand il s‟y met – 
jeune homme! – me donne la peur panique! (Diadorim, MLP, p. 37). 
 
Et puis y a aussi ça: le diable agit brutalement, mais Dieu vous prend en 
traître! Ah, d‟une façon splendide, à faire plaisir! Et sa force, quand il veut, 
crénom! elle me donne peur! (Diadorim, JJV, p. 22). 

 

Na versão de Maryvonne Lapouge, saudades torna-se vague à l’âme, 

enquanto Villard escolhe regrets; mas Deus é traiçoeiro torna-se mais Dieu est 

perfidie, contra a forma mais coloquial mais Dieu vous prend en traître, de Jean-

Jacques Villard; uma beleza de traiçoeiro transforma-se, por sua vez, em un 

summum de perfidie e, em Villard, em d’une façon splendide. 

Esse léxico resvala facilmente para o lugar-comum literário. No parágrafo que 

inaugura Grande sertão: veredas, por exemplo, desde mal em minha mocidade, 

expressão original cunhada por Guimarães Rosa, transforma-se em depuis ma prime 

jeunesse, combinação batida em francês, como se disséssemos, em português, 

desde meus verdes anos. 

A versão de Maryvonne Lapouge da apresentação da fazenda Santa 

Catarina, em que morava Otacília, contém vários elementos que nos remetem a 

esse literário banal. O adjetivo singelo bom da expressão o sol bom transforma-se 
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em amène. O diminutivo maiozinhos da oração os finos ventos maiozinhos torna-se 

mai joli (gracioso maio) e restinga de cerrado vira la lisière d’un petit bois (a orla de 

um pequeno bosque), remetendo a um imaginário de contos tradicionais europeus 

estranhos ao universo roseano. 

Nessa mesma passagem, encontramos um eco da famosa Chanson 

d’automne, de Verlaine, quando venho vindo, de velhas alegrias é traduzido como je 

m’en reviens des joies anciennes. O gramado limpo, por sua vez, torna-se prairie 

étale, encontrada em um poema de Pierre Reverdy, Le côté bleu du ciel. 

Esse procedimento faz com que a literatura francesa “clássica” – “clássica” 

entre aspas por tratar-se do literário que se tornou “fossilizado”, tão combatido nos 

anos 1920 e 1930 – vá se impondo nessa versão de Grande sertão: veredas, 

contrastando com a aversão que Guimarães Rosa dedicava ao lugar-comum. 

Cito, abaixo, a passagem no original e na versão de Maryvonne Lapouge: 

 

O que lembro, tenho. Venho vindo, de velhas alegrias. A Fazenda Santa 
Catarina era perto do céu – um céu azul no repintado, com as nuvens que 
não se removem. A gente estava em maio. Quero bem a esses maios, o sol 
bom, o frio de saúde, as flores no campo, os finos ventos maiozinhos. A 
frente da fazenda, num tombado, respeitava para o espigão, para o céu. 
Entre os currais e o céu, tinha só um gramado limpo e uma restinga de 
cerrado, de donde descem borboletas brancas, que passam entre as 
réguas da cerca. Ali, a gente não vê o virar das horas. E a fôgo-apagou 
sempre cantava, sempre. Para mim, até hoje, o canto da fôgo-apagou tem 
um cheiro de folhas de assa-peixe. (GS:V, p. 188-189). 
 
Ce dont je me souviens, je le tiens. Je m‟en reviens de joies anciennes. La 
Fazenda Santa Catarina était près du ciel – un ciel bleu d’image, avec les 
nuages qui ne remuent pas. On était en mai. J‟aime bien ces mois de mai, le 
soleil amène, le froid sain, les fleurs dans la campagne, les vents acides 
du mai joli. La façade de la fazenda, bâtie sur une déclive, se dressait 
respectueuse vers les cimes, vers le ciel. Entre le ciel et les enclos, il y avait 
seulement une prairie étale et la lisière d’un petit bois, d‟où descendent 
des papillons blancs, ils passent entre les piquets des clôtures. Là, vous ne 
voyez plus la ronde des heures. Et, la tourterelle chantait sans arrêt, sans 
arrêt. Pour moi, aujourd‟hui encore, le chant de la tourterelle a une odeur de 
feuilles de vernonia. (Diadorim, MLP, p. 206-207). 

 

Outras ocorrências desse procedimento literalizante podem ser facilmente 

percebidas ao longo de todo o romance. Na estória do jagunço Davidão, um dia 

ganha um adjetivo, tornando-se un beau jour, e vai, modo simples de dar 

continuidade à estória é substituído por le temps passant, expressão empregada nos 

contos tradicionais. A versão de Jean-Jacques Villard, ao contrário, tende à desliteralização, ou seja, 

a evitar essas fórmulas estagnadas da literatura clássica, o que redunda em um 



202 
 

 

texto sem rebuscamento, que estamos chamando de simples. Assim, na tradução de 

Villard, vai é traduzido pela fórmula oral voilà qu’ e um dia por un jour, sem qualquer 

adjetivação: 

 

Olhe: conto ao senhor. Se diz que, no bando de Antônio Dó, tinha um grado 
jagunço, bem remediado de posses – Davidão era o nome dele. Vai, um 
dia, coisas dessas que às vezes acontecem, esse Davidão pegou a ter 
medo de morrer. (GS:V, p. 84). 
 
Écoutez, je vous raconte. On dit que dans la bande d‟Antônio Dó, il y avait 
un jagunço de haut rang, nanti de biens. David de son nom. Le temps 
passant, ce David un beau jour, de ces choses qui se produisent parfois, 
se mit à avoir peur de mourir. (Diadorim, MLP, p. 100). 
 
Tenez, faut que je raconte ça à Monsieur. On dit que dans la bande à 
Antonio Do y avait un fameux jagunço, bien nanti de biens ; il s‟appelait 
Davidão. Voilà qu’un jour, ces choses arrivent, que ce Davidão s‟est mis à 
avoir peur de la mort. (Diadorim, JJV, p. 65). 

 

Mais um exemplo desse comportamento pode ser observado quando, logo no 

início do romance, Riobaldo comenta, falando sobre o amor, que Diadorim é sua 

neblina. Também nesse caso, a segunda versão francesa não resiste a “poetizar” o 

texto, acrescentando-lhe a locução adjetiva d’eau, enquanto a primeira permanece 

fiel a seu princípio de não literalizar o texto: 

 

Amor vem de amor. Digo. Em Diadorim, penso também – mas Diadorim é 
minha neblina... (GS:V, p. 24). 
 
L‟amour naît de l‟amour. Parole. Je pense aussi à Diadorim – mais Diadorim 
est ma brume d’eau. (Diadorim, MLP, p. 39). 
 
 L‟amour naît de l‟amour. Je l‟affirme. Je pense aussi à Diadorim... Mais 
Diadorim, c’est ma brume... (Diadorim, JJV, p. 23). 

 

Uma última amostra desse comportamento pode ser verificada na passagem 

em que Riobaldo rememora seu medo na travessia do São Francisco, com o 

Menino: 

 

Tive medo. Sabe? Tudo foi isso: tive medo! Enxerguei os confins do rio, do 
outro lado. Longe, longe, com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha. A 
aguagem bruta, traiçoeira – o rio é cheio de baques, modos moles, de 
esfrio, e uns sussurros de desamparo. (GS:V, p. 105). 
 
J‟eus très peur. Vous savez? Ça se résume à ça : j‟eus très peur. Je 
distinguai, de l‟autre côté, les confins du fleuve. Loin, loin, combien de temps 
pour aller jusque-là ? Peur et honte. Ce flot sauvage, traître – le fleuve est 
plein de fracas, de molles façons, de froidure et de murmures de désolation. 
(Diadorim, MLP, p. 122). 
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J‟ai eu peur. Vous savez ? J‟ai eu peur, sans plus ! J‟ai regardé la rive du 
fleuve, de l‟autre côté. Loin, loin. Combien faudrait-il pour aller jusque-là ? 
La peur, c‟est honteux. Cette masse d‟eau brutale, traîtresse… le fleuve est 
plein de fracas, de rumeurs terrifiantes. (Diadorim, JJV, p. 81). 

 

Na versão de Maryvonne Lapouge, o coloquial enxerguei transforma-se em je 

distinguai, verbo tipicamente “literário”, enquanto Jean-Jacques Villard opta pelo 

simples j’ai regardé. Do mesmo modo, os originais aguagem bruta e sussurros de 

desamparo diluem-se, em Maryvonne Lapouge, nos “poéticos” flot sauvage e 

murmures de désolation. A adjetivação de sauvage para flot é tomada a Victor Hugo 

e transformou-se em um poético banal. Murmures de désolation, embora não venha 

desse poeta, pertence ao mesmo tipo de combinação. 

Meschonnic, falando da divisão tradicional entre prosa e poesia comenta este 

tipo de procedimento. É como se a poesia, para ser poesia, tivesse que usar um 

vocabulário fora do comum, que lhe fosse próprio. Assim, diz ele, Hugo usa airain 

em vez de bronze e nocher em vez de pilote (MESCHONNIC, 1982, p. 401-402).  

Mas também a prosa tem suas imagens tradicionais, com as quais podemos 

brincar quando queremos escrever “literatura”: o manto negro da noite, as verdes 

pradarias, as brumas do amanhecer, nos meus verdes anos, o garboso mancebo. 

Os poemas em prosa e os versos livres, porém, quando abandonaram a métrica, 

abandonaram também esses léxicos especiais, fazendo com que o vocabulário 

comum entrasse na poesia (MESCHONNIC, 1982, p. 402). Também a prosa há 

muito evita essas imagens estereotipadas. A reivindicação, feita pelos escritores do 

início do século XX, da entrada da linguagem falada na literatura compõe esse 

mesmo movimento. A literatura pode ser feita com palavras e estruturas que 

pertencem à linguagem comum, não precisando restringir-se a um vocabulário raro e 

à sintaxe indicada pelas gramáticas normativas, embora essa linguagem comum, 

como vimos, seja sempre retrabalhada. 

Guimarães Rosa, embora possa lançar mão de muitas palavras eruditas, evita 

expressamente qualquer clichê literário, como pudemos comprovar largamente no 

Capítulo 2. Ao escolher, para fugir do popular de Jean-Jacques Villard, um léxico 

ligado aos lugares-comuns literários, Maryvonne Lapouge associa Grande sertão: 

veredas a uma literatura “clássica” que Guimarães Rosa abominava. 

Constatamos, igualmente, que a tradutora busca aproximar-se do original de 

uma maneira que chamaríamos de especular, como se quisesse criar, em francês, 
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uma imagem em espelho de Grande sertão: veredas. Cada palavra, cada expressão 

do texto ganha, assim, um correspondente em francês, se possível na mesma 

ordem em que aparecem no original e conservando a mesma pontuação. 

Exemplificamos com o segmento em que Riobaldo e Diadorim admiram os pássaros 

do rio, que já citamos na tradução de Jean-Jacques Villard: 

 

O rio, objeto assim a gente observou, com uma crôa de areia amarela, e 
uma praia larga: manhãzando, ali estava re-cheio em instância de pássaros. 
O Reinaldo mesmo chamou minha atenção. O comum: essas garças, 
enfileirantes, de toda brancura; o jaburú; o pato-verde, o pato-preto, 
topetudo; marrequinhos dansantes; martim-pescador; mergulhão; e até uns 
urubús, com aquele triste preto que mancha. Mas, melhor de todos – 
conforme o Reinaldo disse – o que é o passarim mais bonito e 
engraçadinho de rio-abaixo e rio-acima: o que se chama o manuelzinho-da-
crôa.” (GS:V, p. 142-143). 
 
La rivière, pour ce que nous vîmes, avait un banc de sable jaune, avec une 
grande plage: là, dans le matin qui se levait, c‟était rempli de colonies 
d‟oiseaux. C‟est même Reinaldo qui attira mon attention. Les espèces 
communes: ces aigrettes, en rang d‟oignons, toutes blanches, le héron 
jaburu, le colvert, le tadorne et sa houppe, toutes sortes de canards 
dansants; le martin-pêcheur; le pélican atobá; et jusqu‟à des urubus, de 
cette triste couleur noire qui tache le paysage. Mais le plus beau de tous – 
comme me dit Reinaldo – le petit oiseau le plus gracieux et le plus amusant, 
que l‟on remonte ou redescende le cours de la rivière, le petit-chevalier-aux-
pieds-rouges: s‟appelle le petit-manuel-du-banc-de sable. (Diadorim, MLP, 
p. 159-160). 

 

A determinação de espelhar o texto original é tal que Maryvonne Lapouge 

procura conservar as mesmas categorias gramaticais empregadas pelo escritor, 

buscando uma espécie de paralelismo sintático com o original. Assim, là, dans le 

matin qui se levait, c’était rempli de colonies d’oiseaux corresponde, em termos de 

classes gramaticais, a manhãnzando, ali estava re-cheio em instâncias de pássaros, 

exceto pelo verbo manhãzar, que foi substituído por uma perífrase, dans le matin qui 

se levait, como se pode conferir no esquema a seguir: 

 

Manhãnzando, ali estava re-cheio em instâncias de pássaros. 
verbo              advérbio  verbo   adjetivo          substantivo      substantivo 

 

Là, dans le matin qui se levait, c‟était rempli de colonies d‟oiseaux. 
advérbio    perífrase           verbo                  adjetivo      substantivo  substantivo 
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Apesar de esse método ser aparentemente positivo – se colocarmos os textos 

lado a lado eles parecerão, à primeira vista, quase idênticos –, verificamos que ele 

se funda, na verdade, na ausência da percepção do ritmo.  

Sabemos que Guimarães Rosa não faz um uso arbitrário das palavras, que 

seu objetivo ao usá-las em acepções pouco usuais é surpreender, deslocar, e que 

esse deslocamento, para complicar, muitas vezes se baseia em processos usuais de 

formação de palavras da língua portuguesa. Desse modo, se manhãnzando é 

poético, não o é no mesmo sentido de dans le matin qui se levait, que já pertence 

aos clichês literários. Da mesma forma, instância de pássaros é uma combinação 

inusitada, enquanto colonies d’oiseaux é comum. 

Mais, os pássaros citados por Rosa não compõem, simplesmente, um 

acúmulo. A redundância de Rosa não é arbitrária nem, como lembrou a própria 

Maryvonne Lapouge em sua nota de tradutora, uma simples descrição da 

“realidade”. Assim, há que se considerar as evidentes recorrências fônicas presentes 

nessa descrição e, não menos importante, sua concisão, quero dizer, a ausência de 

explicação e a incompletude sintática de certas frases. Quando Rosa escreve o 

comum, a tradução explica les espèces communes; quando ele suspende o sentido 

de uma frase como e até uns urubus, com aquele triste preto que mancha, ela 

explicita seu objeto direto, além de acrescentar a palavra couleur: et jusqu’à des 

urubus, de cette triste couleur noire qui tâche le paysage. Do mesmo modo, a 

brevidade da fórmula de rio-abaixo e rio-acima é transformada em uma longa frase 

supostamente mais poética: que l’on remonte ou redescende le cours de la rivière. 

Estamos lidando com duas concepções completamente distintas de poético, a 

de Guimarães Rosa, rompendo com tudo o que já está desgastado, e a abraçada 

por Maryvonne Lapouge, apontando justamente para o resgate das fórmulas 

literárias imediatamente reconhecíveis como tais. Além disso, a busca desse 

paralelismo com o original provoca muitos equívocos semânticos, às vezes sutis, às 

vezes nem tanto. Tomemos como exemplo o seguinte extrato: 

 

Vontade minha foi declarar: – Redigo, Diadorim: estou com você, assente, 
em todo sistema, e com a memória de seu pai!... Mas foi o que eu não 
disse. Será por quê? Criatura gente é não e questão, corda de três tentos, 
três tranços. (GS:V, p. 38). 
 
J‟eus envie de déclarer: “Je le redis, Diadorim, je marche avec toi, tu as ma 
parole, pour toute l‟affaire, et en mémoire de ton père!...” Mais ce fut ce que 
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je ne dis pas. Allez savoir pourquoi? La créature en nous est un non, est 
question, une corde de trois brins, trois fois tressés. (Diadorim, MLP, p. 53). 

 

A troca da preposição com para a preposição en, faz com que o sentido de 

com a memória de seu pai seja diferente do apresentado na tradução francesa, en 

mémoire de ton père. Na interrogativa será por quê?, a alteração é mais sutil. Será 

funciona como um intensificador do pronome interrogativo, enquanto allez savoir 

imprime um tom de deixa para lá, como se se dissesse sei lá. Isso transforma essa 

interrogativa em exclamativa, apesar da presença do ponto de interrogação. 

Coisa semelhante acontece com a imagem final, criatura gente é não e 

questão, corda de três tentos, três tranços. Criatura gente assinala que o homem 

pertence ao conjunto de todas as criaturas, não e questão retoma, grosso modo, a 

ideia, que atravessa todo o livro, da mistura de sentimentos contrários que constitui 

o homem. La créature en nous indica, ao contrário, que existe, em nosso interior, 

uma criatura, o que muda o valor da frase, dando-lhe um cunho religioso. Ademais, 

ao separar não e questão, substantivando o advérbio de negação non, ela acaba 

expressando que o homem é negação, e não que ele é dividido.  

Não queremos, com essas afirmações, dizer que uma tradução, para ser 

válida, teria que recuperar todas as facetas da escrita “barroca” – como dizia 

Cavalcanti Proença (1958) – de Guimarães Rosa. Nossa crítica origina-se do fato de 

Maryvonne Lapouge parecer disposta, ela sim, acompanhar estritamente o texto 

original, colar-se à sua “forma”, acreditando com isso, de modo quase ingênuo, 

recuperar a poesia que constitui a escrita roseana, quando na verdade a substitui 

por um conjunto de elementos tradicionalmente reconhecidos como poéticos, passé 

simple, léxico literário, adjetivações poéticas, e uma encenação de proximidade do 

texto que se mostra, na verdade, fonte de muitos equívocos semânticos. 

Esses elementos fazem parte de uma tradição retórica que vem desde a 

Idade Média e que vigorou até o século XIX. Seus princípios constam dos famosos 

Gradus ad Parnassum, tratados de versificação latina que deram origem aos 

manuais de versificação em língua francesa. Tais tratados faziam parte da formação 

secundária e desde muito cedo os alunos deviam aprender suas regras que 

incluíam, afora os estudos da métrica latina, o conhecimento de uma série de 

sinônimos de substantivos e adjetivos que deviam ser combinados segundo certos 

modelos poéticos.  
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No Gradus ad Parnassum de François Noël, cuja primeira edição data de 

1808 e que foi adotado durante todo o século XIX no ensino secundário francês, 

lemos, por exemplo, no verbete Juventus (jeunesse, jeune d’âge) que seus 

sinônimos são juventas e pubertas e que o primeiro epíteto indicado para 

acompanhar tal nome é… prima. (NOËL, 1843, p. 567). Explica-se assim a tradução, 

na segunda versão de Grande sertão: veredas, de desde mal em minha mocidade 

por ma prime jeunesse. 

Nessa tradução poética, os epítetos – que se distinguem dos adjetivos – têm 

a função de incrementar poeticamente o texto, nada acrescentando a seu conteúdo. 

Marmontel, que em 1787 escreveu um tratado de poética intitulado Éléments de 

littérature, esclarece esse papel dos epítetos, já criticando seu uso abusivo para 

conferir um ar pomposo a textos vazios de sentido: “Em eloquência e em poesia, 

chama-se epíteto um adjetivo, sem o qual a ideia principal seria suficientemente 

exprimida, mas que lhe dá mais força…” (MARMONTEL57 apud SAINT-GÉRAND, 

2009). Esse uso dos epítetos para dar forma poética aos escritos explica a prática 

de Maryvonne Lapouge de acrescentá-los ao texto de Rosa, como no caso, que 

citamos, da tradução de neblina por brume d’eau. Entendemos, assim, a qual 

poética se filia a tradutora. 

Os modelos estritos dessa poética que alimentou toda a escrita literária 

ocidental começaram a ser sentidos, já no final do século XIX, como verdadeiros 

grilhões para escritores como Stendhal, que, entre outros, manifestou seu desgosto 

com relação a esses procedimentos. Em La vie de Henry Brulard, o autor relata 

como tal tradição era ensinada em seu preceptorado. Ele tinha então cerca de 13 

anos: 

 

Eu havia chegado à época inacreditável de tolice em que se faz os alunos 
de latim fazer versos... Ditavam-me esses versos suprimindo-lhe os 
epítetos, por exemplo: musca (epíteto) duxerit annos (epíteto) multos 
(sinônimo). Eu abria o Gradus ad Parnassum, lia todos os epítetos da 
mosca: volucris, acris, nigra e escolhia, para fazer a medida de meus 
hexâmetros e de meus pentâmetros, nigra, por exemplo, para musca, 
felices para annos. A sujeira do livro e a platitude das ideias produziram-me 
tal repulsa que regularmente, todos os dias, por volta das duas horas, era 
meu avô que fazia meus versos, fingindo me ajudar. (STENDHAL apud 
SAINT-GÉRAND, 2009). 

 

                                                 
57

 MARMONTEL, Jean-François. Élémens de Littérature. Librairie de Firmin Didot, 1787. Réédition 
de 1856, t. 2, p. 86. 
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Foi contra essa tradição que se levantou decididamente, como vimos, o 

movimento da “língua falada”, ao qual se filia a primeira versão de Grande sertão: 

veredas. Nada melhor para verificar os diferentes ritmos que cada uma dessas 

poéticas imprime ao Grande sertão: veredas em francês do que colocar lado a lado 

uma passagem do romance em suas duas traduções. 

 

 

5.3 Progresso versus historicidade 

 

  

O exame da passagem a seguir, em que Diadorim volta a encontrar Riobaldo 

depois de ter passado um tempo isolado, curando-se de um ferimento, basta ao 

nosso propósito: 
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Ao que Diadorim me deu a mão, que 

malamal aceitei. E ele disse de contar. 

Segundo tinha procurado aqueles dias 

sozinho, recolhido nas brenhas, para se 

tratar dum ferimento, tiro que pegara na 

perna dele, perto do joelho, sido só de 

raspão. Menos entendi. A real que 

estando ofendido, por que era que não 

havia de vir para o meio da gente, para 

receber ajuda e ter melhor cura? Doente 

não foge para um recanto, ou mato, 

solitário consigo, feito bicho faz. Aquilo 

podia não ser verdade? Afiguro, aí bem 

que criei suspeitas: aonde Diadorim não 

teria andado ido, e que feia ação para 

aprontar, com parte na fingida estória? 

As incertezas que tive, que não tive. 

Assaz ele falava assim afetuoso, tão sem 

outras asas; e os olhos, de ver e de 

mostrar, de querer 

bem, não consentiam de quadrar 

nenhum disfarce. Magro ele estava, 

quasso, empalidecido muito, até ainda 

um pouco mancava. Que vida penosa 

não era capaz de ter levado, tantos dias, 

sem o auxílio de ninguém, tratando o 

machucado com 

emplastros de raízes e folhas, comendo o 

Alors Diadorim m‟a tendu la main. Je l‟ai 

prise de mauvais gré. Puis il s‟est mis à 

tout raconter. Il avait passé ces jours 

seul, caché dans les brandes, soignant 

une blessure, une balle qu‟il avait prise 

dans la jambe, près du genou, une 

simple éraflure. J‟ai pas compris. J‟étais 

vexé. Pourquoi qu‟il était pas revenu 

parmi nous, pour qu‟on l‟aide et le soigne 

bien? Quand on est malade, on va pas se 

terrer seul dans un coin, comme une 

bête. C‟était peut-être pas vrai ? J‟ai 

commencé à nourrir des soupçons, à me 

demander où Diadorim avait pu aller pour 

préparer quelque mauvais coup sous le 

couvert de cette histoire mensongère ? 

Combien de doutes j‟ai pu avoir et pas 

avoir ! Pourtant il parlait si 

affectueusement, si naturellement, et 

cette grande tendresse dans ses yeux 

pouvait correspondre à aucune fourberie. 

Il était maigre, mal en point, très pali ; il 

boitait même un peu. Quelle vie pénible 

avait-il pu mener pendant de si longs 

jours, sans personne pour l‟aider, traitant 

sa blessure avec des emplâtres de 

racines et de feuilles ? Et mangeant 

quoi ? Il avait dû pâtir de la faim et de 

Là-dessus, Diadorim me tendit la main, 

que j‟acceptai à contrecoeur. Et il se mit à 

raconter. À l‟en croire, il avait recherché 

ces jours solitaires, retiré au fond des 

bois, pour se guérir d‟une blessure, un 

coup de feu qu‟il avait pris dans la jambe, 

près du genou, qui n‟avait fait que 

l‟effleurer. Je compris encore moins. La 

réalité c‟est que j‟étais blessé, pourquoi 

est-ce qu‟il n‟était pas revenu comme il 

aurait dû parmi nous, pour recevoir de 

l‟aide et être mieux soigné ? Un malade 

ne se sauve pas dans un coin perdu, ou 

dans les bois, solitaire avec soi-même, 

comme font les bêtes ? Ça ne pouvait 

pas être vrai ? Je crois bien que là, 

j‟échafaudai des soupçons : où Diadorim 

pouvait-il avoir couru, et dans quel 

mauvais dessein, pour inventer cette 

histoire ? Les soupçons qui m‟assaillirent, 

qui ne m‟assaillirent pas. Et lui, 

affectueux, parlait d‟abondance, tellement 

sans se douter de rien ; et ses yeux, tels 

qu‟ils regardaient et signifiaient, tels qu‟ils 

aimaient, ne laissaient place à aucune 

feinte. Il était maigre, en débris, très pâli, 

il boitait même encore un peu. Quelle vie 

pénible n‟était-il pas capable d‟avoir 
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quê? Assunto de fome e toda sorte de 

míngua devia de ter penado. E de 

repente eu estava gostando dele, num 

descomum, gostando ainda mais do que 

antes, com meu coração nos pés, por 

pisável; e dele o tempo todo eu tinha 

gostado. Amor que amei – daí então 

acreditei. A pois, o que sempre não é 

assim? (GS:V, p. 238) 

toutes sortes de pénuries. Et soudain je 

l‟ai aimé, aimé d‟une façon extraordinaire, 

aimé encore plus qu‟auparavant, on cœur 

à ses pieds pour qu‟il le foule, et je l‟avais 

tout le temps aimé. Je l‟ai aimé d‟un tel 

amour… alors je l‟ai cru. Et puis, c‟est 

pas toujours ainsi ? (Diadorim, JJV, p. 

174) 

menée, tous ces jours d‟affilée, sans le 

secours de personne, soignant sa 

blessure avec des emplâtres de feuilles 

et de racines, mangeant quoi ? Il avait dû 

souffrir de la faim et de toutes sortes de 

dénuements. Et j‟étais brusquement en 

train de l‟aimer dans une démesure, de 

l‟aimer encore plus qu‟avant, le coeur 

dans les talons, bon à fouler aux pieds ; 

et pendant tout ce temps, je l‟avais aimé. 

Aimé d‟amour – dès lors je crus. Dites-

moi, est-ce que ce n‟est pas toujours 

ainsi ? (Diadorim, MLP, p. 256-257) 
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A passagem em português caracteriza-se por frases em geral breves ou 

compostas de orações sucintas, separadas por vírgulas e entrecortadas por adjuntos 

adverbiais. A omissão de conjunções faz com que o nexo entre elas fique implícito; o 

leitor apreende o sentido e a mudança de disposição de Riobaldo – de distante e 

desconfiado a compadecido e, depois, apaixonado –, em grande parte por poder 

entoar o texto de Rosa pautando-se pela pontuação e pelo cadenciamento das 

frases. Esse ritmo “falado” é fundamental para a constituição do texto, pontuado por 

três juízos de Riobaldo, que marcam a virada de seu discurso: Menos entendi, 

afirmação breve que dá início à sua desconfiança; Aquilo podia não ser verdade?, 

interrogação que anuncia uma pequena mudança em seus sentimentos, que 

passam da desconfiança para a dúvida; e por fim a frase, de estrutura incompleta, 

As incertezas que tive, que não tive. A partir desse momento, os sentimentos de 

Riobaldo se modificam e, compadecendo-se com a evidente fraqueza física do 

amigo, acaba, finalmente, voltando a gostar dele: daí então acreditei, diz ele, em 

outra frase sucinta iniciada com marcas de discurso falado – daí então. 

Para reproduzir esse movimento em língua francesa, o primeiro Diadorim 

opta, além do emprego do passe composé, por um léxico simples, por palavras 

plausíveis na boca de uma pessoa comum. Assim, recolhido nas brenhas é 

traduzido por caché dans les brandes, tiro que pegara na perna dele por une balle 

qu’il avait prise dans la jambe, raspão por éraflure, solitário consigo por seul, 

recanto por coin. Não se tenta, igualmente, criar correspondentes para cada 

invenção ou “expletivo” de Rosa, que poderiam parecer simples ornamentos em 

francês, como e ele disse de contar, que é recuperada de um modo corriqueiro em 

puis il s’est mis à tout raconter ou segundo tinha procurado aqueles dias, em que 

a conjunção segundo é eliminada il avait passé ces jour seul.  

Essa versão tampouco se propõe a reproduzir tal qual expressões do texto 

como para receber ajuda e ter melhor cura, que são vertidas de modo elementar em 

pour qu’on l’aide et le soigne bien.  

Essa simplicidade verifica-se também na sintaxe, em que se conserva quase 

sempre a ordem direta; assim, por exemplo, que feia ação para aprontar torna-se 

pour préparer quel mauvais coup. As interrogações são francamente “erradas” do 

ponto de vista da gramática normativa, como pourquoi que ou se mantêm na ordem 

direta como où Diadorim avait pu aller. 
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Essa busca de proximidade com a fala pelo elementar, além de eliminar 

qualquer aspecto “enfeitado” de seu texto, tem a positividade de permitir que se 

reproduza o movimento das frases breves e sem conectivos de Rosa, como é 

possível verificar nesta seleção: 

 

Segundo tinha procurado aqueles dias sozinho, recolhido nas brenhas, para 
se tratar dum ferimento, tiro que pegara na perna dele, perto do joelho, sido 
só de raspão. (GS:V, p. 238). 

 

Il avait passé ces jours seul, caché dans les brandes, soignant une blessure, 
une balle qu‟il avait prise dans la jambe, près du genou, une simple éraflure. 
(Diadorim, JJV, p.174). 

 

Do mesmo modo, a frase que se segue, menos entendi, que parece servir 

como um axioma pontual que o narrador glosará depois, é vertida por uma afirmativa 

curta e precisa: j’ai pas compris. A incompletude da sintaxe e a brevidade do 

seguinte período também são mantidas por Villard, que adota essa estratégia 

também em outros momentos do texto: 

 

As incertezas que tive, que não tive. (GS:V, p. 238). 
 
Combien de doutes j‟ai pu avoir et pas avoir. (Diadorim, JJV, p.174). 

 

Consequentemente, o sacrifício da sutileza do texto de Guimarães Rosa, nem 

sempre transponível para o francês, é compensado, nessa primeira versão, pelo 

ganho em ritmo. 

A segunda versão, ao contrário, além do uso do passé simple, procura um 

vocabulário mais rebuscado com adjetivação literária e paráfrases. Desse modo, 

recolhido nas brenhas transforma-se em retiré au fond des bois, aqueles dias 

sozinho em ces jours solitaires, sido só de raspão em qui n’avait fait que 

l’effleurer, solitário consigo em solitaire avec soi même, recanto em coin perdu, 

mato em bois, criei suspeitas em j’échafaudai des soupçons, assaz ele falava em il 

parlait d’abondance, feia ação em mauvais dessein. 

Maryvonne Lapouge procura criar, obrigatoriamente, correspondentes para 

cada invenção ou “expletivo” de Rosa, segundo tinha procurado aqueles dias torna-

se à l’en croire il avait recherché ces jours. Tenta, ainda reproduzir precisamente 

expressões do texto como receber ajuda e ter melhor cura, que são vertidas como 
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recevoir de l’aide et être mieux soigné. As interrogações recorrem às inversões 

complexas do francês, como no caso de où Diadorim pouvait-il avoir couru. 

Essa busca de espelhamento do original e o vocabulário literário redundam 

em uma perda de ritmo, pois as frases tendem a se tornar mais longas do que as 

originais e a evocar uma poética tradicional estranha ao texto roseano58.  

Percebemos, desse modo, que não se pode falar de progresso da segunda 

tradução com relação à primeira, mas da historicidade de ambas. A versão dos anos 

1990, que procura traduzir obedecendo ao desejo Guimarães Rosa de colocar o 

poético acima do “prosaico”, curva-se à representação de seu tempo que vê o autor 

como um clássico e tem consciência de suas inovações linguísticas. 

Contudo, a noção de poético que norteia Guimarães Rosa e os autores com 

os quais é comparado nas críticas dos anos 1990, entre eles Borges e Joyce, é 

diferente da representação que em geral se faz do poético nessa mesma época. É 

importante lembrar, como faz Meschonnic, que as bipartições tradicionais entre 

prosa e poesia, língua falada e língua escrita, sujeito e objeto que assimilam o ritmo 

à métrica e à rima continuam a prevalecer em dicionários, enciclopédias e manuais 

de literatura dos países ocidentais. Por conseguinte, as formações continuam a ser 

feitas, mesmo na universidade, a partir desses conceitos. Os Gradus ad Parnassum 

não são mais utilizados, mas seus princípios continuam a vigorar de forma difusa, o 

que dificulta ainda mais o recuo crítico a seu respeito. 

A transformação dessas noções em verdadeiros axiomas durante toda a 

formação escolar faz com que, sem a realização de uma crítica tal como a proposta 

por Henri Meschonnic, elas pareçam naturais e enredem silenciosamente quem 

deseja produzir uma tradução poética. A atualização dessas representações na 

segunda versão de Grande sertão: veredas a faz manifestar uma poeticidade 

completamente alheia à escrita roseana, já que lhe imporá todas as divisões que ela 

aboliu entre língua falada e língua escrita, prosa e poesia e, sobretudo, entre sujeito 

                                                 
58

 Esse procedimento não evita os contrassensos dessa segunda versão que se equivoca mais do 
que a primeira. Quando Guimarães Rosa escreve a real que estando ofendido, refere-se ao fato de 
Diadorim estar ferido. Ambas as traduções entendem que é Riobaldo que está magoado com o 
amigo, a primeira trazendo j’étais vexé e a segunda uma longa explicação la réalité c’est que j’étais 
blessé. Há um segundo contrassenso, mais sutil, na segunda tradução na seguinte passagem: 
“Doente não foge para um recanto, ou mato, solitário consigo, feito bicho faz. Aquilo podia não ser 
verdade?”; “Un malade ne se sauve pas dans un coin perdu, ou dans les bois, solitaire avec soi-
même, comme font les bêtes ? Ça ne pouvait pas être vrai ?” Quando transforma a primeira frase 
em uma interrogativa e, na segunda frase, nega o verbo poder e não o verbo ser, a tradução inverte 
o sentido da frase. Enquanto Riobaldo se questiona sobre a não veracidade do relato de Diadorim, 
na tradução de Maryvonne Lapouge ele se pergunta sobre sua veracidade. 
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e objeto, eixo central dessa poética que se engendra contra todos os lugares-

comuns. 

Desse ponto de vista, o Diadorim de 1991 não resgata a poética tal como 

Guimarães Rosa a concebia, mas tal como toda a cultura ocidental e particularmente 

a tradição francesa clássica a concebeu e tal como continua a vigorar, ainda 

atualmente, nos meios escolares e, assim, entre o público em geral.  

Embora esse público já tenha acolhido os autores que desde o final do século 

XIX contestaram, cada um à sua maneira, essa forma de escrita, Stendhal, Flaubert, 

Ramuz, Giono, Duras, Céline, para só lembrar alguns, o imaginário sobre o literário 

que continua a vigorar identifica-se ainda com os modelos da poesia e da literatura 

clássicas, e foi ele, e não as representações desses escritores de vanguarda, que 

dominou nessa segunda versão de Grande sertão: veredas. Desse modo, ela pode 

ser assimilada ao segundo modelo de tradução proposto por Goethe, que seria uma 

apropriação do original por parte da cultura de chegada, que a moldaria segundo 

seus cânones mais tradicionais. Ela não pode ser assim confundida com o terceiro 

tipo de tradução, a tradução sublime, que, ela sim, conseguiria sustentar em língua 

estrangeira a poética peculiar da obra original.  

Nesse terceiro tipo de tradução, não se trata, acreditamos, de manter as 

“estranhezas” do original, como se essas fossem simples adornos do texto que lhe 

pudessem ser superpostos, como no caso da tradução de nonada por que nenni, 

dos calcos que redundam em distorções como nos exemplos de com a memória de 

seu pai por en mémoire de ton père ou criatura gente é não e questão por la 

créature en nous est un non, est question ou, ainda, das tentativas de recuperar a 

qualquer custo todas as expressões do texto, caso de será por quê? por allez savoir 

pourquoi?. Para transpor a poética de um romance como o de Guimarães Rosa 

cabe entender a estrita união entre sujeito e mundo e, portanto, a não arbitrariedade 

dos elementos que engendram seu ritmo. 

A primeira tradução, assim como a segunda, é filha de seu tempo. Mas, 

curiosamente, a representação de literatura que tanto os críticos quanto o tradutor 

mostram absorver, nos anos 1960, é a da vanguarda literária que, através do 

resgate da língua falada, propunha escritas que rompiam com os modelos clássicos. 

Desse modo, não só Corpo de baile é comparado às obras de Giono, como Jean-

Jacques Villard tem ideias muito semelhantes à do escritor provençal. 
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Por um lado, contudo, devemos reconhecer que ele é menos sutil no emprego 

dessa “língua falada” que um Giono, que tomamos como exemplo. Vimos como, 

sistematicamente, reduz a negação, elimina o il das frases impessoais, elide o 

pronome relativo qui diante de vogais, emprega o on no sentido mais trivial de nous, 

o que, de certa forma, acaba marcando demasiadamente sua tradução como 

“popular” ou, como comentou Paulo Rónai, como “proletária” ou “poilu” (RÓNAI, 

1965b). 

Sob outro aspecto, porém, vimos como essa opção permite que, tanto no 

nível do léxico como da sintaxe, esse tradutor permaneça no simples, o que, se o faz 

por vezes perder parte da metafísica do texto roseano, caso da tradução de nonada 

por foutaises, possibilita-lhe, por outro lado, construir uma escrita sem enfeites, sem 

os lugares-comuns próprios da literatura clássica. Seu texto consegue, assim, a 

prosódia da língua falada – o que, em grande parte, garante a fluidez de sua leitura 

–, além de recuperar muitas das imagens e expressões incompletas e misteriosas 

de Grande sertão: veredas, como no caso da expressão ces perspicacités, ça donne 

parfois des contrevérités. Nesse mesmo sentido, o uso do passé composé é uma 

escolha audaciosa de Villard, que, junto com a simplicidade da língua falada, quebra 

a objetividade própria dos romances realistas e identifica o sujeito, a escrita e o 

mundo, como notaram seus críticos mais perspicazes. 

O frescor da escrita de Villard foi apreciado não só pela imprensa da época 

como pelo escritor português José Cardoso Pires, que, em carta ao tradutor, 

manifesta sua admiração pela tradução de Buriti, que consegue sustentar o ritmo 

oral da prosa roseana construindo períodos mais diretos que o original: 

 

O corte dos períodos, que na versão francesa é frequentemente mais 
“direto” do que no original, facilita a leitura e não destroi o ritmo repousado e 
minucioso das descrições e, o que para mim foi motivo de profundo 
espanto, a oralidade que tantas vezes existe no estilo de Guimarães Rosa é 
reproduzida de maneira indirecta mas admiravel. É realmente o clima do 
original que fica presente ao leitor francês depois de fechada a última 
página da tradução. E tudo isso foi realizado sem o recurso de glossários e 
sem notas explicativas destacadas do texto! (PIRES, 1961). 

 

Paulo Rónai, por sua vez, indicando sua discordância quanto a pontos 

particulares, faz o elogio dessa versão como um todo, afirmando, como já citamos 

no início do Capítulo 4, que ela, como a tradução alemã, vence “primeiro dos testes, 
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o da impressão de conjunto”, já que é “impossível terminar-lhes a leitura sem que se 

fique subjugado pela poderosa originalidade da obra” (RÓNAI, 1965a). 

Rónai aponta, ainda, que o tradutor francês é “mais engenhoso às vezes que 

Meyer-Clason” e, talvez por isso mesmo, “mais exposto a deslizes”. Segundo Rónai, 

as duas traduções mostram-se meritórias e pioneiras: 

 

Mais engenhoso às vezes que Meyer-Clason, o tradutor francês é mais 
exposto a deslizes: o outro, com uma Grundlichkeit digna de todo o respeito, 
penetra mais a fundo. Ainda assim, em matéria de compreensão, Villard 
chega a um resultado médio mais do que razoável. Quanto não deve ter 
penado para acertar o significado de um vocábulo que não consta de 
nenhum dicionário e que o contexto não elucida! Realizações pioneiras, as 
duas versões que de certa maneira se completam, hão de ajudar não 
somente os tradutores para outros idiomas, como também o trabalho de 
exegese, ainda mal começado. (RÓNAI, 1965a). 

 

 Sobre essa questão da “língua simples”, que estamos opondo à “língua 

enfeitada” do modelo literário clássico, Paulo Ronái faz um comentário interessante 

que vem corroborar nossa percepção dessas duas versões. Curt Meyer-Clason, diz 

ele, na impossibilidade de colocar qualquer dialeto alemão na boca de Riobaldo, 

resigna-se “ao hochdeutsch (quer dizer: o alemão corrente e correto)”, o que acaba 

criando a impressão, apesar das “inegáveis qualidades” dessa tradução, continua 

ele, “de uma linguagem neutra, enfeitada a posteriori com o vasto material de uma 

colheita folclórica” (RÓNAI, 1965b), defeito, por assim dizer, que Jean-Jacques 

Villard evitou ao optar pelo simples e que Maryvonne Lapouge exacerbou ao guiar-

se pela poética clássica. 

Finalmente, o próprio Guimarães Rosa manifestou, em carta ao amigo 

Guilherme de Oliveira Figueiredo, sua alegria ao ler o exemplar de Diadorim que 

acabara de receber: 

 

Por via aérea, recebi meu primeiro exemplar de Diadorim. Li-o, rapaz, 
desabalado. Gostei, muito. Traduzido é melhor, a gente gosta. Você gostou, 
gostaram? Eh, por favor, diga. Conte coisas. Eu queria que a vida de Paris 
parasse, para todo o mundo ler, apreciar, só falar no livro pendant pelo 
menos duas semanas. A gente fica até com medo. [...] Acho que o Villard 
saiu-se magnificamente, e a Albin Michel idem. Acho que não mereço, mas 
Você é Guilherme, o Grande. (JGR a Guilherme de Oliveira Figueiredo, 
27/03/1965 – ROSA, [1961-1967]). 

 

Apesar do êxito geral dessa tradução, o escritor pondera, entretanto, em carta 

a Curt Meyer-Clason, que a obra perdeu em sutileza: 
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Saiu a tradução francesa, pela Albin Michel. Já recebi um exemplar, por via 
aérea. O livro ficou bonito, e a tradução não está má; mesmo, fiquei grato, a 
leitura alegrou-me bastante. Naturalmente, como sempre fazem os 
franceses, houve cortes, às vezes infelizes. A coisa engrossou, perdendo 
muito da sutileza [...] Acho melhor que a norte-americana. (JGR a CMC, 
27/03/1965 – ROSA, 2003, p. 259). 

  

Não podemos concordar, assim, com a famosa crítica que Benedito Nunes 

fez à tradução de Buriti, por ela basear-se, a nosso ver, em aspectos parciais de seu 

trabalho. Em artigo intitulado “Guimarães Rosa e a tradução” (NUNES, 1976), 

publicado originalmente no jornal O Estado de São Paulo de 14 de setembro de 

1963, Benedito Nunes preconiza que todos os elementos que compõem a linguagem 

de Rosa devem ser entendidos no interior da forma total em que ocorrem, sob pena 

de serem considerados intraduzíveis ou traduzidos apenas pontualmente, 

desconectados desse todo. O que deve prevalecer em uma tradução desse naipe, 

diz ele, citando a introdução de Haroldo de Campos ao Finnegans Wake de Joyce, 

“não é a literalidade do texto, mas sobretudo a fidelidade ao espírito” (CAMPOS 

apud NUNES, 1976, p. 200).  

No seu entender, Villard teria trocado “a perspectiva estilístico-valorativa do 

romancista, essencialmente poética e mística, por uma outra, que é prosaicamente 

informativa e realista, abundando em elementos analíticos e explicativos, 

incompatíveis com o espírito e a estrutura dos originais” (NUNES, 1976, p. 201).  

Mas sua crítica é feita a partir de passagens particulares, e não da concepção 

geral que guiou o tradutor em sua tarefa, o qual afirma, como o próprio Nunes, 

traduzir segundo o espírito e não segundo a letra do texto. Desse modo, mesmo que 

esteja pontualmente certo em seus comentários, não consegue entender como 

Guimarães Rosa pôde ser saudado, na França, como um Giono elevado à décima 

potência, quando, em sua opinião, a tradução “reduziu, de fato, à décima parte o 

potencial verbal de Guimarães Rosa” (NUNES, 1976, p. 202). 

Esse artigo de Benedito Nunes repercutiu nos tradutores alemão e italiano de 

Rosa, e ele acabou se tornando a encarnação do “crítico maldoso”. Curt Meyer-

Clason, justamente na carta em que explica a Rosa os princípios que o guiaram na 

tradução de Grande sertão: veredas, declara que não se pode traduzir segundo os 

preceitos de críticos como ele, como se a tradução fosse uma tarefa escolar pela 
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qual se recebesse notas, e que ele, pessoalmente, só aceitaria as críticas dos 

leitores de seu próprio país. Cito um trecho da cólera de Meyer-Clason: 

 

E será que não é maligno um contemporâneo que está seguro de sua 
competência como este Nunes, sujeito metido a besta? Que acusa a 
racionalidade cartesiana de M. J.-J. Villard e não sabe ou parece não saber 
que a base da língua francesa é a ratio e por conseguinte a ordre, forme, 
clarté? Que ele assim estabelece um postulado inexequível, sans 
connaissance de cause? Mas será que somente alguém, que não exerce o 
ofício de tradutor, pode falar com tamanha petulância de uma arte que não 
entende, certo de ser aplaudido em seu país pelos seus leitores? Bobeia, o 
senhor me aguente.... (CMC a JGR, 22/01/1964 – ROSA, 2003, p. 149-150). 

 

O distanciamento – lá se vão 45 anos da publicação do primeiro Diadorim – e 

a publicação da nova tradução por Maryvonne Lapouge em 1991 possibilitaram-nos 

olhar essa primeira versão de um novo modo, entendendo-a na sua particularidade 

histórica e em sua ousadia, e não simplesmente como uma tradução que teria 

errado o tom 

Retomando a tríade goetheana, poderíamos dizer que, embora essa tradução 

não seja tampouco a sublime, ela consegue, com sua simplicidade que preserva 

aspectos cruciais da obra de Rosa, apontar de algum modo para esse sublime, 

como indicava Goethe, que já falava do paradoxo de a primeira tradução se 

aproximar de algum modo da terceira, talvez em razão de seu despojamento 

mesmo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Um princípio fundamental norteou, desde o início, este trabalho. Ao pretender 

analisar as duas traduções de Grande sertão: veredas para o francês, não 

queríamos simplesmente, cotejando-as com o original, apontar suas deficiências, 

criticando-as por, no fundo, não serem idênticas a ele e o terem, de alguma forma, 

maculado. 

A leitura da correspondência de João Guimarães Rosa com seus tradutores, o 

cuidado com que respondia a cada pergunta e o reconhecimento por um trabalho 

cujas dificuldades ele, melhor do que ninguém, podia avaliar, solidificou ainda mais 

nossa posição: se o próprio autor, consciente da originalidade de sua escrita e 

desejoso de ser traduzido, era infinitamente tolerante com os que empreendiam tal 

missão impossível, nada nos autorizava a nos arvorar em inquisidores, condenando 

as traduções em nome de algum ideal abstrato. 

O fio que guiou nossa tentativa de entender o princípio geral que regera cada 

uma dessas traduções foi se delineando à medida que líamos e relíamos Grande 

sertão: veredas e a bibliografia fundamental a seu respeito. Percebendo que o 

grande distintivo da escrita desse romance era a identidade absoluta entre sujeito e 

mundo, encontramos na teoria do ritmo de Henri Meschonnic e nas discussões de 

Barthes acerca do conceito de autor o apoio que necessitávamos para realizar 

nossa reflexão. De fato, esses dois autores explicitam que o sujeito da escrita, assim 

como o leitor, são partes constitutivas dessa escrita. 

Se Grande sertão: veredas era a constituição de Riobaldo Tatarana, forjado 

na sua própria escrita, poderíamos observar os traços que essa personagem 

ganhara em suas duas versões francesas ou, em outras palavras, como a escrita 

peculiar a cada uma dessas versões forjava um sujeito singular. 

As questões levantadas por Meschonnic e Barthes e as próprias descobertas 

que fomos fazendo ao longo de nossa caminhada, principalmente no tocante à 

recepção das duas obras, ajudaram-nos a entender, igualmente, que uma tradução 

não pertence apenas a um tradutor, mas, também, à época em que foi feita e ao 

conjunto de concepções literárias e tradutórias então vigentes, que se materializam 

na escrita dos tradutores. 
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O olhar histórico desvendou a filiação de Guimarães Rosa com o movimento 

da língua falada, que, ao se revoltar contra os clichês da literatura clássica, abalava 

no fundo a divisão entre sujeito e objeto que a fundava. A aversão às fórmulas 

prontas e as inovações que eram propostas não se reduziam, assim, ao mero desejo 

de originalidade ou a apresentar essa ou aquela novidade pontual. Não se tratava 

mais de espelhar com perfeição este ou aquele objeto, mas de forjar, na escrita, o 

sujeito e o mundo, o que Rosa fez à perfeição. 

Nesse sentido, todos os elementos que constituem sua escrita só significam 

dentro do que Meschonnic chamou de “sistema do eu”. Nenhuma das palavras, 

nenhuma das redundâncias, nenhuma das sintaxes por vezes arrevesadas usadas 

pelo escritor são arbitrárias. Compõem propriamente o ritmo enquanto sistema do 

sujeito no texto. 

Esclarece-se assim a razão por que Rosa nunca ditou regras a seus 

tradutores: tratava-se de forjar uma nova oralidade em língua estrangeira, e não de 

conservar essa ou aquela palavra ou imagem no romance. Perceber a oralidade em 

que se resolvem todos os elementos de Grande sertão: veredas nos fez também, 

por outro lado, tentar buscar nas traduções o modo como lidaram com essa 

oralidade. Por isso, não buscamos pensar cada um de seus elementos de forma 

isolada, mas verificar que desenho a conjunção de todos eles formava. 

O importante papel desempenhado pelas concepções de literatura vigentes 

na época de cada uma dessas traduções, para a formação desse desenho, abriram 

a discussão sobre a ideia de progresso em tradução e nos demos conta de que não 

existe progresso, mas convivência das traduções de uma mesma obra, no caso 

Grande sertão: veredas, com o original. 

Jean Lacoste, em seu artigo Goethe et la “tâche du traducteur”, propõe um 

paralelo entre a teoria das cores desenvolvida por Goethe e a tradução. Segundo 

essa teoria, as cores são resultado da luta entre a luz e a sombra. A luz não se 

mostra aos olhos em sua pureza, mas unicamente em seus reflexos, vale dizer, a luz 

só existe no confronto com seu outro, a escuridão (LACOSTE, 1999, p. 19). 

Desse ponto de vista, a obra literária só existe, de fato, no confronto com seus 

outros, que, no embate com ela, captarão apenas alguns de seus reflexos. Nisso 

poderíamos incluir, além das múltiplas leituras que a obra suscita, todos os seus 

avatares: Grande sertão: veredas já se tornou música, cordel, filme, bordado, 

seriado de televisão. 
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As traduções, nesse sentido, são avatares privilegiados da obra, que irão 

expandi-la para além de sua língua materna, espaço apertado para livros que, como 

Grande sertão: veredas, apontam para o infinito. Embora as transposições dessa 

obra, não apenas para o francês, mas para todas as demais línguas para as quais 

foi traduzida, possam sempre ser percebidas como reflexo de menos brilho do que a 

obra original, de outro ponto de vista elas formam um caleidoscópio de cores e 

apontam para a infinitude do original, iluminando-o em muitas de suas inesgotáveis 

faces. 

Dentro dessa perspectiva, qualquer tradução, com todas as limitações que 

possa ter, mesmo que não seja, ainda, a sublime, aquela que vai produzir os mais 

belos reflexos em confronto com o original, só intensifica seu brilho. À inevitável 

pergunta que se põe, então, frente a uma obra como esta: é possível traduzir 

Grande sertão: veredas?, respondemos, com Guimarães Rosa, que não só é 

possível como é imperativo, pois, sem as traduções, a obra estaria condenada, 

como observou Jean Lacoste, “a permanecer envolvida nos véus turvos e nos 

limbos obscuros de sua língua materna” (LACOSTE, 1999, p. 20). 
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