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Jorge de Sena

Jorge Luis Borges

Se vos traduzo para vós em mim
Não é porque vos use para dizer o que não disse,
Ou para que digais o que não haveis dito,
Mas para que seja da minha língua,
aquela a que eu pertenço e me pertence,
E assim nela eu me sinta em todo o mundo e sempre,
Por vossa companhia...

Nenhum problema existe tão consubstanciai com as letras e com
seu modesto mistério quanto o que nos propõe uma tradução.
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Resumo

Abstract

Key-words: translation, literary translation, translation history, Erico Veríssimo,
compared literature.

The publication of translated literature in Brazil reached its peak between 1930 and
1950. Editora Globo, the most important publishing house in Brasil at that time, had in
its tearn of translators some of the best known Brazilian writers.One of these
translators was the novelist Erico Veríssimo, who was also a literary aduisor and a
translation editor. This thesis carries out an investigation on Verissimo's work during
the "Golden Age" of literary translation in Brazil, on the relation between his actitnties
as a translator and writer, as well as on his thoughts on translation.

Palavras-chave: tradução, tradução literária, historiografia da tradução, Erico
Veríssimo, literatura comparada.

A publicação de literatura traduzida no Brasil viveu seu auge entre 1930 e 1950, com
destaque para a Editora Globo, de Porto Alegre, que teve em seu time de tradutores
alguns dos mais renomados escritores brasileiros da época. Um desses tradutores foi
Erico Veríssimo, que exerceu também o papel de conselheiro literário e revisor de
traduções. Este trabalho investiga a atuação de Veríssimo na "Era de Ouro" da
tradução no Brasil, bem como o entrecruzamento de suas atividades de tradutor e
escritor e seu pensamento sobre o ato de traduzir.



Introdução

A traduçao descrita por seus próprios agentes nao é algo muito

dedicarem à atividade tradutória, possuem uma carreira literária à qual

não desejam vincular esse ofício, muitas vezes considerado “de segunda

classe”. Incomuns, mas nao inexistentes, os registros, por assim dizer,

metalinguísticos acerca da traduçao surgem ora aqui, ora acolá, tirados do

comumente imposto por seus próprios autores.

tradutores se mostram quando falam de suas traduções, e a relação quase

trabalhos. Exemplares sao as palavras de Lobato descritas acima, para

efeitos bastantetraduçao poderia significar torpor e escape,quem a

diversos daqueles sentidos

aqui, o ganha-pao nãoautobiográfico O escritor diante do espelho —

sensação dominante é o desconforto:poderia ser menos que penoso, e a

“Continuo traduzindo. A tradução é minha pinga. Traduzo
como bêbado bebe: para esquecer, para atordoar.
Enquanto traduzo, não penso na sabotagem, do petróleo. ”

Monteiro Lobato (abril de 1940)

comum entre nós, sobretudo quando se trata de sujeitos que, além de se

1 No presente trabalho será utilizada a grafia Erico Veríssimo, sem acentos, por ser esta a
forma empregada em todas as edições da obra do autor pela Editora Globo, e também por
ser o modo como assinava o próprio escritor.

e revelados por Erico Veríssimo1 no texto

sempre controvertida que se estabelece entre esses sujeitos e seus

Toma-se, pois, tarefa das mais interessantes observar como os

limbo por um ou outro pesquisador, não obstante o esquecimento



Não se pode, todavia, tomar as palavras de Veríssimo como uma

desqualificação do ato de traduzir, trata-se de uma espécie de desabafo,

qualidade docircunstancial; estavaportanto, quesempre anem

acompanhado da satisfaçao por verter importantes textos da literatura

universal para o português, o que é revelado em suas memórias e textos

biográficos.

tradutor, pode-se dizer,A história de

confunde-se com a própria história da traduçao no Brasil num certo

período. O autor gaúcho, sempre ligado à Editora Globo, de Porto Alegre,

panorama da publicação de

literatura traduzida no país, sobretudo entre 1930 e 1950, quando o

mercado editorial brasileiro viveu seu maior boom. Se, por um lado, em

seus depoimentos sobre o ato de traduzir, Verisimo não elevava a atividade

publicou (e

também sugerindo títulos a serem traduzidos e criando coleções para

2

às alturas, por outro, teve notável participação sobre boa parte do que se

2 Erico Veríssimo. Ficção Completa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967, p.53.

foi uma das figuras mais importantes no

Para complementar o ordenado insuficiente que me
pagava a Revista do Globo, decidi traduzir livros do inglês
para o português. O primeiro que me caiu nas mãos foi
uma novela policial de Edgar Wallace, The Ringer. Eu
passava o dia na redação da revista, e à noite (...)
trabalhava na tradução até as primeiras horas da
madrugada. Era uma tarefa que não me dava prazer. O
autor e a história não prestavam, o esforço físico exigido
pelo simples ato de datilografar o texto me produzia
dores em todo o corpo.2

se leu) por aqui naqueles anos, não só traduzindo, mas

o cansaço muitas vezes vieratraduzindo lhe parecera tão ruim, e

Erico Veríssimo como



abrigá-los, o que

historiográfico que se pretenda fazer sobre

primeira metade do século XX.

quinzenário da editora, a Revista do Globo, uma publicação de variedades.

Ainda na direção da revista, começa a exercer as funções de editor,

conselheiro editorial e revisor de traduções na Seção Editora da Globo.

Anos mais tarde, abandona as funções administrativas da empresa e passa

a cuidar exclusivamente de sua careira literária.

Acompanhar o percurso de Erico Veríssimo na Globo, bem como seu

reconstituir, ainda que de modo breve, as origens e parte da história dessa

primeiro capítulo deste

trabalho.

Os caminhos que se cruzam

capítulo, em que o romance de Aldous Huxley, Contraponto, traduzido por

Erico Veríssimo em 1933, sugere leituras e possíveis entrecruzamentos

com

romance Caminhos cruzados.

No terceiro capítulo, serão examinadas as concepções de Erico

Veríssimo acerca da traduçao, a partir da análise de um conto seu, em que

um protagonista-tradutor personifica o tema na visão do autor. O tema da

melancolia na traduçao de certo modo emoldura o conto e conduz às idéias

de Walter Benjamin, cujo célebre ensaio "A tarefa do tradutor" comporá o

pano de fundo deste capítulo, intitulado "O tradutor diante do espelho".

3

papel no mundo da tradução, requer voltar um pouco mais no tempo e

na traduçao atravessam o segundo

a traduçao no Brasil da

a produção literária do escritor brasileiro, notadamente em seu

o toma personagem relevante em qualquer estudo

editora de província, tarefa empreendida no

a princípio para dirigir oErico ingressa na Globo em 1930,



Para a presente pesquisa, foi de fundamental importância a consulta

aos preciosos documentos do Acervo Literário de Erico Veríssimo (ALEV),

encontram comprovantes de edição, correspondência do autor e boa parte

da fortuna crítica de sua obra. Foram também relevantes para a trajetória

deste trabalho as visitas à Livraria do Globo, no centro de Porto Alegre, e à

residência dos Veríssimo. A casa em estilo inglês, situada no bairro

manuscritos de seus livros, e nela vivem ainda a viúva, D. Mafalda

Veríssimo, e o filho, o escritor Luís Fernando Veríssimo, que concederam

depoimentos informais sobre o pouco conhecido Erico tradutor.

Quanto à bibliografia, cabe ressaltar o papel essencial dos textos

autobiográficos de Erico Veríssimo, que serviram de baliza às investigações

tradutória. Caudaloso no registro de suas memórias, o autor as imprime

inúmeros e reveladores prefácios elaborados para

reedições de suas obras.

Diante das muitas

figura do escritor gaúcho,

história da tradução de literatura no Brasil.

4

carreira de Erico Veríssimo, a abordagem algo panorâmica do início desta

Petrópolis da capital gaúcha, abriga a biblioteca particular do escritor e os

"descobertas" sobre o papel da tradução na

pequisa aos poucos cedeu espaço para uma investigação mais focada na

as também inúmeras

conferir a justa mas ainda pouco conhecida importância que teve para a

em pelo menos quatro diferentes textos3, sem se levar em consideração os

em busca de elementos que pudessem lhe

3 "Breve crónica duma editora de província", "Um escritor diante do espelho", Um certo
Henrique Bertaso, e Solo de clarineta, volumes 1 e 2. Ver Bibliografia Consultada.

e se revelaram fontes de incontáveis descobertas acerca de sua atividade

localizado em Porto Alegre, sob os auspícios da PUC-RS, onde se.



Capítulo 1

Música ao Longe: crónica de uma editora de província

A Globo da Rua da Praia1.1.

Em 1883, o comerciante Laudelino Pinheiro de Barcellos, natural de

Viamao, recém-chegado a Porto Alegre, estava decidido a abrir um negócio

na capital da província. Após um passeio pela Rua da Praia (hoje dos

Andradas), por entre as várias casas de comércio do local, entre elas um

hotel, uma drogaria, uma alfaiataria, um espingardeiro e uma confeitaria,

Laudelino avistou

reuniam-se aos sábados os figurões da política local e os intelectuais da

província, em busca de contatos com o mundo, proporcionados pela leitura

dos anuários Almanaque Bertrand e Almanaque de Lembranças Luso-

Brasileiro e dos periódicos LLllustration, Le Petit Journal, Le Figaro e Le

Monde. Convencido de que aquilo era um bom ramo, em dezembro daquele

ano, na mesma Rua da Praia, Barcellos abriu, com um sócio, uma pequena

promissora vocaçao livreira, a Livraria do Globo, de L. P. Barcellos & Cia.

Os negócios a princípio nao prosperaram como o esperado, então o

comerciante resolveu diversificar suas atividades, e criou uma pequena

tipografia nos fundos da loja, que oferecia serviços de encadernação e

pautação. A estratégia logrou sucesso e, em pouco tempo, o imóvel alugado

onde funcionava a livraria foi adquirido por Barcellos.

artigos de escritório, além dos serviços

tipográficos, revelaram-se atividades bem diferentes da de vender livros,

loja de duas portas e uma vitrina, na verdade uma papelaria com

A venda de papéis e

o largo salão da Livraria Gundlach, onde, soube,



cujos consumidores eram os mais variados possíveis, assim como os seus

folhetins, eram um misto de traduções de Dumas, Zola e Victor Hugo e de

Alexandre Herculano e Guerra Junqueiro, enquanto os autores brasileiros

procurados resumiam-se a Alencar, Macedo, Aluísio de Azevedo, além da

poesia de Castro Alves; Eça de Queirós e Machado de Assis ficavam

restritos a uns poucos interessados. Bastante lucrativa era a venda de

livros didáticos pela livraria, que comercializava títulos como Moderna

Caligrafia, Cartas Comerciais, Primeiro Livro de Leitura, Curso Elementar de

Aritmética, Geografia Elementar etc.

Em 1890, é levado por uma amiga à loja de Barcellos o menino José

Bertaso, filho de imigrantes italianos, então com doze anos, para que

pudesse trabalhar na livraria e assim ajudar a família em dificuldades.

Começou como servente, aprendiz de caixeiro e pau-pra-toda-obra e logo se

mostrou obcecado por trabalho. Em 1902 foi promovido a Chefe da Loja e

Administrador da Oficina e poucos anos mais tarde a Livraria do Globo já

podia enfrentar a concorrência das demais livrarias da cidade, seja na

variedade do estoque, seja no bom atendimento prestado pela loja, com

funcionários e caixeiros bem treinados, sob o comando do jovem Bertaso,

àquela altura o braço direito do dono.

A loja, podia-se dizer, era um mundo: de papéis dos mais variados

até canetas, tinteiros e mata-borroes, comercializava mapas, objetos para

escritório, carimbos, selos, brinquedos e até encordoamento para violão e

violino, além de rosários, santinhos e crucifixos. Possuía também um setor

de jornais e revistas, uma vasta prateleira de livros didáticos e outra, de

6

anseios. Na época, os livros de aceitação mais garantida, além dos

clássicos da literatura lusitana, tais como Camilo Castelo Branco,



romances franceses em traduçao portuguesa. Todavia, o setor que mais se

expandia era a gráfica, responsável pela impressão de encomendas como,

província.

Em 1909, a tipografia da Livraria do Globo foi a primeira, em Porto

Alegre, a contar com uma linotipo, o que a levou muito à frente dos

oficina gráfica passou a publicar os livros dos autores em voga na capital,

dentre eles o prestigiado crítico literário Joao Pinto da Silva, colaborador do

Correio do Povo. Datam desse período dois marcos iniciais de futuros

sucessos da Globo: a linha de impressos padronizados - principalmente

papéis comerciais da administraçao pública - e os serviços de litografia1.

Europa, previu a carência de papel que o provável conflito causaria no

grande impulso nos negócios da Casa.

primeiro grande empreendimento editorial da Globo, a publicação do

Almanaque Globo, um anuário à semelhança dos que antes já haviam sido

mantidos por outras livrarias. No desenho da capa, além do globo terrestre,

figurava o dístico que inspirara desde o início a criaçao da loja: “URBI ET

ORBI” (da cidade para o mundo).

7

que se revelou uma medida acertada e, de certo modo, responsável por um

Como mostra de seu tino comercial, Bertaso, antes que estourasse a

Brasil e convenceu o patrao a importar o quanto pudesse daquele artigo, o

Primeira Guerra, prenunciada pelo clima político tenso daqueles anos na

concorrentes em matéria de tecnologia. Comandada por José Bertaso, a

Por sugestão do crítico Joao Pinto da Silva, em 1915 ocorre o

por exemplo, os Opúsculos da Filosofia Social, de larga utilização na

1 Relatório da Diretória: Centenário da Livraria do Globo (1883-1983). Porto Alegre, 1983.



Em 1917, pouco depois de adquirir os imóveis que circundavam a

livraria, Barcellos faleceu no Rio de Janeiro, onde estava em viagem, e os

negócios - que incluíam filiais em Santa Maria, Rio Grande e Pelotas, além

de escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo — passaram a ser tocados por

Experiente, então com 28 anos de casa, e bom empreendedor, Bertaso

assumiu a direção da loja de Porto Alegre, logo reformada e modernizada.

equipamento de litografia, que capacitou a Globo a imprimir rótulos e

cartazes coloridos, além de aprimorar a impressão de livros didáticos.

O Almanaque do Globo, porém, continuava sendo uma espécie de

cartao de apresentaçao da Casa, ao trazer, ao lado de informações e

espaço de incentivo à literatura do Rio Grande do Sul.

Enfim, a vocaçao literária

Aos poucos a loja da Rua da Praia tomara-se um importante ponto

de encontro de intelectuais, artistas plásticos, políticos e profissionais

liberais, atraídos sobretudo pela figura do poeta e prosador italiano

Monsueto Bernardi, contratado pela Globo como uma espécie de orientador

inteligente, cordial e acolhedor e um de seus sonhos mais queridos era o de

8

seus herdeiros, aos quais se somava um novo sócio, José Bertaso.

amenidades, textos de autores novos, logo transformando-se em um

e modernoEm seguida, uma importante aquisiçao: um completo

intelectual. Nas palavras de Erico Veríssimo, Bernardi “era um homem



transformar a Globo numa casa de importância nacional e, se possível,

internacional”2.

CatóHco fervoroso, Bemardi chegou

tempo, descobriu o biógrafo alemão Guilherme Ludwig, cujo Napoleao foi

traduzido e publicado com êxito pela Globo.

também teve seu lugar ao sol, com a edição de

vários escritores gaúchos, dos já consagrados Pedro Vergara, Zeferino

Augusto Meyer,

Moysés Vellinho, Athos Damasceno, Emani Fomari e Teimo Vergara,

dentre outros, saudados, ainda nos anos 20, por autores de outras praças,

como Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo.

As reuniões na Livraria do Globo,

personalidades locais, inclusive o então Presidente do Estado, Getúlio

Globo, sendo acolhida com entusiasmo pelos intelectuais porto-alegrenses.

Com a Revolução de 30 e o início do Governo Vargas, Bemardi foi chamado

para o Rio de Janeiro, onde assumiu a direção da Casa da Moeda3, ficando

a editora nas mãos de Henrique Bertaso, filho mais velho de José Bertaso.

Nesse mesmo ano, Erico Veríssimo chega a Porto Alegre e à Globo.

9

comunismo (Moscovo sem Máscara, A Luz que Vem do Oriente} e, ao mesmo

2 Ver Erico Veríssimo, “Breve crónica duma editora de província”. In Gonçalves, Robson P.
(org.) O Tempo e o Vento: 50 anos. Santa Maria e Bauru: Editora UFSM e EDUSC, 2000,
p.293.
3 Em 1937, implantado o Estado Novo, um outro gaúcho, Augusto Meyer, foi nomeado por
Getúlio Vargas para dirigir o Instituto Nacional do Livro, cujo propósito inicial era publicar
obras raras ou importantes para a cultura do país, além de cuidar do desenvolvimento das
bibliotecas públicas e dos interesses mais amplos do livro no Brasil. Ver Laurence
Hallewell, O Livro no Brasil. São Paulo: T. A. Queiroz/Edusp, 1985, p. 313-316.

A “prata da casa”

Vargas, que um dia sugeriu a Bemardi a criação de uma revista, uma

a essa época, atraíam várias

“revista do sul”, que acabou por surgir e receber o nome de Revista do

“novos”Brasil, Vargas Neto e Dyonelio Machado, aos

a pubhcar livros contra o



O recém-chegado de Cruz Alta, então com 25 anos, estivera durante

meses à procura de um emprego na capital da província quando foi

convidado por Bernardi, que já havia lido alguns de seus contos pubhcados

relações de Veríssimo com a Globo, editora que, a partir dali, publicaria

todos os seus livros e abrigaria todos os seus projetos literários.

Enquanto dirigia a Revista do Globo, que considerava “provinciana,

mal impressa, e de matéria insossa”5, Erico foi apresentado a Henrique

Bertaso, cuja idéia de criar uma Seção Editora estava sendo implantada

aos poucos, com a publicação de novelas policiais

de Coleção Amarela, logo tomada bastante popular, e que editava autores

foi convidado por Bertaso para exercer a função de assessor literário da

Seção Editora, o que o levou, mais tarde, a deixar a direção da revista.

histórias de viagens e aventuras encontrou um vasto público, consumidor

durante décadas dos mais de 40 livros seus editados pela Globo. Essa

literatura mais popular possibilitava

para publicações de outros tipos de livros, que contemplassem os grandes

clássicos e também o que de mais relevante se produzia em termos de

literatura contemporânea.

10

em uma série batizada

4 Em 1929, a própria Revista do Globo havia publicado um conto de Erico Verissimo,
chamado “Ladrão de Gado”.
5 Erico Verissimo. “Breve crónica duma editora de província”. In op. cit., p. 297.

a criaçao de uma espécie de fundo

A dupla Bertaso-Verissimo seria, nos anos seguintes, responsável

no Correio do Povo, para dirigir a Revista do Globo4. Foi assim o início das

impulso inicial se deu com a “descoberta” do autor alemão Karl May, cujas

por importantes publicações da editora, em sua fase mais bem sucedida. O

como Edgar Wallace, Agatha Christie e Sax Rohmer. Um ano depois, Erico



Para empreender tal projeto, Bertaso consultava com frequência o

Publisher’s Weekly (Semanário do Editor) norte-americano, que o mantinha

atualizado sobre o que estava sendo editado

Verissimo, responsável pela escolha dos títulos, em 1933 foi criada a

Maugham, Thomas Mann, André Gide, Charles Morgan, G. K. Chesterton,

Willa Cather, Norman Douglas, Sinclair Lewis, Aldous Huxley, Romain

Rolland, Roger Martin du Gard, William Faulkner, Pearl Buck, Graham

Greene, James Joyce e Katherine Mansfield,

primeira vez no Brasil.

títulos consagrados pelo tempo: Guerra

Negro, de Stendhal, e ainda Shakespeare, Maupassant, Ibsen, Montaigne,

Charles Dickens e Edgar Allan Poe. Na linha mais popular, criou-se a

Coleção Verde, com os romances para moças; os autores mais publicados

além de M. Delly.

Cabe ainda destacar dois outros grandes feitos da Globo no terreno

da edição de literatura traduzida:

Busca do Tempo Perdido, de Mareei Proust. 0 grandioso projeto de

tradução da obra de Balzac ficou a cargo do escritor e tradutor húngaro

Paulo Rónai, contratado pela Globo especialmente para coordenar os

trabalhos- Os dezessete volumes da Comédia, traduzidos ao longo de mais

de dez anos, foram publicados pela Biblioteca dos Séculos e tiveram entre

11

e Paz, de Tolstoi, O Vermelho e o

a Comédia Humana, de Balzac e Em

a maioria publicada pela

nessa coleção foram Eugenia Marlitt, Hugo Wast e Jeanne de Coulomb,

no mundo e onde se

Outra importante coleção foi a Biblioteca do Séculos, com autores e

Coleção Nobel, em que aparecem, dentre outros autores, Somerset

buscavam sugestões de obras a serem publicadas. Com o auxílio de Erico



Drummond de Andrade e Mario Quintana.

Alguns desses tradutores, como se vê, não eram gaúchos ou sequer

residentes no Sul; eram arregimentados pelo escritório mantido pela Globo

no Rio, sob a direção de Maurício Rosenblatt. Foi Rosenblatt — levado à

quem viabilizou a

tradução da Recherche de Proust, em 1943, ao contratar os trabalhos de

traduziram um volume cada um. Os demais volumes foram traduzidos por

Mário Quintana, um dos mais prolíficos tradutores da história da Globo7.

No que tange à edição de literatura traduzida, pode-se dizer que, se

se mais intensamente à publicação de uma literatura dita popular, e com

isso angariou um considerável número de leitores, o saldo dos anos 40

apontava na direção de uma busca de maior qualidade, seja nos títulos

que Erico chamou de

“saneamento” das traduções da editora, por ele assim descrito:

12

O processo da tradução de uma obra tomou-se então

algo muito elaborado. Escolhido o livro a verter-se para o

português, procurava-se o tradutor, de acordo com a

especialidade linguística de cada um. Feita a escolha do

nos anos 30 a Livraria do Globo, por meio de sua Seção Editora, dedicou-

estrutura, até então inédita, capaz de promover o

6 Uma das tarefas de Rosenblatt era a de “apresentar” a editora ao Rio de Janeiro,
buscando inclusive que alguns autores nacionais oferecessem seus originais para
publicação pela Globo. Isso, porém, nunca ocorreu - exceção feita a Mar Absoluto de
Cecília Meireles - pois os escritores não se dispuseram a deixar de publicar suas obras
peias editoras da capital do país, dentre elas a prestigiosa José Olympio.
7 Mário Quintana (1906-1994), gaúcho de .Alegrete, transferiu-se para Porto Alegre em
1926 e lá viveu até o fim de sua vida; além de poeta e tradutor, exerceu durante muitos
anos a atividade de jornalista.

Globo pelo amigo Erico, nos fins dos anos 30 —

escolhidos, seja na excelência das traduções. Para tanto, criou-se uma

seus tradutores Aurélio Buarque de Hollanda, Brito Broca, Carlos

Carlos Drummond, Manuel Bandeira e Lucia Miguel-Pereira6, que



durou cerca de cinco anos, período após o qual os custos de cada obra

tomaram-se insustentáveis. Em 1947, essa grande equipe, uma verdadeira

prosseguimento ao ideal de se produzirem boas traduções e, nesse sentido,

surgiu a idéia de confeccionar um dicionário bilíngue (inglês-português),

tarefa encomendada a um dos tradutores mais competentes da casa,

Leonel Vallandro, que a concluiu em 1954, ano da primeira edição do

dicionário.

tradução de novas obras, embora vários títulos das principais coleçoes

continuassem a ser reeditados. É também nessa época, já durante o

governo de Juscelino Kubitschek, que as atividades empresariais da Globo

pelas oficinas gráficas,

continuidade à formaçao de um fundo editorial, mais voltado, porém, à

13

Em meados dos 50, o projeto editorial da Globo deixa de privilegiar a

8 Erico Veríssimo. Um Certo Henrique Bertaso. Porto Alegre: Globo, 1972, p.50

“Escola de Tradutores”, foi então dissolvida. Coube aos que ficaram dar

e a Editora Globo S. A., que daria

se modificam, com a bipartição entre a Livraria do Globo S. A., responsável

pelas lojas e

tradutor, este fazia sem pressa o seu trabalho, tendo à

disposição uma rica biblioteca em que havia vários

dicionários e enciclopédias. (...) Depois que o tradutor

dava por terminado o seu trabalho, os respectivos

originais eram entregues a um especialista da língua de

que o livro fora traduzido, para que ele os confrontasse,

linha por linha, com o original, procurando verificar a

fidelidade da versão. Mas o processo não terminava aí.

Havia uma terceira etapa, a em que um especialista

examinava o estilo do livro, discutindo-o com o tradutor,

cujo nome ia aparecer sozinho no pórtico do volume. Em

caso de divergência havia uma arbitragem.8

Todo esse processo resultou em traduções de inegável qualidade, e



publicação de manuais técnicos e edições periódicas de autores cujas

obras não demandassem maiores investimentos, como era o caso do

próprio Erico Veríssimo.

Por que no sul?

A princípio, parece surpreendente o fato de uma editora situada em

êxitos, sido tao representativa para a cultura brasileira na primeira metade

do século XX. É preciso, porém, examinar o contexto social e político em

que essa história de homens e livros se desenrolou, compreender os fatores

que levaram os livros da Globo para os mais distantes recantos do país já

nos anos 30 e que possibilitaram a formação de um público leitor cada vez

mais amplo e menos provinciano.

O processo de industrialização sofrido pelo Brasil nas primeiras

décadas do século passado dá início a uma indústria cultural que se

desenvolve na esteira dos acontecimentos políticos. Com a Revolução de

1930 e Vargas no poder,

passa por significativas transformações

governante, que quer falar às massas, serve de estímulo à radiodifusão, ao

reforma no ensino - uma das primeiras medidas do novo governo - acabou

por beneficiar a indústria do livro, impulsionada a partir de então pela

produção de livros didáticos.

Com isso, o setor livreiro, de maneira geral, passa a viver uma

14

o panorama intelectual, assim como o político,

no Brasil. A feição populista do

um estado periférico da naçao ter logrado tantas proezas, obtido tantos

cinema nacional, à indústria do disco e à imprensa. De outra parte, a

grande expansão, tanto na publicação de textos sobre problemas



brasileiros - uma nova preocupação intelectual, sobretudo após 1932 -

quanto na edição de literatura, seja brasileira ou traduzida. Com relaçao a

esta última, o contexto económico foi decisivo: como resultado da grande

depressão mundial, o mil-réis sofre uma queda em seu poder aquisitivo

externo, tomando impraticáveis as importações de alguns produtos, entre

eles os livros. Pela primeira vez, produzir um livro no Brasil toma-se mais

barato do que importá-lo9 — até então nossa elite letrada consumia livros

crescente demanda pela tradução de obras literárias, logo percebida pela

Editora Globo.

Antes disso, porém, na década de 20, Monteiro Lobato promove a

comercialização, como distribuir exemplares em consignação por toda a

sorte de estabelecimentos comerciais, promovendo uma inédita difusão do

editora com seu nome, levada a pique anos depois, mas que irá dar origem

país.

O exemplo de Lobato, que organiza uma empresa com capital, mao-

de-obra e mercado locais, faz surgirem ou se desenvolverem outras casas

editoras importantes, como a Brasiliense, a José Olympio, a Martins e a

Civilização Brasileira, que irão dar início à formação de um moderno

Globo,tambémfará partemercadoeditorial. Dessemercado a

15

produto livro por quase todo o território brasileiro. Lobato funda então uma

séc. XIX havia uma indústria de livros no Brasil, mas que
funcionava de modo dependente da européia, visto que mesmo as obras de autores
nacionais eram impressas na Europa, e comercializadas por livreiros tomados editores,
como os irmãos Gamier e os Laemmert.

à Companhia Editora Nacional, durante décadas uma das principais do

em sua língua de origem, quase sempre o francês - e advém daí a

9 Pode-se dizer que já no

sua revolução no mercado livreiro, ao adotar métodos ousados de



distinguindo-se das demais por estar situada no Rio Grande do Sul, estado

Brasil.

industrial do pais, tornavam viável o desenvolvimento de uma indústria

livreira: uma tradiçao industrial, com Porto Alegre sendo

edições de livros por livrarias da capital; a coexistência, em Porto Alegre, de

intelectuais atuantes, escritores com obras prontas para serem publicadas,

pintores e desenhistas aptos à confecção de capas de livros, tradutores de

público brasileiro obras até então lidas no idioma de origem10.

O quadro descrito acima é aquele, pois,

Editora da Livraria do Globo e se desenvolve o seu ambicioso projeto, o

literatura traduzida, que aqui será examinada a partir da figura do escritor

Erico Veríssimo e de suas múltiplas relações com

áurea da editora, que vai de 1930 a 1950.

16

a Globo durante a fase

Como aponta Elisabeth Torresini, em seu estudo sobre a história da

o principal pólo

editores dispostos a trazer ao

qual adquire projeção não só mercadológica mas também intelectual em

várias línguas, devido à forte imigração, e

potencial público de leitores; uma anterior experiência, no século XIX, de

em que surge a Seção

produtor; a maior taxa de indivíduos alfabetizados do país, portanto um

geograficamente distante do centro de produção e consumo de livros no

10 Ver Elisabeth Torresini. Editora Globo: uma aventura editorial nos anos 30 e 40. São
Paulo: Edusp, 1999. Laurence Hallewell aponta um fator a mais para o estabelecimento de
um mercado livreiro no Rio Grande do Sul durante o período republicano: “O início da
atividade editorial no Estado parece, contudo, dever-se mais à posição de desrespeito do
novo governo com relação aos direitos de autores de outros Estados (...) e, citando Borba
de Moraes: “No século XIX foram os belgas os grandes piratas das edições francesas. No
Brasil, em fins do século XIX e princípios deste, os editores rio-grandenses, protegidos por
uma constituição positivista, imprimiam toda sorte de livros sem autorização dos editores
legítimos e sem pagar direitos autorais”, op. cit., p.311.

outras partes do país. Parte desse prestígio advém da publicação de

Globo, algumas características desse estado, então o terceiro centro
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Erico Veríssimo na Revista do Globo1.2.

de vida social, a

Revista do Globo foi publicada pela Livraria do Globo entre 1929 e 1967,

totalizando 942 fascículos. Seu conteúdo mesclava páginas literárias, que

incluíam contos, crónicas, poemas, textos de teatro, resenhas, críticas

variedades, como acontecimentos sociais de Porto Alegre e do interior,

noticiário político e até, eventualmente, páginas culinárias. Havia também

fotografia de uma figura feminina, quase sempre uma jovem da sociedade

porto -alegrense11.

maiscolaboradores contumazes

intelectuais como Augusto Meyer, Atos Damasceno, Moyses Vellinho, Pedro

Drummond de Andrade, Edgar Cavalheiro, Humberto de Campos, José

Lins do Rego, Luís da Câmara Cascudo, Monteiro Lobato, Nelson Wemeck

Sodré, Ribeiro Couto, Ronald de Carvalho e Sérgio Milliet. Também alguns

escritores estrangeiros, como Aldous Huxley, André Maurois, Rabindranath

Tagore e Stefan Zweig, chegaram a colaborar com artigos para a revista.

Gerais”,Femininos”,

18

11 A atriz gaúcha, e na época modelo, Maria Delia Costa, foi capa da Revista do Globo por
inúmeras vezes nos anos 40; antes do estrelato, ela havia trabalhado como balconista na
loja da Livraria do Globo em Porto Alegre.

“Passatempo”, “A Moça da Capa”, etc. A parte literária dividia-se em seções

As seções de variedades da Revista do Globo recebiam nomes como

“Assuntos

Vergara e Teodomiro Tostes, além, claro, do próprio Erico Veríssimo, mas

“Assuntos “Humorismo”,

Planejada para ser um periódico de cultura e

“Cinema”,

anúncios publicitários, fotos e ilustrações. A capa trazia, em geral, a

a Revista do Globo teve entre seusAo longo de sua história,

artigos de autores brasileiros eliterárias e também traduzidos, e

também autores de outros estados, entre eles Brito Broca, Carlos

os autores gaúchos, escritores e



e/ou subseções denominadas “Página de Rosto”,

Quinzena”,

diz respeito à tradução, “Traduções: livros

Traduções”, “Traduções e reedições”, “O livro que eu traduzi” ou “O que se

editora, livros em produção, perfis de tradutores, dentre outros aspectos

ligados às atividades editoriais da Casa12.

Primeiras incursões tradutórías

Quando Monsueto Bemardi, em uma tarde de 1931, encontrou o

ainda desconhecido escritor Erico Veríssimo passeando pela Rua da Praia,

direção da Revista do Globo, não

imaginava o que se seguiria àquele episódio. A partir dali, e por mais de

colaborador, seja como autor publicado pela Casa.

Editar a revista incluía uma série de atividades diferentes, com as

quais Erico não possuía a menor experiência anterior,

medida limitado para um escritor que desejava ver editados seus próprios

livros. Erico Veríssimo chega a descrever a revista como "uma deplorável

19

mais precisamente defronte ao ri

“Cartas ao Diretor”, “Vida Literária”,

traduziu”. Desta forma, as páginas literárias serviam quase sempre como

e esse trabalho,

quarenta anos, Erico estaria de alguma forma ligado à editora, seja como

ao divulgar lançamentos dauma espécie de vitrine da própria Globo,

e lhe fez o convite para assumir a

como aparece relatado em suas memórias, era um tanto precário, em certa

° 245, onde situava-se a Livraria do Globo,

12 Ver Valdiria Thorstenberg. Página de rosto - uma amostra do potencial literário da Revista
do Globo. Porto Alegre: PUC-RS. Dissertação de Mestrado, 1998.

a sair”, “Tradutores e

“Escritores e Livros” e

“Livros e Autores”, “Feira Livre”, “Literatura e Arte”, “Noticiário” e, no que.

cruza de álbum de família com antologia poética municipal", para em

“Leia Isto”, “O Livro da



seguida se perguntar:

dirigi-la?"13. Seja como for, é nas páginas do quinzenário que aparecem

publicadas suas primeiras traduções:

Traduzir, todavia, não era um oficio novo para o escritor, que, por

volta dos 20 anos de idade, em meio a uma forte crise financeira familiar

quando seus pais haviam se separado, conseguiu trabalho em um banco

em Cruz Alta - mais tarde seria sócio de uma farmácia -, onde, nos

intervalos, exercitava sua produção literária por meio de traduções:

escrever

20

13

14

15 

Erico Veríssimo. Prefácio a Fantoches. Porto Alegre: Globo, 1953, p. III.
. Solo de Clarineta - vol. 1. Porto Alegre: Globo, 1972, p.237.
. “O escritor diante do espelho” Ficção completa. Rio de Janeiro: José Aguilar, p. 34.

"Para que diabo precisava ela dum escritor para

Começou assim um novo capítulo da minha vida.

Durante o dia eu trabalhava intensamente na redação da

Revista do Globo. O processo era mais ou menos o

mesmo das outras revistas brasileiras da época. Nossos

“colaboradores” eram a tesoura e o pote de cola. Como

nunca havia verba para comprar matéria inédita, o

remédio era recorrer à pirataria. Eu traduzia contos e

artigos de revistas americanas francesas, inglesas,

italianas e argentinas, mandando também reproduzir em

preto e branco suas ilv atrações.14

Um pouco da escassa literatura que produzi nessa

época, ainda clandestinamente, me saiu em papéis com

o timbre do Banco Nacional do Comércio. Eram em geral

fragmentos de traduções de Rabindranath Tagore e

Ornar Khayyam, que eu fazia do francês ou do inglês.

Mais tarde aventurei-me a traduzir inteira a Salomé de

Oscar Wilde. Isso tudo era ainda, literariamente, uma

atitude de caramujo. Recusando escrever coisas

próprias, eu nada mais fazia que buscar proteção à

sombra de nomes famosos.15



Revista do Globo nao parecia mais ser encarado como exercício literário,

um lado, a prática da “pirataria” dos textos revela que, ao menos no que

interesse em investir na aquisição de direitos de traduçao, por outro,

paradoxalmente, a Revista do Globo serviu à traduçao de duas maneiras:

meio de divulgação da literatura traduzida pela Seção Editora, sob a forma

de eficiente publicidade.

A colaboração de Erico Veríssimo como tradutor para a revista foi

considerável, principalmente durante o período em que a dirigiu16: além de

artigos, o escritor traduziu também inúmeros contos, em que nem sempre

aparecia identificado o tradutor, o que inviabiliza um levantamento preciso

das traduções feitas por ele. De Katherine Mansfield, autora que muito

publicados na revista, respectivamente,

Foram vários os escritores que colaboraram com traduções para a

Revista do Globo: Guilherme de Almeida traduziu poemas de Verlaine (out.

Quintana traduziu inúmeros contos de Graham Greene (anos 50); Manuel

21

em abril de 39 e janeiro de 4017.

mas como uma contingência do cargo de dirigente do periódico. E se, por

Anos mais tarde, como se pôde perceber, traduzir artigos para a

como espaço para a publicação de contos e poemas traduzidos e como

15 Erico Veríssimo esteve à frente da Revista do Globo de 1931 a 1936. Depois disso,
continuou colaborando com a publicação não só por meio de traduções, mas também com
crónicas e contos.
17 No livro As mãos de meu filho (Porto Alegre, Meridiano, 1942), coletânea de textos
publicados por Erico Veríssimo em periódicos, há um conto, de 1940, em que o
protagonista é um tradutor de Katherine Mansfield às voltas com seu “Prelude” e que
encontra a autora numa espécie de alucinação ao fim de um dia de intensa atividade
tradutória; o nome do conto, de que iremos tratar mais adiante, é “Conversa com o
fantasma de K. Mansfield”.

“Psicologia”

dizia respeito aos artigos da revista, nao havia por parte da Globo o

e “O seu primeiro baile”,apreciava, traduziu os contos

31), Paul Geraldy (jul. 32), Mallarmé (mai. 54) e Baudelaire (set. 55); Mario



Bandeira verteu poemas de Hoelderlin (mar. 54), Vitor Londono (dez. 54),

Elizabeth Browning (mar. 55) e Aurélio Buarque

de Hollanda traduziu um conto de Maupassant (set. 50)18.

anúncios em torno das coleções e livros a sair, seja por meio de resenhas

sobre os lançamentos ou artigos sobre os autores19. Com relaçao à

seguintes: importância de determinada tradução, cessão de direitos de

traduzida,

entrega/conclusão de traduçao, edições em preparo, comentário sobre a

dificuldade de uma traduçao, o que estão fazendo os tradutores etc.

As questões enumeradas acima apareciam geralmente sob a forma

de pequenas notas dentro da seção “Escritores e Livros”, mas também

podem ser citadas matérias um pouco mais extensas, em tomo de obras

consideradas de relevância, como

traduçao brasileira de Proust” (mar. 49), “Sartre

“Ibsen em língua portuguesa” (out. 44), “Joyce

comentários e/ou perfis, como “Um tradutor de Shakespeare” (jun. 47), “Os

Thibaults: a tradução” (fev. 43), “Um novo tradutor se inicia com Huxley”

título “O livro que eu traduzi”, e(jun. 42); depoimentos,

22

“A

Como se pôde perceber, as páginas da Revista do Globo muitas vezes

serviam como veículo para a divulgação dos produtos da editora, seja com

em português” (out. 48),

“Proust em português” (out. 47),

Rafael Alberti (jan. 55) e

em português” (nov. 46);

em geral sob o

18 Um dado curioso: o ator José Lewgoy, gaúcho de Veranópolis, figurou entre os
tradutores da Globo nos anos 40, tendo traduzido alguns contos para a Revista do Globo,
dentre eles “A garganta de Johnny Bear”, de Steinbeck (jul. 42) e Gangsters , de
Hemingway (jun. 44).  
19 Tal estratégia mercadológica, de buscar os leitores por meio de uma revista, já havia sido
utilizada anos antes por Monteiro Lobato. As páginas de sua Revista do Brasil serviram
com frequência para a divulgação das obras publicadas por sua editora. Ver Alice Mitika
Koshiyama. Monteiro Lobato: Intelectual, Empresário Editor. São Paulo: T. A. Queiroz, 1982,
p.38.

literatura traduzida, eram freqúentes as matérias trazerem temas como os

tradução de uma obra, lançamento próximo de obra



cinema de obras literárias

traduzidas pela Globo. Com menor frequência, podem

artigos em que autores estrangeiros falam sobre a tradução de suas obras

pela Globo: em setembro de 1941, por exemplo, a revista publicou uma

matéria sobre a reedição da tradução da obra, em fevereiro de 1943.

Um Certo Gilberto Miranda

Revista do Globo do que o versátil Gilberto Miranda, autor de centenas de

textos espalhados em diferentes seções. Ocorre que Gilberto Miranda

uma espécie de coringa na assinatura de alguns dos trabalhos da editora,

inclusive traduções, como revela Erico em suas memórias:

23

20 Um. Certo Henrique Bertaso, op. cit., p. 58. Entre 1944 e 1948, Gilberto Miranda assina
uma centena de notas relativas à tradução na Revista, do Globo, todas elas dentro da seção
“Escritores e Livros”.

carta do escritor Roger Martin du Gard para seu tradutor brasileiro do

ser encontrados

romance Os Thibaults, Casemiro Femandes, cujo perfil é apresentado após

nunca existiu de fato, tratava-se de um nome fictício, ou melhor dizendo,

mesmo matérias sobre a adaptação para o

um pseudónimo criado por Erico Veríssimo. Mas Gilberto Miranda nao

(...) trata-se duma “personalidade de conveniência” que

inventei, uma espécie de factótum literário. Se uma

equipe anónima organiza um livro ou escreve um ensaio

e precisamos de um nome para aparecer como autor

dessas tarefas, convocamos Gilberto Miranda que, assim,

tem sido, além de tradutor, especialista em crítica

literária, modas femininas e masculinas, trabalhos

manuais, política internacional, História Natural,

Psicologia etc. etc.20

Não havia, porém, colaborador mais freqúente nas páginas da

atuava apenas como “colaborador” do periódico, funcionava também como



Dentre as numerosas tarefas desempenhadas por Gilberto Miranda

variados assuntos, como neste exemplo, em que o tema era a tradução:

24

21 In: Revista do Globo - 07/12/46, v. 18, n. 424, p. 21.

na Revista do Globo, estava também a de produzir reflexões sobre os mais

Traduções

Uma obra bem traduzida não só enriquece o

património cultural da nova língua em que passou a

circular, como pode incorporar-se à literatura original

dessa língua.

Não se compreende, assim, a atitude que tenham

por norma não tomar conhecimento das traduções,

reservando seus comentários para obras ou autores

estrangeiros, desde uma vez que fossem desconhecidos

na nossa língua...

De algum tempo a esta parte, no entanto, verifica-

se justamente o contrário: quando se trata de traduções

cujo lançamento envolve interesses de natureza literária

ou mesmo cultural, não faltam críticos para realçar-lhes

a importância, muito especialmente se o trabalho de

transposição para o vernáculo apresente condições

capazes de manter as qualidades essenciais do original.

O lançamento, nestes últimos tempos, de obras

como os “Diálogos”, de Platão; “Vontade e potência”, de

Nietzsche; “Poesias escolhidas”, de Verlaine; “Caroline”,

de Theodor Dreiser; “Leonardo da Vinci”, de Dimitri

Merejkovski; “Mrs. Dalloway”, de Virgínia Woolf; “A

Comédia Humana”, de Balzac - todas elas perfeitamente

à altura das altas responsabilidades que acarretam ao

tradutor, veio confirmar a nossa observação quanto à

repercussão das boas traduções junto ã crítica, pois

essas edições estão merecendo, sem exceção alguma, as

melhores referências nos rodapés literários da imprensa

de todo o país.21



Ainda sobre a utilização de pseudónimos nas páginas da revista,

estratégia para publicar contoscuriosarelataErico outrauma

supostamente traduzidos, sem ter de pagar os direitos autorais:

umcom

por certo é polêmica, e nos domínios daA questão de

tradução se faz sentir de modo intenso, sobretudo quando o tradutor é

também um escritor, como foi o caso de vários daqueles que traduziram

para a Globo. Se na Revista do Globo a prática do pseudónimo era um

artifício para burlar restrições de orçamento, no caso dos livros os motivos

de seus principais autores e tradutores.

25

22 Id.ibid., p.57. Esses contos, “inventados” por Erico Veríssimo, figuravam na Revista do
Globo como traduções, assim como aquelas que ele efetivamente realizou.

eram de outra ordem. Tal aspecto, dentre outros, será tratado adiante, no

detalhamento de algumas das coleçoes de literatura traduzida da Globo e

“autoria”

Quando eu ainda trabalhava na Revista do Globo -

sempre sem verba para pagar colaboradores - era meu

hábito mandar fazer clichés de alguns dos mais belos

desenhos que ilustravam os contos de revistas

americanas. Quando me vinham as provas desses clichés

eu, invertendo o processo habitual em todas as revistas

do mundo (pelo menos nas normais), inventava e

escrevia às pressas contos que se adaptassem àquelas

ilustrações e firmava-as com um pseudónimo

estrangeiro. Gilbert Sorrow apareceu como autor da

estória (pasticho de Remarque) intitulada Lama das

Trincheiras. Mais tarde um tal de Dennis Kent escreveria

O Navio das Sombras. E quantas vezes, para “tapar

buracos” nas páginas da Revista, fui poeta árabe, chinês,

persa e hindu?22
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Ainda quando dirigia a Revista do Globo, Erico foi convidado por

Henrique Bertaso para trabalhar a seu lado na editora, como uma espécie

sucedidas parcerias na história do mercado editorial brasileiro, responsável

por inúmeros feitos editoriais, sobretudo quanto à publicação de literatura

traduzida.

Ao mesmo tempo, Erico iniciava

Globo; a primeira delas foi Fantoches, em 1932, uma coletânea de contos.

Clarissa surgiu no ano seguinte e obteve relativo êxito, com sucessivas

reedições. O maior sucesso, porém, viria em 1938, com Olhai os Lírios do

Campo, primeiro livro a trazer para o autor uma melhora financeira e

firmá-lo como romancista perante o público e o mercado23.

acréscimo aos ganhos mensais do jovem escritor, recém-casado e ainda em

começo de carreira. Receberia 200 mil-réis pelos seus novos serviços, que

incluíam atividades como organização de programas e coleções, seleção de

obras a serem traduzidas, recrutamento de tradutores, supervisão do

planejamento gráfico-editorial,de traduçao,trabalho

27

a publicação de suas obras pela

23 Sobre a situação profissional dos escritores brasileiros àquela época, expõe Sérgio Miceli:
“Não é de estranhar (...) que a ‘carreira’ de romancista tenha se configurado plenamente
nos 30 num momento em que o desenvolvimento do mercado do livro se alicerçava na
literatura de ficção, então o gênero de maior aceitação e comercialização mais segura.”
(p.92) e, mais adiante, “Dentre as mudanças que irão afetar a definição social do trabalho
intelectual na conjuntura dos anos 30 e 40, a mais importante delas refere-se diretamente
à possibilidade que encontraram alguns escritores de dedicar-se à produção literária
enquanto sua principal atividade profissional.” (p. 121) In: Intelectuais e Classe Dirigente
no Brasil (1920-1945), São Paulo: Difel, 1979.

de conselheiro literário. A partir dali, formariam uma das mais bem

O convite de Bertaso representou, então, uma possibilidade de

1.3. A literatura do mundo cabe aqui

orientação e



supervisão do processo de criação das capas, definição dos títulos em

português e lançamento do livro, além, claro, de traduções.24

Novela, em que apareceriam,

anedotas ilustradas e notícias bibliográficas. A publicação, que circulava

quinzenal ou mensalmente, durou 27 números e foi editada a um baixo

custo, o que era uma estratégia de ampliação do público, mas sem prejuízo

â qualidade do conteúdo literário, uma preocupação constante de Erico:

esse

25

sob a forma deOutros dos autores publicados por A Novela,

foram Francis James (O Romance de Latira),

Katherine Mansfield (Seis Pence), Maugham (O Ruivo

Papini (Sempre Bela), Joseph Conrad (Falk), Huxley novamente (História de

Irmã Agatha), Oscar Wilde (O Telegrama), além de Edgar Wallace e Agatha

Christie, parte deles traduzida por Erico Veríssimo.

28

Em 1936, a dupla resolveu lançar uma revista-livro, batizada de A

e Honolulu), Giovani

24 Ver Sonia Amorim, Em Busca de um Tempo Perdido — Edição de Literatura Traduzida
pela Editora Globo (1930-1950J, São Paulo: Edusp, 2000, p.45-46.
25 Erico Veríssimo. Um certo Henrique Bertaso, op. cít., p. 78-79

a cada número, obras de ficção, contos,

romances ou contos,

O livro principal de cada número era em geral um

romance de aventuras, mas eu procurava ir dando

sempre ao público literatura de melhor qualidade, na

forma de contos e noveletas. Lembro-me de que, numa

das edições de A Novela, cheguei a publicar O Sorriso da

Gioconda, de Aldous Huxley numa tradução que eu

próprio fiz. No número cinco, para contrabalançar o

romance principal (O Crime do Hospital, de Mignon

Eberhart) lá estava Etapas da Loucura, de Dostoievsky,

que tornou a aparecer em A Novela, dessa vez com O

Coração Fraco. Anton Checov, esse era nosso

“colaborador efetivo”...



No filão já encontrado por Henrique Bertaso, o das coleções para a

publicação de literatura traduzida,

colaboração. Em número de dez, as coleçoes, em ordem alfabética, foram:

Amarela (romances policiais), Biblioteca dos Séculos (clássicos da literatura

universal e da filosofia), Catavento (ensaios e literatura, em formato de

bolso), Clube do Crime (novelas de mistério), Espionagem (histórias de

espionagem), Globo (romances de aventuras, policiais e sentimentais),

Nobel (literatura contemporânea), Tucano (autores estrangeiros e nacionais,

Verde (romances

para moças).

A cor do crime

A primeira coleção destinada

foi a Coleção Amarela, concebida por Henrique Bertaso antes mesmo que

americanas especializadas em livros, àquela época voltadas para um

gênero em ascensão, o romance policial.

novelas policiais obtiveram maior popularidade

tiragens em formato de bolso em países como a Inglaterra e os Estados

Unidos, dando origem a um milionário mercado editorial. A demanda por

esse tipo de literatura cresceu também pela necessidade de se publicarem

29

a abrigar traduções criada pela Globo

em formato de bolso), Universo (literatura de viagens) e

no mundo, com grandes

livros a baixo custo para serem consumidos pelos soldados americanos

a participação de Erico Veríssimo

também se fez sentir de modo intenso, seja no comando, seja na

pautava em grande parte pelo que era veiculado nas publicações

Erico Veríssimo fosse trabalhar na Seção Editora. A seleção dos títulos se

As décadas de 20 e 30 foram o período em que os romances ou



mesma proporção, o número de autores dedicados ao gênero.

alemães chamam Trivialliteratur, que implica um grande volume de ‘escrita

mecânica’, na qual os autores compoem, decompõem e recompoem fios do

enredo e personagens como se estivessem numa esteira rolante”26. O pai do

dúvida Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, com suas

tramas recheadas por jogos dedutivos e decifrações engenhosas27.

O período entre guerras constitui a idade de ouro do romance

policial, e entre os escritores mais representativos estão Agatha Christie, G.

Biggers, J. Jackson Carr, S. S. Van Dine, Sax Rohmer, Elleiy Queen,

Margeiy Allingham, Rex Stout, Erley Stanley Gardner, Mignon B.

Francês e Richard Lockridge.

Em ensaio denominado “Destino do romance policial”, o crítico Otto

Maria Carpeaux cita um anúncio do editor de Edgar Wallace, que poderia

30

“romances policiais são lidos por ministros e atores,

industriais e médicos, juízes, bispos, professores, por

homens e mulheres de todas as classes; porque não há

ser aplicado, de modo geral, a todos os romances do gênero:

o consumo crescente fez aumentar, na

Eberhard, Nicholas Blake, O. Phillip Oppenheimer, Raymond Postgate e

ou romances policiais pertencem “à parcela da produção literária que os

durante a Segunda Guerra, e

romance policial, responsável pela popularização desse gênero, foi sem

Segundo o estudioso Emest Mandei, as chamadas “detective stories”

26 Emst Mandei. Delícias do Crime: História Social do Romance Policial. São Paulo: Busca
Vida, 1988, p. 13.
27 Não se pode deixar de mencionar a importância, para o gênero, de Edgar Allan Poe, cujos
famosos contos policiais (The murders on the Rue Morgue, The Purloined Letter, dentre
outros ) exerceram notada influência sobre o inventor do Sherlock.

K. Chesterton, Anthony Berkeley, Doroty Sayers, Edgar Wallace, Earl



A difusão dessas histórias, escritas primordialmente em língua

inglesa, deu-se por quase todas as partes do mundo por meio da traduçao,

Inglaterra ou nos Estados Unidos. No Brasil, Monteiro Lobato foi um dos

primeiros a verter obras desse gênero, tendo feito traduções de Conan

Van Dine, dentre outros, todas pubhcadas pela

Quando a Globo resolve investir no filao das histórias de detetive,

Editora Globo.

A Coleção Amarela, criada em 1931, publicou cerca de 160 títulos,

da Globo. Seu autor mais publicado foi Edgar Wallace, com 35 títulos; em

Sax Rohmer, com doze cada, Ellery Queen

31

28 Otto Maria Carpeaux. Ensaios reunidos. Rio de Janeiro: UniverCidade e Topbooks, 1999,
p. 488.

nada que seja tão interessante como a explicação de um

crime misterioso. Não há nada que contribua com

eficiência maior para divertir os espíritos preocupados

nestes tempos difíceis.”28

Doyle, Dashiel Hammet e

seguida vêm Agatha Christie e

encontra, pois, um público receptivo a esse tipo de literatura e aos efeitos

e Sydney Horler (seis). A(nove), E. S. Gardner e F. W. Crofts (oito cada)

tiragem mínima dos títulos dessa coleção era de cinco mil exemplares, e os

essas obras seria a mais longeva de todas aquelas dedicadas à tiaduçao na

Companhia Editora Nacional, em uma coleção batizada de “Série Negra”.

em 25 anos de existência, e foi responsável pela projeção nacional do nome

proporcionados pela leitura dessas obras. Estava dado, então, um novo

fôlego ao mercado livreiro no Brasil. Não à-toa, a coleção que abrigaria

e não raro de forma quase simultânea ao lançamento das obras na



autores de vendagem mais garantida chegavam

Foram tradutores da Amarela, dentre outros, os irmãos Lino e Leonel

Vallandro, Mario Quintana, Marques Rebelo, James Amado, Herbert Caro,

aborrecer em demasia com a baixa qualidade que via em tais obras, e em

algumas das traduções feitas para esta coleção ele

pseudónimo Gilberto Miranda30. Também sobre essas traduções, Erico

revela uma curiosidade:

Diante de tal “confissão” fica a dúvida: por que essa obra, que tanto

o desagradou em sua forma original, teve sua traduçao assinada por ele

nao pelo recorrente pseudónimo? Ou, ainda: por que um

32

a receber tiragens de até

além do próprio Erico Veríssimo. Este, como já se mencionou, parecia se

dez mil exemplares, número surpreendente para a época.29

29 Ver S. Amorim, op. cit., p. 77-81.
30 De Edgar Wallace foram “assinadas” por Gilberto Miranda as traduções de A Esmeralda
Quadrada, O Homem Que Não Era Ninguém e A Esquadra Volante. Ainda na Coleção
Amarela, o mesmo pseudónimo é utilizado nas traduções de O Homem da Roupa Marrom,
de Agatha Christie, A Carga Macabra, de F. W. Crofts, O Segredo de Martin Hews, de E. P.
Oppenheim e A Tragédia de X, de Ellery Queen.
31 Erico Veríssimo. Um Certo Henrique Bertaso, op. cit., p. 44-45.

mesmo, e

assina com o

Estava eu a traduzir o On the Spot, de Edgar Wallace,

quando, movido pelo tédio quase mortal que o livro me

produzia, resolvi colaborar com o autor e tomar

liberdades com o texto, respeitando a estória mas

modificando o estilo. Fiz o diabo. A novela foi publicada

com o título de A Morte Mora em Chicago. Serâ

demasiada pretensão afirmar que em português ficou

melhor que o original? Acho que não, pois dizem que

Wallace - que não se preocupava com a forma literária -

costumava ditar a seus secretários duas estórias ao

mesmo tempo, caminhando dum lado para outro e

fumando como um desesperado, cigarro sobre cigarro.31



pseudónimo, ora não?

Talvez nao chegue a ser um “mea culpa”, mas, no texto biográfico em

que relata como Henrique Bertaso deu início à coleção policial da Globo,

diz Érico Veríssimo:

Mesmo diante da pouca importância intelectual atribuída às novelas

policiais, parece claro terem sido elas as responsáveis, ao menos por um

período, pela subsistência literária da Globo, sobretudo por sua capacidade

de angariar leitores, ampliando sobremaneira

obras não parecia significar nada além de um meio de complementação

relativo desinteresse. Todavia, esses

textos constituíam-se em matéria sobre a qual ele se sentia àmesmos

praticar exercícios literários,vontade para tomar certas

tradutor.

33

Criou a Coleção Amarela, composta de livros
policiais. O astro dessa série era Edgar Wallace, mestre
em estórias de crime. Começou a publicar os romances
desse autor usando dos tradutores que lhe apareciam,

pois quem não tem tradutore de verdade, caça com
traditore. E como apareciam traditori naquela época!32

32 id. Ibid., p. 27.

a tradução destas

o público consumidor do

“liberdades”, a

financeira, que ele cumpria com

tradutor traduziria diferentes obras de um mesmo autor ora com

produto livro. No caso específico de Erico Veríssimo,

como no exemplo acima, revelando a participaçao ativa do ficcionista no
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Para mulheres, jovens e leitores menos abastados

criou a Coleção Verde, para abrigar a chamada literatura para moças. Na

comparados às novelas policiais, talvez porque

publicada pela Coleção Verde foi Eugenia Marlitt, com onze títulos. Outros

autores foram Hugo Wast, Jeanne du Coulomb, Florence Barclay e M.

Delly, que muitos pensavam ser uma tal “Madame Delly”, mas se tratava

do pseudónimo de um casal de irmãos franceses.33

Os romances para moças seguiam uma estrutura definida, em que

longo da trama, que desembocava infalivelmente em um final feliz, coroado

leitoras sao de natureza histórica e social, como

M. Delly:

35

popularidade pequena se

geral, atraírem tanto as

havia um herói rico e uma heroína pobre, enfrentando desventuras ao

a década de 20, por iniciativa de Monsueto Bemardi, e obtiveram uma

33 Os livros de M. Delly, muito populares entre as jovens brasileiras entre 1930 e 1960,
foram em grande parte publicados pela Companhia Editora Nacional, na coleção Biblioteca
das Moças. Dos autores, a Globo publicou dois títulos, A Casa dos Rouxinóis e O Fruto
Maduro, sem créditos aos tradutores.

A associação mulher/romance está muito presente no

imaginário ocidental.f...) Como o imaginário, para se

construir, precisa dos fragmentos concretos tirados do

mundo, convém investigar de que modo mais

concretamente se processou essa associação. Parece

haver uma ligação com o fato de que, tradicionalmente,

se atribuía à mulher burguesa a dimensão do privado, da

Pensando ainda em uma “literatura para as massas”, a Globo

aponta Maria Teresa Santos Cunha em seu estudo sobre os romances de

verdade, os romances “cor-de-rosa” já eram publicados pela editora desde

pelo casamento. Os motivos que fazem tais histórias, e os romances em

seu público-alvo ainda fosse relativamente restrito. A autora mais



seu

editora em ascensão, e a Globo mantém a Coleção Verde entre 1930 e

total de 36 títulos. Dizia um folheto de propaganda

sobre essas obras:

Em muitos dos livros da Coleção Verde não aparece o nome do

Dyonélio Machado traduziram para

Cabe destacar ainda, dentre os gêneros mais populares editados pela

Globo à época, as narrativas de viagens e de aventuras, reunidas na

Coleção Universo, quase que dedicada a um único autor: Karl May. Dos 43

títulos desta coleção, 24 eram do escritor alemao, que logo se tomou

bastante apreciado pelo público jovem brasileiro. Seu Winnetou, narrativa

36

34 Armadilhas da sedução - Romances de M. Delly. Belo Horizonte: Autêntica, 1999, p. 25.
35 Apud S. Amorim, op. ctt., p. 72.

Ampliar o público feminino nao poderia estar fora dos planos de uma

eram figuras conhecidas, e incluíam também algumas mulheres.

1934, publicando um

a coleção. Os demais tradutores nao

casa, da intimidade e, por conseguinte, com mais

disponibilidade de tempo para a leitura de romances. É

comum também ligá-la ao mundo dos afetos, dos

sentimentos e emoções e assim, os livros - romances,

essencialmente - ao trabalharem com as emoções, com a

intimidade, encontravam nelas seu público

preferencial.34

sobre um jovem cacique dos índios apaches e sua amizade com um

tradutor, mas sabe-se que os escritores gaúchos Athos Damasceno e

Amor - Poesia - Intriga - Aventura - Sentimento.

Horas suavíssimas de prazer... Tudo isto, Senhora ou

Senhorinha, V. encontrará nos lindos romances da

COLEÇÃO VERDE, que todas as moças podem e devem

ler.35



por diversas partes do mundo, dizia-se que Karl May nunca saíra da

Alemanha36.

Outros autores publicados pela Universo foram R. M. Ballantyne,

Fenimore Cooper, Cap. W. E. Johns, W. Mac Leod Raine e R. L. Stevenson,

com A Ilha do Tesouro. Um dos tradutores da coleção foi o escritor Marques

Rebelo37.

Houve ainda, por parte da Globo, algumas outras tentativas de

formato de bolso, nas seguintes coleções: Globo, Tucano, Catavento,

Espionagem e Clube do Crime.

A Coleção Globo reunia ficção popular e clássica e teve curta

duração, com apenas 18 títulos editados em três anos (1933-1936). Apesar

da maciça propaganda, que incluía cartazes coloridos e anúncios na

Revista do Globo, o projeto não logrou êxito, por razões as mais variadas:

qualidade visual ficava a desejar, e havia uma grande “salada” de autores e

gêneros na coleção, que a um só tempo abrigava a Clarissa de Veríssimo,

histórias policiais de Edgar Wallace, as aventuras de Fenimore Cooper, os

romances para moças de Hugo Wast e até mesmo um Puschkin.

37

36 Escritores brasileiros como Paulo Mendes Campos e Fernando Sabino declararam ter
sido Karl May o autor que mais leram na infância e que maior influência teve na
composição de suas primeiras obras. Sabino revela ainda que suas primeiras tentativas
literárias sofreram influências, além de Karl May, dos romances policiais de Edgar Wallace,
Sax Rohmer e Conan Doyle, todos autores traduzidos pela Globo.
37 Gilberto Miranda figura como tradutor do livro Piratas Modernos, de Hans Dominik,
também editado na Coleção Universo.

alguns dos títulos já haviam sido publicados antes em outras coleções, a

exemplares cada. Embora suas histórias narrassem viagens e aventuras

ampliar o público leitor, por meio de edições a preços populares, em

branco, em três volumes, teve quatro edições, totalizando 20.000



A Coleção Tucano foi lançada em 1943 e durou cerca de quatro

nacionais, tendo publicado literatura e ensaios38. Alguns dos autores

outras coleçoes: Somerset

Francis James. Mário Quintana traduz para esta coleção A Escola de

Mulheres de André Gide, A Princesa de Cléves de Mme. de La Fayette e O

Albergue das Dores de Francis James. Em 1947, Erico Verissismo faz a

tradução de Mas não se mata Cavalo? (They shoot horses, don’t they?), de

Horace McCoy. A Tucano também foi considerada um fracasso de vendas,

por motivos semelhantes aos da Coleção Globo.

A Coleção Catavento foi responsável pela inovação de se colocarem

farmácias, no intuito de massificar a leitura por meio do formato de bolso,

autores estrangeiros e nacionais, alguns em reedição. As tiragens eram

os editores tomavam como meta: “oferecer bons livros em boas traduções a

Dentre os tradutores, o que verteu mais títulos para a Catavento foi

Leonel Vallandro: O Assassinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie,

Babbit de Sinclair Lewis, O Mágico e Um Casamento em Florença de

Somerset Maugham, A Nau dos Insensatos de Katherine Anne Porter e O

38

Maugham, Romain Rolland, Martin du Gard, Thomas Mann, Chesterton e

preços populares”.39

38 Os escritores brasileiros publicados pela Tucano foram: Graciliano Ramos, Reynaldo
Moura, Mário Quintana e Erico Veríssimo. Os ensaios editados foram: O Pensamento
Alemão, de Jean Edouard Spenlé, A Filosofia no Brasil, de João Cruz Costa e Balzac e a
Comédia Humana, de Paulo Rónai. Ver S. Amorim, op. cit, p. 101-102.
39 Id. Ibid., p. 106.

estrangeiros já haviam aparecido antes em

os livros em pontos de venda não usuais, como supermercados ou

com papel de segunda e capas coloridas. Foram publicados nessa coleção

anos. Editou 25 títulos, também mesclando autores estrangeiros e

elevadas, para garantir o baixo custo por exemplar, e visavam aquilo que



Quarto Vazio de Charles Morgan. Oscar Mendes traduziu Morro dos Ventos

Uivantes de Emily Brontê, Heitor Ferreira fez a traduçao do conhecido A

Fazenda dos Animais (Revolução dos Bichos) de George Orwell, e Mario

Quintana assinou a tradução de A Fonte de Charles Morgan. A autora

Pearl Buck teve seis obras traduzidas para a Coleção Catavento, uma delas

por Gilberto Miranda (A Flor Oculta).

Por fim, houve duas outras coleções de vida breve, destinadas às

histórias policiais e de mistério: Clube do Crime e Espionagem. A primeira

foi editada durante sete meses entre 1931 a 1932, com apenas quatro

títulos: O Crime da Igreja Madalena de Miriam Desportes, O Testamento de

Basil-Crooks de Pierre Véiy, A Vingança do Americano de Alex Coutet e O

Carrasco Fantasma de Leon Groc. A segunda, que se propunha a trazer ao

leitor histórias fantásticas de espionagem, durou poucos meses a mais e

publicou o mesmo número de títulos: O Profeta do Manto Verde de John

Buchan, A Virgem Vermelha do Kremlin de Ch. Lucieto, Espionagem e A

Diplomacia Secreta de H. R. Bemdorff.

Viagem ao redor do Globo

intelectuais e escritores à época e mesmo décadas depois40, a Coleção

Nobel. Foram 128 títulos, editados num período de 25 anos. A Nobel veio a
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a publicação de uma literatura mais refinada , a dupla Bertaso-Veríssimo

Como forma de encontrar equilíbrio entre a vertente mais popular e

40 O escritor Osman Lins presta homenagem à Nobel no texto “Tributo à Coleção Nobel” (In:
Evangelho na Taba: Outros Problemas Inculturais Brasileiros. São Paulo: Summus, 1979).
José Paulo Paes, poeta e tradutor, também fala da importância da coleção em “A Tradução
Literária no Brasil” (In: Tradução: a Ponte Necessária. São Paulo: Ática, 1990). Ambos os
textos serão comentados no segundo capítulo deste trabalho.

deu início, em 1933, à sua coleção de maior prestígio, saudada por



informado.

Os autores publicados abrangem os mais diferentes estilos e gêneros

de texto, mas basicamente pertencem à literatura então contemporânea;

dentre eles figuravam Aldous Huxley, Virginia Woolf, Joseph Conrad, Pearl

S. Buck, André Gide, Pirandello, Thomas Mann, Roger Martin du Gard,

Katherine Mansfield, Romain Rolland, William Faulkner, Louis Bromfield,

James Hilton e Somerset Maugham.

deste último, que teve nada menos que 27Sobre a

Veríssimo revela:

40

Um dia recebi na redação da Revista um exemplar de

The Tattler, semanário ilustrado de Londres. Folhei-o às

pressas e de repente dei com um retrato de página

inteira: um sujeito cinqúentão, cara marcada, olhos de

sáurio, boca de expressão sardónica... A legenda da foto

era mais ou menos assim: William Somerset Maugham,

autor de “Of Human Bondage”, que a crítica mundial

considera um dos maiores romances do nosso século.

Entrei no escritório de Henrique, mostrei-lhe a cara de

mestre Maugham e disse: “Temos de agarrar esse autor!”

Meu amigo mandou imediatamente buscar um exemplar

do Evro, ao mesmo tempo em que pedia opção sobre seus

direitos autorais para a língua portuguesa. Antes, porém,

de lançar Servidão Humana (a tradução foi lenta «

acidentada) publicou-se do mesmo Maugham um livro de

contos bastante menor, The Trembling of a Leaf (Contos

dos Mares do Sul}. E vieram outros. Todos que W. S. M.

escreveu, creio, menos as peças de teatro41.

atender ao ideal de divulgação da literatura universal, ao promover uma

41 Erico Veríssimo. Um Certo Henrique Bertaso, op. ctt., p. 45-46.

“descoberta”

abertura cultural e a formação de um público leitor mais exigente e

obras traduzidas e editadas pela Globo, em diversas coleções, Erico



É na Nobel que Erico Veríssimo exerce de modo mais presente sua

função de conselheiro literário, participando das escolhas dos títulos a

nela aparecem", declarou certa vez42)

traduções. Ele próprio traduz para a Nobel os seguintes títulos43: Classe

1902, de Emst Glaeser, Adeus Mr. Chips e Não Estamos Sós, de James

Hilton, Contraponto, de Aldous Huxley, Felicidade, de Katherine Mansfield,

Ratos e Homens, de John Steinbeck e Maquiavel e a Dama, de Maugham44.

O time de tradutores da Nobel foi da mais alta qualidade, incluindo

colocou em prática o já mencionado

Havia escritórios de tradução em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Sao Paulo,

os tradutores trabalhavam em regime full-time, tinham remuneração fixa,

traduções, feito pelos próprios colegas. Sobre as condiçoes de trabalho dos

depoimento de Justino

Martins, então diretor da Revista do Globo:-.

41

serem traduzidos ("Não negarei que fui eu quem escolheu os autores que

42

43 Há ainda, pela Coleção Nobel, um livro de Maugham, Vinte
tradução é assinada por Gilberto Miranda, que, como já se
pseudónimo comumente utilizado por Veríssimo. Ver Figura 2.
44 Em ensaio sobre este escritor, Otto Maria Carpeaux comenta: “Then and now, o romance
de Maugham recebeu na excelente tradução de Erico Veríssimo o título Maquiavel e a
dama, e isso muito acertadamente...” (op. cit., p. 513).

Atualmente a maioria dos tradutores da Globo

trabalha na própria editora e não em casa, como outrora.

Contudo, eles não têm horário de serviço, mesmo porque

os seus trabalhos são regimentados por contratos. “O Sr.

Fulano de Tal se compromete a traduzir para o

português o livro tal, recebendo em pagamento tanto por

acesso a obras de consulta e havia ainda um serviço de revisão das

alguns renomados escritores, e

tradutores naquele período, cabe registrar o

e também da supervisão das

. “Breve crónica duma editora de província”. In op. cit., p. 301.
Há ainda, pela Coleção Nobel, um livro de Maugham, Vinte e Nove histórias, cuja

mencionou, era um

processo de “saneamento” das traduções concebido por Erico Veríssimo.



entretrocar omesmoe

literário um

Traduziram para a Nobel vários nomes, alguns bastante conhecidos:

Mário Quintana, Moacir Werneck de Castro, Sérgio Milliet, Milton Amado,

Oscar Mendes, Otávio Mendes Cajado, Vidal de Oliveira, Leonel Vallandro,

Carlos Dante de Morais,Lino Vallandro Agenor Soares de Moura,

Theodomiro Tostes, José Geraldo Vieira, José Lins do Rego, Homero de

Castro Jobim, Herbert Caro, Marques Rebelo, Manuel Bandeira, Carlos

Drummond de Andrade, Lúcia Miguel-Pereira e Cecília Meireles46.
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s. n. (Apud S.45 Justino Martins, “Viagem ao Redor da Globo”, in Revista do Globo,
Amorim, op. cit., p. 95). Martins dirigiu a revista entre 1939 e 1947.
46 Nessa mesma época, outros nomes das nossas letras atuaram como tradutores,
especialmente para a Editora José Olympio, do Rio de Janeiro. Dentre os mais atuantes
esteve Rachel de Queiroz, que traduziu, dentre outros, Jane Austen (Mansfield Park),
Samuel Butler (O Destino da Carne), Emily Brontê (Morro dos Ventos Uivantes), Balzac

página, ou pelo trabalho completo etc.” Ocorre-lhes,

porém, diversas vantagens desse método de trabalho,

tais como a facilidade de consultar obras de erudição, de

idéias entre si e mesmo adquirir

só ambienteaperfeiçoamento literário que

intelectualizado pode oferecer.

Mas o trabalho de um tradutor quase nunca

deixa de sofrer reparos posteriores por parte do “serviço

de censura” que a editora mantém e o qual é executado

pelos próprios tradutores. Uns lêem as traduções dos

outros, dão palpites, descobrem estilos, evitam “gaffes”.

É claro que tudo isso transcorre na maior harmonia. (...)

O problema dos tradutores foi um dos mais sérios

enfrentados até hoje pela Globo. Dezenas de obras foram

mutiladas por maus tradutores. Outras dezenas tiveram

que ser refeitas, depois de pagos os seus autores (...).

Hoje, porém, os tradutores assim arregimentados são

homens conscientes do seu trabalho, que fazem dele a

sua “profissão”. Não assinam traduções feitas por outras

pessoas e estudam com interesse as obras que traduzem,

muito embora permaneçam na obscuridade literária

perante o público.45



O recordista de traduções para a Nobel foi Mário Quintana, que

verteu 20 títulos. Cabe ressaltar que o Quintana tradutor, além de muito

produtivo, teve um percurso notável. O francês era para ele como uma

traduzir este idioma chegava a

eventuais consultas a dicionários e apuros com a linguagem; era como se o

francesa, coube a Quintana traduzir quatro dos sete volumes de Em Busca

do Tempo Perdido de Mareei Proust (No Caminho de Swann, À Sombra das

Raparigas em Flor, O Caminho de Guermantes e Sodoma e Gomorra),

publicados pela Nobel a partir de 194848.

Naquela época,

indiretas, em geral do castelhano, de obras escritas originariamente em

inglês ou francês. Quintana chegou a fazer várias traduções desta forma,
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mas conta-se que, certa vez, quando lhe caiu nas mãos um livro de Lin

(Mulher de Trinta), além das Memórias de Tolstoi e Humilhados e Ofendidos de Dostoievski,
estes dois a partir de versões francesas; outros tradutores da José Olympio foram:
Raymundo Magalhães Júnior, Dinah Silveira de Queiroz, Vinícius de Moraes, José Lins do
Rego, Alceu Amoroso Lima, José Geraldo Vieira, Lúcia Miguel-Pereira, Guilherme de
Almeida, Brito Broca, Rubem Braga e Lúcio Cardoso. Ver Laurence Hallewell, op. cit., p.
373-374.
47 Ver José Otávio Bertaso. A Globo da Rua da Praia. Porto Alegre: Globo, 1993, p.97.
Bertaso relata o episódio em que o crítico literário Brito Broca, ao ver Mano Quintana
traduzir Proust como se estivesse “copiando” o texto, perguntou: “É incrível, como você
consegue fazer?”, ao que Quintana respondeu: “Com o primeiro da série Em Busca do
Tempo Perdido, tive alguma dificuldade. Agora as coisas são bem mais fáceis...”.
48 A edição da obra de Proust contou, entre seus revisores, com o professor Paulo Ronái e o
gramático Adriano da Gama Kuiy. Lucia Miguel-Pereira, escritora, crítica literária e
tradutora do volume O Tempo Redescoberto, disse à época sobre a empreitada: “Confesso
que fui cética quando soube que se preparava em Porto Alegre a tradução de Proust, tanto
me pareceu difícil o trabalho de transpor para o português, sem prejudicá-lo, o romance
todo tecido de sutilezas, no qual cada frase, cada vocábulo se desdobra em sugestões e é
essencial à harmonia do conjunto. Pois dela se desincumbiu com admirável senso de
adaptação ao espírito da obra o poeta Mano Quintana. Quem ler Proust na sua tradução
não perderá ao original senão aquilo que é absolutamente intraduzível” (Revista Preto &
Branco, ano 1, n. 4, dez. 51).

sua rapidez emsegunda língua, e

impressionar, pois redigia de modo contínuo, sem pausas para as

texto já saísse “pronto”47. Dentre outras importantes obras da literatura

era bastante comum realizarem-se traduções

Yutang, em versão castelhana, para ser traduzido, ele se sentiu



inglês, idioma que nao dominava. Aprendeu então a língua inglesa

motivado pela tradução deste livro, decifrando o texto com a ajuda de

dicionários. Mais tarde, chegou a traduzir Joseph Conrad, Virgínia Woolf e

vários textos de Graham Greene diretamente do original.

Às vezes, porém, os excessivos cuidados com o processo da traduçao

postos em prática naquela época, como as contínuas revisões do texto,

criavam situações embaraçosas; no seguinte depoimento, Quintana refere-

se com humor a uma dessas passagens:

(...) havia

revisão das obras50, além dos rigorosos critérios de seleção dos títulos,
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49 Ver Mário Quintana. “A tradução e seus problemas”, Folha de S. Paulo, 01/09/80.
50 Exemplo desse cuidado nas edições da Nobel é o romance Os silêncios do Cel. Bramble,
de André Maurois, que teve uma primeira edição em 1936, com tradução de um tal Prof.

incomodado com aquela situação e fez questão de ter acesso ao original

a questão dos revisores - os quais

geralmente sofrem de um complexo redatorial. Lembro-

me que, ao examinar por pura curiosidade as provas

finais de minha tradução do Sparkenbroke, de Charles

Morgan, vi com espanto a heroína exclamar, antes de

entregar-se ao galã:

— Amar-te-ei sempre!

Uma mulher que diz uma coisa dessas numa hora

daquelas - tenham paciência! Eu é que não tive

paciência, corri imediatamente até Dona Minervina, que

dirimia as pendengas entre nós. Sem nenhuma falta de

respeito, revelo-vos que Dona Minervina era o Érico

Veríssimo. Nós assim o chamávamos carinhosamente

porque era ele que dava o voto de Minerva, encargo que

lhe fora tacitamente outorgado, graças ao seu bom senso

e equanimidade.49

Seja como for, todo esse esmero com o processo de traduçao e



levou a Coleção Nobel a se notabilizar como

publicação de literatura traduzida no Brasil em todos os tempos.

Deve-se também a Erico Veríssimo a criaçao de uma outra coleção

destinada à literatura dita de alta qualidade, a Biblioteca dos Séculos.

Como diz seu nome, nela se reuniram obras consagradas pelo tempo,

clássicos da literatura e da filosofia. Por terem caído em domínio público,

tais obras ofereciam a vantagem de dispensarem

autorais, o que permitia um maior investimento nos serviços de traduçao e

Saíram pela Biblioteca dos Séculos, por exemplo, as traduções de

Stendhal (por De Souza Júnior). Carlos Drummond de Andrade traduziu

dos Contos e Novelas de Voltaire.

A Biblioteca dos Séculos abrigaria ainda três outros grandes projetos

tradutórios: Guerra e Paz de Tolstói (em dois volumes, traduzidos por

Gustavo Nonnemberg), a obra completa de Edgar Allan Poe (em três

dúvida, o maior feito editorial da Globo, a publicação da Comédia Humana

de Balzac, que envolveria inúmeros profissionais, entre críticos, tradutores
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no tratamento gráfico das edições.

o pagamento de direitos

Grandes Esperanças de Charles Dickens (por Alceu Masson), de Novelas e

Quintana fez as traduções das Novelas Completas de Prosper Merimée e

a mais importante na

para a coleção As Ligações Perigosas de Chordelos de Laclos e Mario

volumes, vertidos por Oscar Mendes e Milton Amado) e aquele que foi, sem

Álvaro de Franco, e depois aparece em nova versão, com o texto revisado e versos
traduzidos por Mario Quintana em 1944, na mesma coleção.

Contos de Maupassant (por Vidal de Oliveira) e de O Vermelho e o Negro de



e revisores, ao longo de quinze anos de trabalho, sob o comando de Paulo

Rónai51.

A exemplo do que havia ocorrido na Coleção Nobel, os tradutores

envolvidos no projeto não eram apenas de Porto Alegre, alguns deles foram

recrutados por Maurício Rosenblatt no Rio de Janeiro, como parte do

trabalho desenvolvido à frente do escritório da Globo naquela cidade.

Dentre eles estavam Aurélio Buarque de Holanda, Brito Broca e Carlos

Drummond de Andrade.

Em um texto chamado “A Operação Balzac”, Rónai dimensiona o

projeto que coordenou, iniciado quando a Globo lhe fez o convite52 para

prefácio da edição brasileira da Comédia Humana,

publicada no centenário da morte de Balzac:
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Hei de esclarecer, desde já, que não fui eu quem traduziu

- como às vezes se ouve dizer - essa obra imensa, que,

na versão brasileira, ocupa 17 alentados volumes in-

oitavo, num total de 12.000 páginas, conjunto esse que

no formato e com os tipos usados normalmente em obras

de ficção comuns haveria de perfazer cinqúenta volumes

no mínimo. A versão brasileira foi obra de uma equipe

composta de mais de vinte tradutores. Mas coube-me

organizar a edição, isto é, estabelecer o plano geral,

escolher parte dos tradutores, cotejar e anotar toda a

tradução, redigir prefácios para cada uma das 89 obras

que a compõem e escrever uma extensa biografia de

51 O professor Paulo Rónai (1907-1992), nascido na Hungria, chegou ao Brasil em 1941,
fugindo do nazismo. Em 1930, havia defendido tese de doutorado sobre Balzac na
Universidade de Budapeste, além de ter estudado na Sorbonne com especialistas sobre o
autor da Comédie. No Brasil, foi professor catedrático de Francês no Colégio Pedro II no Rio
de Janeiro, além de tradutor e autor de inúmeras obras sobre tradução e outras questões
linguísticas.
52 O convite a Paulo Rónai também partiu de Maurício Rosenblatt, quando ambos se
conheceram no Rio de Janeiro, numa pensão em Santa Teresa onde residiam no início dos
anos 40. O primeiro volume da Comédia Humana saiu em 1945. A edição completa estava
prevista para ficar pronta em 1950, porém, o último volume só foi publicado em 1959.

escrever o a ser



A edição brasileira da Comédia Humana é uma das poucas no

mundo a ter saído por uma única editora, o que chama a atenção para o

cuidadoso e monumental projeto da Globo. Somadas, as edições de seus

Além deexemplares54.60.000chegaramvolumesdezessete a

documentação iconográfica, notas de rodapé

especialmente preparados para a edição, acompanham os volumes vinte e

Anatole France, Benedetto Croce, Émile Zola, Heniy James, Mareei Proust,

Stefan Zweig e Victor Hugo. Paulo Rónai escreveu ainda a biografia “A Vida

de Balzac”, incisa no Volume I . Mesmo sendo considerada uma obra de

difícil leitura,
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53 Ver Paulo Rónai, A Tradução Vivida, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981, p. 178.
54 No final dos anos 80, a Globo relançou a Comédia, edição para a qual Paulo Rónai
escreveu 88 novos prefácios e ampliou para 20 mil as notas explicativas, que eram 12 mil
na primeira edição completa, em 1955. Ver “Obra-prima do vulgar Balzac é reeditada”.
Folha de S. Paulo, 13/07/1989.

seis ensaios críticos sobre o autor e a obra, escritos por nomes como

a Comédia Humana teve uma grande receptividade de

e estudos introdutórios

Balzac, selecionar a documentação iconográfica, reunir

uma espécie de antologia da literatura crítica sobre

Balzac, compilar índices e concordâncias para o volume

final. Dada a multiplicidade dessa tarefa posso dizer que

acompanhei todas as fases da obra e fiquei inteirado dos

milhares de problemas que surgiram em seu decurso.

Lamento não haver anotado essas ocorrências de

maneira sistemática. Mas como em toda a minha vida,

nos quinze anos que durou o preparo da edição, estava

sobrecarregado de trabalhos de toda a espécie; por outro

lado, eu mesmo não me achava muito seguro de poder

levar o empreendimento a bom termo; afinal, não previa

o interesse que trinta anos após a publicação do Io

volume, haveria de surgir no tocante às questões de

tradução.53



Em novembro de 1950, a revista literária Preto & Branco, editada

pela própria Globo, trazia em seu primeiro número um depoimento de

Carlos Drummond de Andrade sobre a tradução da obra balzaquiana:

Tio Sam no Brasil

Apesar da diversidade de autores e títulos e dos grandes projetos de

tradução de Proust e Balzac, pode-se dizer que a edição de literatura

traduzida pela Globo entre os anos de 1930 e 1950 indica uma presença

significativa de obras de língua inglesa57. Na década de 40, sobretudo,
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55 O adjetivo “balzaquiana”, por exemplo, refere-se à mulher de trinta anos, personagem-
título de um dos romances da Comédia Humana, e se popularizou com a edição dos livros
de Balzac nos anos 40, tomando-se até mesmo tema de marchinha de carnaval, composta
por Nássara e Wilson Batista e lançada em janeiro de 1950 por Jorge Goulart: “Não quero
broto, não quero não/ não sou garoto pra viver mais de ilusão/ sete dias na semana/ eu
preciso ver minha balzaquiana/ O francês sabe escolher/ por isso ele não quer qualquer
mulher/ Papai, Balzac já dizia/ E Paris inteira repetia/ Papai, Balzac acertou na pinta/
Mulher só depois dos trinta”. Naquele mesmo ano, a letra recebeu uma tradução para o
francês, feita por Michel Simon, para ser veiculada nas comemorações do centenário de
Balzac. (Enciclopédia da Música Brasileira. São Paulo: Art Editora, 1998. p.553-554).
56 Preto & Branco, ano 1, n° 1, p.51.
57 Não se pode deixar de mencionar também que, em parte pela presença alemã no sul, a
Globo foi uma das primeiras editoras nacionais a publicar obras vertidas diretamente do
alemão. O principal tradutor desse idioma foi Herbert Caro (1906-1992), imigrante alemão

populares na cultura brasileira.55

público e os temas por ela retratados chegaram mesmo a se tomar

Uma editora brasileira está prestando agora esse

serviço de limpar Balzac da poeira das versões

incorretas, para que sua luz brilhe mais pura e alumie

mais longe. A Livraria do Globo, que em seus

empreendimentos não perde de vista os interesses da

cultura, encarregou um erudito balzaquiano, o professor

Paulo Ronai, de organizar e apresentar-nos esse Balzac

decente, exato, vindo das fontes, apurado nas mais

discretas minúcias. Um Balzac que é uma grande

comemoração brasileira ao centenário de Balzac.56



editora, o que se relaciona, por certo, ao contexto de hegemonia crescente

dos Estados Unidos no cenário mundial da época.

Pode-se dizer, todavia, que a penetração americana no Brasil começa

período republicano, e

fomentador foi Rui Barbosa, líder da comissão que elaborou a nova

Constituição brasileira, uma cópia mais ou menos fiel da americana, que

denominava o país de Estados Unidos do Brasil?8. Tal “transplante” foi

recebido com certa resistência por alguns setores da sociedade brasileira,

sobretudo os positivistas e monarquistas, que não viam com bons olhos a

função progressista do capitalismo59.

A influência cultural dos Estados Unidos também foi determinante

que depois de passarem por escolas americanas e retomarem ao Brasil,

vieram

No campo literário, assistia-se ãs primeiraspetróleo em nosso solo.

inserções de autores norte-americanos em nossas letras:
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Machado de Assis, Emílio de Menezes e outros

escritores traduziram O Corvo, de Edgar Allan Poe, para

a língua portuguesa. Longfellow teve alguns

admiradores, entre os quais D. Pedro II. A Cabana do Pai

Tomás, de Harriet Beecher Stowe, sensibilizou os

cresce a participaçao da literatura norte-americana nas publicações da

e as possibilidades dea estudar as nossas riquezas minerais

intensificar já noa se seu mais importante

de origem judaica que traduziu para a Globo os alentados romances Os Btiddenbrook e A
Montanha Mágica de Thomas Mann.
58 Moniz Bandeira, em seu livro Presença dos Estados Unidos no Brasil (São Paulo:
Civilização Brasileira, 1978), fala da ambição de Rui Barbosa, Ministro da Fazenda em
1889, em aproximar o Brasil dos Estados Unidos: “Rui Barbosa era o cérebro daquele
governo de composição pequeno-burguesa, sôfrego e ansioso para arrancar o Brasil do
atoleiro pré-capitalista e equipará-lo aos Estados Unidos, ainda que pelo simples
mimetismo. A americanização, que imprimiu ao país, correspondia ao estado de espirito
das classes em ascensão, contrário à preeminência da Inglaterra”, (p. 133).
59 Id. ibid., p. 146-147.

na formaçao de alguns técnicos brasileiros, como engenheiros e geólogos,



Tais contribuições, todavia, podiam ser consideradas eventuais ao se

pensar no contexto mais amplo das presenças culturais no Brasil em fins

do século XIX. Nossa formaçao cultural era ainda essencialmente européia,

sobretudo francesa. A influência mais maciça dos Estados Unidos vai

acontecer somente após a Primeira Guerra, principalmente por intermédio

do cinema de Hollywood, tomado indústria

americanização foi a Política da Boa Vizinhança promovida pelo governo de

Roosevelt nos anos 30, que planejava o alinhamento com

americanos.

Os intelectuais brasileiros dividiam-se quanto à americanização:

Gilberto Amado, Anísio Teixeira e Monteiro Lobato revelavam simpatia

progressistas61, enquanto Agripino Grieco considerava

e Tristão deianques

Athaíde fazia fortes críticas ao papel do automóvel e do cinema como

instrumentos da penetração americana no Brasil.62

autores americanos, como a Companhia Editora Nacional, que publicou
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brasileiros que lutavam pela abolição da escravatura. O

Último dos Moicanos, de James Fenimore Cooper, e Moby

Dick, de Herman Melville, gozaram de certa

popularidade60.

os países sul-

a serviço da propaganda de

massa e da veiculação do “american way of life”. Outro fator a promover a

No campo literário, algumas editoras brasileiras logo apostaram em

o liberalismo dos

“uma das obras primas da mitomania humana”

60 Id. ibid., p. 206.
61 É nesse espírito entusiasmado que, após fazer uma viagem a Nova York em 1927, Lobato
publica América - Os Estados Unidos de 1929.
62 Apud M. Bandeira, op. cit., p. 209.

pelos Estados Unidos, exaltando-lhe a civilização, a democracia e as feições



Mark Twain,

Olympio, que lançou nomes como Edith Wharton e Lloyd Douglas63.

Se, por um lado, as autores norte-americanos iam aos poucos se

estertores da

a

tanto idiossincrática,

surgida, como já se mencionou, pelas consultas de Henrique Bertaso ao

Publisher’s Weekly e também pelo gosto pessoal de Erico Veríssimo,

que irá se intensificar com suas temporadas nos Estados Unidos e a

conseqúente aproximação com a produção literária daquele país63.

Entre 1930 e 1950, a maioria das obras literárias traduzidas pela

Globo foi escrita originalmente em inglês, o que significou, dentre outros

aspectos, uma considerável ampliaçao de autores junto

brasileiro. Tal política acompanhava o movimento de expansão do mercado

livreiro no país, cada vez mais receptivo às novidades, e se transformou na

cultura de livros no Brasil: variedade

acompanhada de qualidade.
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grande contribuição da Globo para a

preferência pela literatura de língua inglesa era um

ao público leitor

entusiasta de certos autores e um apaixonado pela cultura americana, o

e a osétraduções de Jack London, Herman Melville e

63 Amplo estudo sobre a literatura americana do séc. XIX traduzida no Brasil foi realizado
por Irene Hirsch, em sua tese de doutoramento Histórias dos E.U.A. made in Brazil,
FFLCH/USP, 2002.
64 Não se pode esquecer do fenômeno “o livro do filme”, fruto da influência de Hollywood
também dentre os nossos livreiros; foram publicados por aqui, com grande êxito nas
vendagens, dentre outros, E o vento levou (1939), na tradução de Francisca de Bastos
Cordeiro, pela Pongetti, e Rebecca (1940), traduzido por Ligia Junqueira Smith e Monteiro
Lobato, para a Companhia Editora Nacional.
65 Erico Veríssimo esteve nos Estados Unidos por duas vezes a convite do Departamento de
Estado Norte-Americano: em 1941 ele vai sozinho e permanece por três meses; em 1943
retorna para lá com a esposa Mafalda e os filhos Clarissa e Luís Fernando, e fica até 1945,
período * em que leciona Literatura Brasileira na Universidade de Berkeley. Suas
temporadas americanas dão origem a três livros: as narrativas de viagem Gato preto em
campo de neve (1941) e A volta do gato preto (1946) e o ensaio Brazílian literature. an
outline (1945).

sobressaindo no mercado editorial brasileiro64 já nos

influência francesa nas letras, no contexto específico da Globo



editoras brasileiras, que foi o de dar aos tradutores condições de trabalho

real mente dignas e encorajadoras, o que incluía cuidadosas revisões do

texto, muitas delas feitas pelo próprio Erico Veríssimo, assegurando ao

produto da tradução o máximo de rigor e correção.

A outra face de todo esse processo permanece um tanto inexplorada,

e reside no fato de que parte desses tradutores era composta de escritores

que, ao mesmo tempo em que traduziam, produziam e publicavam suas

obras de ficção. Traduzir obras alheias e conceber suas próprias criações

certamente eram atividades que se imbricavam, formando um tecido do

qual pouco se fala, aquele que reúne os fios do nacional e do estrangeiro,

as tramas da influência, os amplos limites do sistema literário, do qual a

tradução é, sem dúvida, parte integrante.

a seguir o caso de Erico Veríssimo, personagem central deste trabalho, e de

narrativas foram, segundo alguns estudiosos, incorporadas pelo escritor

gaúcho em seu romance Caminhos cruzados, que surge após a publicação

da obra traduzida.
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atesta um cuidado nunca antes visto e raramente repetido entre as

O bom nível das traduções feitas pela Globo em sua “época de ouro”

sua tradução do Contraponto de Aldous Huxley, autor cujas técnicas

Como exemplar dessas confluências e intersecções, será examinado



Fig. 4 - Traduções e produção literária de Erico Veríssimo (1931-1951)
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Capítulo 2
OS CAMINHOS CRUZADOS DA TRADUÇÃO: VERÍSSIMO E HUXLEY

2.1. A ponte necessária: traduçao de literatura no Brasil

mais diferentes cantos do Brasil teve em Erico Veríssimo um conselheiro

literário, um diretor de revista, um tradutor e, sobretudo, um escritor de

sucesso (isso sem falar em D. Minervina e em um certo Gilberto Miranda).

A sempre manifesta preocupação de Erico em formar leitores de certo modo

serviu de bússola para várias das estratégias adotadas pela Globo, dentre

elas a de investir maciçamente na publicação de literatura traduzida.

Não se pode negar que foram as cuidadosas traduções da Globo que

introduziram ao público brasileiro alguns dos mais importantes autores e

obras da literatura universal, sobretudo de língua inglesa. Mas se, por um

lado, a "Escola de Tradutores" mantida pela editora gaúcha durante a fase

áurea da tradução literária no Brasil foi fato verdadeiramente único em

nossas letras, por outro, não se pode esquecer que a atuação de escritores

como tradutores remonta a alguns séculos na história intelectual do país.

Em ensaio intitulado “A tradução literária no Brasil”1, José Paulo

Paes fala do caráter a um só tempo renovador e vemaculizante da

tradução, e da influência que as traduções exerceram, ao longo da história

das letras brasileiras, sobre os nossos criadores literários. Para tal,

reporta-se ao artigo de Osman Lins, “Tributo à Coleção Nobel”2, em que, a

partir do exemplo da prestigiosa coleção criada pela Editora Globo, é

1 José Paulo Paes. Tradução: aponte necessária. São Paulo, Ática, 1991, p. 9-31.
2 Osman Lins. Evangelho na taba: outros problemas inculturais brasileiros .São Paulo:
Summus, 1979, p. 74-78.

A editora de província que avançou territórios ao buscar leitores nos



literatura e o papel da traduçao nesse contexto.

Ambos os textos tratam, pois, da relação entre a tradução

literatura nacional numa perspectiva histórica, por meio da conjunção

influência das traduções sobre a literatura criativa brasileira até um certo

momento foi limitada — em virtude de grande parte de nossos escritores

terem conhecido as obras estrangeiras em seu idioma de origem —, para os

comparativa com

acrescenta:

contato com as traduções, sobretudo as publicadas pela Coleção Nobel,

teve um papel decisivo em seu exercício de escritor. Para ele, diante da

limitação de nosso acervo literário, dotado de poucos mestres e, portanto,

traduzidas foi de inestimável valia para os escritores em formação:
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3 Em fins do século XIX, escreveu Nabuco: “o Brasileiro (...) lê o que a França produz. Ele é,
pela inteligência e pelo espírito, cidadão francês (...) vê tudo como pode ver um parisiense
desterrado de Paris.” [Apud Paes, op. cit., p.10)

entre os que escrevem, os que traduzem e os que lêem. Paes diz que, se a

Tal percepção já havia sido descrita por Osman Lins, para quem o

(...) a partir dos anos 30, com o desenvolvimento de

nossa indústria editorial e o conseqúente aumento do

número de obras traduzidas postas ao alcance do

público ledor, declinou rapidamente a hegemonia do

francês tão deplorada por Joaquim Nabuco, passando as

traduções a influir inclusive sobre os nossos criadores

literários.3

as obras escritas originalmente em nosso idioma. E

e a

discutida a questão dos modelos estrangeiros na formação de nossa

a diversidade trazida pelas coleçoes de obrasde poucos modelos,

a leitura de obras traduzidas foinossos consumidores de livros



desenvolvimento da literaturaApesar de importância nosua

nacional, muito pouca atenção foi dada à tradução na historiografia

referências à literatura traduzidaliterária produzida no Brasil, e as

reduzem-se a breves linhas nas obras de nossos principais críticos e

estudiosos.5 Nao há, portanto, uma assim chamada história da traduçao

no Brasil, que contemple um levantamento não só quantitativo mas

qualitativo de obras traduzidas. Tal empreendimento, a ser levado a cabo

por um sem-número de pesquisadores, incluiria, dentre outras medidas,

apurar a incidência das línguas ou literaturas vertidas por aqui, apontar os

textos mais relevantes de cada uma delas já traduzidos, dimensionar, em

suma, a importância dessas traduções para a formação do público leitor
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4 Osman Lins, op. cit., p. 74.
5 Paes menciona o crítico Silvio Romero, que possuía verdadeiro preconceito com relação a
traduções de poesia, e em sua História da Literatura Brasileira quase não faz referência à
atividade dos tradutores. Com relação a traduções e tradutores relevantes para a nossa
cultura ao longo dos séculos, uma das fontes de Paes em seu ensaio é a História da
Inteligência Brasileira, obra em sete volumes de Wilson Martins (São Paulo: Cultrix, 1977).

Necessita o escritor brasileiro, mais do que os de

expressão francesa ou saxõnica, do convívio com outras

literaturas. Tal convívio pode ocorrer mediante o

conhecimento de outras línguas. Acho entretanto, que

produz melhores resultados quando o escritor dispõe de

um número apreciável de obras bem traduzidas. Não

apenas devido ao fato de que o escritor raramente

domina vários idiomas, mas também porque o contato

com o texto já traduzido (e a tradução tende a exercer

pressões renovadoras sobre as estruturas linguísticas do

país receptor) permite uma fruição mais ágil tendo ainda

a vantagem de manter o fruidor de uma obra alienígena

em contato com a sua própria língua. Ele realiza, com

isto, em circunstâncias ideais (isto é, quando o texto

original é importante e bem realizada a tradução), uma

operação duplamente vantajosa.4



brasileiro e também as suas possíveis influências sobre a produção de

nossos autores6.

Para suprir uma parte de tais necessidades investigativas, Paes

apresenta em seu artigo uma espécie de crónica sumária sobre a presença

da tradução nos principais momentos literários brasileiros. O percurso,

iniciado no período colonial, revela que a tradução praticamente inexistiu

durante os três séculos de domínio português, quando a circulação de

“idéias estrangeiras” era indesejável tendo em vista o regime de exploração

imposto à colónia, o que incluía formas de ensino reacionárias e censura à

divulgação do conhecimento7.

Nesse quadro geral, as traduções limitavam-se ao universo religioso,

às paráfrases ou imitações literárias do barroco e às versões esparsas de

fundação da Imprensa Régia por D. Joao VI em 1808 e a conseqúente

abertura ao conhecimento, foram publicadas traduções de textos literários

importantes, como a Henríada de Voltaire, por Domingos Caídas Barbosa e

para a Ilíada e a Odisseia de Homero.

As traduções realizadas no período romântico das nossas letras

sinalizam para a influência francesa que iria perdurar até o modernismo de

22, com o predomínio da poesia. Poetas como Byron ou Heine eram

traduzidos a partir de versões francesas, junto a Lamartine, Musset e

Hugo, dentre outros. Dos poucos a saber alemao, Gonçalves Dias chegou a
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6 Nos últimos anos, a historiografia da tradução tem sido objeto de algumas pesquisas de
mestrado e doutorado produzidas no pais. Ver item "Teses" em Bibliografia consultada.
7 Ainda quanto a esse aspecto, Paes relembra que Portugal proibiu a instalação no Brasil
de tipografias e também de uma universidade. Op. cit., p. 11-12.

as versões de Odorico Mendes para a Eneida e as Geórgicas de Virgílio e

poemas e peças teatrais italianas e francesas no arcadismo. Com a



traduzir um drama de Schiller, A noiva de Messina, além de verter alguns

poetas franceses, sobretudo Victor Hugo, cuja influência é bastante

expressiva em sua obra.

No terreno da prosa romântica, há que se destacar as traduções dos

romances de folhetim, dentre eles O Conde de Monte-Cristo, de Dumas pai,

e Os miseráveis, de Victor Hugo, ambos vertidos por Justiniano José da

Rocha. As traduções dos folhetins românticos exerceram forte impacto

sobre o gosto dos leitores e também sobre os prosadores brasileiros da

época; segundo Soares Amora: invasão do romance estrangeiro

(freqúentemente em más traduções, do que, infelizmente, o grande público

não se apercebe), e a sua influência, chega a contaminar o nosso romance

de processos técnicos, temas e concepções da vida, estranhos à nossa

mentalidade.”8 Ainda no período romântico, não se podem esquecer as

traduções de textos teatrais, como A dama das camélias, de Dumas Filho,

Tomás, de Harriet Stowe, em 1881, ambas levadas aos palcos no Rio de

Janeiro.

Traços do romantismo persistiriam entre as traduções feitas por

alguns dos poetas parnasianos brasileiros, dentre eles Raimundo Correia,

que em Versos e versões mescla criações originais a traduções de Hugo,

Heine, Gautier e Heredia. Nessa mesma época, ainda em sua fase

romântica, Machado de Assis realizou traduções de Schiller, Lamartine e

Dumas Filho, publicadas em Falenas (1870), e em Ocidentais (1883) vem à
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8 Antonio Soares Amora, História da Literatura Brasileira (séculos XVI-XX), São Paulo:
Saraiva, 1955, p.63. Apud Paes, op. cit., p. 20.

em 1856, e, a partir da adaptação para o teatro francês, A cabana do Pai

“a



luz sua famosa versão de O Corvo de Edgar Allan Poe, considerada por

muitos superior à traduçao de Fernando Pessoa.

O final do século XIX foi também pródigo quanto aos debates

chamada literatura de idéias,ideológicos, com

contemplada também

acrescido de uma longa introdução, O papa e o concílio, de Doellinger,

Friedrich e Huber; Miguel Lemos faz a tradução do Catecismo Positivista de

Augusto Comte; a História da Civilização, de Buckle, obra que viria a

sertanejo, é vertida por J. A. Merchert, recebendo prefácio de Pedro Lessa.

A principal editora brasileira à época era a Livraria Gamier, que

editava Machado de Assis e Aluísio de Azevedo em impressões feitas na

boa parte das traduções consumidas aquiFrança, e

provenientes de Portugal. O público leitor então se consolidava, e prova

disso era a publicação de best-sellers como O poder da vontade de Samuel

Smiles (traduzido por Antônio J. F. dos Reis), livros infantis como História

de um bocadinho de pão de Jean Masé (traduzido pelo Visconde de

(traduzido por Afonso Celso). Entre as traduções teatrais, a produção mais

notável foi a de Artur Azevedo, que além de escrever suas próprias peças,

traduziu óperas cómicas e comédias parisienses, tendo também vertido,

com Olavo Bilac, Le roi s’amuse de Victor Hugo.

ocuparam da traduçao de

Baudelaire, com destaque para Eduardo Guimaraens, que verteu 81 dos

158 poemas de As flores do mal, Álvaro Reis, que publicou poemas

traduzidos do poeta francês junto a outros na coletânea Musa Francesa, e
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Durante o período simbolista, muitos se

exercer grande ascendência sobre Euclides da Cunha em sua visão do

Taunay), ou juvenis, como Um capricho do doutor OX de Jules Veme

nas traduções: Rui Barbosa traduz e publica,

a abertura para a

eram ainda



Tavares Bastos, que reuniu diversas traduções baudelaireanas no volume

Baudelaire em idioma vernáculo. Ainda em poesia, datam dessa época

traduções de Verlaine, Tagore, Heine, Dante e Corbiére, cujo poema

sapo” foi magistralmente vertido pelo simbolista baiano Pedro Kilkeny.

No campo da tradução em prosa, sobressai a figura de Nestor Vítor,

que durante os anos em que viveu na França trabalhou para a Casa

Garnier como tradutor e revisor de traduções, tendo traduzido, dentre

outras obras, A sabedoria e o destino de Maeterlinck, de quem era amigo

traduções de obras de Oscar Wilde, dentre elas a peça Salomé, vertida pelo

escritor João do Rio, e o poema “Balada do enforcado”, traduzido por Elísio

de Carvalho9 e depois por Gondim da Fonseca, que fez também nova

seria ainda traduzido por Rosalina Coelho Lisboa.

Embora no início do século XX já se pudesse verificar um número

crescente de publicações de literatura traduzida, é somente três décadas

depois que a traduçao se constitui como atividade profissional no Brasil.

Até então, como se pôde ver, as traduções eram no mais das vezes feitas

escritores que não tinham a tradução como um oficio

do que comoremunerado, e a tomavam mais como

profissão.

leitores no país e dá mostras de que o mercado livreiro é minimamente

rentável. Dentre os empreendimentos editoriais mais importantes da
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“O

uma indústria editorial brasileira, que acompanha o crescente número de

9 As versões de Joao do Rio e de Elísio de Carvalho foram feitas a partir do francês.

Tal realidade começa a mudar nos anos 30, com o surgimento de

“exercício literário”

por poetas e

versão para “O corvo” de Poe. O conhecido conto wildeano “O príncipe feliz”

pessoal. Dentro da chamada literatura artenovista, destacam-se as



época, destacam-se aqueles que incluem a publicação de obras traduzidas,

dando início a uma fase histórica para a traduçao literária no Brasil, em

parte delineada no primeiro capítulo deste trabalho.

Às inovaçoes trazidas por Monteiro Lobato ao mundo dos livros,

distribuição dos produtos de sua editora pelos mais variados

do país, cabe acrescentar operososeu

trabalho como tradutor, exercido até o fim de sua vida10. Seu biógrafo

os primeiros cobres ganhos por MonteirouEdgar Cavalheiro lembra que

dia, e que Lobato teria sido a

reabilitar esse gênero de trabalho intelectual acobertado pelo anonimato,

Em texto de 1933, publicado no jornal Correio do Povo, de Porto

Alegre, Monteiro Lobato, já experiente tradutor, discorre sobre o oficio tão

menosprezado:
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ou discretamente velado por pudicas iniciais”.11

o primeiro escritor brasileiro de nomeada a

10 Dentre os autores traduzidos por Lobato, figuram: Rudyard Kipling, Jack London,
Herman Melville, Antoine Saint-Exupéry, Emest Hemingway, H. G. Wells, André Maurois,
Conan Doyle, John Steinbeck, Lewis Carrol, Mark Twain, Jonathan Swift, além dos contos
de Andersen, de Perrault e dos Irmãos Grimm.
11 Edgar Cavalheiro. Monteiro Lobato, vida e obra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1955,
pp. 533-534.

como a

Traduzir é a tarefa mais delicada e difícil que

existe, embora realizável quando se trata da passagem de

uma obra de uma língua da mesma origem que a nossa,

e do mesmo génio, como a francesa e a espanhola. Mas

traduzir do inglês, do alemão ou do russo constitui de

fato um quase absurdo. Há fatalmente uma

desnaturação. (...)

Ora, isto exige que o tradutor seja também

escritor, e escritor decente. Mas os escritores decentes,

quais ele produzia febrilmente, chegando a uma média de 20 páginas por

estabelecimentos comerciais

Lobato em atividades intelectuais foram provenientes de traduções”, as



massacreao

O artigo de Lobato vem à luz logo no início daquela que seria a fase

áurea da tradução de literatura no Brasil, com a intensa atividade editorial

de casas como a José Olympio, no Rio e a Globo, em Porto Alegre, cujas

publicações de obras estrangeiras traduzidas haviam caído no gosto dos

leitores, ou, como descreve Lobato no mesmo texto:

avidez que o público se atirou às traduções, fazendo com que as tiragens se

tempo perdido. São Paulo: Edusp, 2000, p. 157-
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12 Apud Sonia Amorim. Em busca de um
60.

“Foi com verdadeira

que realmente são escritores, isto é, que possuem o

senso inato das proporções, esses preferem, e têm mais

vantagem escrevendo obras originais do que

transplantando para o português obras alheias. Os

editores pagam menos e o público não lhes reconhece o

mérito.

Daí um impasse.

Mas o caminho é esse. Os editores têm que

resignar-se a sacrificar a quantidade das traduções pela

qualidade, e procurar por todos os meios descobrir bons

tradutores. Nos países mais civilizados, a função do

tradutor está equiparada à do escritor. Vemos um

Baudelaire em França receber tantos aplausos pelas

suas traduções de Edgar Poe como pelos seus versos. (...)

Os tradutores são os maiores beneméritos que

existem quando bons, e os maiores infames, quando

maus. (...)

A literatura dos povos constitui o maior tesouro

da humanidade, e povo rico em tradutores faz-se

realmente opulento, porque acresce a riqueza de origem

local com a riqueza importada. Pelo que não possui

tradutores toma-se o povo fechado, pobre, indigente,

visto como só pode contar com a produção literária local.

(...) benditos sejam os editores inteligentes que

descobrem bons tradutores - e malditos os que entregam

obras-primas da humanidade ao massacre dos

“traditores”.12



Os sucessos editoriais eram muitas vezes surpreendentes, seja pelo

número de exemplares vendidos — o Rosário de Florence Barclay, por

exemplo, chegou à marca dos cinqúenta mil —, seja pela aceitação de

obras que a princípio poderiam ser consideradas “difíceis”, como foi o caso

Pode-se dizer que foi na esteira da boa

acolhida dessa obra que surgiu a Coleção Nobel, celebrada décadas depois

Segundo Lins,

importância para

por aproximar, por meio do código lingúístico, nossos autores e leitores de

outras realidades e culturas. Ao relatar sua experiência pessoal como leitor

de literatura traduzida, em especial daquela publicada pela Coleção Nobel,

Lins fala também sobre a formaçao do escritor nesse contexto:
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ampliação dos modelos de nosso exíguo património literário, mas também

a presença do livro traduzido sempre foi de grande

is Id. Ibid., p. 157-58.
14 Sobre a tradução do Point Counterpoint, feita por Erico Veríssimo em 1933, ver
comentários adiante.
15 Osman Lins (1924-1978), escritor e crítico literário, é autor dos romances O Fiel e a
Pedra, Nove Novena e Avalovara, e dos volumes de ensaios Lima Barreto e o espaço
romanesco e Do ideal e da glória.

(...) meu depoimento ou testemunho só é válido na

medida em que é o depoimento ou testemunho de toda

uma geração que, nos anos 40, iniciava de um modo

mais intenso, definindo o seu destino, o convívio com os

livros. Para estes (...), a Nobel, no conjunto, trazendo-nos

em edições não luxuosas mas cuidadas (este era o seu

luxo) um Louis Bromfield como um Thomton Wilder, um

Charles Morgan como um Thomas Mann, o Faulkner de

Luz de Agosto, Theodore Dreiser, Sinclair Lewis,

do Contraponto de Huxley.14

por Osman Lins em seu citado ensaio.15

sucedessem num relance imprevisto.(...) E, deliciado com tanto novo, o

a criaçao literária brasileira, não só por permitir a

público passou a pedir mais, mais, mais...”13



publicava exclusivamente autoressabe,Nobel,A como se

estrangeiros, o que de certo modo a colocava na contramao da tendência

surgimento de uma literatura brasileira de cunho social davam o tom no

mercado livreiro. Se apostar em obras “importadas” foi, a princípio, uma

iniciativa de Henrique Bertaso, visando a diversificação dos produtos de

deliberadamente multifacetado da coleção couberam, sem dúvida, a Erico

Veríssimo17.

Ao reunir sob o mesmo formato despojado (capas cartonadas, de

fundo branco, com ilustração e taijas coloridas,

acabaram por combinar os quesitos variedade, qualidade e acessibilidade.

Dessa maneira,

lançado de um autor a outro sem maiores sobressaltos, como descreve

Lins ao comentar a miscelânea de títulos da coleção:
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16 Osman Lins, op. cit., p. 78.
17 Como já se aludiu, as primeiras traduções realizadas por Erico Veríssimo, ainda na
adolescência, foram de poemas de Pássaros Extraviados, de Rabindranath Tagore, e sua
notória intimidade com a língua inglesa e com a literatura anglo-saxônica determinaram,
em muito, os rumos editoriais da Nobel e de outras coleções da Globo. Ver Flávio Loureiro
Chaves, “Arquivo de um escritor” in Erico Veríssimo, o escritor e seu tempo. Porto Alegre:
Editora da UFRGS, 2001, p. 191-97.

Steinbeck, Somerset Maugham, Margaret Kennedy,

Huxley, Gide, Vicki Baum, Graharn Greene, Proust,

tantos outros, foi essencial, gerando tão ampla e

diversificada provisão de leitura que nenhum de nós

pode imaginar sem ela a sua formação.16

da época, em que as discussões em tomo dos problemas nacionais e o

e o miolo em papel de

a série estabelecia também um novo perfil de leitor,

segunda) obras de autores tão díspares, os idealizadores da Nobel

sua editora, a orientação quanto ao que publicar e o caráter



Acrescenta Wilson Martins que, à época da Nobel, “o grande volume

e também criava uma

brasileiros”,maior

possibilitou a reedição de alguns autores, como José de Alencar e Aluísio

de Azevedo, e

O imbricamento, pois, entre obras traduzidas e originais Hterários de

autores brasileiros ocorria de várias formas, sendo uma deles, como

aponta Lins, a questão mesma da influência na formação de nossos

literatos. E se o escritor em formação for também um tradutor dessas

surgimento do romance de

Erico Veríssimo Caminhos Cruzados.
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traduçao do Contraponto de Aldous Huxley e o

is Id. Ibid., p.75.
19 Wilson Martins, op. cit., p.148.

Monteiro Lobato e Marques Rebelo, dentre outros.19

de traduções dava consistência à vida literária”

a publicação de novos títulos de Menotti del Picchia,

A relativa mistura, se tomava um tanto vago o nível

intelectual da série, constituía a meu ver uma manobra

estratégica: não afastava da coleção, assustando-os, os

leitores menos exercitados. (...) O público foi aprendendo

a ver, nos títulos (...) uma oferta da qual não estava

excluído o prazer da leitura sem compromissos. Sabia

que, numa grande proporção, tinha de si livros de

méritos reconhecidos e cuja leitura, sem ser penosa,

valia a pena. Passando por Louis Bromfield, acaba

caindo nas malhas de André Gide, seduzido por Pearl S.

Buck, acaba conhecendo Katherine Mansfield. E a

literatura ia tomando-se, para ele, o que deve ser: algo

variado, festivo, exaltante, enriquecedor. 18

obras? Um exemplar dessa confluência será examinado a seguir: a

“receptividade psicológica para os livros o que
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2.2. Os caminhos que se cruzam: Huxley e Veríssimo

Foi Augusto Meyer quem apresentou o Point Counterpoint de Aldous

Erico Veríssimo, o qual, bastante empolgado com a leitura do

romance de idéias do escritor inglês, sugeriu-lhe a traduçao a Henrique

Bertaso:

— Como?

obra (com o título de

Contraponto), que teve sua primeira edição brasileira em 193421 e cujo

desempenho em nosso mercado editorial é o que se poderia chamar de um

“long seller”, obra de vendagem lenta, mas de edições freqúentes, um

deixa de

surpreender, pois se trata, de fato, de um romance intrincado, seja no

plano formal, seja no plano das idéias que se propoe a discutir, o que, a

princípio, poderia afastá-lo de um público mais numeroso e/ou constante.
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— Quer arriscar perder dinheiro mas dar prestígio

literário à editora?

20 Erico Veríssimo. Um Certo Henrique Bertaso. Porto Alegre: Globo, p. 41.
21 Em diferentes textos, Erico Veríssimo indica diferentes datas para a primeira edição do
Contraponto: em Solo de Clarineta - vol. 1 e em “Um escritor diante do espelho”, diz que a
tradução do romance de Huxley foi publicada em 1933; já em Um Certo Henrique Bertaso
aponta 1935, “no mesmo ano em que apareceu o meu Caminhos Cruzados...”. Em Prefácio
escrito para a edição especial de Caminhos cruzados em 1953, reporta-se à tradução do
Contraponto: "Em 1933 iniciara eu a tradução do Point Counterpoint (...) e esse trabalho me
ocupou a melhor parte de um ano".

Huxley a

Erico levou oito meses para traduzir a

— Publicando o livro que acabo de ler, recomendado por

Augusto Meyer. É o Point Counterpoint, de Aldous

Huxley, autor inglês moderno.

— Que gênero?

— Romance: literatura para uma elite. Mais de 400

páginas.

— Quem vai traduzi-lo?

— Eu mesmo.20

marco na história editorial do Brasil. Tal percurso nao



romancista era a de conseguir, tecnicamente, uma fusão perfeita entre o

romance e o ensaio, o que faz de várias de suas obras uma espécie de

mundo degenerado, dominado pela

incerteza - a sociedade inglesa ao fim da Primeira Guerra Mundial - onde

criaturas multifacetadas que personificam os valores questionados por

Huxley, nao raro de maneira mordaz.

O enredo se desenvolve de modo simultaneísta,

romance sinaliza o método de construção da obra, que pretende transpor

origem no sistema de notação da Idade Média, em que se escrevia a música

contra punctum”. Era a arte de colocar ponto contra ponto, como hoje é a

de colocar nota contra nota. Mais do que isso,

entrelaçam em busca de uma relaçao harmónica. Cada linha melódica tem

Em literatura, essa técnica consiste em justapor uma série de

protagonistas e situações, sem que haja no texto um centro narrativo, uma

síntese para onde tudo venha a convergir; os "caminhos se cruzam" mas

contrário do romance tradicional.

Portanto, a trajetória de cada personagem apresenta uma lógica própria
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esse propósito do autor, ao retratar um

com a totalidade das outras melodias.

um olhar quase sempre irónico. Point Counter Point exemplifica com justeza

arena em que se vendem filosofias e se expõem idéias sob a dissecação de

o contraponto musical

se movem, de maneira errática, figuras humanas incompletas e fúteis,

uma personalidade própria, que deve ser ouvida e entendida na relação

e o título do

com pontos, chamando-se às distâncias entre as várias vozes “punctum

não tomam a mesma direção, ao

que seconsiste na justaposição de linhas melódicas "autónomas"

O próprio Huxley costumava dizer que sua intenção como

para a escritura o conceito musical do contraponto. Tal técnica tem sua



que lhe é inerente e que progressivamente vai se tecendo em contraposição

às outras trajetórias dos outros personagens. Tal construção permitiria

sociais impostas pelo mundo moderno, marcado pela fragmentação e

atomização da experiência individual, refletida também na experiência

coletiva.

observação simultânea de vários aspectos da

Os recursos técnicos deexperiência humana conferida aos personagens.

novidade ficcional, sendo em muito tributários ao escritor francês André

Gide, em especial a seu livro Os moedeiros falsos. Assim como nesta obra

personagem Quarles, que, nas páginas de um diáno, faz reflexões sobre

técnicas ficcionais:
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que ele dispôs na confecçao do Contraponto nao eram propriamente uma

uma representação mais adequada das complexas relações humanas e

A musicalização da ficção. Não à maneira

simbolista, subordinando o sentido ao som. (...) Mas

numa grande escala, na construção. Meditar sobre

Beethoven. As mudanças de modos, as transições

abruptas (...) Ainda mais interessantes, as

modulações, não somente dum tom para um outro,

mas de um modo para outro modo. Um tema é

exposto, depois desenvolvido, mudado,

imperceptivelmente deformado, até que, se bem que

reconhecivelmente o mesmo, ele se tenha tomado

absolutamente diferente. (...) O que precisamos é de

um número suficiente de personagens e intrigas

paralelas, contrapõnticas. Enquanto Jones assassina

sua mulher, Smith empurra o carrinho do filho no

parque. Alternam-se os temas. (...) O novelista modula

permitir ao leitor a

de Gide, há em Contraponto um romancista dentro do romance, o

Essa visão múltipla da vida parece ser o propósito de Huxley, ao



Os variados “pontos de vista” sob os quais se desenvolve o enredo

elementos na narrativa, seja no plano das personagens, seja no plano da

empregar tais recursos, Huxley não obtém como resultado aquilo que

almeja: uma obra completa, harmoniosa, tal como na acepçao musical. Ou,

Quanto às personagens de Contraponto, estas formam quase que
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O desejo de compor um romance contrapontístico,

com o emprego de técnicas musicais, parece ser um

desejo de harmonia (...) O exame, contudo, das partes

individuais não cria uma totalidade; antes, demonstra

claramente a falta de plenitude de cada parte tomada de

per si, bem como a resultante impossibilidade de um

todo unificado.23

nas palavras de Daphne Patai sobre este romance de Huxley:

"um jardim zoológico de seres humanos"24, e pouco se altera em suas vidas

em repudiando as situações e

mostra várias personagens que se apaixonam, ou que

morrem, ou que oram, de maneiras diferentes -

dissimilitudes que resolvem o mesmo problema. Ou

vice-versa, personagens semelhantes confrontadas com

problemas dissemelhantes. Desta maneira, podemos

modular de modo a apresentar todos os aspectos do

tema, podemos escrever modulações sobre um número

qualquer de modos diferentes.22

“ilumina”

22 Aldous Huxley. Contraponto (trad. Erico Veríssimo) - tomo 2. Porto Alegre: Globo, 1934,
p. 111.
23 Daphne Patai "Veríssimo e Huxley: um ensaio de análise comparada", in O Minas Gerais
(Suplemento literário). Belo Horizonte, jan-fev. 1974, p. 6. Neste ensaio, a autora aborda
aspectos da influência literária de Aldous Huxley sobre Erico Veríssimo, a partir da análise
de Contraponto, de Caminhos cruzados e de O resto é silêncio.
24 Id. Ibid., p.8.

os caracteres. Ele

de Contraponto fazem com que nao haja o predomínio de nenhum dos

açao, de tal modo que um incidente o outro. Todavia, ao



caso com Webley. Já para o fim do romance, Webley é assassinado, morre

sucessão alarmante e arbitrária, culminando no suicídio de Spandrell, de

Rampion continuamPhillipdramática.estudada encenaçao ae

desenvolver suas teorias e Phillip, em que pese sua atraçao pelas idéias de

Rampion, se sente incapaz de mudar. Burlap,

momento algum, deixar que a idéia do sexo repugnante se intrometa na

realidade de ambos. Sobre a movimentação dessas personagens, Daphne

Patai sintetiza:

termo25.

25Zd. Ibid., p. 6.
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no decorrer do livro: Walter envolve-se com Lucy; Elinor quase inicia um

Não há a mais remota tentativa de construir uma intriga

no sentido usual da palavra, com a ação definida a

suscitar, no transcurso do livro, certas mudanças nas

vidas das personagens centrais. Mais propriamente,

Huxley muniu seu leitor de um mapa que lhe possibilita

explorar seu texto em conformidade com suas teorias

sobre literatura e as teorias sobre a vida moderna,

esposadas por Rampion. Ele demonstrou amplamente

tais teorias, mediante a descrição dos esforços para

lograr uma existência harmoniosa, dos excessos,

instabilidade e fracasso final de várias personagens. Ele

põe termo ao romance num tom de total absurdo e

ironia: as ilusões mais consistentemente afagadas

acabam triunfando. A burla de si mesmo é seu próprio

no último lance de sua

existência sexual de fundo infantilista/espiritual, seduz Beatriz sem, em

a criança de Elinor, e os acontecimentos parecem transcorrer numa



sugere

que dali se seguiria: um romance "de

tese" dificilmente iria obter grande êxito comercial, porém a Globo logo foi

primeira vez em 1934 e nos anos seguintes recebe sucessivas reedições.

Em 1945, a Revista do Globo traz na coluna "Escritores e livros" - assinada

feito editorial do livro de

Huxley e seu papel na abertura de caminhos para a publicação de novos

títulos traduzidos:
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por Gilberto Miranda - um artigo que comenta o

Contraponto talvez não imaginasse o

O CONTRA-PONTO E O GRANDE PÚBLICO

Encontra-se nas livrarias a quinta edição de

Contraponto. Trata-se de um fato significativo que, de

certa maneira, também é uma efeméride do nosso

público ledor.

Por ocasião do lançamento dessa obra de Aldous

Huxley, na versão brasileira de Erico Verissimo, havia a

impressão de que os seus leitores estariam

exclusivamente numa elite e que o grande público "não

chegaria às alturas huxleianas".

No entanto, desde a primeira hora, a aceitação por

parte do público foi uma eloqúente resposta àquela

impressão, e abriu caminho para a maior divulgação dos

bons autores. Mais tarde, um Charles Morgan recebia

acolhida idêntica, de sorte que hoje não mais cabe a

afirmação de que o elevado padrão literário de uma obra

limita a sua circulação.

A crítica brasileira, por sua parte, desempenhou

um importante papel nessa divulgação, e os seus

louvores, tanto às obras como aos empreendimentos,

foram ratificados pelo público ledor.

No que respeita à literatura anglo-saxõnica,

tivemos, pois, uma ação conjugada da crítica e das

editoras, cujos resultados foram exclusivamente em

surpreendida com o sucesso da obra, cuja tradução é publicada pela

a publicação deQuando, em 1933, Erico Verissimo



A essa altura, meados da década de 40, Erico Veríssimo encontrava-

Dez anos antes, porém, em 1935, foi precisamente o romance de Huxley

torno do então recém-lançado

Caminhos cruzados do autor brasileiro. Parte da crítica apressou-se em

apontar no livro de Erico uma incrível semelhança com o Contraponto,

sugerindo uma espécie de "cópia".

década de 30, mostra a vida de várias personagens, de diferentes classes

sociais, durante cinco dias, de sábado a quarta-feira, na cidade de Porto

autor para a caricatura"27: o playboy Saiu,

que ascende socialmente ao se casar com a rica Chinita; o casal Leiria, que

representa os jogos de poder vividos pela alta sociedade e que estabelecem

desempregado despedido por Leiria -
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26 In: Revista do Globo, 01/11/1945, p. 16.
27 Erico Veríssimo. Prefácio a Caminhos cruzados. Porto Alegre: Globo, 1953, p.6

benefício do grande público, que agora tem à sua

disposição obras que até há bem pouco tempo

permaneciam inacessíveis porque não traduzidas.

Esse exemplo de que o nosso público estava

perfeitamente à altura das obras de alto padrão literário,

estimulou, ainda, os escritores nacionais, cuja dignidade

não lhes permitia fazer concessões ao que se chamava

de "gosto popular". Hoje, assegurada uma ampla

circulação para as obras de nobre conteúdo, escreve-las

jã não constitui uma desanimadora certeza de que elas

ficarão em restritos círculos de leitores26.

e Maximiliano; um representante da

se plenamente consagrado como escritor, respaldado por crítica e público.

que veio a suscitar alguma polêmica em

Alegre. Os tipos criados por Veríssimo revelam, segundo ele próprio, uma

"pronunciada tendência de seu

A história de Caminhos Cruzados, situada num mês de maio na

um fosso social com os personagens mais pobres, João Benévolo -



classe média, Zé Maria Pedrosa, que ganha na loteria e busca comprar seu

lugar junto aos mais ricos. Há ainda no livro dois personagens escritores: o

prof. Clarimundo, misto de cientista e filósofo, e Noel, jovem abastado,

perdido em devaneios, cujo objetivo de vida é escrever um romance e que

tem a seu lado Fernanda, fiel leitora e companheira, "que ama os livros

quadrosdesucessãotiposTodos numaaparecemesses

movimentados que resultam numa espécie de corte transversal duma

sociedade e

complexidade das relações cosmopolitas da cidade, mas para acentuar a

deformação das caricaturas sociais, que não mudam de rumo mesmo

quando se entrelaçam no enredo"28.

Tal configuração do romance se, por um lado, mostra-se aparentada

»»particularidades:

se origina em Dos Passos, nem em Maugham, Gide ou Huxley, embora esse

último aborde ironicamente suas criaturas. É sátira segundo o cânone

tradicional de um Eça de Queirós que Erico prefere e nao o elegante e

Verissimo também "defende" o seu romance das insinuações de imitaçao:
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mas nao se deixa escravizar por eles".

a convenção satírica, que [Caminhos cruzados] adota nao

É explicável que a influência de Contraponto tenha

se feito sentir de maneira considerável na técnica de

Caminhos cruzados. Creio, entretanto, que essa

influência não foi tão profunda como deram a entender

os críticos brasileiros que se ocuparam com o meu novo

28 Maria da Glória Bordini. Criação literária em Erico Verissimo. Porto Alegre: L&PM e
EDIPUCRS, 1995, p. 117.
29 Id. Ibid.

"o uso das vidas cruzadas lhe serve não para representar a

ao modelo de Huxley em Contraponto, revela, em contrapartida, suas

sombrio absurdo francês"29. Ericoamargo humorismo inglês ou o



semelhança entre as duas obras, aspecto que nao foi explorado pela crítica

livro de Erico Veríssimo recebeu. Estaria Erico Veríssimo

assumindo o papel do tradutor criador? Até que ponto ele podia reconhecer

na tradução uma forma particular de leitura da obra?

Mesmo a crítica que surge a seu favor à época do lançamento de

Caminhos cruzados passa longe de tais reflexões. Lúcia Miguel-Pereira

influência de Contraponto sobre Caminhos Cruzados

Veríssimo semelhanças com a narrativa minuciosa e extensiva de Joyce; o

crítico Moisés Vellinho afirma que "sente-se, por certo, essa influência,

fundo"32. Antonio Cândido também

comenta o romance:

atenção os Caminhos cruzados e o Contraponto, verão que o primeiro tem
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A questão da tradução surge, pois, como possível "explicação" para a

"aos que tiverem o trabalho de ler com um pouco de

negativa que o

argumenta que a

porém mais na superfície que no

3° Erico Veríssimo. Prefácio a Caminhos cruzados. Porto Alegre: Globo, 1953, p.6
31 Lucia Miguel-Pereira. "Erico Veríssimo e a tradução de Huxley" in A leitora e seus
personagens. Rio de Janeiro: Graphia, p. 106. Assim a autora conclui seu artigo: "Sem ser
um grande romance, Caminhos cruzados é um livro sincero de boa linguagem, atraente e
vivo. O seu autor é inegavelmente um romancista."
32 Moisés Vellinho. “Erico Veríssimo: o romancista” in Letras da Prouíncia. Porto Alegre:
Globo, 1944, p. 99.
33 Antonio Cândido. "Romance popular" in Brigada ligeira. São Paulo: Martins, 1945, p.72.

tanto do segundo quanto esse dos Moedeiros falsos de Gide..."33

romance. A semelhança é apenas de superfície.

Parecem-se as receitas, mas diferem em natureza e

qualidade os ingredientes que entraram na feitura do

bolo. Deve-se levar em conta que muitos dos críticos que

insistiram na parecença entre os dois livros leram Point

Counterpoint através do texto em português, no qual é

explicável que se note um pouco da presença do

tradutor30.

"nem de longe toca à imitação"31, e que, além de Huxley, há no romance de



A estrutura musical adotada por Huxley em Contraponto por certo foi

intençãoCaminhos cruzados, bemreferência como aparauma

simultaneísta ou mesmo a ausência de personagens centrais. Mas parece

claro que tais recursos foram adaptados por Erico Veríssimo, amoldados a

dúvida, dos cenários muito díspares utilizados por Huxley e Veríssimo.

Assim, enquanto Huxley quase sempre se concentra na classe elevada, de

área de eleição de

Veríssimo é a sociedade do Brasil, de natureza mais fluida.

O próprio Erico Veríssimo assim define Caminhos Cruzados:

evidentemente um livro de protesto que marca a inconformidade do

romancista ante as desigualdades, injustiças e absurdos da sociedade

burguesa34". Pode-se dizer que

Cruzados foi produzido imprimiu-lhe um caráter de crítica social. Eram

tempos difíceis também para seu autor, que relembra:
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34 Erico Veríssimo. Prefácio a Caminhos cruzados. Porto Alegre: Globo, 1953, p. 6.
35 lá. Ibid., p. 5

Naquele ano de 1934, minha luta económica

continuava encarniçada. Era eu obrigado a trabalhar

cerca de doze horas por dia para fazer face ãs crescentes

despesas mensais. Não deixava de ser-me penoso passar

quase toda a semana a recalcar o desejo de escrever

minhas próprias histórias para traduzir as alheias ou

rabiscar de alma profana legendas para as gravuras da

Revista do Globo35.

seus propósitos. Algumas das diferenças entre esses livros advêm, sem

"é

o contexto mesmo em que Caminhos

conexoes aristocráticas, da sociedade britânica, a



Em Caminhos cruzados, as personagens nao aparecem confinadas

ou distantes. Embora pertencentes a classes sociais diferentes, há sempre

algum tipo de contato entre elas. Cada capítulo do livro, de um total de

120, focaliza um dos grupos de famílias centrais ou indivíduos de grupo, o

que acaba por reunir as personagens. Aqui, diferentemente de Contraponto,

o sentido de unidade não é dado pela classe social ou dentro de um

agrupamento intelectual, mas em contatos mais convencionais, de pessoas

que vivem na mesma cidade:

Toda a ação do livro de Veríssimo ocorre em cinco dias, enquanto em

Contraponto o tempo nao parece claro, mas indica uma duração de pelo

menos alguns meses. Pode-se dizer, ainda, que de algum modo a questão

temporal se imprime no ritmo do romance: Erico escreve em staccato

enquanto Huxley opera por meio de circularidades. Seja como for, a técnica

contrapontística adotada por ambos parece simbolizar, no plano formal, o

mesmo tema da falta de harmonia entre os homens, mas "enquanto,

contudo, Huxley trata essa carência de harmonia com azedume e um

corrosivo sarcasmo, Veríssimo opta pela caricatura: o alvo é atingido, cum

77

É assim que, mediante o emprego de paralelismo,

repetição e justaposição, Veríssimo desdobra em seus

pormenores o problema da barbárie na vida moderna.

Cada uma de suas personagens encamiçadamente

escolhe um aspecto de si e nele encontra a existência

inteira36.

36 Daphne Patai, op. cit., p. 7.

("como descargas de metralhadora"), com frase curtas, segmentadas,



grano salis, mas nao a tal ponto que não possamos mais tolerar as

personagens"37.

A maior diferença entre os romances aí esta posta: em Veríssimo

resta uma esperança, as mudanças se tomam viáveis no engajamento

amadurecimento das relações. Tal sugestão seria impensável no universo

cínico e auto-irônico de Contraponto.

2.3. Tradução e criaçao em Erico Veríssimo

literatura de Erico Veríssimo dos ataques de uma elite que enxerga no

escritor gaúcho um imitador de Huxley, chamando a atençao para o fato

de que a técnica, embora visceralmente ligada ao conteúdo expressivo de

uma obra, pode ser compartilhada por vários escritores. Diz o crítico:

"mais importante do que a afinidade formal de Erico Veríssimo com os

ingleses, me parece ser a sua atitude totalmente diversa no que se refere

ao assunto"38.

Na literatura de Veríssimo, há uma tematização mais voltada à

amplitude social do que à profundidade psicológica, há mais de panorama

coletivo do que de destino individual, o que em muito o separa dos ingleses

Caminhos cruzados um romancista de costumes, com vocação para a

78

37 Id., Ibid.
38 Antonio Cândido, op. cit, p. 73.

a possibilidade da ajuda mútua visando oentre as pessoas, existe

que lhe servem de modelo. Tais características fazem do autor de

Em seu artigo "Romance Popular", Antonio Cândido "defende" a



popularidade, a cumprir, por meio de suas bem contadas histórias, o papel

social da arte.

Cândido reconhece também que a influência formal de Huxley sobre

Veríssimo não é maior do que a de Rosamonde Lehman (cujo romance

Poeira, publicado pela Globo, teve tradução de Mario Quintana) ou,

sobretudo, a de Somerset Maugham ("descoberta" de Veríssimo no início

dos anos 30, com mais de 20 títulos traduzidos e publicados pela editora):

relação às possíveis

influências nas obras de Veríssimo é o fato de ele ter se aproximado de

também devido a sua atuação como conselheiro literário e tradutor. Já em

1939, Veríssimo indica a Henrique Bertaso a publicação de Seruidao

humana de Maugham ("o livro que eu gostaria de ter escrito"), de quem

viria a traduzir Maquiavel e a dama, em 1948. Veríssimo inúmeras vezes

cita Maugham como seu autor predileto, refererindo-se a ele inclusive em

meio à polêmica sobre Caminhos cruzados,

39 Id.,Ibid.
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Em relação a Somerset Maugham, hâ no sr. Erico

Veríssimo mais do que simples influência. No malogrado

romance que é Saga, encontramos alguns traços que

são transposições diretas de outros do escritor inglês. O

ferido que Vasco encontra no Hospital e que lê Fray Luis

de Leon, é um decalque do Thorpe Athelny de Of human

bondage. A filosofia que Vasco exprime no fim do livro é

uma transposição das palavras do próprio Maugham, no

final de sua autobiografia - The summing up. Ora,

justamente esta impregnação, clara e berrante, nunca

foi indicada pela crítica.39

Outro aspecto não indicado pela crítica em

ao apontar que a técnica

determinados autores não apenas por uma afinidade estética, mas



simultaneísta estava no Merry-go-round (Carrossel) de Maugham, de 1910,

notar como Veríssimo registra esse episódio em

diferentes momentos: em Solo de clarineta, ele diz:

escondi o fato de ter sido esse livro [Contraponto] de Huxley o responsável

pela técnica que usei num romance que escrevi em 1934, em algumas

dezenas de tardes de sábado: Caminhos Cruzados"; em Um certo Henrique

Bertaso, comenta: "Por mais ridículo e absurdo que pareça, a crítica que se

fez em tomo do meu romance de certo modo chamou a atenção do público

brasileiro sobre a obra de Huxley. Dizia-se que

romancista inglês na minha nova obra..."; em "Breve crónica duma editora

técnica do Contraponto".

Pode-se dizer ainda que, na literatura de Veríssimo, a questão das

editorial, a qual incluía o trabalho com

Erico Veríssimo: o escritor e seu tempo, Flávio Loureiro Chaves afirma:

Huxley e muito mais a Sinclair Lewis e John dos Passos"41. Ora, foi
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40 Ver Erico Veríssimo. Solo de clarineta - vol 1. Porto Alegre: Globo, 1973, p. 255.
41 Flavio Loureiro Chaves, op. cit., p. 34.

"estou hoje convencido de que Erico Veríssimo deve menos a Aldous

a tradução, seja como revisor ou

eu publicara em 1935a falar nele (é curioso) a propósito dum livro que

de província", relembra: "... [em 1933] eu mesmo comecei a traduzir com

"nunca neguei ou

mesmo como tradutor. Nesse sentido, outras conexões fazem-se notar. Em

amor o Point Counterpoint. O livro foi lançado no Brasil, a crítica começou

eu havia imitado o

cruzados, é curioso

sua atividade

bem antes, portanto, de ser empregada por Huxley.40

Ainda sobre a suposta "imitação" de Huxley em Caminhos

[Caminhos Cruzados] e em que todos viam, com razão, influência da

influências parece estar inegavelmente relacionada a



precisamente a sua extensa leitura da obra de Sinclair Lewis, cuja técnica

de compor a sátira social e a tipificação de caracteres o havia fascinado,

americano para Coleção Nobel: Babbit (traduzido por Leonel Vallandro), O

figurão (traduçao de José Geraldo Vieira) e Dr. Arrowsmith e Rua Principal

(ambos traduzidos por Juvenal Jacinto). Sobre Caminhos Cruzados

reconheceu o crítico Massaud Moisés:

modernas ou talhadas nos moldes de Babbit, conhecida figura do romance

homónimo de Sinclair Lewis, mas um Babbit subdesenvolvido, como Leitão

Leiria"42.

Com relaçao a John dos Passos, escritor americano de origem

emprego da simultaneidade,

da linguagem cinematográfica,

personagens, sobretudo em sua trilogia em tomo da degeneração do sonho

The big money (1936)

—, forte referência de leitura para Erico Veríssimo. Cabe lembrar que os

dois escritores partilharam uma longa amizade pessoal: conheceram-se

extensa correspondência, hoje reunida

Veríssimo (ALEV), em Porto Alegre.

Até um certo período, o contato pessoal e a correspondência que Erico

Veríssimo manteve com escritores estrangeiros podiam ser atribuídos a seu

papel de editor. Alguns desses encontros são concretizados nas viagens aos

Estados Unidos, tendo sido relatados com detalhes em seu livro Gato preto em
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42 Massaud Moisés. História da literatura brasileira: modernismo. São Paulo, Cultrix, 1989,
p. 236.

nos anos 40, quando Veríssimo foi dar aulas nos EUA e mantiveram uma

americano — The 42nd paralell (1930), 1919 (1932) e

portuguesa, pode-se dizer que foi pródigo no

"As personagens também sao

no Arquivo Literário de Erico

a sugerir alguns romances do escritor norte-que levou Veríssimo

da forma de associaçao entre as



próprio Erico havia traduzido Navios - e de como eles singraram os sete mares

traduzidos e editados pela Globo), Robert Nathan (cujo Retrato de Jennie Erico

traduz em 1947), Thomton Wilder (autor de O céu é meu destino, na tradução

de Rolmes Barbosa), Thomas Maim (cujas excelentes traduções de Herbert

Caro a Globo viria a publicar), James Hilton (autor de Adeus, Mr. Chips e Nao

estamos sós, ambos traduzidos por Erico Veríssimo,

publicados pela Globo), Somerset Maugham e Aldous Huxley.

livro emoldurado pela

admiração confessa de Erico verissimo, e o longo diálogo travado pelos

dois escritores vem descrito com vivacidade e minúcia. Embora ambos

acaba voltando-se às questões literárias: por exemplo, quando Maugham

parece concordar com Verissimo acerca da afinidade com um estilo de

escrita mais voltado à coloquialidade. Diz Erico: "— Alguns críticos da

minha terra votam um certo desprezo por quem escreve com clareza. Têm

uma tendência de associar a idéia de limpidez à da superficialidade". Ao

escritores que exigem do leitor um esforço para compreender o que querem

dizer. Veja os grandes filósofos que a humanidade conheceu... Eles nos

mostram que é possível exprimir com limpidez as reflexões mais sutis".

alcance dessa clareza almejada pelo escritor. Foram mais de duas dezenas

de livros, sempre bem sucedidos em termos de vendagem e de aceitação

pelo público. Sobre
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campo de neve, de 1941. São encontros com Hendrik Van Loon (de quem o

o êxito editorial de Maugham para a Globo, comenta

conversem sobre os mais variados assuntos - de política a netos-, o foco

em 1936), Pearl S. Buck (que teve ao menos uma dúzia de seus livros

Os romances de Maugham publicados pela Globo confirmam o

e de outros títulos

que Maugham complementa: Nunca tive muita paciência com os

O encontro com Maugham aparece no



Veríssimo:

acidentada) publicou-se do mesmo Maugham um livro de contos bastante

menor, The trembling of a leaf (Contos dos Mares do Sul}. E vieram outros.

Todos que W. S. M. escreveu, creio, menos as peças de teatro".43

Ao exercer suas funções na Editora Globo, Erico manteve também

inúmeros contatos via carta com escritores que a editora pensava em

traduzir ou que já eram publicados e tinham outras obras de interesse de

brasileiro escreve após terem se encontrado na América:

Porto Alegre, November, 2/'*h, 1941.

Dear Mr. Huxley,
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I don't hope you remember me, but I had the pleasure of

calling on you, last April, with Mr. André Le Vaux.

I am anxious to get in touch with your literary agent, in

order to purchase for livraria do Globo - your publishers

in Brazil - the Portuguese rights on Grey Eminence.

Please let me know who is handling those rights. As I

have told you, we have published here Pcdnt Counter

Point, Brave New World, Eyeless in Gaza and After many

a summer.
Now I am asking you a personal favour. Would you be so

kfnd as to give me permission to translate into

Portuguese and to publish in Brazil your essay on

Pascal? I assure you that I have no commercial

purposes. If you agree with my proposition, please write

me a note.

seu editor. Um desses escritores foi Aldous Huxley, para quem o autor

"antes de lançar Servidão Humana (a traduçao foi lenta e

43 Erico Veríssimo. Um certo Henrique Bertaso. Porto Alegre: Globo, 1972, p.46. A tradução
de Servidão humana foi feita por Antonio Barata e a de Contos dos Mares do Sul por Leonel
Vallandro.



O encontro referido por Veríssimo na carta acontecera meses antes,

quando esteve nos Estados Unidos em sua primeira temporada naquele

país. Ao relatá-lo em Gato preto em campo de neve, Veríssimo faz uma

crítico das principais obras de Huxley. Sobreespécie de resumo

Contraponto, diz ele:
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My regards to Mrs. Huxley,

Yours veiy faithfully,

Erico Veríssimo44

44 Prezado Sr. Huxley,
Não espero que se lembre de mim, mas tive o prazer de visitá-lo em abril último com o Sr.
André Le Vaux.
Estou ansioso para entrar em contato com seu agente literário com o objetivo de adquirir
para a Livraria do Globo — seus editores no Brasil — os direitos em português da obra Grey
Eminence (Eminência parda). Por favor, me informe quem detém esses direitos. Como lhe
havia dito, publicamos aqui Point Counter point (Contraponto), Brave new world (Admirável
mundo novo), Eyeless in Goza (Sem olhos em Goza).
Agora lhe peço um favor pessoal: o Sr. faria a gentileza de me dar permissão de traduzir
para o português e publicar no Brasil o seu ensaio sobre Pascal? Garanto-lhe que não tenho
interesses comerciais. Se concordar com minha proposta, por favor escreva-me.
Estou enviando-lhe, por correspondência simples, uma cópia de meu livro sobre os Estados
Unidos. Há nele um capítulo sobre nosso encontro na Califórnia.
Lembranças à Sra. Huxley.
Atenciosamente,
Erico Veríssimo
(Carta pertencente ao ALEV - Acervo Literário de Erico Veríssimo). Tradução minha.

Em Contraponto, Aldous Huxley - que, na opinião de

David Daiche, é um romântico frustrado que chegou à

amarga conclusão de que a vida, afinal de contas, nâo é

toda "luar e rosas" - dâ forma de romance ao seu

descontentamento ante a sociedade contemporânea de

Londres. O bicho-tutu das convenções e dos valores da

era vitoriana havia perdido seu prestígio. O que havia

agora era a boa liberdade moderna, o desprezo do

convencionalismo. Mas essa liberdade - concluiu o

romancista - não levava também a coisa alguma Dava

apenas lugar a uma sociedade cínica que o escritor

I am sending you by ordinaiy mail a copy of my book on

the U.S. It includes a chapter on our meeting in

Califórnia.



descrevia também com cinismo e com um senso de

sem
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45 Erico Veríssimo. Gato preto em campo de neve. Porto Alegre: Globo, 1956, p. 523-24.

com o

sátira que na literatura inglesa talvez só encontre par

em Swift. O mundo de Contraponto se me afigura um

trem em corrida desabalada para o abismo. Enquanto

ele se precipita sem maquinista e sem esperança, seus

passageiros dum modo geral preocupam-se

minuto que passa, satisfazem seus apetites,

policiamento e sem escrúpulos de consciência, dizem

bons mots e entregam-se aos amores promíscuos. Entre

eles há os que, como Everard Webley, acreditam em que

um ismo possa livrar o trem do desastre final. E os como

o velho Tantamount, passam o tempo a dissecar rãs e a

brincar de ciência, esquecidos do perigo. Os passageiros

de segunda classe, como Illidge, odeiam as da primeira.

De todos talvez só se salve Mark Rampion, com sua fé

na natureza humana, com seu a ámalismo tocado de

uma poesia profética. O autor viaja na pele de Philip

Quarles, o intelectual puro, o inadaptado, o homem que

observa e que, como o Edouard, de Gide, mantém um

diário. Ele vê a vida e os companheiros de viagem em

termos puramente de intelecto, mas por outro lado é

uma criatura "inteligente a ponto de se tomar quase

humana". E o trem se precipita irremediavelmente para

o seu fim...

Mas eis que de repente Philip Quarles ou, melhor,

Aldous Huxley salta do carro, com uma bandeira

vermelha, posta-se no meio da linha e começa a fazer

sinais para a doida locomotiva, anunciando o perigo.

O cínico, irónico e quase inumano escritor de

Contraponto, que tratava suas personagens como um

cientista desligado disseca uma rã ou injeta micróbios

mima cobaia, assume uma atitude menos fria e mais

tema para com a vida. Philip Quarles se humaniza45.



A partir da bela imagem do trem que corre desgovernado em direção

ao abismo, repleto de passageiros que vivem dramas semelhantes mas

paralelos, Erico Veríssimo demonstra uma percuciente compreensão da

estrutura interna de construção do romance de Huxley. O trem, forma

romance enquanto forma

totalizaçao da experiência moderna, que só pode ser obtida por meio de

sociedade moderna apresenta uma complexidade social e humana feita de

caminhos permanentemente cruzados, tanto nas relações existentes na

Além disso, a imagem do romancista como um ensaísta filosófico,

sobre Huxley:
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mesma classe social quanto naquelas presentes entre diferentes classes.

Neto do grande naturalista Thomas H. Huxley,

Aldous Huxley tem a paixão da ciência. Mas o sangue de

Matthew Arnold, o poeta, corre também em suas veias,

de sorte que a vida literária de Aldous Huxley tem sido

de certo modo uma tentativa de conciliação harmoniosa

entre ciência e poesia.

A cena inicial de Contraponto é puro romance à

melhor maneira de Dostoievsky ou Balzac. Mas de

repente vovô Huxley surge com suas suíças ríspidas e

guia a mão de Aldous nesta passagem referente à

gravidez de Marjorie: "Algo que tinha sido uma célula

única, um grupo de células, um saquinho de tecidos,

uma espécie de verme, um peixe em potência, com

guelras, agitava-se-lhe no ventre e um dia viria a ser um

homem..." Neste momento compareceu o velo Arnold

para acrescentar: "... - Homem adulto que sofre e goza,

moderna de transporte, é compatível com o

que oscila entre ciência e literatura, reaparece em outro texto de Erico

um processo cada vez mais intrincado de simultaneidade narrativa. A

moderna de narrar. O romance, enquanto forma, aspira a um desejo de



Os comentários acima demonstram mais uma vez uma leitura

crítica e consciente do processo de construção literária de Huxley por parte

de seu tradutor brasileiro. Acredita-se que a longa convivência ("a melhor

parte de um ano") com Contraponto, advinda do processo de sua traduçao,

certa mente está em conexão direta com o domínio amplo da obra, tanto do

seu nível formal mais profundo (a técnica contrapontística e simultaneísta

conteudístico (o desejo de

contaminar a forma romanesca com o ensaísmo de natureza filosófico-

científico).

O processo de compreensão, que passa pelo de tradução e que, em

última instância,

selecionar criticamente elementos que virão a compor

particular, ou seja: Erico Veríssimo dialoga como leitor, tradutor e escritor

com Huxley, o que demonstra a importância do processo tradutório em

insere num movimento bastante próprio da cultura brasileira em geral. A

46 Erico Veríssimo. As mãos de meu filho. Porto Alegre: Meridiano, 1942, p. 96-97.
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gestados em outro contexto e em outra tradição literária. Tal fenômeno se

de narrar) quanto do plano mais expressivo e

que ama e odeia, que pensa, recorda e imagina". E

depois os dois fantasmas seguirão de mãos dadas: "E o

que tinha sido uma ampola gelatinosa dentro de seu

corpo inventaria mais tarde um deus e o adoraria; o que

tinha sido uma espécie de peixe haveria de criar e, tendo

criado, se transformaria no campo de batalha do conflito

entre o bem e o mal; o que tinha vivido obscuramente

dentro de seu corpo como um verme parasita haveria de

olhar para as estrelas, escutar música e ler poesia."46

a sua poética

expressivas e

seu processo criativo. Isto o possibilita adaptar às suas necessidades

é uma interpretação, permite ao escritor/tradutor

ao contexto social brasileiro técnicas e procedimentos



partir de um núcleo comum de técnicas, os dois escritores encontram

soluçoes idiossincráticas, adequadas ao universo referencial de cada um.

Sobre a inserção de Erico Verissimo na tradição literária brasileira,

Flavio Loureiro Chaves comenta:

subverter romancea

Em alguns de seus textos de cunho ensaístico, Erico Verissimo

explicita sua consciência sobre a carpintaria do romance moderno, na sua

relação direta com os modos de representação cada vez mais complexos
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47 Flavio Loureiro Chaves, op. cit, p. 34.

Considero da maior importância a perspectiva proposta

por Hélio Pólvora ao fazer o balanço da contribuição de

Erico Verissimo. Afirma ele: "Numa época, pois, em que

a formação intelectual brasileira ainda dependia em

grande parte das letras francesas, e quando nosso

romance espelhava o modelo do romance francês, Erico

Verissimo ofereceu uma abertura para a novelística

inglesa. Com ele chegou-nos pela ficção norte-americana

- a de 1930 e decénios seguintes - e pelo racionalismo

da ficção inglesa, isto é, o romance como debate de

idéias, comprometido igualmente com as técnicas mais

avançadas de narração. Erico Verissimo utilizou-as.

Introduzindo-as em seus romances, contibuiu para

linearidade. O romance brasileiro

enriqueceu-se com a transposição de processos que se

ajustavam melhor à ficção urbana". Aliás, creio que sob

esta perspectiva meridianamente clara deveria ser

interpretada a influência de Aldous Huxley sobre Erico

Verissimo no caso de Caminhos cruzados. Ele sempre

esteve longe de haver feito uma "cópia" do Contraponto.

O que colheu aí foi a técnica da simultaneidade, pouco

usual e até desconhecida pela maioria dos romancistas

brasileiros da época, mas que

património comum de todo

continuando a sê-lo até os nossos dias47.

a essa altura já era

o realismo europeu,



sociais de seu tempo. Muito dessa

consciência advém de seu trabalho de conselheiro editorial a quem cabia,

dentre outras atribuições, sugerir obras a serem traduzidas. Tais reflexões

são explicitadas a partir de um questionamento:
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48 Erico Veríssimo. As mãos de meu filho. Porto Alegre: Meridiano, 1942, p. 125-26.

exigidos pelas relações humanas e

e no

Por que insistir no velho método segundo o qual

deve existir uma intriga principal, uma ou duas

personagens centrais e o resto - almas e fatos - apenas

complementos acidentais?

Foi quando li Contraponto, de Aldous Huxley, livro

que mais tarde vim a traduzir. Ali estava uma técnica a

ser aproveitada. Huxley se inspirara evidentemente nos

métodos usados um ou dois anos antes por André Gide

em Os moedeiros falsos. Já John dos Passos recorrera

ao mesmo artifício para construir o seu Manhattan

Transfer. E muito antes de todos eles, Somerset

Maugham empregara-o numa novela fracassada - Merry-

go-round.

Em Caminhos cruzados usei conscientemente

desse processo, que antes de ser de Huxley, de Gide, de

dos Passos e de Maugham, é da vida. Nesse romance

levei ao extremo a preocupação de fazer que o autor não

aparecesse nunca para comentar fatos e personagens.

Ele se denuncia apenas (e isso é sempre inevitável) na

escolha dos ângulos, dos tipos e das histórias, na

disposição das cenas e no jogo dos contrastes. O

resultado foi um livro um pouco frio e cínico. Acusaram-

no de amoral, de dissolvente e até de comunista. Quanto

a essa última acusação quem com mais acerto a debateu

foi o brilhante Paulo Arinos ao afirmar em magnífico

artigo que em Caminhos cruzados o que parecia

tendência bolchevista nada mais era que o despontar de

"sentimentos de velho e surrado cristianismo". De resto,

acho que antes de qualquer ismo político ou filosófico o

que hã são problemas sociais que urge resolver48.



Essas declarações de Erico Veríssimo sugerem a importância da

tradução no seu processo de criação e o especial relevo que a obra de

Huxley exerceu sobre ele. No entanto, mais uma vez fica claro que o

diálogo não é cópia, e que o escritor brasileiro buscava no repertório

internacional técnicas e procedimentos sem se esquecer da realidade

social particular que desejava representar. Traduzir e escrever ficção

podem ser entendidas, pois, como atividades essencialmente criticas. Em

"Confissões de um romancista", palestra proferida em 1938, Erico dá outro

exemplo de consciência quanto a suas heranças literárias particulares:

me
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e um novo

a história de meuSe eu quisesse resumir

aprendizado de ficcionista, diria que:

— Anatole France me deu a paixão da clareza.

— Bemard Shaw a tendência para a sátira e para a

irreverência.

— Katherine Mansfield atenuou essa tendência,

levando-me a assumir uma atitude mais tema e

compreensiva para com as criaturas e as coisas.

— Ibsen me despertou a paixão por certos

problemas da alma e da sociedade humana, e me deu

preciosas lições sobre o diálogo.

— Aldous Huxley me ensinou alguns segredos da

carpintaria do romance e um novo caminho para a

análise dos caracteres.

— Somerset Maugham fortaleceu a minha fé na

ficção, na profissão de escritor e me convenceu da

necessidade de não perder de vista as sólidas e

repousadas linhas clássicas na construção do romance.

Não posso esquecer a contribuição de Machado de

Assis, Eça de Queirós, Zola, Dickens, Flaubert e muitos

escritores modernos, principalmente os ingleses.



Esse inventário joga luz sobre o lugar de Erico Veríssimo na

renovaçao do romance brasileiro. Como escritor e tradutor, promoveu a

incorporação de um repertório técnico e expressivo da melhor qualidade e

característico da literatura moderna estrangeira, o que é ressaltado na

gama de títulos da Coleção Nobel que ele idealizou quando esteve à frente

de suas funções de tradutor e conselheiro literário da Globo. Portanto,

tem-se de novo aqui reafirmada a via de mão dupla entre tradução e

produtivo do autor de Caminhos

cruzados.

interesse particular de Erico,

transformou-se num autor muito traduzido e lido no Brasil num certo

que inúmeras vezes o fez figurar nas páginas da Revista do Globo, ora

divulgação publicitária que a editora veiculava em tomo de seus livros por

ela editados. Além de Contraponto,

três graças (trad. Mário Quintana), Ronda grotesca (trad. Moácyr Wemeck

O tempo deve

Silva).

49 id. Ibid., p. 127.
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por meio de resenhas críticas sobre sua obra, e mesmo nos textos de

Que técnica deve o romancista empregar? Qual a

melhor? Todas são boas uma vez que sirvam os

propósitos do romancista49.

de Castro), Sem olhos em Gaza (trad. V. de Miranda Reis), e

seguintes títulos: Admirável mundo novo (trad. Vidal de Oliveira), Duas ou

Huxley, embora inicialmente um

parar e Também o cisne morre (ambos traduzidos por Paulo Moreira da

a Globo traduziu de Huxley os

período, tendo encontrado uma excepcional recepção junto ao público, o

criaçao, estabelecida no processo

como colaborador (com a tradução de alguns artigos e ensaios seus), ora



Como se sabe, a publicação de Contraponto é de 1934. A de

Caminhos cruzados é de 1935. A proximidade entre as obras leva a crer

que tradução e criaçao literária foram quase simultâneas e se alimentaram

uma da outra, a ponto de causar uma polêmica em tomo da possível

semelhança entre as obras.

Inicialmente,

semelhanças, no entanto, à medida em que a comparação se tomava mais

aprofundada, notavam-se as diferenças relevantes entre os dois livros,

procedimentos do romancista inglês por parte do escritor brasileiro.

Portanto, a leitura, a tradução e a criaçao são aspectos que,

reunidos, compõem a atuação de Erico Veríssimo

assimilaçao particular, vivido intensamente

não só. Há que se mencionar também o caso de Katherine Mansfield, cuja

obra exerceu um grande fascínio sobre Erico Veríssimo e foi por ele

traduzida e amplamente estudada. Essa outra assimilação via traduçao

será matéria do próximo capítulo.
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no exemplo de Huxley. Mas

em seu tempo. São

a existência dea crítica percebeu foio que

não direta dosindícios de que houve uma assimilação crítica e

atividades que dialogam criticamente entre si, num processo de



Capítulo 3

3.1. “Uma obra de rara beleza e emoção”1.

Em 1940, a Globo publica, pela Coleção Nobel, o livro Felicidade

obra alcançaVeríssimo,EricoTraduzidaMansfield. umapor

surpreendente êxito, e recebe uma segunda tiragem ainda naquele ano. A

Revista do Globo de 26/10/1940 traz a seguinte nota a respeito, na seção

1 Frase extraída do texto de apresentação de Felicidade, publicado em orelhas e quartas
capas de volumes da Coleção Nobel, nos anos 40.

O TRADUTOR DIANTE DO ESPELHO: ERICO VERÍSSIMO E O

FANTASMA DA TRADUÇÃO

Felicidade

Ao publicar a tradução do livro de contos de

Katherine Mansfield, Felicidade (Bliss), a Livraria do

Globo não esperava pudesse essa encantadora obra

obter o sucesso que vem alcançando no Brasil. Katherine

Mansfield, pode-se dizer, constitui um caso à parte na

literatura universal; seus contos, fugindo à técnica usual

e embebidos de uma poesia diferente, revolucionaram

toda a arte novelística inglesa. Hoje, já entre os próprios

escritores brasileiros, encontramos inúmeros que

procuram seguir a maneira de escrever inaugurada pela

famosa autora de The Garden Party. E talvez tenha sido

por isso que o nosso público, já compreendendo a

grandiosidade da obra dessa escritora, tenha-a elegido

como sua favorita, em se tratando de literatura, até certo

ponto, leve e amena.. Há muita gente que confessa não

entender Katherine Mansfield. Mas é seu esposo, John

“Escritores e livros”:

(Bliss, no original inglês), reunião de contos da escritora Katherine



eu

Traduzir Bliss foi tarefa das mais demoradas para Erico Veríssimo,

romancista Lúcio

Cardoso: junto a carta datada de 27/09/37, o escritor carioca lhe envia,

emprestado, o seu exemplar francês do livro de Mansfield, desejando ao

amigo boa sorte na finalização dos trabalhos de tradução da obra (“Aí vai

finalmente o Felicité (...) espero que consiga resolver as dúvidas, com o

Katherine Mansfield que segue.”2).

trabalho de cotejo e revisão da tradução deve ter levado ao menos dois

de que a tradução de Felicidade foi bem mais prolongada do que se poderia

lançamento na quarta capa de alguns volumes da Coleção Nobel em 1936,

94

2 Carta publicada no suplemento “Mais!”, número especial dedicado aos 90 anos do
nascimento de Erico Veríssimo (FoZha de S. Paulo, 01/01/95).

anos para ser concluído, até a sua publicação em 1940. Um outro indício

Sendo assim, pela época em que foi feito o empréstimo do livro, o

“Entender

tendo-o levado, inclusive, ao cuidado de cotejar sua tradução com a

francesa, como atesta sua correspondência com o

prever é o fato de o livro de Mansfield aparecer anunciado como

Middleton Murry, quem explica esse fato:

Katherine Mansfield - diz ele - é uma questão de

sensibilidade, porque ela não nos deixou mais do que

novelas que nos dão uma clara visão do tumulto de sua

breve existência, novelas que eu classifico de

‘encantadoras’, pois que me contam das ânsias, dúvidas,

breves intervalos de prazer e largos parêntesis de

desalento da vida de uma mulher que viveu sequiosa de

metas inatingíveis, deslumbrada por um grande ideal de

luz e pureza”.

Felicidade, cuja primeira edição de 3000 volumes

já se encontra esgotada, será reeditada ainda este mês,

para ingressar no seu sexto milheiro.



quando, na verdade, só viria a ser publicado alguns anos mais tarde3. O

próprio Erico não parecia estar muito certo das datas, como mostra um

comentário seu sobre a Nobel: “traduzi com amor para essa coleção o Bliss

{Felicidade) de Katherine Mansfield, lá pelos idos e vividos de 1937”4.

Por volta de 1970, a Nova Fronteira compra da Globo os direitos de

publicação de Felicidade e lança uma edição que, segundo Erico Veríssimo,

nao foi das mais criteriosas, pois segundo ele, “cometeu a injustiça - pobre

Kathy! - de imprimir na capa dos volumes o nome do tradutor em letras

maiores que as do nome da autora”5. Além de tal “deslize”, a referida edição

aparece sem a data de publicação.

forte identificação literária do escritor/tradutor pela obra da autora,

apontada, dentre outras leituras, como inspiração para compor o seu

bastante popular Clarissa:
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Em 1933 publiquei Clarissa, a história duma

menina de treze anos que amanhece para a vida. É uma

novela praticamente sem intriga, do tipo “fatia de vida”.

(Eu aprendera boas Eções com Katherine Mansfield, cujo

Bliss viria a traduzir mais tarde). Creio, porém, que

nesse segundo livro meu - coleção de cenas em aquarela

em tomo da vida cotidiana - havia algumas ressonâncias

da Clara d’ Ellebeuse, de Francis Jammes, leitura ainda

dos tempos da farmácia6.

evidencia quanto à traduçao desse livro de contos por Erico Veríssimo é a

3 O pequeno texto de apresentação de Felicidade na referida quarta capa, que também
anunciava os novos títulos da Coleção Nobel, Tufão de Joseph Conrad e Os silêncios do
Cel. Bramble de André Maurois, dizia o seguinte: “FELICIDADE: um punhado de novelas
da escritora mais exquisita e delicada que a Inglaterra jamais produziu. H. G. Wells
considera Katherine Mansfield uma contista hors concours. Tradução de Erico Verissimo”.
4 Um certo Henrique Bertaso. Porto Alegre, Globo, 1973, p.43.
5 Id. Ibid., p. 43.
5 Erico Verissimo. Solo de Clarineta - vol. 1. Porto Alegre, Globo, 1972, p. 253-254.

Afora o seu singular percurso editorial, outro aspecto que se



KATHERINE MANSFIELD

I

Fig. 6 - Reedição de Felicidade, pela Editora Nova Fronteira, anos 70.
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Além de Erico Veríssimo, muitos outros leitores, e mesmo alguns

escritores brasileiros, foram seduzidos pela literatura de Katherine

Mansfíeld. A crítica literária Lúcia Miguel-Pereira certa vez referiu-se à

escritora como “essa diáfana inglesinha tuberculosa, cuja obra enterneceu

o mundo que lê de uma suave emoção”7. É interessante lembrar que a obra

de Mansfíeld emocionou também uma escritora como Clarice Lispector, de

feição tao diferenciada em relaçao a Erico8.

Embora ucraniana de ascendência judaica, quando questionada

sobre suas origens, Clarice sempre demonstrou grande apego pelo Brasil e

estrangeiras, “responsáveis, em parte, por fazê-la depreender e decodificar

abstrato, misterioso - propulsor, aliás, de sua matéria

ficcional”9. Uma dessas obras foi, justamente, um certo livro de Mansfíeld,

que Clarice veio a conhecer ainda adolescente:
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(...) aos quinze anos, com o primeiro dinheiro ganho com

o trabalho meu, entrei altiva porque tinha dinheiro,

numa livraria, que me pareceu o mundo onde eu gostaria

de morar. Folheei quase todos os livros dos balcões, lia

algumas linhas e passava para outro. E, de repente, um

dos livros que abri continha frases tão diferentes que

fiquei lendo, presa, ali mesmo. Emocionada, eu pensava:

7 Lucia Miguel-Pereira. "O perigo dos fundos de gaveta" in A leitora e seus personagens. Rio
de Janeiro: Graphia, 1992, p.247-248.
8 Clarice e Erico conheceram-se nos EUA, e a partir de então mantiveram estreitos laços de
amizade - durante anos, Clarice trocou cartas com a esposa de Erico, Mafalda. Em 1973,
em sua coluna do Jornal do Brasil, Clarice escreve um "Bilhete a Erico Veríssimo": "Não
concordo com o que você disse: 'Desculpem, mas não sou profundo'. Você éprofundamente
humano - e que mais se pode querer de uma pessoa? Você tem grandeza de espírito. Um
beijo para você, Erico".("Uma tarde plena", Jornal do Brasil, 06/01/1973). Em 1967, a
escritora havia realizado uma entrevista com Veríssimo, publicada na revista Manchete,
sob o título "Não sou profundo Espero que me desculpem". Ver Erico Veríssimo. A
liberdade de escrever - entrevistas sobre literatura e poética. Porto Alegre: Globo, 1999.
9 Ver Ricardo lanacce. A leitora Clarice Lispector. São Paulo, Edusp, 2001, p. 57-58. Este
estudo traz um capítulo em que são feitas aproximações entre a literatura de Clarice e a
obra de Katherine Mansfíeld, notadamente entre os contos “Amor” e “Bliss”.

pela língua portuguesa, na qual se alfabetizou e leu obras nacionais e

o mundo



As tais “frases diferentes”, que tanto chamaram a atençao da jovem

Clarice, estavam, pois, na tradução feita por Erico Veríssimo, que, cabe

assinalar, úniconão Brasil. Mais

recentemente, outros tradutores também se ocuparam da obra da autora,

coletânea Aula de Canto (1985)11; Luíza Lobo, que traduziu Felicidade

(1990) e A festa ao ar livre (1993)12; a poeta Ana Cristina Cesar, que

realizou um belo trabalho de traduçao comentada do conto

Julieta Cupertino, que traduziu os volumes Felicidade (1992), Je ne parle

pas français (1994), Diários e Cartas (1996), A Festa (1997), Numa pensão

alema (1998) e Aula de canto (1999)14.

O interesse pela obra de Katherine Mansfield tem atravessado

décadas e gerações, e sua literatura permite colocá-la ao lado de outros

considerava o maior nome de contista em língua inglesa, e D. H. Lawrence,

que dizia inspirar-se nela, comparando-a a Charles Dickens. A crítica,
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mas esse livro sou eu! E, contendo um estremecimento

de profunda emoção, comprei-o. Só depois vim a saber

que a autora não era anónima, sendo, ao contrário,

considerada um dos melhores escritores de sua época:

Katherine Mansfield.10

10 Esta e outras leituras são tratadas por Clarice na crónica “O primeiro livro de cada uma
de minhas vidas”, escrita para o Jornal do Brasil de 24 de fevereiro de 1973. Ver Clarice
Lispector, A descoberta do mundo. Rio de Janeiro, Rocco, 1999, p. 452-453.
11 Pela Editora Global, na Coleção Histórias Inesquecíveis.
12 Ambos publicados pela Ediouro.
13 O referido trabalho constitui-se na dissertação de mestrado de Ana Cristina, “O conto
Bliss, anotado”, apresentada na Universidade de Essex, em 1981, e publicada nos volumes
póstumos que reúnem a obra ensaística da autora: Escritos da Inglaterra (São Paulo:
Brasiliense, 1988) e Crítica e tradução (São Paulo: Ática, 1999).
14 Todos publicados pela Editora Revan, do Rio de Janeiro. Uma curiosidade acerca da
tradutora: Julieta Cupertino reside em Uberlândia-MG, e começou a traduzir aos 83 anos,
em 1990. Desde então, tem desenvolvido intensa atividade: além de Katherine Mansfield,
traduziu obras de Joseph Conrad, dentre elas Lord Jim, para a mesma editora.

dentre eles Edla Van Steen e Eduardo Brandao, que traduziram juntos a

“Bliss”13, e

importantes escritores do século XX, tais como Virgínia Woolf, que a

foi o a traduzir Mansfield no



porém, aponta Tchecov como a grande influência literária da escritora, pela

matriz das histórias de ambos ser o cotidiano de pessoas comuns,

examinado com inigualável profundidade psicológica.

Embora assinalada com recorrência, tal filiaçao literária não é vista

com unamidade pelos críticos, como observa Otto Maria Carpeaux sobre os

contos desses dois autores:

Ambos argutos observadores do ambiente em que viveram, os dois

autores caracterizam-se por traços bastante distintos. Ainda segundo

Carpeaux, há de fato uma inegável distância entre o escritor russo, espécie

de historiador realista da decadência burguesa, visto por alguns como

poeta em prosa, e
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Katherine Mansfield, e daí começa a história do conto

moderno, do “conto sem enredo”. Mas a filiação é, apesar

de tudo, algo duvidosa. É verdade que no diário de

Katherine Mansfield se lêem observações muito finas a

propósito da arte de Tchecov; mas a prática não está de

acordo com a teoria. Falando de Tchecov, a contista neo-

zelandeza antes se caracteriza a si mesma;

comparação sem preconceito não encontrará muita

semelhança entre as miniaturas algo proustianas de

Miss Mansfield e aqueles instantâneos da vida russa.15

e uma

a "diáfana" escritora, cujo traço marcante é uma

Contos assim náo precisam de “acontecimentos”, nem

sequer precisam de enredo: está substituído por uma

visão instantânea, uma impressão por assim dizer

atmosférica, que já é, em miniatura, uma visão completa

da vida. Assim entendeu Tchecov. Assim o entendeu

15 Otto Maria Carpeaux, Ensaios Reunidos - v. 1, Rio de Janeiro, UniverCidade &
Topbooks, 1999, p. 485. O crítico cita também o que Mansfield teria dito a propósito da
semelhança entre a sua literatura e a de Tchecov: “God forgive me for my impertinence.” Id.
Ibid., p. 800.



literatura de atmosfera, uma escrita no mais das vezes melancólica, ou

mesmo triste, como parece ter sido sua própria existência.

Nascida na Nova Zelândia em 1888, Katherine Mansfield viveu na

Inglaterra entre 1903 e 1906 e, de volta ao país natal, iniciou sua carreira

literária aos 18 anos. Aos 20, resolveu retomar à Inglaterra, país que

serviu de ambientação a boa parte de seus contos (ela definia a paisagem

seguinte, faz e desfaz, num mesmo dia, um casamento, fica grávida de um

outro relacionamento e sofre um aborto. De saúde frágil, intemou-se

algumas vezes em sanatórios para tuberculosos na França e na Suíça,

locais de onde escreveu parte de suas cartas, publicadas postumamente. A

escritora morreu aos 34 anos, em 1923. Bliss and other stories (1921) e The

Garden Party and other stories (1922) sao seus livros mais conhecidos,

ambos reuniões de contos em que estão presentes os traços marcantes da

intimista,atmosferamonólogos interiores,

observação minuciosa e por vezes irónica do universo feminino.

cujaSobre

melodramático, o escritor e crítico Cristopher Isherwood já disse que

originalidade

muitas vezes buscam episódios de sua vida real nas histórias que criou.

Essa chave para a compreensão da literatura de Mansfield, em que vida e

ficção se confundem, parece também ter sido aquela utilizada por seu leitor
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16, levando a leituras que

“ocupa lugar de destaque entre os escritores modernos que primam pela

16 Apud Ana Cristina Cesar, op. cit., p. 12-13.

e tradutor Erico Veríssimo. O longo processo de tradução do volume de

constituem uma única e indivisível composição”

e subjetividade e, em seu caso, ficção e autobiografia

inglesa como “um jardim longínquo, visto pelas janelas da alma”). No ano

literatura mansfieldiana:

a autora, existência foi um verdadeiro roteiro



contos de Mansfield levou o escritor brasileiro a produzir um texto ficcional

em que tal experiência - literária, mas também existencial - é tematizada,

como será visto a seguir.

Conversa com o fantasma de K. Mansfield17

Erico Veríssimo
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17 In Erico Veríssimo. As mãos de meu filho. Porto Alegre: Meridiano, 1942, p. 57-68.

ERA tarde da noite e Feliciano, cansado, lutava com a tradução
do "Prelude”de Katherine Mansfield. A seu lado o Anjo-da-Guarda

cochilava, atirado em cima duma poltrona. (O Anjo-da-Guarda dos
tradutores costuma cochilar com frequência nas horas de
expediente...). Enquanto o amigo trabalhava, gostava ele de ficar
ali sentado, a ver gravuras de revistas antigas. Era um velho anjo
gordo, bondoso, e um tanto desiludido dos homens e do mundo.

Fôra guarda-costas dum general revolucionário (degolado por
ocasião de um de seus imperdoáveis cochilos), dum sábio
distraído e dum fiscal do imposto-de-consumo. Estava já
aborrecido do ofício e sonhava com uma merecida aposentadoria

que lhe permitisse ir viver num sítio retirado da cidade, em
companhia de suas flores, de suas galinhas e de suas memórias...

A janela do gabinete de Feliciano dava para um terreno
baldio de onde vinham os sons duma coral de sapos. O rádio

tocava em surdina um "blue"gemebundo. Houve um instante em
que o Anjo abriu os olhos e sua atenção sonolenta se dividiu entre

o jazz e a saparia.
Quando não tinha mais com quem conversar, Feliciano

costumava dirigir-se ao Anjo, se bem que o achasse muito
antiquado de gosto e de ideias, e pouquíssimo interessado em

arte e literatura.
Acabo de fazer uma descoberta para mim muito importante,

— declarou o escritor.
Nas pálpebras do Anjo o sono pesava toneladas.

— Sim?
— Creio ter encontrado a chave do segredo de Katherine

Mansfield no que diz respeito aos homens...
O velho soltou um bocejo cantado.

— Sim?
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— Em "Prelúdio" a Mansfie/d narra cenas de sua infância em

Nova Zelândia...
Lá estava o Anjo a cochilar... Feliciano sentiu-se mais só do

que nunca. Como um banhista que pula na plancha e depois se
precipita num salto ornamental, mergulhando na água da piscina,
ele fez a sua cadeira girar espetacularmente e mergulhou de

ponta-cabeça no silêncio.
— Bem... fez o outro. — Vou dormir... Boa noite!
E se foi. Os sapos continuavam a coaxar. A noite estava

morna e sentia-se no ar um vago prenúncio de tempestade. Noite

boa para acontecer alguma coisa de extraordinário — refletiu
Feliciano.

De súbito voltou-se com a misteriosa consciência de que

havia uma presença estranha naquele gabinete.

Quem era que estava sentado na sua frente, ali no canto
sombrio, fora da zona luminosa que a lâmpada projetava na mesa?
Fixou o olhar e aos poucos foi compreendendo... Katherine
Mansfie/d tinha vindo. Era um milagre. Ou então alguma

travessura do Anjo. Fosse como fosse, ele aceitava aquela visita,
porque havia muito a desejava. E o curioso era que ele estava
calmo; a respiração serena, norma! o ritmo do coração. Katherine
sorria para ele. Feliciano achou que devia dizer alguma coisa.

— Alô...
— Alô... —A voz dela era macia como o vendo.
Os sapos tinham cessado de cantar e do alto falante do rádio

saíam agora os lamentos quase humanos dum violoncelo.
— Tocava violoncelo, não? — arriscou Feliciano. Ela sacudiu a

cabeça numa confirmação silenciosa. — Li isso não me lembro
onde...

Outra vez o silêncio entre ambos, o silêncio como um mar
morto em que os corpos de ambos flutuavam como cadáveres de
afogados (De que naufrágio?).

— Só hoje descobri o seu segredo...

— Imagine!
— Tudo de repente ficou daro... Eu não sabia a razão de sua

atitude para com os homens e para com o amor. Perdoe a ousadia.
Não passo dum pobre tradutor, ao passo que a senhora... Permite
que a trate por você?AH right?Bom. Ao passo que você...

— Ao passo que eu sou um fantasma, não é isso?
— Oh... não! Talvez agora que está morta...

— Dizem que quando eu era viva não passava também dum
fantasma...
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— Fantasma não é bem a palavra exata. Fada, quem sabe...
Ela deu de ombros.
— Fada... Fantasma... No fim de contas tudo é a mesma

coisa.
— Talvez...
— Mas... vamos ao segredo!
— Ah! Eu tinha notado que os homens de seus contos são

em geral seres inferiores, ridículos, quase sempre vaidosos e
egoístas... Depois, nenhuma de suas personagens chega a amar
de verdade, a vibrar de paixão... Falo dessa paixão quente,

sanguínea... permita que eu esclareça: carnal.

— Notou?
— Notei. E só hoje julgo ter descoberto a razão disso tudo.

Não fica zangada se eu disser?

— Não. Pode dizer.

— Seu pai.
— Meu pai?
—Sim. O Stanley Burnell desse "Prelúdio" autobiográfico. Um

homem grandalhão, simpático, cheio de vitalidade, mas um tanto
vaidoso, um nadinha tolo e bastante egoísta... Você disse que não
se zangava... Olhe lá! Muito bem, Stanley era um constante
violento com sua mãe, Linda, criatura sensível que tinha qualquer

coisa de fada, de elfo... Sonhava, sabia sentir a poesia dos versos
e a poesia das coisas. Lembra-se do estranho aloés que só dava

flores de cem em cem anos? Naquela noite de luar, Linda teve a
impressão de que ele era um mastro e suas folha, ramos dos quais
o luar escorria. O canteiro de relva de que ele emergia, era o
navio. Oh! Se ela pudesse subir para aquele barco e fugir daquela

casa, daquela vida, daquele homem que sem o menor respeito
pela sua fragilidade, pelos seus sentimentos, pelos seus sonhos,

enchia-a de beijos, de carícias brutais e de filhos?
Katherine sorriu e seu sorriso dizia: "Como tudo isso está

longe..."
—Lembra-se daquele jantar? —prosseguiu Feliciano. —

Stanley tomou da faca e começou a trinchar o pato com ar
compenetrado. É que tinha orgulho de ser um bom trinchador...
Trinchar é uma arte difícil... E naquela manhã, quando Linda o
comparou, brincando, com um peru grande e gordo? Como ele

ficou ofendido! "Gordo eu, Linda? Apalpa aqui na cintura. Nem um
centímetro de gordura. Eu quisera que visses os meus amigos do

dube como são gordos... Rapazes moços como eu."Linda, então,

teve de consolá-lo pela centésima vez: "Não te apoquentes,
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Stanley, que não ficarás gordo. És de puro aço. " Uma tarde Stanley

chegou do trabalho, apeou do carro e se encaminhou para Linda.
Trazia-lhe um pequeno abacaxi que comprara no caminho.
Entregou-o à mulher com ar solene e benevolente dum homem
que traz de presente para a sua amada toda a colheita da terra...

— E que prova tudo isso?
Como se não tivesse ouvido a pergunta,

continuou:
— E a noite em que Linda descobriu que odiava o marido,

apesar de amá-lo? Lembro-me de quase todas as suas palavras
desse trecho da história. Stanley era forte demais para ela. Desde
a infância Linda detestava as coisas que se precipitavam sobre ela.
Havia momentos em que o marido se lhe tornava terrificante,
momentos em que lhe tinha sido preciso gritar com todas as suas

forças: —Tu vais me matar! Tinha desejos de lhe dizer coisas
rudes, coisas odiosas... —Tu sabes que sou muito delicada, que
sofro do coração, o doutor já te disse que posso morrer dum
minuto para outro. Não te dei já três filhas grandalhonas?

Feliciano teve a impressão de que uma sombra passava por

aquele rosto aH na sombra.
— Então?
— A menina Kezia de "Prelude", essa criaturinha que mais

tarde viria a ser Katherine Mansfield, era uma espécie de Linda em
ponto pequeno e tinha de sentir com relação a Stanley as mesmas
reações que a mãe sentia. As coisas que aquele papai barulhento,
egoísta e vaidoso fazia e dizia gravaram-se-lhe na alma. Sensível,
dotada dum poder de observação invulgar, Kezia não podia ter

deixado de perceber o drama da mãe... mais tarde chegou a
compreende-lo de maneira mais funda...

— E que tem isso a ver com as personagens dos outros

contos?
— Posso dizer? — Katherine sacudiu a cabeça devagarinho

encorajando-o . — Está bem. Kezia cresceu com uma idéia muito
pouco animadora e bela do casamento, das relações entre marido

e mulher.
Houve uma pausa de embaraço, ao cabo da qual Feliciano

continuou:
— Dizem que seu compatriota Aldous Huxley retratou-a

perversamente naquela Susan de "Contraponto"...

— Good old Aldous!
— Analisando-a, achava que nela a menina sobrevivera à

mulher e que Susan não passava duma criança que "brincava de

o tradutor
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ser grande". Sempre Kezia, portanto... E quando Katherine casou

não foi interessada no homem Middieton Murry, mas no portador
duma alma suave e dum punhado de ideais que de certo modo a
fascinavam. Estas palavras são de Huxley: "O que mais agradava a
Susan, nos sentimentos do marido, era a sua qualidade de pureza,

que nada tinha de masculino. "
— Poor Aldous!
— De sorte que ao desenhar muitas das personagens de

seus contos, Katherine fê-lo com os olhos de Kezia...

— Exemplos...
— Em "O Dia de Mr. Regina!d Peacock" temos aquele

professor de canto, vaidoso de seu físico e de sua voz. Como
Stanley, todas as manhãs se postava no centro do tapete
quadrangular de luz que o sol pintava no soalho do quarto e
começava a súa ginástica, pois tinha pavor de engordar. Ficou

orgulhoso quando Lord Timbuck o tratou com familiaridade, de
igual para igual. Derretia-se de gozo quando suas alunas
românticas lhe elogiavam o físico, a voz, as roupas, a finura do

gosto artístico... Reginald gostava de cantar no banheiro para ver
o corpo tinir quando ele soltava seus agudos vibrantes. Nessa
figura temos de novo o homem grandalhão, egoísta, vaidoso e

exuberante de vida.
Katherine sorriu enigmaticamente e perguntou:

— Lembra-se do lan French? Sabe que tenho uma ternura

especial por esse rapaz?
— Aí está... Para fugir ao modelo de Stanley repetido com

variantes, em Reginald, você se atirou para o outro extremo, lan
era um sujeito calado, tímido e triste, que não gostava de
mulheres. Arranjava o seu quartinho com um cuidado feminino,
com uma graça virginal.

— Leu je Ne Parle Pas Français"?
— Se H? Terminei de traduzi-lo ontem. Por sina! é uma

história bem difícil.
— Que me diz de Raoul Duquette?
— O jovem gigolô parisiense? Um tipo ambíguo que chega a

escrever isto de si mesmo: "Sou pequeno e franzino, tenho uma

pele azeitonada, olhos negros com cílios longos, cabelos curtos,
pretos e sedosos, dentes miúdos e quadrados que se mostram
quando sorrio." A mesma vaidade de Stanley e Reginald, só que
desta vez feminina, indiscutivelmente feminina. Temos ainda na

mesma história aquele pobre Dick tímido e indeciso, preso à mãe,
aquele Dick desamparado que fugiu de Londres com a namorada e
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abandonou-a em Paris, nas garras cor-de-rosa de Raoul, só para

não dar um grande desgosto à sua mamã inglesa e intransigente...
— Eo herói de "Evasão”?
— Um herói sem heroísmo, paciente, calado, murcho, meio

pobre-diabo, a aturar o nervosismo e as impertinências da

mulher. Como Linda, ele olhava a natureza, as árvores e tinha o

mesmo desejo de evasão... Sempre Kezia!
— Meu pobre amigo!
— Stanley torna a reaparecer naquele Harry do conto

"Felicidade". Lembra-se do trecho? "Harry subiu os degraus de

quatro em quatro. Bertha não pôde deixar de sorrir; ela sabia
como o marido gostava de fazer as coisas em alta pressão. Harry
tinha um ta! gosto pela vida! Porque havia momentos em que ele
se atirava à guerra quando não existia guerra nenhuma." Sempre

Stanley...
— Travessuras da pequena Kezia.
— Da Kezia que tornamos a encontrar na alma daquela

jovem governanta que viajava sozinha para a Alemanha e que no

trem encontrou um velhote rosado de cabelos e bigodes brancos.
Tinha ele um ar marcial, apesar dos noventa anos presumíveis.
Portou-se como um vovô bondoso e cheio de atenções, que lhe
comprou cerejas frescas na primeira estação e que lhe deu
revistas ilustradas a ver. Em Munich passearam juntos de braços

dados e depois ele a convidou a visitar seu apartamento. Que ma!
havia? O velho podia ser seu vovô... Mas ah! O horror da pobre
menina quando ele inesperadamente tentou beija-la na boca, à
força... A governanta saiu correndo, desceu a escada aos pulos e

precipitou-se para a rua, chorando.
como chorou a pequena Kezia, no dia em que Pat, o empregado
de sua casa, cortou a cabeça do pato branco que ia ser comido ao

jantar...
— É divertido.

— Que é que é divertido?
— O seu entusiasmo.
— Como é ridículo também o sr. Pombo... Tão ridículo que a

noiva não podia vê-lo sem desatar a rir perdidamente... Ria tanto

que teve de desmanchar o casamento.
— Que mais?
— Outra vez o tema de vaidade, muito de leve, naquele BasH

pelintra de "A Lição de Canto". Emalicio e inesperado como o vovô

rosado era também aquele velhote que Leda encontrou em seu

primeiro baile, aquele sujeito prosaico que começou a dizer que
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dali a alguns anos a menina Lei/a estaria murcha, triste e
envelhecida como aquelas senhoras de vestido negro e leque de
marfim que lá estavam em cima do estrado, a olhar as danças,

com olhos tristes de saudade.
— Queria, então, que eu fosse diferente?
— Não. Aceito-a assim. Você, no fundo, é como a pequena

Lua daquele delicioso conto "Sun and Moon". Ela nunca sabia
diferençar as coisas reais das que não eram reais. Aí está... Seus
contos são uma mistura de sonho e realidade, de cotidiano e
conto-de-fadas. Ninguém sabe onde termina um mundo e o outro

começa.
— E me quer ma! por isso?
— Pelo contrário. Amo-a por isso.
— E, se me ama, por que procura me dissecar assim?
— O homem acaba matando aquilo que mais ama. Não foi

isso que WHde escreveu na "Balada do Cárcere"?
Foi nesse instante que Katherine se sumiu e o Anjo da

Guarda apareceu à porta, de pijama xadrez (com um dispositivo

especial para as asas}.
— Muito bonito, seu Feliciano... Falando sozinho, hein?



3.2. A traduçao como matéria ficcional: o encontro com K. Mansfield

Em As maos de meu filho, reunião de textos publicados por Érico

Veríssimo em periódicos, editada em 1942 pela Meridiano18, aparece um

conto em que, de modo bastante direto, o escritor traz à ficção algo de seu

ofício de tradutor. Trata-se da curiosa historieta “Encontro com o fantasma

de K. Mansfield”.

Em 1953, o mesmo conto é publicado em Fantoches e outros contos e

artigos, volume integrante das obras completas de Erico Veríssimo editadas

pela Globo. Desta vez, porém, tem seu nome modificado para “Conversa

com um fantasma”, e vem precedido, assim como os demais textos do

volume, de um pequeno comentário do autor: “Conversa com um fantasma é

uma recordação dos tempos em que eu andava saturado de leituras de

lento cuidado e comovido carinho”.

protagonista é Feliciano, um

tradutor. A situação narrativa o descreve no fim de um exaustivo dia de

trabalho, em que estivera às voltas com a traduçao de “Prelude”, um dos

contos de Bliss de Katherine Mansfield. Apesar de sua natureza ficcional,

fica claro desde início o teor biográfico do conto: o personagem tradutor se

vê acompanhado de seu anjo-da-guarda, que, desinteressado e bonachao,

dorme no sofá, enquanto ele trabalha. “O Anjo-da-Guarda dos tradutores
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18 O nome “Edições Meridiano” era uma espécie de disfarce da Globo à época do Estado
Novo, durante o qual sofreu censura. Além de As mãos de meu filho, alguns outros volumes
da Coleção Tucano (que publicava em formato de bolso autores nacionais e estrangeiros)
saíram pela Meridiano.
19 Noel é personagem de Caminhos cruzados e de Música ao longe, romances de 1935.

No referido conto de Veríssimo, o

Katherine Mansfield (uma das paixões de Noel19). Traduzi seu Bliss com



costuma cochilar com frequência nas horas de expediente...”, diz o

narrador.

Ao tentar relatar ao anjo uma importante descoberta que fizera sobre

a autora que estava a traduzir, Feliciano de repente se vê sem seu

É quando surge à sua frente a própria Katherine Mansfield ou, antes, o

história compreende um extenso diálogo em que

Feliciano desfia uma série de comentários, na verdade descobertas que

seu

fantasma, escuta, quase passivamente, a tudo o que seu tradutor lhe diz,

enquanto dorme o anjo:
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De súbito voltou-se com a misteriosa consciência
de que havia uma presença estranha naquele gabinete.

Quem era que estava sentado na sua frente, ali

no ca’’to sombrio, fora da zona luminosa que a lâmpada
projetava na mesa? Fixou o olhar e aos poucos foi
compreendendo... Katherine tinha vindo. Era um
milagre. Ou então alguma travessura do Anjo. Fosse
como fosse, ele aceitava aquela visita, porque havia

muito a desejava.

interlocutor, “já aborrecido do oficio” e implacavelmente vencido pelo sono.

“fantasma” da escritora:

A partir daí, a

fizera, acerca da vida e da obra de Katherine Mansfield. Ela, ou

— Só hoje descobri seu segredo...

— Imagine!
— Tudo de repente ficou claro... eu não sabia a razão de
sua atitude para com os homens e para com o amor. Perdoe
a ousadia. Não passo dum pobre tradutor, ao passo que a
senhora... Permite que a trate por você? AH right? Ao passo

que você...
— Ao passo que sou um fantasma, não é isso?



— Fada... Fantasma... No fim de contas tudo é a mesma

coisa.

— Talvez...

— Mas... vamos ao segredo!

Feliciano estava a traduzir, foi na verdade escrito por Mansfield para servir

de abertura a um pretendido romance autobiográfico que ela pensara

intitular de O aloés. O conto se reporta à infância e à mudança da família

da escritora para a Inglaterra. Na situação ficcional criada por Veríssimo,

elemento desencadeador das dúvidas ecomo oaparece

descobertas do tradutor Feliciano a respeito de fatos de vida e de traços

psicológicos da autora:

e

desseBumell
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— Oh... não! Talvez agora que está morta...

— Dizem que quando eu era viva não passava também dum

fantasma...

— Fantasma não é bem a palavra exata. Fada, quem sabe...

Ela deu de ombros.

“Prelúdio”

"Prelude"

— Eu tinha notado que os homens de seus contos são

em geral seres inferiores, ridículos, quase sempre

vaidosos e egoístas... Depois, nenhuma de suas

personagens chega a amar de verdade, a vibrar de

paixão... Falo dessa paixão quente, sanguínea... permita

que eu esclareça: carnal.

— Notou?

— Notei. E só hoje julgo ter descoberto a razão disso

tudo. Não fica zangada se eu disser?

— Não. Pode dizer.

É importante saber que o conto "Prelude", que a personagem

— Seu pai.

— Meu pai?

— Sim. O Stanley

autobiográfico. Um homem grandalhão, simpático, cheio

de vitalidade, mas um tanto vaidoso, um nadinha tolo e



Mansfield estão presentes tanto na obra ficcional da escritora quanto no

conto de Veríssimo. Feliciano descobre na personagem Kezia, de "Prelude",

fantasma que o visita,

tradutor apresenta suas interpretações acerca da formação psicológica da

emocionais dasescritora, percebendo suassuaem

perturbações de infância:
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bastante egoísta... Você disse que não se zangava... Olhe

lá! Muito bem. Stanley era um contraste violento com
sua mãe, Linda, criatura sensível que tinha qualquer

coisa de fada, de elfo... Sonhava, sabia sentir a poesia

dos versos e a poesia das coisas. Lembra-se do estranho
aloés que só dava flores de cem em cem anos? Naquela

noite de luar, Linda teve a impressão de que ele emergia,
era o navio. Oh! Se ela pudesse subir para aquele barco e
fugir daquela casa, daquela vida, daquele homem que

sem o menor respeito pela sua fragilidade, pelos seus
sentimentos, pelos seus sonhos, enchia-a de beijos, de

carícias brutais e de filhos?
Katherine sorriu e seu sorriso dizia: “Como tudo isso está

longe...”

a criança Katherine. Interpelando o o fictício

— A menina Kezia de “Prelude”, essa criaturinha que
mais tarde viria a ser Katherine Mansfield, era uma
espécie de Linda em ponto pequeno e tinha de sentir com
relação a Stanley as mesmas reações que a mãe sentia.
As coisas que aquele papai barulhento, egoísta e vaidoso

fazia e dizia gravaram-se-lhe na alma. Sensível, dotada
dum poder de observação invulgar, Kezia não podia ter
deixado de perceber o drama da mãe... mais tarde
chegou a compreendê-lo de maneira mais funda...
— E que tem isso a ver com as personagens dos outros

contos?

Nesse trecho podemos notar que os elementos biográficos de

obra reflexos



Feliciano fica entusiasmado com suas descobertas. E, diante da

oportunidade de falar diretamente

desta vez conexoes entre fatos da vida de Mansfield e a criaçao literária de

Aldous Huxley. 0 diálogo entre o fictício tradutor e o fantasma da escritora

faz com que o conto de Veríssimo se assemelhe, pois, a um labirinto

intertextual:

O conto então se desenrola por meio dos comentários de Feliciano

histórias que compõem Felicidade: “O dia de

Mr. Reginald Peacock”, que gira em tomo de um professor de canto vaidoso

de seu físico e sua voz;

parisiense;
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Houve uma pausa de embaraço, ao cabo da qual

Feliciano continuou:
— Dizem que seu compatriota Aldous Huxley retratou-a

perversamente naquela Susan de “Contraponto”...

— Good old Aldous!
— Analisando-a, achava que nela a menina sobrevivera à
mulher e que Susan não passava duma criança que

“brincava de ser grande”. Sempre Kezia, portanto... E

quando Katherine casou não foi interessada no homem
Middleton Muny, mas no portador duma alma suave e
dum punhado de ideais que de certo modo a fascinavam.
Estas palavras são de Huxley: “O que mais agradava a
Susan, nos sentimentos do marido, era a sua qualidade

de pureza, que nada tinha de masculino.”
— Poor Aldous!

sobre praticamente todas as

“Je ne parle pas Français”, sobre um gigolô

“Evasão”, história de um homem paciente e calado e de sua

— Posso dizer? - Katherine sacudiu a cabeça

devagarinho encorajando-o. — Está bem. Kezia cresceu
com uma idéia muito pouco animadora e bela do

casamento, das relações entre marido e mulher.

“à autora”, ele prossegue, sugerindo



mulher irritadiça;

Bumell de “Prelude”; “A Lição de Canto”, com seu vaidoso e pelintra Basil,

tradutor, que finalmente lhe diz:

retomo/despertar do anjo bonachao, a quem cabe a fala final do conto:

Uma primeira análise talvez permita dizer que, do ponto de vista de

inovadora, moderna e complexa. Por outro lado, sua leitura é bastante

reveladora no que diz respeito à visão de Verissimo sobre a tradução. Não

admirações confessas de Erico, e foram ambos traduzidos por ele. Ocorre,

desse modo, uma espécie de fusão entre narrador, personagem e autor,

reunidos pelo tema da tradução.
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Foi nesse instante que Katherine se sumiu e o Anjo da
Guarda apareceu à porta, de pijama xadrez (com um

dispositivo especial para as asas).
— Muito bonito, seu Feliciano... Falando sozinho, hein?

“Felicidade”, cujo Hany em muito lembra o Stanley

e Huxley) eram

reais das que não sao reais”) é comparada à própria Katherine por seu

por acaso, os dois autores aludidos no conto (Mansfield

“nunca sabia diferençar as coisas

A história termina em seguida, com o sumiço do “fantasma” e com o

sua construção literária, o conto nao apresenta uma estrutura narrativa

— (...) Seus contos são uma mistura de sonho e

realidade, e quotidiano e conto-de-fadas. Ninguém sabe
onde termina um mundo e o outro começa.

— E me quer mal por isso?

Pelo contrário. Amo-a por isso.
— E, se me ama, por que procura me dissecar assim?
— O homem acaba matando aquilo que mais ama. Não

foi isso que Wilde escreveu na “Balada do Cárcere”?

e “Sol e Lua”, cuja protagonista (que



essencialmenteé, portanto,perfil doO

metalingúístico. Nessa perspectiva,

Katherine Mansfield” apresenta-se como um possível ensaio em tomo da

tradução. A análise desse conto permitirá, pois, elucidar alguns aspectos

obra que o desafia em sua capacidade criadora.

No gabinete de um tradutor

narrador em terceira pessoa, onisciente, portanto distante do universo

ficcional. Percebe-se, contudo, uma forte adesão à personagem Feliciano, e

uma vez que o narrador acompanha par e passo

protagonista, pode-se dizer que ele se constitui quase em uma falsa

terceira pessoa, sem a visáo panorâmica ou distanciada, característica do

conto de Veríssimo se constrói pela

perspectiva do fictício tradutor da obra de Mansfield.

O narrador se limita a acompanhar os pensamentos do protagonista,

momento de “revelaçao”. Para tanto, utiliza-se, no mais

mais só do que

nunca”) e, eventualmente, do discurso indireto livre (“Lá estava o anjo a

forma de diálogo, e as falas das personagens (Feliciano, o unjo-da-guarda e

tradicional (dois pontos, parágrafo, travessão).
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das vezes, do discurso indireto (“Feliciano sentiu-se

do pensamento de Erico Veríssimo sobre o papel do tradutor frente a uma

que chega a um

“Conversa com o fantasma de K. Mansfield” desenvolve-se com um

o fantasma) são reproduzidas por meio do discurso direto em sua notação

os pensamentos do

pessoa, é possível dizer que o

cochilar...”). Todavia, a quase totalidade do conto desenvolve-se sob a

fantasma de“Conversa com o

narrador onisciente. Dessa maneira, apesar do narrador em terceira

tradutor Feliciano



Pode-se dizer então que, por um lado, o conto segue os modos de

tradicional (terceiranarrativadacaracterísticosnarraçao pessoa,

onisciente). Por outro lado, o foco narrativo com adesao à primeira pessoa,

e também a utilização, em alguns momentos, dos discursos indireto e

sombrio, fora da zona luminosa que a lâmpada projetava na mesa?’),

maisdemododeforma,deaproximam-no, certa narrarum

como Huxley, com o emprego do ponto de vista múltiplo, ou mesmo com as

radicalizações narrativas de Virginia Woolf).

Contudo, é a forte identificação entre autor e narrador que irá

fornecer a mais importante chave interpretativa do conto de Veríssimo.

Segundo Wayne Booth, o autor está implícito no narrador, comumente sob

que o representa:

evidente a quem saiba procurá-lo. (...) É preciso não esquecer que, embora

o autor possa, em certa medida, escolher os seus disfarces, nao pode

nunca optar por desaparecer"20.

Tem-se aí o conceito de autor implícito, que permanece encoberto

pela figura do narrador e pode ser entrevisto

processo de narração. Como

escritor”.
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uma máscara, que pode ser de uma personagem

na seguinte passagem do conto de Veríssimo,

ou de uma voz narrativa

20 Booth, Wayne C. A retórica da ficção. Lisboa, Arcádia, 1980, p.38.

"Acabo de fazer uma descoberta para mim muito importante, - declarou o

em vários momentos do

"(...) o juízo do autor está sempre presente e sempre

contemporâneo, característico de autores como a própria Mansfield (ou

em que é possível perceber a presença quase manifesta de seu autor:

indireto livre (“Quem era que estava a sentado na sua frente, ali no canto



Pode-se dizer, portanto, que Feliciano é uma representação do Erico

Veríssimo tradutor, ou melhor, uma auto-representação:

vendo na atividade de tradutor. O tradutor diante do espelho.

O nome Feliciano remete, parece claro,

Mansfield, e tal referência não deixa de ser irónica: o protagonista, longe de

melancolia, pode-se dizer, própria dos tradutores2i. Estranhamente, tal

acompanhada de duas entidades espirituais: o anjo e o

fantasma de Katherine Mansfield. Antes de buscar a complexidade deste

examinar mais de perto as outras duas personagens do conto de Erico

Veríssimo.

O anjo bonachão

anjo, elevado e etéreo: ele se mostra essencialmente uma representação do

irónica (“...sonhava com uma merecida aposentadoria que lhe permitisse ir

viver num sítio retirado da cidade, em companhia de suas flores, de suas

galinhas e de suas memórias...”).

alguns estudos tradutórios,
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“feliz”, aparenta uma certa desesperança, uma certa

personagem vem

O anjo figurado no

um velho anjo gordo, bondoso e um

conto é o oposto da imagem consagrada de um

ele [o anjo] de ficar ali sentado, a ver gravuras de revistas antigas”). É

destituído de poesia, e mostra-se oposto tanto da espiritualidade religiosa

21 A “disposição melancólica” da tradução, problematizada em
notadamente em Walter Benjamin, será tratada mais adiante.

ser uma figura

o escritor se

ao título Felicidade, de

quanto da idealizaçao literária (“Era

tanto desiludido dos homens e do mundo”). É, pois, uma construção

protagonista - que, não custa frisar, representa a figura do tradutor-, cabe

mundo prosaico, cotidiano e banal (“Enquanto o amigo trabalhava, gostava



tendo jádeà profissãoparticularmente afeito seu

burocratas (“Fõra guarda-costas dum general

revolucionário [degolado por ocasiao de um de seus imperdoáveis cochilos],

dum sábio distraído e dum fiscal do imposto-de-consumo.”). É, ele mesmo,

cotidiano banalizado, como o seu cansaço

permite entrever.

anjo-da-guarda dosO

de idéias e pouquíssimo interessado em arte e

literatura”. Como entidade místico-religiosa, ele sequer revela traços de

àquele a quem deveria guardar (“Lá estava

sentiu-se mais só do que nunca.”). É

nenhuma paixão, representando o trabalho rotineiro, obrigatório (“Houve

um instante em que o Anjo abriu os olhos e

burocrata, gordo e bonachao, uma caracterização negativa do tradutor, que

trabalho?

No conto de Veríssimo, as mediações entre obra e tradutor, quando

fantasmagórico, sugerindo, talvez, que

que está sozinho na
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mais elementar, desinteressado que está em relação

um burocrata, expressão de um

sua atividade de

um anjo que exerce o seu oficio sem

uma espiritualidade

o Anjo a cochilar... Feliciano

protetores que lhe possam valer, e

sua atenção sonolenta se

acompanhado militares e

intelectuais próprias de tal atividade, sendo descrito pelo narrador como

“protegido”,

“antiquado de gosto e

dividiu entre o jazz e

tradução. Na verdade, a

exerce sua atividade sem nenhuma paixão ou identificação com o objeto de

ocorrem, se mostram sob a forma de um anjo ineficiente ou de um escritor

relação se dá diretamente com a obra, sem

a saparia”). Não haveria nessa figura do anjo

o tradutor literário não tem

Este anjo, que estava ali para ser o guardião do tradutor, nao parece

mediações que possam auxiliar o tradutor no seu trabalho.

tradutores não apresenta qualidades



A visita do fantasma

É interessante lembrar que a figura do fantasma é mais freqúente no

herança da cultura medieval. É uma imagem que aparece tanto no Hamlet

de Shakespeare, como elemento de presságio e revelaçao, quanto no O

fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, como registro irónico. Ainda é

possível mencionar James Joyce, em Dublinenses, Edgar Allan Poe, entre

outros22. O conto de Veríssimo pode ser lido então como uma recriaçao

humorada e quase risível dessa figura própria da tradição literária à qual

está filiada Katherine Mansfield. O fantasma da escritora inglesa nao

presença de uma pessoa conhecida, produto talvez da imaginaçao do

tradutor.

conto é pressentida desde o início, sendo

de certa forma anunciada pelos elementos da natureza (“sentia-se no ar

para acontecer não é, todavia, ritualmente preparada, ela aparece em meio

às atividades cotidianas, tarde da noite, quando o tradutor está já cansado
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A presença do fantasma no

teatro, poesia e ficção de língua inglesa. Trata-se sem dúvida de uma

da lida. O fantasma surge e permanece na sombra (“Feliciano teve a

impressão de que uma sombra passava por aquele rosto ali na sombra ), e

está envolto de mistério e tristeza, o que acentua ainda mais o seu valor

22 O gosto de Veríssimo pela ficção inglesa manifestou-se desde a época em que lia atrás do
balcão da farmácia de seu pai, conforme ele próprio relata: "Foi durante os "tempos de
farmácia" que li toda a obra de Oscar Wilde e a maioria das peças de Bemard Shaw.
Datam dessa época também minha admiração pela ficção inglesa, de Degoe a Dickens,
Galsworthy e Norman Douglas, cujo Vento Sul me deliciou e cuja releitura até hoje me
evoca cheiros de remédio". "O escritor diante do espelho" in Ficção Completa. Rio de
Janeiro: José Aguilar, 1967, p.41.

apresenta um aspecto assustador, mas um rosto familiar, sugerindo a

extraordinário — refletiu Feliciano”). A manifestação espiritual que estava

um vago prenúncio de tempestade. Noite boa para acontecer algo de



simbólico. É uma presença carregada de sentido oculto, de significados

irrevelados.

Frente ao tradutor de sua própria obra,

inquisidor. Ele desafia ironicamente

interlocutor, como se estivesse ali para instigá-lo, afrontando-o de certo

modo na sua capacidade de realizar o trabalho tradutório (“— E que prova

contos?”). O espectro da escritora revela-se cético e desiludido, como se

não mais precisasse conhecer o sentido de sua própria vida e obra, e

ambas pudessem ser consideradas círculos fechados e encerrados no seu

próprio significado (“Poor Aldous”, ela exclama, quando Feliciano lhe diz

que Huxley havia se inspirado nela para compor uma das personagens de

Contraponto).

A escritora, como fantasma, reveste-se de um forte valor simbólico: o

significados ainda irrevelados que

ceticismo e auto-ironia, o fantasma parece dizer que, embora sua trajetória

de vida como autora literária tenha se encerrado, o significado de sua obra

meio do tradutor que o autor volta à vida, sai da sombra, embora retome a

ela, tão misteriosamente como havia surgido.

Mas, ao contrário do que se espera,

monossilábico, lacónico e se mantém numa posição de quase indiferença

diante das audaciosas afirmações de seu tradutor. Katherine apenas
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ainda permanece como enigma. Frente ao tradutor que se dispõe a revelá-

la, a obra literária constitui-se, pois, em um desafio de interpretação. É por

a obra de Mansfield encerra. Em seu

tudo isso? (...) — E que tem isso a ver com as personagens dos outros

o fantasma da escritora

espectro que aparece diante do tradutor representaria, de certa forma, os

o fantasma nada revela: é

o seumostra-se dubitativo e



escuta e sorri, distanciadamente. Feliciano oscila ao defini-la como fada ou

fantasma. Mas ela não tem o elemento mágico das fadas nem o aspecto

assustador dos fantasmas. Tampouco carrega uma súbita, inesperada e

milagrosa revelação. Cabe a ela não revelar o sentido oculto de seus

escritos, mas desafiar o tradutor a chegar ao conhecimento de sua obra, ou

seja, realizar a tarefa de traduzi-la.

O tradutor está, pois, sozinho diante da obra do autor. Sua tarefa é

solitária. Ele deve mergulhar na obra literária e descobrir seu significado

mais profundo. É importante conhecer infimamente a obra do autor

literatura de Mansfield - e também de autores próximos e afins - como

Huxley, no caso. Imprescindível também é ter conhecimento sobre fatos de

arriscou Feliciano. Ela sacudiu a cabeça numa confirmação silenciosa. —

fantasma de Katherine não é uma apariçao epifânica; na verdade, é ele

depois do percurso de vida do autor.

Sons e música

Toda a ação do conto se passa entre quatro paredes, na casa do

cenário central do conto. Os elementos que o compoem sao referências do

dia-a-dia de trabalho do tradutor: a janela do gabinete, a cadeira que gira,
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traduzido - note-se a familiaridade que Feliciano demonstra para com a

elucidar aspectos da obra literária que permaneceram irrevelados, mesmo

quem se ilumina da interpretação de Feliciano: cabe ao tradutor a tarefa de

Li isso não me lembro onde...”). Ao contrário do que poderia se supor, o

tradutor, seu local de trabalho e também de moradia. O gabinete é o

vida do autor traduzido (como no trecho, “— Tocava violoncelo, não? -



a lâmpada que projeta luz sobre a mesa, o rádio ligado, os acordes de um

A casa do tradutor dá “para um terreno baldio de onde vinham os

sons de um coral de sapos”. O espaço doméstico está próximo da natureza,

de um mundo primitivo, ou seja, é vizinha de um mundo ainda não

organizado pela vida doméstica, não dominado pela ordem, pela cultura.

divide “entre o jazz e a saparia”, entre os sons da cultura musical e os sons

da natureza primitiva.

tradutor Feliciano recria o ambiente da obra

transmitir os sons do jazz e do

É como se,blues, música que remete à cultura da autora traduzida.

naquele momento, o tradutor se ausentasse de seu próprio mundo e se

rodeasse de elementos de uma cultura que nao é a sua. Veríssimo parece

dizer que cabe ao tradutor dar continuidade aos elementos da cultura

(literatura, música) na qual ele se encontra envolvido.

estáNo conto,

representado ao lado da literatura. O tradutor, na caracterizaçao de

Veríssimo, aparece cercado de elementos próprios da cultura do autor

traduzido.
J?Mansfield, ouve também “os lamentos quase humanos de um violoncelo”.

Sabe-se que o violoncelo é um instrumento usado na música erudita e no

jazz. Mansfield também tocava violoncelo. Por fim, convém lembrar que o

próprio título do conto, “Prelude”, pertence ao universo musical23.
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23 Erico Veríssimo tinha na música uma grande paixão, de certa forma expressa em todos
os seus textos, biográficos ou de ficção, seja pelos temas abordados (como a 5 Sinfonia de

original. Até mesmo seu rádio começa a

Observe-se que, num dado momento, a

"blue gemebundo".

Em sua tarefa, o

o elemento musical é de suma importância e

traduzir os contos deAlém do blues/jazz, Feliciano, ao

"atençao sonolenta" do anjo se



Embora de natureza distinta, outros elementos musicais, encontram-

naquele espaço, próximos e perfeitamente integrados, como se fossemse,

ouvidos em uníssono: os sons dos sapos são descritos como

sons do violoncelo sao

trabalho do tradutor, um modo de reconhecer sensivelmente os elementos

da cultura humana, da criaçao artística e literária, e difundi-los para um

mundo que ainda não os conhece?

Todos esses aspectos integrados constituem

realiza o trabalho de tradução. A casa do tradutor é, portanto, um pequeno

espaço da cultura, instalado na vida diária (moradia e trabalho aparecem

conjugados, realidade comum aos tradutores)

cabe lembrar que, quando o fantasma detraduçao. Nesse sentido,

Katherine aparece, o narrador registra que “os sapos tinham cessado de

cantar”.

Portanto, acerca do espaço descrito no conto, pode-se dizer que a

seja, simbolicamente o anjo gordo)

b) elementos da cultura literária e artística (o gabinete do tradutor, a

mesa, os livros, o rádio);

c) elementos

tempestade, a noite morna).
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o ambiente no qual se

e os

“coral de

Beethoven, na cena final de O resto é silêncio, em que a música dá corpo aos pensamentos
das personagens), e até mesmo pelos títulos das obras (Música ao longe, Solo de clarinetà].

sapos”

casa do tradutor é composta de:

do mundo primitivo (os sapos, o terreno baldio, a

e rodeado de um mundo

primitivo, quase selvagem, que nada ou pouco auxilia no trabalho de

a) elementos do mundo doméstico (a moradia e o cotidiano do tradutor, ou

“quase humanos”. Seria, então, o



Silêncio e morte

No momento em que o fantasma de Katherine aparece, o ambiente

da casa do tradutor se transforma: percebe-se que uma tempestade está

próxima, os sapos param de

dimensão e se destacam no ambiente do tradutor. O fantasma parece ter a

capacidade de transformar o ambiente, de tomá-lo expressão de sua

passasse a adquirir as características do autor/obra traduzidos. Em outras

significado dapalavras: o

obra/autor. Ao traduzir,

original (“como um banhista que pula na plancha e depois se precipita

mundo do autor traduzido, procurando vivê-lo em todos os seus aspectos,

estar dentro dele para poder traduzi-lo.

dialogar de perto com a obra, mas sente-se,

dela, como se não pudesse alcançá-la na sua totalidade.

entre autor e tradutor. Na situaçao figurada por Verissimo, o trabalho do

tradutor é trazer para o seu cotidiano os valores e as referências simbólicas

antes de qualquer coisa, reconhecer e interpretar os traços mais marcantes
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e definidores da cultura do autor. Verissimo parece sugerir que o tradutor

“cantar” e os sons do violoncelo ganham

ao mesmo tempo, distante

o tradutor tem de imergir, mergulhar na obra

casa do tradutor está também povoada de silêncio. O tradutor procura

o silêncio entre ambos...”). Impregnada da presença da obra literária, a

Existe, dessa maneira, uma relaçao de proximidade e distância

num salto ornamental...”, diz-se a certa altura do conto), rodear-se do

"traduzir"

se tudopessoa. O cenário toma-se impregnado de Mansfield, como

Mas há também o silêncio (“... ele fez a sua cadeira girar

espetacularmente e mergulhou de ponta-cabeça no silêncio” (...) “outra vez

de um mundo ainda pouco conhecido e imprevisível. Traduzir é, portanto,

o ambiente parece também



deve transformar esse mundo estranho em algo familiar, como a fazer

convergirem os elementos simbólicos de um outro lugar para o seu mundo

cultura mais próxima de si mesmo.

convida aodesafiadora, carregada de sentido oculto, é um mar que

mergulho (“... e mergulhou de ponta-cabeça

tempo, um

irrevelado. Note-se que, no conto, as imagens do mar estão quase todas

relacionadas com a idéia de morte: mar morto, corpos que flutuam,

tradutor vagam à deriva, “como

cadáveres de afogados”. O naufrágio seria talvez o risco que corre todo

tradutor: pode acontecer durante a travessia em busca de um significado,

Tradução: travessia do “mar morto”. Traduçao: silêncio e significado.

Portanto, entre Feliciano e o fantasma de Katherine, instala-se um

silêncio que parece impregnado da presença da morte. Pode-se dizer que,

descobrir os valores simbólicos ocultos na obra original.
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particular e pessoal, tomando essa

cadáveres de afogados, naufrágio. Autor e

o êxito da interpretação/traduçao e o seu fracasso. O silêncio seria, então,

no silêncio”), mas, ao mesmo

nesses momentos de silêncio, Feliciano sente que seu trabalho oscila entre

a morte do significado, a impossibilidade do tradutor de revelar o autor, de

na passagem ao conhecimento, na viagem de decifração da obra original.

“mar morto”, nas profundezas do qual permanece o sentido

A obra traduzida revela-se, pois, como uma presença



3.3. O tradutor diante do espelho

Na visão de Veríssimo (ou na imagem que ele nos apresenta do

tradutor) expressa no conto, o trabalho tradutório requer:

a) o conhecimento simbólico e cultural do universo do autor (jazz,

blues, violoncelo);

b) o conhecimento histórico-biográfico (a infância,

Katherine Mansfield)

c) a ampla leitura da obra do autor traduzido;

d) a leitura de obras que dialogam com o autor traduzido;

e) a descoberta do diálogo da obra literária com outras formas de

arte (a música, por exemplo).

Acerca da atividade tradutória em si, podem-se fazer igualmente

algumas considerações a partir da leitura do conto:

a)

traduzir implica interpretar também, e, sobretudo, interpretar

b) o trabalho do tradutor é necessariamente uma relação solitária

com a obra do autor. Em sua tarefa, ele está desamparado (sem

anjos, sem fantasmas iluminadores) diante da obra do autor que

ele está traduzindo;

c) o trabalho do tradutor literário nao é meramente textual, quase

do anjo gordo), mas implica a

conhecimento crítico

da obra do autor traduzido poderá iluminá-lo.

125

com conhecimento devido e com a necessária pertinência;

interpretação da obra literária. Somente o

mecânico ou banal (como é o

a família de

a tradução literária se aproxima da crítica literária, ou seja,



Todavia, esse sintético quadro nao deixa perceber os aspectos menos

evidentes da concepção de Veríssimo sobre

contraste com as outras personagens, revela algumas linhas ocultas do

perfil do tradutor do conto. Na sua visita ao solitário Feliciano, o fantasma

não é uma apariçao reveladora ou consoladora, mas, ao contrário, uma

presença bastante tensa. Entre ele e o tradutor trava-se uma espécie de

duelo irónico de frases e de perguntas inquiridoras, como se ambos

disputassem o conhecimento sobre a obra literária, objeto de traduçao. Em

A tarefa do tradutor'24, Walter Benjamin deixa perceber que essa tensão é

condição própria de todo trabalho de tradução:

Assim, frente à obra de Mansfield, ele experimenta a tensão que, para
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entre a destruição e

sua intervenção, o

o tradutor opera nessa tensão

reconstrução. Sempre póstero em

tradutor vê o original como pertencente ao passado, como

caracterizado por uma anterioridade inabolível. Por outro

lado, ele deve, por definição, transpor esse texto para um

novo contexto histórico linguístico.25

“numa outra língua, para um novo público leitor, que tem necessidades,

desejos e uma história diversos daquele a que se dirigia o texto original”.26

24 Referência constante para os estudos teóricos da tradução, este ensaio, escrito em 1921,
serviu de prefácio às traduções de poemas dos Tableaux parisiens de Baudelaire feitas por
Walter Benjamin. A tradução brasileira consultada foi produzida por uma equipe do
Instituto de Letras da UERJ. Ver Referências Bibliográficas.
25 Susana Kampff Lages. Walter Benjamin: tradução e melancolia. São Paulo: Edusp, 2002,
p. 215-16. Trata-se de um esclarecedor estudo sobre o ensaio benjaminiano, que passa em
revista as diferentes interpretações deste texto (feitas por Paul de Man, Jacques Derrida,
Haroldo de Campos e Jeanne-Marie Gagnebin) e propõe uma nova leitura, que aponta
para ligações com outros textos de Walter Benjamin.
26 Id. Ibid., p. 215.

ficcional estudada, é possível perceber que a figura do fantasma, em

a tradução. Na situaçao

Feliciano parece ansioso por “reescrever o texto” da escritora inglesa



Benjamin, é inseparável do trabalho de traduçao. Feliciano é o tradutor

que almeja conhecer a fundo os motivos e os fatos que envolveram a

caráter contingente da própria leitura/ tradução. Otimista e autoconfiante,

ele parece não ter alcançado a consciência benjaminiana de que

traduçao ocupa um espaço de passagem no qual se aponta continuamente

para a condição diferencial que a constitui”.27

A visita do fantasma constitui, na verdade, uma dramatizaçao do

processo de traduçao da obra literária. A cena entre Feliciano e Katherine

faz lembrar que o trabalho de crítica e o trabalho de traduçao aparecem no

ensaio benjaminiano como dois paradigmas do mesmo processo de leitura.

Para Benjamin, a leitura é o elemento comum que aproxima a crítica, o

comentário e a tradução. Também o conto de Veríssimo sugere que o

trabalho do tradutor literário não é meramente textual, mas implica uma

hermenêutica que vai além da leitura imanente, envolvendo não apenas

obras afins, mas também elementos biográficos e artísticos, muitas vezes

extrínsecos ao próprio texto literário.

processo exegético que compreende o conhecimento dos fatos (biográficos,

históricos) envolvidos na criaçao da obra literária, como também das

interpretações realizadas sobre ela. Na breve narrativa, a personagem

Feliciano faz a leitura da leitura que Huxley fez de Mansfield. Em certa

medida, o conto Veríssimo se aproxima do ensaio benjaminiano ao deixar

perceber que esse amplo e complexo processo de leitura crítica pode vir a

27 Id. Ibid., p. 215.
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“a

criação da obra, na tentativa de superar, ainda que ilusoriamente, o

Para Veríssimo, traduzir pode ser então o resultado de um



iluminar a traduçao literária28. Tem-se a impressão de que a experiência

ofício de tradutor levouacumulada com

Veríssimo a perceber, com lucidez, que

par e passo com a leitura critica e a interpretação.

ânimo melancólico29. A história da traduçao e da imagem do tradutor

forjada ao longo dos séculos pode ser descrita como "uma história de

rebaixamentos, auto-reproches, enfim, de uma constante desvalorização da

"há uma exigência -

evidentemente exagerada - de capacidades sobre-humanas

abrangência dedetradutor,pelo termosdominadas seusem

Feliciano é um tradutor autoconfiante e entusiasmado com seu

trabalho. Surpreendentemente, é ele quem vai esclarecer fatos da vida e

aspectos da obra de Mansfield a ela própria. Todavia, se a cena do diálogo

fantasma for considerada produto da imaginação de um tradutorcom o

exaurido, quase em delírio, ao fim de um dia de trabalho, o fantasma da

escritora nao passaria de uma projeção do

dedicado tradutor e o sombrio espectro representam duas facetas que se
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a tradução de literatura caminha

os anos em que exerceu o

conhecimentos culturais e linguísticos". 30

28 Ver "A tradução como movimento crítico". In: Antoine Berman. A prova do estrangeiro.
Bauru: Edusc, 2002, p. 215-27.
29 Em termos psicanaliticos, o termo melancolia designa "um estado psíquico que tende a
alternar momentos de tristeza, em que há um enorme empobrecimento do ego (fase ou
posição depressiva/melancólica propriamente dita), com momentos de grande entusiasmo,
nos quais o ego recompõe sua imagem, apresentando um exceSso triunfalista de
autoconfiança (fase ou posição maníaca). A sucessão dessas fases no tempo constitui a
afecção geral da melancolia, que alterna estados psíquicos antitéticos. Esse mesmo
movimento pendular, com idêntica polarização, caracteriza o ponto de vista que nossa
tradição histórico-literária assumiu historicamente diante do processo e do produto da
tradução...". Susana K. Lages, op. cit., p. 65.
30 Id. Ibid.

pessoa, do ego, do tradutor"; por outro lado,

a serem

alternam no trabalho tradutório. Dessa maneira, poder-se-ia considerar o

Mas esse processo, não raro, vem acompanhado de um estado de

eu do próprio tradutor. O



fantasma de Katherine uma figuração da melancolia benjaminiana que

envolve todo o trabalho de traduçao?

também problematiza esse duplo estado de espírito do tradutor, a quem a

melancolia encontra-se indelevelmente associada. O autor argumenta

ainda que, para realizar a sua tarefa, o tradutor tem que fundar sua

atividade numa renúncia: há que se renunciar a traduzir tudo o que se

assimoriginal,encontra potencialmente eno

do traduzir:

O silêncio, apontado por Ortega Y Gasset, e a melancolia, sinalizada

por Benjamin, mostram-se como inquietantes reflexões acerca da “enorme

dificuldade da traduçao” e como traços inseparáveis da tarefa do tradutor.

Sob essa perspectiva, toma-se possível interpretar, num outro registro, as

personagens do conto de Veríssimo.

possivelmentetradução,trabalho dedoconcepçõesdiferentes

vislumbradas por Veríssimo ao longo de sua trajetória de escritor/tradutor:
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(...) a fala se compõe toda de silêncios. Um ser que

não fosse capaz de renunciar a dizer muitas coisas seria

incapaz de falar. E cada língua é uma equação diferente

entre manifestações e silêncios. Cada povo cala algumas

coisas para poder dizer outras. Porque tudo seria

indizível. Daí a enorme dificuldade da tradução: nela se

trata de dizer em um idioma precisamente o que esse

idioma tende a silenciar31.

31 Ortega y Gasset, "Miséria y esplendor de la Traduccion". In: Obras completas, p. 434.

incompletude, com uma falta que sao a própria condição da linguagem e

As figuras centrais da pequena narrativa acabam por revelar

Ortega y Gasset no ensaio "Miséria Y esplendor de la traduccion",

conviver com um



primeiramente, o anjo gordo e bonachao representaria o tradutor que

considera o seu trabalho como prosaico,

intelectual e criativo; Feliciano seria o tradutor otimista e autoconfiante,

significado da obra original; por fim, o fantasma de Katherine representaria

permanecendo, pois, inalcançável, intraduzível.

Foram vários os momentos de seu percurso como tradutor em que

Erico Veríssimo atuou com um estado de ânimo semelhante ao do anjo

burocrata, cumprindo com relativo desinteresse uma tarefa vista apenas

remédio? Era preciso enfrentar as contas crescentes no fim de cada mês.",

declarou ele certa vez)32. 0 pacato e sonolento anjo representaria, nesse

trabalho de tradução realizado apenas de forma distante e

alienada:
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32 Erico Veríssimo. Um certo Henrique Bertaso. Porto Alegre: Globo, 1973, p. 31.

“menor”, destituído de cunho

a face melancólica do tradutor, a obra que sai da sombra e volta a ela,

de passar para o nosso idioma livros estrangeiros que detestei. Que

que se esforça, com certa ingenuidade, por resgatar inteiramente o

caso, o

Um dia Henrique me chamou e disse: "Descobri
um livro de grande atualidade". Mostrou-me o volume:
Alemanha - Fascista ou Soviética, da autoria dum

jornalista americano, Knickerboker.
— O senhor é capaz de traduzir este livro em vinte

dias? Estes assuntos logo ficam desatualizados. A

História não caminha, corre.
— Vinte dias? — murmurei, olhando as duzentas e

tantas páginas da obra. — Sou.
Combinamos o quanto me pagariam por página

traduzida e eu me atirei no trabalho, batendo máquina

como ganha-pao ("Tive de pôr 'meia-solas' em traduções alheias malfeitas e



Feliciano, como figura oposta ao anjo, representa o tradutor que

realiza confiante e amorosamente a tradução. Traduzir também pode ser se

entusiasmar, e isso ocorre, para Veríssimo, ao lidar com as obras dos

autores que lhe são mais caros, seja no Point counter point de Huxley ("livro

cuja leitura me empolgou de tal maneira, que sugeri a Henrique Bertaso

encarreguei da tradução. O trabalho me ocupou oito meses inteiros..."34),

seja no livro de contos de uma certa escritora ("traduzi com amor o Bliss

(Felicidade) de Katherine Mansfield, lá pelos idos e vividos de 1937")35.

A dois sujeitos tão dissimilares, Feliciano e o anjo, vem-se juntar um

negaçao do anjo prosaico e sem poesia (observe-se que quando o fantasma

aparece o anjo some de cena) e como uma face complementar do animado

tradutor. De configuração nem muito etérea nem muito lúgubre, nem

morto nem vivo, nem no céu nem na terra, o fantasma ("fada, talvez") não

parece particularmente entusiasmado com a tradução do bem-disposto

Feliciano. Seu perfil é o de um melancólico. Talvez se possa dizer que, com

essa figura, o conto compartilha do olhar benjaminiano sobre a traduçao.

Poder-se-ia descobrir nessa figura do cético e desalentado fantasma
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das oito da noite até a madrugada. O livro ficou pronto

na data marcada e foi lançado sem tardança.33

33 Id. Ibid., p. 28.
.. Solo de Clarineta - vol. 1 Porto Alegre: Globo, 1973, p. 255.
.. Um certo Henrique Bertaso. Porto Alegre: Globo, 1973, p. 43.

34 

35 

que o fizesse publicar em português. Bertaso aceitou a sugestão e eu me

um perfil oculto do tradutor Veríssimo? É interessante lembrar que o

escritor inicia a sua “autobiografia compacta” declarando ver-se num

terceiro, o fantasma, que atua, ao mesmo tempo, como uma radical



Outro diante do espelho: “O meu amigo mais íntimo é o sujeito que vejo

todas as manhas no espelho”. Mais adiante, ele identifica o Outro oculto

com a figura do fantasma: ao fantasma foca em mim os raios-x de seus

olhos céticos”. O fantasma, ou “o amigo íntimo”, aa face do Outro” sãoou

imagens que podem sua apresentaçaoser

conto, como interfaces de um eu complexo e

ainda irrevelado.

representação literária do processo de tradução vivenciado por Veríssimo.

Trata-se de criações ficcionais que, por seu valor simbólico, acabam por

evidenciar as diferentes faces de um mesmo sujeito tradutor, ou, em outros

termos, os três lados da mesma face do Erico Veríssimo tradutor. Sao

imagens que se negam e se complementam, num jogo especular, plural e

significativo: é o tradutor diante do espelho.
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o fantasma podem ser considerados uma

autobiográfica como em seu

Feliciano, o anjo e

consideradas, tanto em



Considerações finais

1. Das traduções rabiscadas atrás do balcão da farmácia, até sua

participaçao no projeto editorial que traria

literatura universal ao alcance dos leitores brasileiros, Erico Veríssimo

percorreu um caminho em que

feições.

Ao tradutor diletante da juventude, veio juntar-se um outro, que

traduzia para sobreviver, nao raro

escolher o que traduzir, movido por pura afinidade e entusiasmo.

Mesmo quando não era ele próprio o tradutor, o papel de conselheiro

literário colocava Erico Veríssimo ao lado da atividade tradutória: em sua

tradutores que Erico inventou um plano de

obrigando-se a pôr

leitores, nao tao bom para um escritor ávido em trazer ao público seus

textos de ficção.

coisas distintas?), acontece o inevitável: traduçao e criaçao se confundem.

Quando a obra traduzida era também obra admirada,

compreendê-la para traduzi-la levou a singulares experiências criativas:

Nesse imbricamento entre traduzir e escrever (quem pode falar em

nos anos 30, a tradução aparece como influência no fazer literário - na

os mais diversos autores da

“saneamento” de traduções,

o processo de

o ato de traduzir assumiu diferentes

“meia-solas’ em traduções alheias. Bom para os

a abominar as histórias que era

polêmica Contraponto X Caminhos cruzados; depois, nos anos 40, a

“época de ouro” a Globo buscava uma tal excelência no trabalho de seus

obrigado a verter para o português. Mas houve também aquele que pôde



atividade tradutória toma-se matéria ficcional - no surpreendente conto

em que se encontram reunidos tradutor, anjo e fantasma.

A traduçao de autores admirados aproxima criativamente o Erico

tradutor do Erico escritor. À acusaçao de imitador de Huxley, ele responde

com variado repertório de leituras, de Sinclair Lewis a Somerset Maugham,

autores que a Globo veio a traduzir sob sua indicação. Não se pode negar,

contudo, que a tradução do Contraponto de Huxley mudou definitivamente

os rumos de sua criação ficcional, como logo se vê em Caminhos cruzados.

O trabalho com outra de suas predileções, a escritora Katherine Mansfield,

deixa perceber um tradutor entusiasmado e auto-confiante, mas também

aquele que, melancolicamente, vislumbra a obra original na sua feição

intraduzível.

2. Essa pesquisa iniciou-se com um amplo levantamento de dados

sobre a Globo e seus feitos editoriais até a metade do século XX. A partir

de um sem-número de títulos de obras, datas de publicação e nomes de

tradutores, obteve-se um forte indício de que a participação de Erico

Veríssimo neste período de prestígio da traduçao no Brasil havia sido maior

do que se poderia imaginar. Fundamental para essa percepçao foi o exame

dos preciosos documentos do ALEV (Acervo Literário de Erico Veríssimo) —

feliz exceção em uma cultura não muito afeita a bem guardar sua memória

— e as breves mas produtivas estadias em Porto Alegre, palco principal da

história aqui contada.

134



Nos inúmeros estudos sobre Erico Veríssimo pesquisados ao longo

deste trabalho, pouco ou quase nada se refere a sua atuação como

tradutor. Daí decorre

traduções que ele realizou, sob a forma de livros ou de textos esparsos,

assinadas de próprio punho ou que levavam a assinatura de seu duplo

Gilberto Miranda. O fato é que nao existe ainda um levantamento completo

comprovantes de edição, ora nao há assinatura, falhas que nem todas as

visitas a bibliotecas e sebos - e foram muitas - puderam resolver.

Tampouco se pretendeu aqui ter realizado uma pesquisa que

alcançasse a totalidade da produção tradutória de Erico:

estabelecer foi um quadro primeiro mas nao conclusivo. Espera-se que este

trabalho venha a contribuir para novos rumos de investigação sobre o

Erico Veríssimo tradutor, tarefa a ser empreendida por longos anos. A

páginas da Revista do Globo e os documentos

cuidadosamente mantidos do acervo de Erico Verisimo (cartas, fotos,

entrevistas, fortuna crítica) poderão vir a fornecer um fecundo terreno para

descobertas.
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o que se pôde

quem se habilitar, as

a dificuldade em se arrolar com precisão as

sobre o que Erico traduziu: ora faltam datas, ora não existem os
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