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RESUMO

GUIMARÃES, Carolina. O feminino em tradução e retradução: o caso de A
Vegetariana, de Han Kang. 2021. 89f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2021.

A escrita implica em uma materialização da subjetividade, seja por parte da
escritora/autora ou por parte da tradutora/autora. Nesse sentido, as questões de
gênero, centrais para a maneira como o indivíduo se vê na sociedade, se mostram
um interessante ponto de discussão nos estudos da tradução. A Vegetariana (2007),
romance sul-coreano escrito por Han Kang, foi traduzido para o inglês por Deborah
Smith em 2015 e duas vezes para o português brasileiro, primeiramente por Yun
Jung Im em 2013 e depois por Jae Hyung Woo em 2018. Esta dissertação tem como
objetivo compreender como o feminino e seus discursos aparecem nas traduções,
sendo estas entendidas como processos conjuntos de escrita, criadoras de
significados e subjetividades. Para tal, após observar os contextos da literatura
coreana em tradução, analisamos as traduções do ponto de vista da teoria da
retradução, buscando compreender suas características gerais e de que maneira se
relacionam. Na sequência, utilizamos teorias da tradução feminista para apreender
de que maneira questões de gênero se materializam em tradução, e aplicamos
essas ideias às traduções de A Vegetariana. Além disso, estudamos os temas
literários presentes no romance, observando de que maneira esses temas variam
em cada versão da obra. É possível afirmar que, dentre o texto coreano e as
traduções pesquisadas, a retradução brasileira de Jae Hyung Woo é a que mais
atenua temas literários ligados à opressão da mulher.

Palavras-chave: Literatura coreana. Tradução. Tradução feminista. Retradução.



ABSTRACT

GUIMARÃES, Carolina. The feminine in translation and retranslation: the case of
Han Kang’s The Vegetarian. 2021. 89f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2021.

Writing implies a materialization of subjectivity, be it from the part of the writer/author
or the translator/author. In that way, gender, which is central to how an individual
sees her/himself in society, is an interesting discussion topic for translation studies.
The Vegetarian (2007), a South Korean novel by Han Kang, was translated to
English by Deborah Smith in 2015 and two times to Brazilian Portuguese, first by Yun
Jung Im in 2013 and then by Jae Hyung Woo in 2018. The objective of this master’s
thesis is to understand how the feminine and its discourses appear in translation,
considering translation as a joint process of writing, creator of meaning and
subjectivities. In order to achieve that, after observing the contexts of Korean
literature in translation, we analyse the translations from the point of view of
retranslation theory, as a means to comprehend their general characteristics and in
which manner they relate to each other. Thereafter, we use feminist translation theory
to seize how gender issues are materialized in translation, and apply those ideas to
the translations of The Vegetarian. Moreover, we study the literary themes in the
novel, observing how they vary in each version of the work. It is possible to assert
that, among the Korean text and the translations studied, the Brazilian retranslation
by Jae Hyung Woo is the one that mitigates the most the literary themes related to
women’s oppression.

Keywords: Korean literature. Translation. Feminist translation. Retranslation.



초록

기마라에스, 카롤리나 (GUIMARÃES, Carolina). 번역과 재번역에서 여성: 한강의 『
채식주의자』중심으로. 2021. 89f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2021.

글쓰기는 작가/저자 또는 번역자/저자의 주관성의 구체화를 의미한다. 이러한
의미에서개인이사회에서자신을바라보는방식의중심인젠더문제는번역연구에서
흥미로운 논의 포인트가 된다. 작가 한강의 연작소설『채식주의자』(2007)는 영어로
번역되었고 (2015, 데보라 스미스 (Deborah Smith) 번역) 브라질포르투갈어로두번
번역되었다 (2013, 임윤정 번역; 2018, 우재형 번역). 본 연구의목적은번역에어떻게
여성과 여성의 문제가 나타나는지를 분석하고자 하며, 번역은 의미와 주관성을
창조하고 함께 쓰는 과정으로 이해된다. 이러한 목적의 달성을 위해, 번역된
한국문학의 맥락을 관찰한 뒤 재번역 이론의 관점에서 번역을 분석한다. 그리고
분석을 통해 번역문들의 일반적 특성과 그 관계 어떤 것인지 파악한다. 그 다음,
페미니스트 번역 이론을 통하여 젠더문제가번역에서어떻게구체화되는지파악하고,
그 이론을 『채식주의자』의 번역에 적용한다. 또한 소설 속 문학 주제들을 연구하여
각각의 번역마다 그 주제가 어떻게 다른지 관찰한다. 원본과 세 권의 번역본 중에서
우재형 번역가의 브라질 포르투갈어 재번역본이 여성 억압의 주제를 가장 적게
드러내는 번역이라고 할 수 있다.

핵심어:한국 문학. 번역. 페미니스트 번역.재번역.
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INTRODUÇÃO

A Vegetariana é uma história de resistência. “Mana, eu estava plantando

bananeira e vi folhas crescendo do meu corpo, das minhas mãos brotaram raízes...

que foram se enfiando terra abaixo. Sem fim, sem fim... É, flores queriam brotar da

minha virilha, e abri as pernas, abri bem as pernas...” (HAN trad. Yun Jung Im, 2013,

p. 123)1, diz a protagonista Yeong-hye para sua irmã. Frente à opressão de um

sistema construído e mantido de pé com violência, a resistência de Yeong-hye

consiste na tentativa de quebrar o ciclo do abuso. Assim como no poema de Yi Sang

citado na epígrafe deste trabalho, Yeong-hye aos poucos passa a imitar uma planta.

Em um conto chamado “Aranha encontra porco” (YI trad. Yun Jung Im, 1999, p. 45),

do mesmo escritor coreano, há uma frase que teria inspirado a autora de A

Vegetariana, na qual o narrador reflete sobre como os humanos são apenas

animais, mas seria muito melhor se pudessem virar plantas. E assim faz Yeong-hye.

A Vegetariana (채식주의자, transliteração: Chaesikjuuija) foi escrito por Han

Kang, autora cuja obra é marcada por uma reflexão sobre a dor, a perda e a

opressão. O romance foi publicado pela primeira vez como uma unidade na Coreia

do Sul pela editora Changbi em 2007. Porém, partes do romance já haviam sido

publicadas como contos separadamente, pois o livro é dividido em três partes

semi-independentes, um gênero coreano conhecido como “연작소설” (yeonjak

soseol). Notadamente, a segunda parte, intitulada “Mancha mongólica”, recebeu em

2005 o Yi Sang Literary Prize, o prêmio literário considerado por muitos como o mais

importante da Coreia do Sul. A Vegetariana foi traduzido no Brasil pela primeira vez

pela tradutora Yun Jung Im em 2013. Em 2015, Deborah Smith publicou sua

tradução para o inglês no Reino Unido, versão que ganhou destaque (positivo e

negativo) após ganhar o Prêmio Man Booker Internacional 2016, o que impulsionou

a procura por traduções dessa obra no mercado editorial internacional. Em 2018, A

Vegetariana foi retraduzido no Brasil, dessa vez pelo tradutor Jae Hyung Woo.

1 Na tradução de Jae Hyung Woo (2018, p.121): “Fiquei de cabeça para baixo e então folhas
começaram a nascer do meu corpo e raízes das mãos… As raízes foram se cravando na terra, mais
e mais e infinitamente… E como estava a ponto de nascer uma flor no meio das minhas pernas, eu as
abri, as abri completamente, mas…”
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O romance discute a violência humana e a possibilidade de inocência frente a

ela. As opressões sistêmicas na sociedade patriarcal, capitalista, carnista,

militarizada (conceitos que se intercalam e se interrelacionam) são examinadas no

recorte familiar, que reproduz as violências. Pode-se dizer que a mulher, os

discursos do feminino e a violência contra a mulher no seio das instituições sociais

são temas centrais da obra, e por isso escolhas tradutórias que digam respeito ao

feminino são igualmente centrais. Esta dissertação tem como objetivo compreender

como o feminino e seus discursos aparecem nas traduções, sendo esses processos

conjuntos de escrita, criadoras de significados e subjetividades.

O primeiro capítulo desta dissertação aborda os contextos da produção do

romance A Vegetariana. Primeiramente, há uma breve descrição do

desenvolvimento da literatura coreana moderna, focando em elementos cujas

consequências são fundamentais para a obra de Han Kang. Dentre as diversas

expressões literárias coreanas, destaca-se a literatura que examina as feridas do

pós-guerra na Coreia do Sul, denunciando a violência que se esconde no seio

familiar, como aquela escrita por Park Wan-suh e Oh Jung-hee na segunda metade

do século XX e que ressoa em A Vegetariana. A partir disso, apresenta-se um

panorama da literatura coreana em tradução, especialmente em língua portuguesa,

contabilizando as obras traduzidas e pensando em suas características. Ao fim do

capítulo, o foco volta-se especificamente para Han Kang e A Vegetariana. Han

torna-se uma grande expoente da literatura em tradução ao redor do mundo, e após

A Vegetariana (em sua tradução para o inglês de 2015 por Deborah Smith) ganhar o

prêmio Man Booker Internacional de 2016, as traduções desse romance se

multiplicam e se tornam um sucesso comercial. A Vegetariana é uma 연작소설

(yeonjak soseol), gênero literário em prosa tipicamente coreano, um romance

fragmentado, chamado de “romance-novelas” na tradução da Devir Livraria. Por fim,

um resumo do enredo do romance é pincelado.

O segundo capítulo utiliza bases teóricas sobre retradução para pensar a

relação tanto entre a retradução e a primeira tradução publicadas no Brasil, quanto

da retradução brasileira e a tradução em língua inglesa publicada no Reino Unido.

Essa última foi um grande sucesso de vendas por ter ganho o prêmio Man Booker

Internacional 2016, mas também foi alvo de duras críticas quanto à qualidade da

tradução, que acabaram impactando a nova tradução no Brasil. Gayatri Spivak
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afirma que a literatura é, por um lado, o vir a existir de um sujeito e, por outro, uma

troca de mercadorias, já que é o mercado editorial internacional que rege sua

circulação; para a autora, nós traduzimos em algum lugar no meio disso (2005, p.

18). É nesse sentido que exploro as movimentações comerciais, editoriais,

midiáticas e sua relação com a tradução e retradução de A Vegetariana. Neste

capítulo, discutem-se também questões de recepção, de como cada obra foi

percebida e seus impactos. Porque neste trabalho a retradução é entendida como

um espaço relacional, em que diferente escritas/subjetividades conversam, pensar a

retradução implica pensar a relação com a outra/o.

Por isso, o terceiro e último capítulo começa com uma reflexão sobre quem é

essa outra/o na tradução. Partindo de reflexões teóricas de autoras/es como

Berman, Venuti e principalmente Spivak, discute-se de que maneira ocorre a

alteridade na tradução, as diferentes maneiras de ver a outra/o e suas implicações,

especialmente no que tange as literaturas marginalizadas e a mulher. Isso leva à

reflexão sobre a mulher e as questões relacionadas a ela que aparecem no texto

literário. A opressão da mulher é um tema central em A Vegetariana, e por isso a

maneira como cada tradução expressa essas questões é fundamental na construção

de cada tradução como uma obra independente, fruto da subjetividade não só da

autora mas das tradutoras/es. A fim de compreender essas dinâmicas, neste

capítulo as questões teóricas levantadas pela que se convencionou chamar de

tradução feminista são exploradas. Ao entender a linguagem como um campo em

que se constroem discursos de gênero e a tradução como uma expressão conjunta

de subjetividades, observa-se que os quatro textos literários estudados (o romance

em coreano, a primeira tradução brasileira, a tradução inglesa e a retradução

brasileira) articulam de maneiras distintas o tema literário do feminino, criando

diferentes resultados.

Ao falar de mulher ou do feminino, é preciso definir o que isso significa. No

âmbito deste trabalho, gênero é uma categoria discursiva que se constrói em um

emaranhado de múltiplas enunciações. Não existem características ou narrativas

comuns a todas as mulheres, e tentativas de aproximações universalizantes nesse

sentido nos prejudicam mais do que ajudam (SPIVAK, 1993, p. 183). Nesse sentido,
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Sherry Simon (1996, p. 6) afirma que “gênero nunca é uma identidade primária que

emerge das profundezas do eu, mas uma construção discursiva”2.

Ao decorrer desta dissertação, optei por utilizar o caractere da barra para

expressar a ideia de espectro de gênero e evitar generalizar utilizando o plural

masculino. Dessa forma, sem distinção de gênero, pessoas que traduzem viram as

tradutoras/es, pessoas que escrevem viram as escritoras/es, e assim por diante.

2 “Gender, therefore, is never a primary identity emerging out of the depths of the self, but a discursive
construction enunciated at multiple sites”.
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CAPÍTULO 1. CONTEXTOS

O romance sul-coreano A Vegetariana, da escritora Han Kang, foi traduzido

duas vezes para o português brasileiro, o que é um acontecimento curioso

considerando-se que a literatura sul-coreana ainda é pouco traduzida no Brasil. A

primeira dessas traduções foi publicada em 2013 pela Devir Livraria, feita por Yun

Jung Im. A retradução foi publicada em 2018 pela Todavia e feita por Jae Hyung

Woo. Entre essas duas traduções, em 2015 foi publicada uma tradução inglesa pela

Portobello Books que se mostrou decisiva para a percepção do romance

internacionalmente. Pelo romance em inglês, Han Kang e a tradutora Deborah Smith

ganharam o prêmio Man Booker Internacional, direcionando os holofotes do

mercado editorial para A Vegetariana, como costuma acontecer com prêmios em

língua inglesa. Porém, a decisão do prêmio foi polêmica, pois muitos acusaram

Smith de não se manter próxima o suficiente do texto em coreano ou de possuir um

estilo exageradamente rebuscado. Todo esse contexto acabou fazendo com que a

tradução se tornasse um fator amplamente discutido no que diz respeito às

publicações internacionais de A Vegetariana, o que na maioria das vezes não

acontece com outras obras.

Porém, ao se observar as três traduções mencionadas, é possível perceber

que nem todos os discursos que circularam à época se mantém em uma leitura dos

textos, assim como outras características marcantes de cada tradução também não

foram discutidas. Ao ler as quatro versões a serem estudadas, incluindo as

traduções e o texto em coreano, constatou-se que cada uma representa o feminino

diferentemente. Escrito por Han Kang, escritora mulher e que escreve sobre a

experiência feminina, a obra suscita diversas questões relacionados a gênero, como

violência patriarcal, estupro, objetificação e solidariedade feminina. Também são

relacionados com o sistema patriarcal outros tipos de opressão, nominalmente a

subjugação dos animais, como sugerido pelo título, a violência manicomial, e a

própria sociedade capitalista, denunciando o fato de que todas essas violências

trabalham juntas, sistemicamente. Como o romance se fundamenta tematicamente

sobre problemáticas femininas, traduções que as retratam de maneiras diferentes

certamente possuem implicações temáticas também diferentes e bastante centrais à
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obra. Pode-se dizer que, ao compor seu texto, cada escritora ou tradutora produz

um feminino diferente, deliberadamente ou não.

Por isso, este trabalho busca especificar o contexto de cada tradução,

compreender as relações que se estabelecem entre elas, analisar de que maneira

cada uma produz a imagem do feminino e os resultados desse ato. Para tal, na

primeira seção pensamos sobre a literatura sul-coreana em tradução, assim como

sobre Han Kang ser uma das escritoras coreanas mais reconhecidas no exterior. Na

sequência, nos voltamos às três traduções a serem estudadas, explorando seu

contexto de produção e recepção e usando teorias sobre retradução como chave

para entender as relações que se constroem entre as quatro versões de A

Vegetariana. Na terceira seção, nos voltamos especificamente para o feminino, e

para isso exploramos as ideias sobre tradução feminista, assim como questões de

gênero e de alteridade em tradução. Por fim, articulando todas essas informações,

reconhecemos os temas literários relacionados ao feminino presentes em cada

versão. Com isso, temos como objetivo principal compreender a representação das

questões ligadas ao feminino em cada tradução e suas consequências no texto

literário. Dessa forma, entendemos a tradução como um processo conjunto de

escrita, necessariamente ancorado em vivências socioculturais e criador de

significados e subjetividades.

Antes de entrar na discussão sobre as traduções de A Vegetariana, é preciso

primeiramente contextualizar essa obra de literatura coreana. Este primeiro capítulo

está dividido em duas partes. A primeira delas aborda a literatura coreana em

tradução, os incentivos do governo sul-coreano para internacionalizar sua literatura e

o histórico de traduções em língua portuguesa e em língua inglesa. A segunda parte

aborda especificamente a autora Han Kang, uma das autoras mais traduzidas do

coreano, e o lançamento do romance A Vegetariana.

1.1 O desenvolvimento da literatura coreana moderna

Para falar sobre as características da literatura sul-coreana contemporânea, é

necessário fazer menção também aos movimentos, principalmente a partir do século

XX, que influenciaram diretamente na escrita de obras como A Vegetariana. A
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história literária coreana se expande por mais de dois milênios (LEE et al. trad.

Youngju Ryu, 2001, p. 2), mas ao final do século XIX e começo do século XX um

processo geralmente chamado de “modernização”, caracterizado pela introdução da

Coreia ao sistema capitalista, criou uma ruptura entre a nova e a velha literatura.

Devido a essa grande mudança, muitas vezes os acadêmicos coreanos se referem à

literatura do século XX como “Literatura Coreana Moderna” (LEE et al. trad. Youngju

Ryu, 2001, p. 2). Diferentemente da “velha literatura”, o foco temático nesse período

se voltou para as experiências da vida humana baseadas na racionalidade do sujeito

moderno, excluindo os elementos sobrenaturais ou fantasiosos, e elevando a

personagens literárias as pessoas comuns e as atividades cotidianas (KWON E

FULTON, 2020, p. 102). O hangeul, a escrita nativa coreana inventada em 1443, se

popularizou nessa época em detrimento dos caracteres chineses, em combinação

com uma ampliação no número de leitores através dos meios cada vez mais

populares de comunicação de massa (KWON E FULTON, 2020, p. 101, p. 144).

Escrever em hangeul, além de alimentar um sentimento nacionalista, marcou uma

virada entre uma literatura majoritariamente oral para uma literatura focada na

escrita. Como resultado, as práticas de leitura e escrita se tornaram individuais e não

mais baseadas em tradições comunitárias, o que resultou em uma maior

experimentação com a variedade das formas literárias (KWON E FULTON, 2020, p.

103).

Esse processo foi interrompido pela violência da colonização pelo Império

Japonês entre 1910 e 1945. Os Japoneses tinham como objetivo erradicar a cultura

coreana, culminando até mesmo na proibição do uso da língua coreana nos últimos

anos do regime, o que no campo da literatura resultou no que Kwon e Fulton

descrevem como uma ambivalência entre “imitação e obediência, criatividade e

resistência” (2020, p. 106). Como forma de resistência, a Literatura Coreana

Moderna buscou estabelecer uma identidade nacional e criticar a colonização,

lutando contra a língua japonesa imperialista e preservando a língua e cultura

coreana (KWON E FULTON, 2020, p. 106). As inovações formais nesse período

incluem o estabelecimento do conto como a forma literária mais prestigiada,

juntamente com o romance; o uso de diversos pontos-de-vista narrativos, incluindo a

narrativa em primeira-pessoa; e o uso do tempo verbal no passado (KWON E

FULTON, 2020, p. 144, p. 151-152).
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O período após o fim da colonização japonesa em 1945, conhecido como

Liberação, foi marcado pelo desejo de explorar as possibilidades da língua coreana,

restaurando a língua nativa que havia sido proibida, no qual foi possível usufruir de

uma breve sensação de liberdade. Porém, a Guerra da Coreia e a divisão da nação

continuaram a impor limitações ideológicas à literatura. Na Coreia do Sul, ganharam

proeminência escritores conservadores, e foram proibidas obras na quais se

observassem tendências esquerdistas (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001, p. 29);

também foram proibidos autores norte-coreanos, ou textos de autores que migraram

para a Coreia do Norte, que desapareceram da história da literatura na Coreia do

Sul por quatro décadas (KWON E FULTON, 2020, p. 165-166). A literatura do

pós-guerra nos anos 1950 foi marcada por traumas. Lee et al. afirmam que, nesse

momento, buscou-se retratar a desolação da sociedade por meio do interior do

indivíduo, mas que o trauma da guerra muitas vezes é um limite da

comunicabilidade (2001, p. 30).

Mesmo após o fim dos combates em 1953, a divisão da Coreia continuou a

assombrar o país, o que Lee et al. consideram a mais fundamental contradição da

sociedade coreana. Essas “profundas cicatrizes na psique do povo coreano [...]

capturaram a imaginação de diferentes gerações de escritores no período

pós-guerra”3 (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001, p. 54).

Na década de 1960, despontou uma nova leva de escritores que ficou

conhecida como a “Geração 4.19”, em decorrência do movimento de 19 de abril de

1960, que falhou em seu objetivo de assegurar a democracia, mas marcou

fortemente toda a sociedade e alimentou o espírito revolucionário por décadas, além

de um “catalisador para a imaginação literária” (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001,

p. 30). Essa mesma geração também obteve o apelido de “Geração Hangeul”, por

ter sido a primeira a ser educada por meio da língua coreana e sua escrita, e não do

chinês clássico ou o japonês (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001, p. 30). Uma das

principais características desses escritores foi sua habilidade de combinar ácidas

3 Tradução minha. Texto original: “Not a thing of the past, but a continuing nightmare in the
progressive tense and the most fundamental contradiction of Korean society, division left deep scars in
the psyche of the entire Korean people. Not surprisingly, therefore, the subject continued to capture
the imagination of different generations of writers in the post-war period” (LEE et al. trad. Youngju Ryu,
2001, p. 54).
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críticas sociais com uma “imaginativa visão de mundo” (KWON E FULTON, 2020, p.

172).

O processo de industrialização durante a ditadura militar na Coreia do Sul

aumentou exponencialmente a diferença entre ricos e pobres, e trouxe consigo

mazelas relacionadas à rápida e desordenada urbanização. Ao mesmo tempo,

houve um enorme crescimento no setor econômico, o que por vezes foi chamado de

“o milagre do Rio Han”. Em termos de exportações, por exemplo, atingiu-se um valor

de mais de dez bilhões de dólares em 1977, representando um aumento de mil por

cento em apenas seis anos. Os trabalhadores, sobre os quais recaiu toda a

dificuldade da industrialização, foram excluídos do processo de distribuição

econômica (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001, p. 49).

Com a intensa industrialização trazida pelo violento regime de ditadura militar,

a literatura assumiu o papel de opositora radical, clamando pela democratização e

denunciando os problemas da realidade social. A literatura dos anos de 1970 focou

nos problemas laborais e da industrialização, na falta de distribuição de renda, no

colapso da sociedade, e explorou os resultados da divisão da nação (LEE et al. trad.

Youngju Ryu, 2001, p. 49 e 51).

As escritoras Pak Kyongni, Park Wan-suh, Choi Myung-hee e Oh Jung-hee4

retrataram a história coreana e as turbulências enfrentadas pelas mulheres nesses

períodos de colonização, guerra e ditadura através de sagas familiares (LEE et al.

trad. Youngju Ryu, 2001, p. 50). Essas sagas muitas vezes incluíam um número

extenso de volumes, com foco em uma só família e seus conflitos através das

gerações e das mudanças sócio-políticas. Suas obras elucidaram os traumas do

pós-guerra (KWON E FULTON, 2020, p. 177) e retrataram as atividades cotidianas

das mulheres (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001, p. 62). Por se relacionarem

amplamente com a obra de Han Kang, em geral, e especificamente A Vegetariana,

4 A transliteração de nomes coreanos pode ser feita de mais de um jeito diferente, o que pode causar
algumas confusões. Ao se falar de autoras/es já traduzidos nos Brasil, usamos o mesmo nome que
aparece nessas edições. A maioria das autoras/es, porém, ainda não tem tradução brasileira. Nesse
caso, foi usada a transliteração para o alfabeto latino que mais comumente aparece em traduções
estrangeiras, conforme verificado em uma busca no diretório de traduções coreanas do LTI Korea.
Ainda assim, é possível que transliterações diferentes de um mesmo nome coexistam. Também é por
esse motivo que aparecem algumas discrepâncias no método de transliteração adotado: por exemplo,
isso explica porque Pak Kyongni e Park Wan-suh, que possuem o mesmo sobrenome 박, aparecem
na transliteração com duas grafias diferentes, Pak e Park; ou porque alguns nomes próprios
aparecem com as sílabas separadas por hífen e outros não.
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examinamos nos parágrafos seguintes algumas das principais características de

Park Wan-suh e Oh Jung-hee.

A obra de Park Wan-suh (1931-2011) denuncia as vaidades e o materialismo

da classe média por meio de histórias triviais, retratando como as mulheres foram

alienadas da sociedade (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001, p. 62-63). Se utilizando

de muitos detalhes concretos, a chamada modernização da Coreia é descrita de

maneira realista, o que conquistou muitos leitores (LEE et al. trad. Youngju Ryu,

2001, p. 63). De acordo com Kwon e Fulton (2020, p. 177), Bak “examina os

princípios da estrutura familiar e as relações entre os que constituem essa estrutura”

de modo a apresentar críticas e sátira do estilo de vida da classe média.5 A

característica mais famosa de Park Wan-suh, considerada distintiva, é seu estilo

bastante coloquial, o que para Kwon e Fulton (2020, p. 178) preenche sua obra de

uma “palpável empatia” que faz com que os leitores se sintam próximos a ela.

Se para Park Wan-suh a vida cotidiana exprime as vaidades e contradições

da classe média, na obra de Oh Jung-hee (nascida em 1947) a descrição

psicológica das personagens no dia-a-dia revela pistas da violência que se esconde

por detrás de uma rotina trivial (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001, p. 62).

Problematizando a prisão que o casamento e a família podem significar, nos textos

da autora o espaço familiar pode parecer sereno quando visto de longe, mas

esconde o horror, a violência e os desejos sombrios. Assim como oferece

segurança, o lar também é um enclausuramento. Oh emprega “sentenças

impressionistas”, “detalhadas descrições psicológicas” e uma “composição

meticulosa” (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001, p. 65).6 Assim como acontece em A

Vegetariana, um tema recorrente nos textos de Oh é uma crise existencial na vida da

mulher que rasga a façada de normalidade no seio familiar. Isso revela a destruição,

violência e morte que permeiam a vida (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001, p. 65).

Kwon e Fulton (2020, p. 227) classificam a obra de Oh, assim como de outros

escritores tais como Ch'oe Yun, Lim Chulwoo, Gong Sun-ok, como “literatura de

trauma” (trauma literature).

6 “Through impressionistic sentences, the writer fathoms the abyss of dark desire that lurks beneath the veneer of
tranquility. Detailed psychological descriptions and meticulous composition reveal her finesse in the art of short-
story writing” (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001, p. 65).

5 “Pak Wansŏ delivers diverting critiques and satires of various aspects of an emerging middle-class lifestyle,
portraying societal changes and life problems through an examination of the principles of family structure and
the relations among those who make up that structure” (KWON E FULTON, 2020, p. 177).
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Para Yi et. al (trad. Youngju Ryu, 2001, p. 76), a literatura sul-coreana do final

do século passado foi marcada pela desilusão enquanto a sociedade se tornava

cada vez mais consumista, marcada pelo capital. A cultura popular era cada vez

mais amplamente comercializada e passou a ser um modelo de vida. Obras como as

de Yun Daenyeong, Lee Sun-won e Kim Young-ha ofereciam uma alternativa, com

personagens que se afastam da ordem tradicional e denunciam o vazio da

sociedade capitalista, com uma visão de mundo bastante pessimista (Yi et. al trad.

Youngju Ryu, 2001, p. 77). Autoras como Kyung-sook Shin, Gong Ji-young, Kim

Insuk, Bae Su-ah são citadas por Lee et al. (p. 77) como tendo “articulado o desejo

feminino e desafiado a ordem falocêntrica da sociedade coreana e seus costumes”7,

ao que também podemos adicionar a Han Kang.

Um fenômeno interessante é a predominância das mulheres na literatura

sul-coreana contemporânea. Kwon e Fulton (2020, p. 228) explicam esse fenômeno

como sendo resultado da crise econômica nos anos 1990 e na intervenção do Fundo

Monetário Internacional na Coreia do Sul, o que fez com que os homens buscassem

carreiras com maior retorno financeiro. Independentemente da causa, este fato se

reflete na literatura coreana traduzida. Segundo dados do LTI Korea (2020b), as três

obras coreanas mais traduzidas de todos os tempos foram escritas por mulheres, e

dentre as seis obras mais traduzidas, quatro têm autoras mulheres. Dentre as

traduções para o português de prosa, poesia e literatura clássica, em junho de 2021

temos 12 traduções de obras escritas por mulheres contra oito de homens, além de

quatro antologias de diversos autores. Se levarmos em conta apenas os romances

contemporâneos, são 12 livros de autoria feminina e apenas três escritos por

homens8 (IM PARK, 2019, p. 8), o que mostra a prevalência das autoras mulheres

nesse gênero.

Com a virada do milênio, houve um enfraquecimento do realismo que havia

reinado até então, abrindo as portas para a fantasia e manifestando o que Kwon e

Fulton (2020, p. 230) chamam de “formas intensas de exteriorização”, tais como uma

8 Esses dados foram retirados de IM PARK (2019, p. 8), com a adição de obras publicadas entre 2019 e 2021. As
obras de prosa, poesia e literatura clássica aqui contabilizadas e que não constam no artigo de Im Park são: “A
história de Hong Gildong” (2020), traduzido por Yun Jung Im e publicado pela editora Estação Liberdade; “Atos
Humanos” (2021), traduzido por Ji Yun Kim e publicado pela Todavia; e “Noite e dia desconhecidos” (2021),
traduzido por Jeong Sung Hyo e publicado pela DBA Literatura.

7 “In addition to Shin Kyŏngsuk, writers like Kong Chiyŏng, Ŭn Huigyŏng, Kim Insuk, Sŏ Hajin, Cho
Kyŏngnan, Chŏn Kyŏngnin, Ha Sŏngnan, and Pae Su-a, have set out to articulate feminine desire and challenge
the phallocentric order of Korean society and its customs” (LEE et al. trad. Youngju Ryu, 2001, p. 77).



22

espécie de “surrealismo” e “microrrealismo”. Dois exemplos são Choi Suchol e Pyun

Hye-young, ambos com estilos altamente imagéticos (KWON E FULTON, 2020, p.

229-230).

A chamada literatura de trauma também continua forte, muitas vezes

explorando a violenta história da ditadura militar, assim como traumas familiares,

muitas vezes envolvendo violência sexual. Alguns exemplos são “그리고 축제”, de

Lee Hye-gyeong (2008, trad. livre: E o festival), “영국식 정원”, de Bae Su-ah (2016,

trad. livre: Jardim inglês) e “그대의 차가운 손”, de Han Kang (2002, trad. livre: Suas

mãos frias) (KWON E FULTON, 2020, p. 231).

Em A Vegetariana, é possível reconhecer semelhanças com esses exemplos,

ao explorar as heranças de um passado violento, de guerras e ditadura, e os

traumas que se reproduzem ciclicamente nas personagens. Também está presente

a tendência do fantasioso, do surreal, que surge ao examinar de perto o psicológico

das personagens. Assim como Oh Jung-hee e Park Wan-suh nas gerações

passadas, Han Kang critica a hipocrisia e a violência nas relações familiares, e

revela o horror escondido nas atividades cotidianas.

1.2 A literatura sul-coreana em tradução

A literatura sul-coreana em tradução é caracterizada, por um lado, por ainda

ocupar um espaço marginal no contexto internacional e, por outro, pelos grandes

investimentos e suporte por parte do governo sul-coreano. Santos (2018) aponta o

status duplamente marginalizado dessa literatura, tanto na Ásia quanto globalmente.

Em primeiro lugar, dentro da literatura asiática, historicamente a Coreia se encontrou

entre duas grandes potências políticas, culturais e literárias, a China e o Japão. Em

segundo lugar, o poder hegemônico global centralizado no eixo Europa-Estados

Unidos relega a literatura coreana às margens do cânone (SANTOS, 2018).

Apesar disso, a Coreia do Sul é um país que nas últimas décadas focou na

construção de soft power através da exportação de seus bens culturais --

principalmente música pop, programas de televisão, filmes, dança e games online,

mas também moda, turismo, culinária e literatura (JANG e PAIK, 2012). De acordo

com Jang e Paik (2012), após a democratização do país nos anos 1980 o governo

sul-coreano se preocupou com o número expressivo de obras culturais estrangeiras
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que estava sendo consumido no país, especialmente nos cinemas e rádios. Nos

cinemas em 1994, os filmes estrangeiros passaram a dominar 80% dos lucros do

setor (YI apud JANG e PAIK, 2012). Um relatório governamental do mesmo ano

equivaleu o sucesso de um único filme estadunidense (Jurassic Park) com vender

1.5 milhões de carros Hyundai (gigante sul-coreana do ramo automobilístico),

afirmando assim a necessidade de incentivo na área cultural (SHIM apud JANG e

PAIK, 2012). Por isso, nesse ano foi criado o Culture Industry Bureau. Esse órgão

passou a proteger as produções culturais sul-coreanas, estabelecendo um

contingente máximo para exibição de obras estrangeiras (ou seja, cota de tela) e

requisitando que grandes corporações investissem na área (JIN apud JANG e PAIK,

2012). Como consequência, produções sul-coreanas (a princípio especialmente na

cultura pop) passaram a ser amplamente exportadas, primeiramente para outros

países asiáticos e depois para o mundo todo, uma tendência que ficou conhecida

como Korean Wave ou Hallyu (JANG e PAIK, 2012).

Atualmente, diversos órgãos governamentais e organizações não

governamentais continuam promovendo tais políticas públicas. No ramo literário, a

instituição governamental Korea Literary Translation Institute (LTI Korea)

disponibiliza fomentos tanto para tradutores quanto para editores que desejem

traduzir e publicar obras da literatura coreana. A LTI Korea também oferece cursos

de tradução de literatura coreana na Coreia do Sul, workshops de tradução de

literatura coreana em diversos países estrangeiros, bolsa para

tradutor-em-residência, e distribui bolsas para que tradutores, editores ou outros

trabalhadores do mercado literário possam participar de atividades ou eventos que

beneficiem a globalização da literatura coreana, dentro ou fora da Coreia do Sul (LTI

KOREA, [201-]). Além disso, o site da LTI Korea mantém uma biblioteca digital de

literatura coreana e a revista literária Korean Literature Now, escrita em língua

inglesa (LTI KOREA, [201-]).

O apoio financeiro do LTI Korea se mostra importante para a divulgação da

literatura coreana no Brasil, pois grande parte das publicações no país utilizaram

seus subsídios, incluindo as três traduções discutidas nessa pesquisa. Ainda assim,

Yun Jung Im Park afirma que “a literatura coreana no Brasil permanece um campo

virtualmente inexplorado” (2019, p. 4). A pesquisadora, que também é a tradutora de
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uma das publicações a ser discutida posteriormente9, fez um levantamento de todos

os títulos coreanos publicados em língua portuguesa. Segundo esses dados e

acrescentando-se as informações entre 2019 e 2021 (ver nota 5), em junho de 2021

há um total de 102 traduções de obras literárias do coreano para o português, sendo

que grande parte desses títulos fazem parte de coleções educativas para crianças

na área de matemática e física, que foram usados por escolas brasileiras como

material paradidático: a coleção Tan Tan (44 títulos) e a coleção Eureka (22 títulos).

Se contarmos as coleções como apenas uma obra, diminuindo assim os números

das duas coleções mencionadas, assim como de uma coleção de cinco livros de

literatura infantil, o número de obras de literatura coreana traduzidas em português é

de apenas 34 obras. A primeira delas data do ano de 1985, uma antologia de contos

traduzida indiretamente (IM PARK, 2019, p. 7-8). Destas 34 obras, 29 foram

publicadas no Brasil (22 traduções diretas, 7 traduções indiretas) e cinco em

Portugal (todas indiretas). Im Park destaca que apenas cinco títulos são de poesia e

três de literatura clássica, todos publicados no Brasil, o que ela acredita ser um

sintoma do foco mais academicista no país (IM PARK, 2019, p. 9). Outro dado

interessante é que, dentre as traduções diretas do coreano, os tradutores variam

muito, sendo que Yun Jung Im, Jae Hyung Woo e Hyo Jeong Sung são os únicos

tradutores que traduziram mais de um título de coleções diferentes. Yun Jung Im é

de longe a tradutora com mais títulos publicados, um total de 21, enquanto Jae

Hyung Woo já traduziu oito livros, e Hyo Jeong Sung, dois. Yun Jung Im e Jae Hyung

Woo são justamente os autores das duas traduções brasileiras de A Vegetariana a

serem discutidas nas próximas seções.

Apesar do número escasso de traduções da literatura coreana para o

português brasileiro, o Brasil possui uma grande e ativa comunidade coreana, fruto

da diáspora pós-Guerra da Coreia. A partir da década de 1960, o governo coreano

incentivou a emigração a fim de diminuir a concentração populacional e controlar os

problemas sociais. Desde então, a comunidade de coreanos no Brasil se tornou a

maior da América Latina, e a terceira maior do mundo fora da Ásia, atrás apenas dos

Estados Unidos e Canadá. Cerca de 50 mil coreanos residem no Brasil, sendo que a

maioria destes mora na cidade de São Paulo (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES

9 Yun Jung Im Park é a mesma pessoa que Yun Jung Im, a tradutora da versão de A Vegetariana publicada em
2013. Como o artigo e a tradução foram assinados com a diferença de um sobrenome a mais, manteve-se essa
diferenciação nas citações.
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EXTERIORES, 2021). Observando esses números expressivos, nota-se que o

número de traduções de obras literárias coreanas para o português brasileiro não

reflete a importância da relação cultural Brasil-República da Coreia para a formação

do nosso país. Desse modo, cabe assinalar a necessidade de aumentar o acesso à

literatura coreana no Brasil, assim como reconhecer a relevância dos tradutores e

outros agentes relacionados à tradução responsáveis pelos poucos títulos

publicados no país.

Em comparação com a literatura coreana traduzida para a língua portuguesa,

o cenário das traduções para o inglês é consideravelmente mais antigo e amplo. Se

a primeira tradução para o português foi feita em 1985, segundo o site da LTI Korea

a primeira tradução para o inglês foi feita em 1898 (LTI Korea, 2020a). Em uma

busca no diretório do site da LTI Korea, que lista traduções de obras coreanas, foram

encontradas cerca de 1070 entradas em língua inglesa.

1.3 Han Kang e A Vegetariana

A política de incentivo à exportação literária do governo coreano encontrou na

escritora Han Kang um de seus nomes mais fortes. Santos (2018) considera Han

Kang uma “importante protagonista da internacionalização da Literatura Coreana na

atualidade”, afirmando que Han é a primeira escritora coreana a alcançar tamanho

destaque na literatura mundial. Han Kang teve sua estreia como poeta em 1993 e no

ano seguinte ganhou seu primeiro prêmio literário, ao qual se sucederam diversos

outros em seu país, incluindo alguns dos mais prestigiados como o Yi Sang Literary

Prize (2005).

Em 2007, Han publica “채식주의자” (transliteração: Chaesikjuuija; tradução:

“A Vegetariana”), quando já era bem conhecida pelo público sul-coreano. O romance

rapidamente atrai a popularidade em meio aos leitores coreanos, ao mesmo tempo

em que surpreende a todos por seu conteúdo violento e sexual. O livro foi aclamado

pela crítica literária em seu país; por exemplo, o crítico Eun-gyo Kim (김응교) afirma

que A Vegetariana “perfura afiadamente aquilo que pensamos ser ‘normal’ ou

‘óbvio’”10 (2016).

10 Tradução minha. Texto original: “우리가 생각하는 ‘보통’이라든지 ‘당연하다’라고 하는 것에, 이 소설은
날카롭게 파고들어 온다” (KIM, 2016).
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É nesse contexto que, após já ter sido traduzido para o vietnamita, o japonês

e o espanhol, o livro é selecionado para ser traduzido no Brasil pela primeira vez em

2013. Porém, foi em 2016 que a autora obteve um reconhecimento internacional

ainda maior. Ela foi a primeira escritora sul-coreana incluída na longlist do prêmio

Man Booker Internacional, e seu livro The Vegetarian, em versão para o inglês

traduzida por Deborah Smith, levou o prêmio máximo. A partir de então, a autora

obteve sucesso comercial internacionalmente, tendo seus livros traduzidos para

diversos idiomas (SANTOS, 2018). Kim (2020, p. 378) afirma que, após A

Vegetariana ter ganho o prêmio, Han passou a ocupar um lugar de proeminência no

site do LTI Korea, e foram produzidos vários vídeos de entrevista com a autora.

Segundo estatísticas do site do LTI Korea (2020b), Han Kang é a sétima autora

coreana mais traduzida, com um total de 67 traduções publicadas ao redor do

mundo. No número de traduções por ano, Han foi a escritora coreana mais traduzida

nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ultrapassando outros escritores de

grande sucesso comercial, como por exemplo Kyung-sook Shin e Hwang

Sok-yeong. Além disso, no ranking de obras coreanas mais traduzidas de todos os

tempos, A Vegetariana se encontrava em 2020 em terceiro lugar, com um total de 28

traduções, atrás apenas da saga clássica 토지 (1969, tradução livre do título: Terra),

de Pak Kyongni, e do bestseller 엄마를 부탁해 (2008, lançado no Brasil em 2012

como Por favor, cuide da mamãe, tradução indireta do inglês de Flávia Rössler), de

Kyung-sook Shin. O romance seguinte de Han Kang,소년이온다 (2014, lançado no

Brasil em 2021 como Atos Humanos, tradução de Ji Yun Kim), está logo atrás em

sexto lugar, com 19 traduções.

A Vegetariana é um romance em três partes escrito por Han Kang e publicado

na Coreia do Sul em 2007. Cada parte foi, a princípio, publicada individualmente e

por isso também podem ser lidas como novelas independentes. Porém, quando

juntas, a narrativa se desenvolve cronologicamente sempre centrada na mesma

personagem principal, mas em cada parte com um narrador diferente.

Esse tipo de narrativa faz parte de um gênero literário coreano conhecido

como 연작소설 (yeonjak soseol). Esse termo não tem uma tradução certa ao

português, mas algumas opções incluem “romance-novelas”, que foi o termo

escolhido por Yun Jung Im e publicado na capa da edição da Devir Livraria,

“romance tríptico”, termo usado para explicar o livro para os falantes de inglês, ou
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também “romance fragmentado”, “contos em sequência narrativa”, dentre outros. De

acordo com Kim (2005), esse gênero se popularizou e se consolidou nos anos de

1960 e 1970, mas é difícil conceituar exatamente o que é uma yeonjak soseol,

porque os limites que a separam, por um lado, de uma antologia de contos, e por

outro, de um romance, são tênues e flexíveis. Ainda assim, a autora cita algumas

tentativas de definições: para Yeongmin Kwon (apud KIM, 2005, p. 334), yeonjak

soseol é um gênero de prosa em que se reúne várias obras independentes para

contar uma história maior. Para Kim Ji-mi (김지미, apud KIM, 2005, p. 334), yeonjak

soseol é uma obra em que, sob um mesmo título, dois ou mais textos independentes

são organizados de modo a serem lidos em sequência, criando uma rede semântica

em que os significados de cada peça se intensificam e se expandem.

Quanto ao enredo de A Vegetariana, cabe aqui uma breve sinopse a fim de

melhor situar as análises posteriores. O romance segue a vida de Yeong-hye, uma

mulher sul-coreana que decide parar de comer derivados animais depois de

começar a ter pesadelos violentos. A primeira parte, chamada “A Vegetariana”

(채식주의자, Chaesikjuuija) assim como o título do livro, é majoritariamente narrada

em primeira pessoa por seu marido abusivo, com algumas cenas intercaladas

descrevendo sonhos. Em decorrência desses sonhos grotescos, Yeong-hye para de

comer carne, o que é considerado um absurdo por seu marido. Conforme ela para

de se comportar de acordo com o que ele espera dela, sua família se junta para

forçá-la a comer carne. Yeong-hye responde cortando os pulsos. A segunda parte,

“A mancha mongólica” (몽고반점, Mongobanjeom), se passa dois anos depois e

segue o ponto de vista de seu cunhado, que desenvolve uma obsessão por

Yeong-hye e pela mancha de nascença que ela tem nas nádegas. O cunhado, que é

um artista de vídeos, acaba sendo bem-sucedido em seu desejo de filmar ele e

Yeong-hye tendo relações sexuais com flores pintadas em seus corpos. Sua esposa

e irmã de Yeong-hye, In-hye, descobre o vídeo e, enojada ao saber que seu marido

abusou de sua irmã que está com problemas de saúde mental, denuncia o caso

para a polícia. Na última parte, intitulada “Árvores em Chamas” ou “Árvores-Flamas”,

a depender da tradução (나무 불꽃, Namu bulggot), In-hye é a única da família a

cuidar da irmã, e a interna em um hospital psiquiátrico. A saúde física e mental de

Yeong-hye se deteriora rapidamente porque ela se recusa completamente a comer e

deseja virar uma árvore.
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CAPÍTULO 2. RETRADUÇÃO E RECEPÇÃO

Para entender a publicação e as características das três traduções de A

Vegetariana a serem analisadas, essa seção se debruça sobre o contexto de

tradução e retradução, assim como sobre as características gerais de cada texto.

Primeiramente, discutimos brevemente informações sobre a tradutora Yun Jung Im,

o tradutor Jae Hyung Woo, e as editoras. Com base no contexto de publicação,

levantamos hipóteses sobre o objetivo de cada projeto tradutório. Na sequência,

analisamos a recepção das obras, ressaltando a polêmica que se criou em torno da

tradução de Deborah Smith e suas consequências. Por fim, comparamos as

traduções em pares, levantando algumas de suas características gerais, utilizando

conceitos teóricos sobre retradução para pensar de que maneira os textos se

relacionam.

2.1 As traduções de A Vegetariana

A primeira tradução brasileira de A Vegetariana foi feita em 2013 por Yun

Jung Im e publicada pela Devir Livraria. Im é imigrante sul-coreana e veio morar no

Brasil com dez anos de idade, tendo depois retornado para a Coreia do Sul para

cursar o mestrado na área de literatura coreana moderna. Atualmente, é professora

de Língua e Literatura Coreana da Universidade de São Paulo, e a tradutora do

coreano para o português com o maior número de títulos publicados. Excluindo a

literatura infantil coreana, na época da publicação de A Vegetariana apenas outros

quatro livros literários haviam sido traduzidos diretamente do coreano para o

português, todos eles por Im. Além disso, na época da publicação, a tradutora já

havia sido indicada para o prêmio Jabuti de tradução em 2000 e recebido o Prêmio

Coreano de Tradução Literária em 2001. Sobre a editora, A Vegetariana foi o

primeiro e até o momento o único livro de literatura sul-coreana publicado pela Devir

Livraria, que possui um foco maior em quadrinhos. Em seu artigo sobre o estado da

literatura coreana no Brasil (2019), Im afirma que a tradução de 2013 obteve um

baixo número de vendas, além de pouco interesse por parte da crítica. Em 2013,

esta tradução recebeu o Prêmio de Tradução de Literatura Coreana, um prêmio

oferecido todo ano pelo governo sul-coreano para traduções excepcionais de

literatura coreana (KOREAN LITERATURE NOW, 2015).
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Figura 1 - Capa de A Vegatariana (2013)

Fonte: Site da Livraria da Travessa11

Em 2015, a editora britânica Portobello Books lançou uma versão em inglês,

traduzida por Deborah Smith e chamada The Vegetarian. A Portobello Books é uma

grande editora de língua inglesa e muito influente no ramo da publicação de

literatura internacional traduzida para o inglês, assim como as publicações Granta,

que são do mesmo grupo editorial. Smith começou a aprender coreano em 2010, e

no mesmo ano ingressou em um MA em Estudos Coreanos, ao qual emendou o

PhD em literatura coreana (TATE, 2016). The Vegetarian foi a primeira tradução de

Deborah Smith a ser publicada. Pouco mais de um ano depois, e depois de já ter

ganho o Prêmio de Tradução de Literatura Coreana ofertado pelo governo

sul-coreano em 2015 (KOREAN LITERATURE NOW, 2017), essa tradução recebeu

o prêmio Man Booker Internacional 2016, no qual Han Kang e Deborah Smith

dividiram igualmente o prêmio (THE MAN BOOKER PRIZE, 2016). Antes, o livro em

coreano publicado pela Changbi havia vendido 20 000 cópias, mas apenas na

semana após o prêmio a editora imprimiu mais 462 000 cópias, com várias outras

impressões tendo sido feitas desde então (THE MAN BOOKER PRIZE, 2016), o que

11 Disponível em:
https://www.travessa.com.br/a-vegetariana-1-ed-2013/artigo/5112187b-492e-4b7d-a8a7-9ec7d1378af
a. Acesso em: 21 jun. 2021.

https://www.travessa.com.br/a-vegetariana-1-ed-2013/artigo/5112187b-492e-4b7d-a8a7-9ec7d1378afa
https://www.travessa.com.br/a-vegetariana-1-ed-2013/artigo/5112187b-492e-4b7d-a8a7-9ec7d1378afa
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demonstra a posição central que a literatura, as traduções e as premiações ocupam

no mercado editorial internacional.

Além disso, o prêmio colocou sob os holofotes a tradução em inglês e sua

tradutora, Deborah Smith. Apesar de o livro ter feito sucesso comercial e ter sido

aclamado por muitos, outros se preocuparam com a qualidade da tradução. A

princípio, a mídia e alguns acadêmicos sul-coreanos apontaram supostas falhas na

tradução, por vezes inclusive duvidando da proficiência em coreano de Smith. Uma

pesquisa apresentada em uma conferência na Ewha’s Women’s University chegou à

conclusão de que, na primeira seção do livro, 10.9% do texto tinha sido “traduzida

erroneamente”, enquanto 5.7% do texto original tinha sido omitido (apud KIM, 2018).

Wook-Dong Kim (2018) também escreveu sobre o assunto, defendendo com base

no modelo de Translation Quality Assessment que a tradução de Smith não é

criativa, e sim inadequada. Ambas as pesquisas foram amplamente citadas tanto

pela mídia sul-coreana quanto em veículos de língua inglesa, em um polêmico caso

que a jornalista Claire Armitstead (2018) do The Guardian batizou de “Han

Kang-gate”. Em inglês, alguns dos críticos mais ferrenhos da tradução foram Tim

Parks (2016) do The New York Review of Books e Charse Yun (2017) do Los

Angeles Times, que afirmaram que Deborah Smith tem constantes problemas com o

registro de suas frases, que é prolixa, que usa adjetivos e advérbios em excesso e

que é infiel com relação ao texto original. Um artigo que também circulou bastante

na época foi o de Park Seon-Young publicado no jornal coreano Hankook Ilbo

(한국일보, 2016), cujo título pode ser traduzido para “Intervenções primorosas… a

tradução que abrilhantou Han Kang é diferente” (no original, 절묘한 개입... 한강을

빛낸 번역은 달랐다). Esse artigo, escrito por Park Seon-Yeong, aponta supostos

erros cometidos por Deborah Smith, trazendo inclusive uma comparação lado-a-lado

de algumas frases do livro em coreano e suas equivalentes na tradução. Porém,

Park também defende que essa “intervenção ativa”, que adicionou lirismo e

dramaticidade ao texto, possibilitou o sucesso do livro em língua inglesa e que é um

exemplo de tradução, porque possui um equilíbrio entre ser domesticadora e

estrangeirizadora. Além do mais, outros acadêmicos, jornalistas e a própria Han

Kang defenderam a tradução, afirmando que a liberdade criativa da tradutora gerou

bons resultados (PRI, 2016; ARMITSTEAD, 2018). O que não se pode negar é que a

recepção da tradução foi divisiva.
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Figura 2 - Capa de The Vegetarian (2015)

Fonte: Site da Amazon Reino Unido12

De qualquer maneira, o sucesso comercial do livro impulsionou novas

traduções para diversas outras línguas. No Brasil, Im Park (2019) conta que, após o

prêmio Man Booker, o contrato da Devir Livraria foi rescindido pela agente literária, o

que possibilitou a compra dos direitos do romance pela editora Todavia. A princípio,

a Todavia tentou comprar a tradução de Yun Jung Im, porém a tradutora relata que

se recusou a aceitar os termos da editora de aquisição dos direitos autorais em

regime de cessão definitiva e permanente (IM PARK, 2019). Em 2018, a Todavia

publicou uma retradução para o português brasileiro, também chamada A

Vegetariana e traduzida por Jae Hyung Woo.

12 Disponível em: https://www.amazon.co.uk/Vegetarian-Novel-Fiction-Translation/dp/1846275628.
Acesso em: 21 jun. 2021.

https://www.amazon.co.uk/Vegetarian-Novel-Fiction-Translation/dp/1846275628
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Figura 3 - Capa de A Vegetariana (2018)

Fonte: Site da Amazon Brasil13

A Todavia é uma editora bastante conhecida do público brasileiro e que

publica com frequência literatura traduzida. Em 2018, A Vegetariana foi o primeiro

livro de literatura coreana que publicou, mas em 2019 a editora já lançou mais um

título, com previsão de publicar ainda outros. Quanto ao tradutor, A Vegetariana foi o

primeiro romance traduzido por Jae Hyung Woo, que anteriormente possuía

experiência traduzindo quadrinhos coreanos serializados do estilo manhwa (IM

PARK, 2019). Essa tradução teve um apelo comercial maior do que a anterior,

investindo no projeto gráfico e na inserção em espaços privilegiados nas livrarias,

além de indicar na capa que o livro havia ganho o prêmio Man Booker Internacional.

Parte da imprensa noticiou o lançamento no Brasil como uma melhoria com relação

aos supostos erros da edição em inglês, como por exemplo o artigo da Veja

intitulado “Sul-coreano ‘A Vegetariana’ acerta tradução no Brasil após controvérsia”

(COSTA, 2018).

13 Disponível em: https://www.amazon.com.br/vegetariana-Han-Kang-ebook/dp/B07HCQYGLX.
Acesso em 21 jun. 2021.

https://www.amazon.com.br/vegetariana-Han-Kang-ebook/dp/B07HCQYGLX
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2.2 Questões sobre retradução

Retradução é um conceito instável, que variou conforme o tempo e que traz

diferentes significados. De acordo com Faleiros e Mattos (2017, p. 5), assim como

acontece com a tradução, retradução é um termo em “constante definição”. Para

Yves Gambier, uma retradução é uma “nova tradução, em uma mesma língua, de

um texto já traduzido, integralmente ou em parte. Estaria ligada à noção de

reatualização dos textos, determinada pela evolução dos receptores, de seus

gostos, de suas necessidades, de suas competências” (GAMBIER, 1994 apud

FALEIROS E MATTOS, 2017). Faleiros e Mattos (2017, p. 10-11) acrescentam a

essa definição o papel crítico sobre a poética e reflexivo sobre a historicidade da

tradução.

Como se vê na definição de Yves Gambier, muitas vezes se pensa a

retradução sob o prisma da rede de influências que se constrói entre duas traduções

de uma mesma obra em uma mesma língua. Ainda assim, certamente o que é

traduzido em uma língua tem o potencial de influenciar de alguma maneira o que é

traduzido em outra língua — desde a seleção das obras até a estratégia utilizada

para traduzir uma frase ou outra.

Nesse sentido, o caso de A Vegetariana e de suas duas traduções no Brasil é

peculiar em diversas maneiras. Em primeiro lugar, porque é a única obra de

literatura coreana a ser retraduzida em língua portuguesa, excluindo-se traduções

indiretas. Se tratando de uma literatura nacional que possuía, em 2019, apenas 22

volumes traduzidos para o português (IM PARK, 2019) e que certamente oferece

diversos outros títulos que seriam de interesse para publicação nos países

lusófonos, a existência da retradução chama a atenção.

Além disso, entre a primeira tradução brasileira de 2013 e a retradução de

2018, houve a publicação da tradução para o inglês em 2015. A tradução inglesa de

Deborah Smith pode ser considerada um divisor de águas na maneira como a obra

de Han Kang é percebida pelo público internacional. Afinal, foi essa tradução que

ganhou amplo reconhecimento e tornou o romance mundialmente famoso, mas

também foi polêmica e criticada por muitos por seus “erros” de tradução. Em vista

disso, essa seção levanta a hipótese de que a tradução para o inglês influenciou

diretamente a retradução no Brasil.
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Portanto, no caso desse romance as relações de retradução se dão em mais

de um nível: na relação de competição que a retradução estabelece com a primeira

tradução no país, e também na relação que a retradução estabelece com a tradução

para o inglês. A fim de explorar essas questões, primeiramente levantamos questões

teóricas sobre retradução, principalmente no que diz respeito a retradução vista

como tensão e competição (GÜRÇAĞLAR, 2009) e retraduções ativas (PYM, 2014),

e considerando que a retradução se dá em um espaço relacional (FALEIROS E

MATTOS, 2017). Na sequência, exploramos a relação da primeira tradução com a

retradução no Brasil. Por fim, discutimos a relação da retradução com a tradução em

língua inglesa.

Para Faleiros e Mattos (2017), retradução implica um ato plural de releitura e

reescritura. Retraduzir também é, segundo os autores, um confrontamento com a

historicidade da tradução, além do próprio texto-fonte e da língua, pensando as

relações que se estabelecem entre as diversas traduções (FALEIROS E MATTOS,

2017). Por vezes, a retradução é vista como a substituição de uma tradução que não

serve mais, em uma falsa ideia de progresso. Porém, a retradução é na verdade a

coexistência de textos (SKIBINSKA, 2007 apud FALEIROS E MATTOS, 2017, p. 36),

o acréscimo ao invés da substituição (SAMOYAULT, 2010 apud FALEIROS E

MATTOS, 2017, p. 35).

Existem diversos motivos que podem levar a uma retradução. Pode ser que

se proponha algum tipo de correção ou que haja uma demanda comercial, porém

Faleiros e Mattos (2017) apontam que esses não são os únicos motivos possíveis. A

necessidade da retradução pode vir de uma nova leitura do texto, um “outro modo

de significar aquele autor”, o que indica um novo modo de se relacionar com a obra

(FALEIROS E MATTOS, 2017, p. 34). Afinal, assim como não existe uma tradução

definitiva, também a obra é “atravessada pela incompletude” e por isso passível de

inúmeras releituras e, em consequência, retraduções (FALEIROS E MATTOS, 2017,

p. 34).

Logo, se há uma coexistência de textos, Faleiros e Mattos (2017, p. 36)

propõem pensar a retradução como um espaço relacional, uma prática dialógica que

se situa em um espaço em que diversos “modos de ler e de dizer a obra” ocupam

certa posição. Os autores também salientam que essa coexistência nem sempre é
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pacífica, mas sim caracterizada por uma “permanente tensão” e um “contínuo

diálogo” (FALEIROS E MATTOS, 2017, p. 37). Desse modo, excede-se a visão de

que a tradução está relacionada apenas com o original, entendendo que o texto

traduzido está inserido nesse espaço relacional no qual interage com as reescrituras

(e releituras) anteriores (FALEIROS, 2011 apud FALEIROS E MATTOS, 2017, p. 38).

Gürçağlar (2009) aponta que a retradução é marcada por uma constante

tensão e competição, na qual tanto indivíduos quanto instituições buscam assumir o

controle de novas interpretações. Com frequência, o embate entre uma retradução e

traduções anteriores é estabelecido por uma necessidade de justificar a nova

tradução, e isso pode ser percebido em estratégias de tradução que propõem

interpretações que competem com as anteriores (VENUTI, 2003 apud

GÜRÇAĞLAR, 2009, p. 235).

Com relação a esse tipo de retradução, Pym (2014) classifica-as como

retraduções ativas, por estarem em direto embate com as traduções anteriores. Para

o autor, uma retradução ativa, além de desafiar os textos anteriores, possui a

mesma localização cultural e temporal deles. Do contrário, as retraduções podem

também ser passivas, e nesse caso há pouca ou nenhuma interferência entre as

traduções. Por exemplo, uma retradução pode ter sido feita sem conhecimento das

traduções anteriores, ou então certas traduções da bíblia que possuem um grande

espaçamento temporal e cultural e pouca interferência entre si (PYM, 2014). Pym

(2014) também aponta que, ao estudar as retraduções ativas, não se deve limitar o

pensamento apenas a normas da cultura-alvo, pois muitas vezes as causas de uma

retradução estão em fatores como editoras ou políticas interculturais.

2.3 Tradução e retradução de A Vegetariana no Brasil

De acordo com a terminologia proposta por Pym (2014), a tradução de Jae

Hyung Woo é uma retradução ativa, porque se coloca em oposição à primeira

tradução no Brasil e está situada muito próxima da primeira tradução, cultural e

temporalmente. Ao comparar as duas traduções, percebe-se que escolhas

tradutórias completamente distintas foram empregadas, em diversos âmbitos.

Certamente são muitas as causas dessas escolhas, mas é possível levantar
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algumas hipóteses. Primeiramente, o romance original tinha um status (percebido no

Brasil) diferente em 2013 e em 2018: passou de uma obra em geral desconhecida

para a ganhadora de um importante prêmio internacional. Além disso, as editoras,

seus projetos editoriais e público-alvo são distintos. Por fim, as escolhas individuais

(estéticas, ideológicas) dos tradutores também são um fator importante.

Para começar, tomemos essas duas frases que aparecem logo no começo do

romance, e que são representativas de algumas características gerais dos dois

tradutores:

HAN, Kang. A Vegetariana. Tradução por Yun
Jung Im. São Paulo: Devir Livraria, 2013. p. 13

HAN, Kang. A Vegetariana. Tradução por Jae
Hyung Woo. São Paulo: Todavia, 2018. p. 9

Acabei me casando, talvez pelo fato dela me
parecer não ter nenhum defeito em especial,
assim como não possuir qualquer charme
especial. Era-me confortável o seu
temperamento sem arestas, sem originalidade ou
espirituosidade, sem qualquer traço de
sofisticação.

Acabei me casando porque ela não tinha
nenhum charme especial, e também por não ter
notado defeitos muito gritantes. Uma
personalidade dessas, sem frescor, brilhantismo
ou refinamento, me deixava confortável.

Quadro 1, grifo meu.

Percebe-se que o texto da Yun Jung Im tem um registro mais formal do que o

de Jae Hyung Woo, por exemplo usando a ênclise em “era-me confortável”,

enquanto a retradução optou por “me deixava confortável”. Essa diferença de

registro também pode ser observada na construção “não possuir qualquer charme”,

que é mais formal do que “não ter nenhum charme”.

Algumas tendências também podem ser percebidas quanto às escolhas

lexicais:
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HAN, Kang. A Vegetariana. Tradução por Yun
Jung Im. São Paulo: Devir Livraria, 2013.

HAN, Kang. A Vegetariana. Tradução por Jae
Hyung Woo. São Paulo: Todavia, 2018.

atabalhoar (p. 13) correr (p. 9)

membro (p. 13) pênis (p.9)

nada propalável (p. 14) modesto (p. 10)

enfastiosos (p. 14) entediantes (p. 10)

xoxo (p. 15) não eram lá grande coisa (p. 11)

adiando (p. 15) postergado (p. 11)

Quadro 2

Em geral, Yun Jung Im tende a escolher palavras mais formais, enquanto Jae

Hyung Woo opta por um registro mais coloquial. Apesar dessa tendência geral,

também existem alguns contraexemplos, como quando Im usou “adiando” e Woo

usou “postergado”.

Outra questão que chama atenção é como cada tradutor lidou com elementos

específicos da cultura coreana. Dentre esses, um tópico constantemente presente e

muito importante por seu papel temático central no romance é o da culinária

coreana:

(continua)

HAN, Kang. A Vegetariana. Tradução por Yun
Jung Im. São Paulo: Devir Livraria, 2013. p. 18.

HAN, Kang. A Vegetariana. Tradução por Jae
Hyung Woo. São Paulo: Todavia, 2018. p. 14.

[. . .] carne de boi para shabu-shabu,* bacon
fresco fatiado, duas peças grandes de pé de boi,
lulas acondicionadas numa bolsa hermética,
uma enguia já limpinha que a sogra mandara há
alguns dias, corvinas secas amarradas com um
cordão amarelo, uma embalagem fechada de
mandu** congelado e tantos outros saquinhos
de conteúdos ignorados.

* Prato composto por carnes (bovina, suína,
frango, camarão), verduras (agrião, acelga, alho
poró, cebolinha, broto de feijão, etc.), cogumelos
(shiitake e shimeji) e outros (macarrão, massa
de peixe etc.). Os comensais devem segurar
esses ingredientes com os hashi e mergulhá-los
num caldo de carne previamente preparado, o

Carne bovina para shabu-shabu,* barriga de
porco, dois pedaços enormes de pata de boi,
lulas guardadas em sacos herméticos, enguias
limpas dadas havia pouco tempo por minha
sogra, que mora no interior, anchovas
amarradas em cordas amarelas, guiozas
congelados com o pacote ainda lacrado e mais
uma quantidade enorme de embalagens sem
conteúdo definido.

*Cozido típico. [Nota de tradutor]
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(continuação)

qual serve apenas para cozinhar, rapidamente,
tais ingredientes. Em seguida, são servidos com
um molho. [Nota de tradutor]

** Espécie de pastel tipo guioza recheado de
verduras e carne. [Nota de tradutor]

Quadro 3, grifo meu

Aqui, o que fica mais evidente é a diferença no uso das notas de tradutor.

Ambos os tradutores optaram por manter a transliteração do nome do prato

“shabu-shabu” e adicionar nota. Porém, o texto das duas notas é muito contrastante:

enquanto a nota de Yun Jung Im é mais extensa e bastante completa, a de Jae

Hyung Woo é superficial.

Para o termo “mandu”, novamente a primeira tradutora optou por manter a

transliteração da palavra em coreano e adicionar nota explicativa. Já Jae Hyung

Woo escolheu substituir o prato coreano “mandu” por “guioza”. “Guioza” é a versão

brasileira de uma palavra japonesa, que descreve um prato originalmente chinês

mas também muito popular no Japão. Provavelmente, o tradutor julgou que, como a

culinária japonesa é mais popular e conhecida no Brasil, seria melhor substituir os

termos e não causar maior estranhamento no leitor, deslocando a localização

cultural do texto. É verdade que “mandu” e “guioza” são pratos parecidos e de

origem semelhante, e Yun Jung Im também explica um através do outro, afirmando

na nota de rodapé que “mandu” é um “pastel tipo guioza”. Ainda assim, um remete à

cultura coreana, e outro à cultura japonesa. Pimenta, em seu artigo “Três traduções

em perspectiva: A Vegetariana de Han Kang” (2019, p. 76-77), enfatiza que “mandu

não é guioza”, comparando esses pratos com a carne de sol brasileira, que não é

carne seca, mesmo que seja parecida, porque “são fenômenos culturais e culinários

distintos não só pela região de origem, como por sua feitura”.

Uma estratégia semelhante foi utilizada pelos tradutores em outro trecho, no

qual Yun Jung Im mantém a palavra coreana “jabchae” (p. 25) e explica o prato em

nota de tradutor, enquanto Jae Hyung Woo adapta o prato coreano para o prato

chinês “chop suey” (p. 21). Nesse caso, dificilmente o “chop suey” se assemelha ao

“jabchae”, de modo que se infere que o retradutor não julgou ser importante manter

a especificidade do prato ou o marcador da cultura coreana.
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Outra coisa a ser considerada nos trechos do quadro 3 é a relevância

temática das diversas comidas citadas. Em A Vegetariana, como o próprio título

sugere, a personagem principal se torna vegetariana e desenvolve asco por tudo

relacionado à carne, uma mudança que move todo o enredo do romance. Nesse

sentido, é relevante que todas as comidas citadas no trecho são feitas de carne. O

leitor brasileiro médio, é claro, saberia que “pé de boi”, “lula” ou “anchovas” são de

origem animal, e talvez também teria conhecimento prévio para identificar que

“guiozas” (na retradução) também levam carne em sua receita. Já em pratos que

supostamente sejam mais desconhecidos do público geral, como o “shabu-shabu” e

o “mandu”, as notas de rodapé da primeira tradução indicam claramente a presença

de carne. Porém, na nota de rodapé de Jae Hyung Woo sobre o “shabu-shabu”,

essa informação não é mencionada. Logo, se a informação que parece

contextualmente mais relevante não é mencionada na nota de rodapé, a existência

dessa nota parece ser supérflua.

Por fim, o último quadro desta seção também lida com uma questão cultural,

dessa vez de cunho histórico:

HAN, Kang. A Vegetariana. Tradução por Yun
Jung Im. São Paulo: Devir Livraria, 2013. p. 37.

HAN, Kang. A Vegetariana. Tradução por Jae
Hyung Woo. São Paulo: Todavia, 2018. p. 34.

Então, ela ficava deitada no escuro, olhando
para o teto com aquela expressão vã como se
tivesse sido trazida de mulher de conforto.*

* Comfort Women, eufemismo utilizado para
designar mulheres forçadas à prostituição e
escravidão sexual nos bordéis militares
japoneses durante a 2a Guerra Mundial. [Nota de
tradutor]

Durante a penetração, ela ficava olhando para o
teto, em meio ao escuro, com uma expressão
vazia, como se fosse uma escrava sexual em
tempos de guerra.

Quadro 4, grifo meu

Nesta cena, o narrador relata como costuma estuprar sua esposa, a

protagonista Yeong-hye, descrevendo a maneira como ela reage. Ele a compara, no

texto original, com uma wianbu (위안부), termo em coreano que significa,

literalmente, “mulher de conforto”. Esse termo eufemístico é usado para descrever

mulheres que foram tomadas como escravas sexuais na guerra, especialmente no

contexto das cerca de 200.000 mulheres raptadas e estupradas pelo Império

Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. O tópico das wianbu é amplamente
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discutido pelos coreanos e frequentemente aparece nas notícias, por isso no texto

original apenas o uso dessa palavra foi suficiente para transmitir o horror da

comparação, automaticamente suscitando o acontecimento histórico.

Para causar um efeito de horror similar no leitor brasileiro, os tradutores

empregaram escolhas distintas. Yun Jung Im traduziu literalmente wianbu para

“mulher de conforto” e adicionou nota de tradutor. Na nota, ela citou a expressão em

inglês, provavelmente porque “Comfort Women” é um termo mais estabilizado nessa

língua devido a questões políticas e históricas, e explicou brevemente seu

significado, diretamente se referindo aos militares japoneses e à Segunda Guerra

Mundial. Já Jae Hyung Woo traduziu wianbu como “escrava sexual em tempos de

guerra”, o que remove a especificidade do acontecimento, pois na retradução nada

remete à cultura e história coreana. Além disso, “escrava sexual” é muito mais literal

do que “mulher de conforto”. Por um lado, o termo literal traz a brutalidade de se

falar exatamente o que aconteceu; por outro, o eufemismo é especialmente

horripilante quando vindo da boca do marido estuprador.

Os exemplos aqui citados foram escolhidos porque os consideramos

representativos do estilo de Yun Jung Im e Jae Hyung Woo. Desse modo, é possível

perceber algumas características gerais. Primeiramente, que o retradutor prefere um

tom mais conversacional enquanto a primeira tradutora tende a adotar um registro

mais formal. Também, enquanto o texto de Im por vezes demonstra maior

adequação ao texto de partida e sua estética, Woo tende a escolher aquilo que é

mais familiar ao público brasileiro. Fenômeno similar também é observado na

tradução de elementos culturais. Im tende a usar transliterações dos termos em

coreano, ou traduções mais próximas, e adicionar notas de tradutor, muitas vezes

mais compridas. Já Woo ou adiciona notas muito breves, ou então substitui

completamente os termos por outros que possam ser mais conhecidos do público,

mesmo que isso apague a cultura coreana ou até a substitua por uma outra cultura

completamente diferente.

Isso está de acordo com as expectativas se considerarmos que a retradução

teve o objetivo de circular mais amplamente no mercado nacional. Em função de um

novo contexto, a tradução de Jae Hyung Woo está em tensão com a tradução

anterior ao optar por se livrar das especificidades da cultura, língua e estética
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literária coreana, evitando assim causar estranhamento ao leitor brasileiro. A

diferença no efeito geral na leitura do romance é grande: na primeira tradução,

trata-se de um romance que critica os mecanismos opressivos da sociedade

sul-coreana; na retradução, trata-se de um romance sobre a violência de maneira

geral.

2.4. Reverberações da tradução em língua inglesa na retradução brasileira

Comparando a primeira tradução com a retradução, é possível identificar uma

relação de tensão e competição entre elas, justificando o uso do termo retradução

ativa como proposto por Pym (2014). Desse modo, um estudo que leva em

consideração apenas essas duas traduções faz sentido e em parte explica muito

sobre as diferentes necessidades tradutórias e as diferentes posições assumidas

pelos textos traduzidos. Porém, outro fator importante, que influencia diretamente as

escolhas do retradutor, fica de fora dessa comparação: o texto que gerou o interesse

na republicação do romance, assim como a necessidade de certas modificações,

está fora do sistema literário em língua portuguesa.

Em primeiro lugar, há a questão da própria escolha da obra a ser traduzida.

Traduções em língua inglesa são muitas vezes a maneira como o mercado editorial

brasileiro, assim como de outros países, fica sabendo da existência de autores em

outras línguas. Dessa maneira, o processo de seleção dos títulos para tradução em

inglês, ato certamente ideológico e culturalmente localizado, reverbera na tradução

de literatura estrangeira em diversos outros idiomas. Por exemplo, nos anos 1950 e

1960 nos Estados Unidos, a publicação de traduções de literatura japonesa moderna

focou em alguns autores específicos, com temas em comum que acabaram se

tornando característicos dessa literatura nacional na visão do público estadunidense.

Porém, a seleção desses autores não refletia o que era mais discutido nos círculos

literários do Japão, e essas características não poderiam ser consideradas algo

presente na literatura japonesa em geral (VENUTI, 1998). Na verdade, a escolha por

títulos melancólicos e nostálgicos dizia mais respeito aos sentimentos

estadunidenses no pós-guerra e na necessidade de mudar radicalmente a imagem

do Japão no país, que passou de oponente a aliado (VENUTI, 1998). Porém, mesmo

que tal seleção se dê em decorrência de fatores ideológicos específicos da relação
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Estados Unidos-Japão, e que tenha criado estereótipos e limitado a percepção da

literatura japonesa, ela ditou a maneira como essa literatura foi traduzida em

diversos outros países por décadas, principalmente nas línguas europeias

(FOWLER, 1992 apud VENUTI, 1998). Esse exemplo mostra como as escolhas

ideológicas de traduções em língua inglesa ocupam uma posição central de poder

no sistema literário e muitas vezes influenciam as dinâmicas das literaturas

traduzidas em outras línguas.

Além disso, os prêmios literários em língua inglesa são os que possuem

maior influência no mundo todo, e que tem o poder de ampliar muito

significativamente a circulação e venda de uma obra. Esse é exatamente o caso de

A Vegetariana. Após ter ganho o prêmio Man Booker Internacional em 2016, o

número de traduções da obra mais do que dobrou, e diversas edições passaram a

usar a conquista do prêmio como ponto de vendas. Esse é o caso da retradução da

Todavia, que logo na capa indica que o livro ganhou o prêmio. A retradução também

começou a ser feita pouco após o prêmio, de modo que se pode inferir que o Man

Booker (e o sucesso comercial em sua decorrência) foi uma das maiores motivações

por trás dessa nova publicação. Isso demonstra como as publicações em língua

inglesa e seus prêmios literários ocupam uma posição central no sistema literário

global, muitas vezes ditando o que será ou não traduzido para outras línguas.

Após Han Kang e Deborah Smith terem ganho o Man Booker em 2016, outro

fator que também foi decisivo no modo como o romance A Vegetariana foi percebido

internacionalmente foram as críticas que se espalharam sobre a qualidade da

tradução para o inglês. Como mencionado anteriormente, alguns criticaram os

“erros” de tradução de Smith, até mesmo fazendo análises quantitativas (KIM, 2018),

ou denunciando o estilo prolixo, muito adjetivado ou infiel ao original (PARKS, 2016;

YUN, 2017). Toda essa polêmica e tantos artigos devotados à tradução de A

Vegetariana fizeram com que o livro se tornasse ainda mais conhecido nos círculos

literários. Em decorrência, diferentemente da maioria dos casos, essa é uma obra

sobre a qual os aspectos tradutórios estavam sendo amplamente discutidos. Por

isso, qualquer outra tradução de A Vegetariana a ser lançada depois de 2016 seria,

de maneira maior do que o normal, alvo de questionamentos por parte do público

sobre a qualidade da tradução.
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Nesse contexto, a retradução no Brasil se coloca como não apenas uma

reescritura da primeira tradução no país, mas também da tradução inglesa. No

momento do lançamento, a edição da Todavia foi percebida como uma correção dos

erros de Deborah Smith, o que seria um diferencial da retradução. Por exemplo, a

revista Veja publicou um artigo com o título: “Sul-coreano ‘A Vegetariana’ acerta

tradução no Brasil após controvérsia” (2018). Segundo o texto da Veja, essa opinião

seria justificada porque Jae Hyung Woo usa frases curtas e simples, ao invés das

frases longas e com muita adjetivação e lirismo que alguns criticaram em Smith. Por

exemplo, na frase inicial do romance:

한강 (Han Kang).채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju: Changbi,
2007. p. 12.

HAN, Kang. The Vegetarian.
Tradução por Deborah Smith.
London: Portobello Books,
2015. p. 5.

HAN, Kang. A Vegetariana.
Tradução por Jae Hyung Woo.
São Paulo: Todavia, 2018. p. 9.

아내가 채식을 시작하기 전까지
나는 그녀가특별한 사람이라고
생각한 적이 없었다.

Before my wife turned
vegetarian, I’d always thought
of her as completely
unremarkable in every way.

Nunca tinha me ocorrido que
minha esposa era uma pessoa
especial até ela adotar o estilo
de vida vegetariano.

Quadro 5, grifo meu

Nesse trecho, a tradução em inglês foi criticada pelo que foi considerado um

desvio do texto em coreano. Enquanto o original usa o que pode ser traduzido por

“pessoa especial” em frase negativa, Smith usa “unremarkable”, enfatizando o

adjetivo não apenas uma mas duas vezes, “completely” e “in every way”. Já Woo,

nesse caso, se manteve bem mais próximo do original. Esse exemplo é emblemático

dos estilos dos dois tradutores. Smith tem a tendência de adicionar muitos adjetivos

e advérbios, ou escolher palavras mais enfáticas, e esse é um dos pontos mais

citados por aqueles que a criticam. Já Woo busca manter-se um pouco mais enxuto.

Um outro ponto em que a tradução de Smith diverge bastante do original, fato

que também foi citado em alguns artigos jornalísticos, é nas cenas de sonho. No

romance, a protagonista Yeong-hye quase não tem voz, porque sua história é

narrada pelo marido, pelo cunhado e pela irmã. Porém, em alguns poucos

momentos que são indicados no livro pelo uso de itálico, o leitor tem acesso mais

direto a seus pensamentos por meios de sequências de sonhos ou pesadelos. No

texto em coreano, essas passagens se distinguem das outras mais pelas imagens

absurdas e chocantes do que por diferenças sintáticas. Já na tradução para o inglês,

esses são os trechos em que Smith mais diverge do original, em um padrão muito
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diferente do resto do romance. A tradutora usa frases compridas, confusas, prolixas

e recursos como repetição e muita adjetivação para imprimir uma atmosfera de

incerteza, absurdo e horror. Por vezes, ela também completamente omite passagens

do original, assim como adiciona outras completamente novas:

한강 (Han Kang).채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju: Changbi,
2007. p. 17, 28.

HAN, Kang. The Vegetarian.
Tradução por Deborah Smith.
London: Portobello Books,
2015. p. 9, 16.

HAN, Kang. A Vegetariana.
Tradução por Jae Hyung Woo.
São Paulo: Todavia, 2018. p.
16, 31.

거적때기를 걷고들어간 순간
봤어. 수백개의, 커다랗고 시뻘건
고깃덩어이들이 기다란
대막대들에 매달려 있는 걸. 어떤
덩어리에선 아직 마르지 않은
붉은 피가 떨어져내리고 있었어.
끝없이 고깃덩어리들을 헤치고
나아갔지만 반대쪽 출구는
나타나지 않았어. 입고 있던
흰옷이 온통 피에 젖었어.

Straw matting flapping limp
across the door. Roll it up and
I’m inside, it’s inside. A long
bamboo stick strung with great
blood-red gashes of meat,
blood still dripping down. Try to
push past but the meat,
there’s no end to the meat,
and no exit. Blood in my mouth,
blood-soaked clothes sucked
onto my skin.

Passei por uma cortininha de
palha, e então eu vi. Centenas
de pedaços de carne, uns
pedaços enormes, estavam
pendurados em sarrafos. De
alguns deles pingavam gotas
de sangue vermelho ainda
fresco. Abri caminho por
incontáveis pedaços de
carne, mas não conseguia
encontrar a saída do outro lado.
Meu vestido branco ficou
completamente encharcado de
sangue.

다시 꿈을 꿨어.

누군가가 사람을 죽여서, 다른
누군가가 그걸 감쪽같이
숨겨줬는데, 깨는 순간 잊었어.
죽인 사람이 난지, 아니면 살해된
쪽인지.죽인 사람이 나라면, 내
손에 죽은 사람이 누군지. 혹
당신일까.아주 가까운
사람이었는데. 아니면, 당신이 날
죽였던가……

Dreams of murder.

Murderer or murdered….hazy
distinctions, boundaries
wearing thin. Familiarity
bleeds into strangeness,
certainty becomes
impossible. Only the violence
is vivid enough to stick.

Sonhei outra vez.

Alguém matou uma pessoa e
outro alguém escondeu o
corpo, sem deixar rastros. No
momento em que acordei,
porém, me esqueci do sonho.
Fui eu que cometi o crime? Ou
fui eu a vítima? Se era a
assassina, quem matei?
Você, talvez? Era alguém
muito próximo. Ou então foi
você quem me matou…?

Quadro 6, grifo meu

No primeiro trecho, a tradução em inglês usa repetições (“I’m inside, it’s

inside” e “the meat, there’s no end to the meat”) que não estão nem no texto coreano

nem no de Jae Hyung Woo, adicionando assim um sentimento de horror e urgência.

Em comparação, no texto em coreano ou na retradução para o português, a

narradora parece estar friamente assistindo uma cena como se não fosse dona de

seu próprio corpo.

No segundo trecho, o texto de Smith se diferencia dos demais radicalmente.

A frase cotidiana que a narradora usa para começar a contar seu segundo sonho,
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em Woo “sonhei outra vez”, em Smith vira “dreams of murder”, muito mais

dramático. Enquanto Jae Hyung Woo se mantém, relativamente, próximo à frase do

original, Deborah Smith pega as ideias gerais e as exprime através de metáforas e

construções completamente diferentes. Por exemplo, em “se era a assassina, quem

matei? Você, talvez?”, a narradora se pergunta se poderia ter sido ela a assassina

do sonho, e se seria possível que ela tivesse matado o marido dela, que seria o

“você”. Em inglês, algumas dessas ideias são expressas em “familiarity bleeds into

strangeness, certainty becomes impossible”: há algo que se relaciona com alguém

familiar, talvez membro da família; sugestão de violência e morte; uma quebra do

paradigma familiar, que se torna estranho; incerteza. Porém, o texto em inglês é

muito mais onírico, metafórico, misterioso, inserido dentro do universo do pesadelo,

enquanto nos dois outros textos a narradora parece ter acordado e está

simplesmente relatando e juntando os fragmentos de um pesadelo do qual não

consegue se lembrar muito bem. A sensação de que, no inglês, a narradora está

dentro do pesadelo, enquanto em coreano e em português ela acabou de acordar, é

enfatizada pela escolha de tempo verbal: enquanto Deborah Smith usa o presente,

Han Kang e Jae Hyung Woo usam o passado.

As duas questões citadas, as ênfases e os acréscimos mais líricos,

comprimem grande parte das críticas à tradução de Smith. Nesse sentido, de fato

Woo optou por estratégias bastante distintas, utilizando um vocabulário e sintaxe

mais enxutos e relativamente próximos ao original, sem também omitir ou adicionar

trechos inteiros. Por isso, a visão de que a tradução de Woo é uma “correção” dos

erros de Smith é parcialmente razoável do ponto de vista daqueles que não

gostaram do estilo rebuscado e livre da inglesa, apesar de estar longe de ser uma

correção de fato, até mesmo porque os textos circulam em âmbitos completamente

distintos e em línguas diferentes. Como mencionado anteriormente, muitas vezes há

a necessidade de justificar a existência de uma retradução, o que pode ser feito

através do emprego de estratégias tradutórias que competem com aquelas usadas

anteriormente (VENUTI, 2003 apud GÜRÇAĞLAR, 2009, p. 235). A retradução de

Woo se justifica não apenas no contraste com a primeira tradução de Yun Jung Im,

mas no contraste com a de Smith.

Porém, também é importante ressaltar que a retradução brasileira está longe

de “consertar” tudo que foi apontado como erro na tradução inglesa. Por exemplo,
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Parks (2016) aponta que a tradução de Smith utiliza diversos registros diferentes em

um mesmo trecho ou até mesmo em uma mesma frase. Isso também é verdade na

tradução de Jae Hyung Woo. Apenas para citar um exemplo no campo das escolhas

lexicais, um mesmo termo em coreano (성기), que na tradução de Yun Jung Im é

sempre traduzido por “membro”, na tradução de Woo em um mesmo parágrafo é

traduzido tanto com “órgão genital” quanto como “pau”, marcando registros bastante

contrastantes. Não é uma questão de melhorar a tradução anterior através da

retradução, mas da maneira como essa retradução é percebida pelo público.

Para Pym (2014), uma retradução ativa, que compete diretamente com a

tradução anterior, deve compartilhar com essa um mesmo contexto temporal e

cultural. Esse não é o caso da tradução de Jae Hyung Woo em relação à tradução

de Deborah Smith, pois a primeira está inserida no contexto cultural brasileiro, e a

segunda no inglês. Ainda assim, a retradução, em sua relação com a tradução de

Smith, apresenta algumas características atribuídas por Pym às retraduções ativas:

há um questionamento sobre a validade da tradução anterior, estabelecendo-se uma

rivalidade (PYM, 2014). Como visto acima, muitas das escolhas tradutórias de Woo

se contrapõem diretamente às escolhas de Smith e respondem a algumas das

principais críticas feitas à inglesa, mesmo que certamente esteja longe de, de fato,

conseguir responder satisfatoriamente a todas elas. Dessa maneira, percebe-se que

a tradução para o inglês reverbera na segunda tradução para o português, pois sua

influência é consideravelmente significativa. Isso se deve à posição central de poder

que a literatura traduzida em inglês assume, no geral, e no quão discutida,

prestigiada ou criticada foi a tradução de Deborah Smith, nesse caso em específico.

Porém, a retradução não estabelece tal relação de competição apenas com a

tradução de Deborah Smith, mas também com a primeira tradução no Brasil, de Yun

Jung Im. Por um lado, a retradução de A Vegetariana se opõe ao tom

estilisticamente mais coreano da primeira tradução no Brasil, buscando um registro

mais conversacional e empregando estratégias mais domesticadoras. Isso apaga

possíveis estranhamentos para o leitor brasileiro, o que está alinhado com um

projeto que busca maior fluência ou invisibilidade do tradutor, para usar os termos de

Lawrence Venuti (1995). Por outro lado, é a própria existência da tradução em

inglês, com toda a atenção que gerou para a obra, que gerou a viabilidade da

retradução. Mais ainda, a tradução em inglês foi duramente criticada. Ao mesmo
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tempo em que a retradução no Brasil se aproxima da tradução inglesa no sentido de

adotar estratégias domesticadoras e que invisibilizam o tradutor, ela também busca

se afastar dessa ao evitar exatamente aquilo que foi mais fortemente criticado nas

escolhas de Smith. Tudo isso enquanto busca, simultaneamente, espelhar o sucesso

comercial da publicação em inglês com base no prestígio do prêmio Man Booker.

Desse modo, a retradução se encontra em constante tensão. Longe de estar

conectada apenas diretamente ao texto original, a retradução se relaciona

ativamente com mais de uma reescritura anterior, cada uma ocupando uma posição

diferente e exercendo tensões, influências, reverberações, o que atesta a

complexidade do espaço relacional no qual a retradução se insere.

Para compreender cada texto criado por meio da tradução, é essencial ter em

mente essas relações. Este capítulo demonstrou como a literatura em língua inglesa,

além de assumir uma posição de centralidade no sistema literário internacional, foi

central no caso específico de A Vegetariana por estar relacionado ao movimento de

retradução da obra no Brasil. Além disso, buscamos relacionar os textos traduzidos

entre si. Isso implica também em pensar como o que está no centro do sistema se

relaciona com o que está às margens, e como um texto marginalizado se relaciona

com outro em posição semelhante. O próximo capítulo abordará a questão de quem

é a/o outra/o na tradução, chegando à questão da mulher, tão cara ao romance em

questão.
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CAPÍTULO 3. O FEMININO NA TRADUÇÃO

Na seção anterior, observaram-se algumas importantes características de

cada tradução. Em parte, essas características se relacionam com a recepção das

obras, como o sucesso no prêmio literário e posterior rejeição da tradução de

Deborah Smith, ou como a tradução de Jae Hyung Woo foi percebida como fluente

ou mais correta que a inglesa. Porém, lendo as traduções, percebi que o que mais

me saltou aos olhos foi uma outra questão, menos discutida pela crítica: cada

tradução retrata de maneira diferente o feminino. Isso pode se dar de diversas

maneiras, como usos de pronomes, escolhas lexicais, o que é mais enfatizado ou

menos enfatizado, mas de uma maneira ou de outra cada texto necessariamente faz

escolhas que refletem na interpretação do romance.

Considerando-se que um dos temas centrais de A Vegetariana é o feminino,

por assim dizer em geral, ou mais especificamente questões como a violência contra

a mulher e a repressão ao diferente no seio de nossas instituições, por sua vez

escolhas tradutórias que digam respeito ao feminino são igualmente centrais. Nesse

sentido, fica evidente a impossibilidade de separar o comentário sobre a tradução do

comentário sobre os temas literários. Por isso, esta seção tem como objetivo

comparar as escolhas tradutórias empregadas, investigando de que maneiras

retratam o feminino e pensando nos temas literários caros ao romance, e de que

maneiras se modificam em cada texto.

Para tal, primeiramente exploramos o conceito de alteridade na tradução e

de quem se considera o outro em tradução. Com base nessa discussão, entramos

especificamente na questão do feminino e exploramos a teoria sobre tradução

feminista, as ferramentas a serem utilizadas na análise literária. Por meio desta,

estabelecemos a importância de se pensar nas questões de gênero em tradução,

enxergando a tradutor/a como alicerce de uma relação dialógica com a escritor/a e

por isso criador/a de significados que se baseiam na leitura que fazem da obra. Na

sequência, nos debruçamos sobre o romance A Vegetariana, investigando seus

temas literários em tradução, focando sempre na questão do feminino. Em vista

disso, propõe-se pensar a tradução a partir de um viés feminista, que entende o

texto literário, seja ele tradução ou não, como uma expressão de subjetividade que
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está intrinsicamente ligada a questões de gênero, assim como a tradução está

ligada à interpretação literária.

3.1 A alteridade na tradução

Em seu texto Tradução e o (ter) lugar da relação (2018), Mauricio Mendonça

Cardozo ressalta como, ao se falar de alteridade, por vezes o que se imagina é na

verdade uma forma redutora dessa: uma indistinção entre o outro e a nossa

percepção do outro. Gosto muito da epígrafe empregada por Cardozo e retirada de

“Grande Sertão: Veredas”: “o que é que uma pessoa é, assim por detrás dos

buracos dos ouvidos e dos olhos?”. Considerando-se que a tradução demanda um

“esforço relacional”, é essencial pensar a responsabilidade do tradutor na escuta e

na relação desse outro, que vai além de um mero reflexo no espelho (p. 291, p.

315). Quando o nosso conceito de outro se dá apenas com base na medida do “eu”,

reina o que o autor chama de “regime de indistinção” (p. 290), que mesmo fundado

em uma ética da diferença, não permite que “as surpresas e os assombros de um

outro” reverberem e transformem o “eu” (p. 316). Tendo isso em mente, Cardozo

defende que na tradução é necessário “fazer o outro acontecer não apenas como

algo diferente da nossa língua e cultura mas diferente na nossa língua e cultura” (p.

318).

Seguindo um raciocínio semelhante, Luce Irigaray afirma em The Question of

the Other (trad. Noah Guynn, 1995) que, na “tradição ocidental”, o “outro” é visto

como o “outro do mesmo”, ou seja, um “outro” em relação ao primeiro sujeito

enunciador e não um sujeito completo por si só. Por isso, nessa tradição, o “outro”

só é entendido por valoração comparada com o “eu”: ele pode ser mais ou menos do

que o “eu”, e pode ter mais ou menos do que o “eu”, de modo que não é um outro

(sujeito) mas “o outro” (p. 8). Para a autora, isso é a raiz de um erro epistemológico

que, criando a ilusão de um “singular absoluto” em um único sujeito (masculino, diz a

autora, e certamente poderíamos acrescentar características étnicas, nacionais, de

classe…), impossibilita qualquer relação ética para com os outros (sujeitos) (p. 9).

Lola Sánchez, em Difracciones de género y traducción (2018), introduz o

conceito de difração, em contraste à refração de André Lefevere. A autora explica
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que as metáforas físicas de refração e espelhamento corroboram uma ideia de

deslocamento do “mesmo” (p. 43). Já a difração é diferente porque, ao invés de uma

réplica, produz “um mapa da interferência”, no qual aparecem os efeitos da diferença

(p. 43). Segundo Sánchez, assim se pode verdadeiramente gerar algo impróprio,

inadequado, inapropriado/ável, ou seja, que é “mais do que a visão sagrada do

mesmo” (p. 43).

Pensando nos termos de Sánchez, a refração está alinhada com o que

Irigaray (1995) chamou de “outro do mesmo”, o que Cardozo (2018) nomeou de

“regime de indistinção”, e o que Spivak (1988) caracterizou como “Outro como

sombra do Eu”. Já a difração dá conta de uma ética da diferença, uma

responsabilidade para com o outro, outro esse entendido como ruptura do eu, e não

continuação. Desse modo, pensar o outro implica em repensar o eu. Se não, um

discurso tradutório que não possibilite a transformação de si mesmo, por mais que

pregue a defesa do outro, não pode fazer mais do que manter o regime de

indistinção do sujeito unívoco, supremo e colonial.

Ao mesmo tempo em que se defende uma ruptura do mesmo, é impossível e

indesejável estabelecer um binário entre ruptura e continuação. A busca pela outra/o

passa pelo eu, afinal uma pessoa só pode acessar conhecimento a partir de seu

próprio ponto de vista. Para Jean-Luc Nancy, em tradução de Robert D. Richardson

e Anne E. O’Byrne (2000, p. 5-6), tudo passa pelo “entre”. Esse entre não possui

nem uma consistência nem uma continuidade própria, não é uma ponte ou uma

ligação, não é nem conectado nem desconectado, mas é aquilo que está no centro

da conexão entre duas partes que continuam separadas; entre dois singulares existe

contiguidade mas não continuidade, e a proximidade apenas evidencia a distância.

Ainda segundo o filósofo (2000, p. 6-7), aquilo que advém de origem outra é

inassimilável, não apenas por ser “outra”, mas porque é uma origem de significado,

e o significado começa dentro do singular. Dessa maneira, a ruptura total é

impossível. Porém, a busca pelo diferente e a quebra do mesmo ainda assim

configura uma tentativa de ruptura radical, que rejeita ideias de falsa uniformidade.

Dentre as tentativas de romper com o regime de indistinção, registro aqui em

particular três teóricas/os da tradução: Antoine Berman, Lawrence Venuti e Gayatri

Spivak.
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Antoine Berman defende uma tradução estrangeirizadora, que traga

estranheza à língua de chegada. O autor afirma sobre a tradução: “ela é relação, ou

ela não é nada” (2002, p. 17). Em “A Tradução e a Letra” (2007, p. 68), Berman

defende uma visada ética da tradução baseada em “reconhecer e receber o Outro

enquanto Outro”. Em El lugar de la traducción (1981), Antoine Berman afirma que a

tradução tem como objetivo “fecundar” o Próprio com o Outro por meio da mediação

do Estrangeiro. Para o autor, toda cultura resiste à tradução ao mesmo tempo que a

necessita; por um lado, há uma resistência etnocêntrica, por outro, uma necessidade

da mistura. Neste texto, o autor compara uma língua que ainda não foi traduzida a

uma jovem virgem, e afirma que por um lado toda língua deseja manter-se assim,

pura e auto-suficiente, mas que mesmo contra a sua vontade a “mestiçagem”

(“mestizaje”) sempre acontece, o que mantém as línguas vivas. Ressalto como os

termos utilizados por Berman são gendrados e fazem referências às violências

sexuais cometidas em um contexto colonial. Esse tipo de metáfora será analisado no

próximo subcapítulo.

Para Barbara Godard (2021, p. 385), apesar da virada ética promovida por

Berman, sua limitação consiste em que ele não estaria realmente interessado “no

Outro como Outro”, mas no “Outro do Mesmo”. Mesmo que o próprio Berman

critique a “passagem pelo estrangeiro para acessar o próximo”. Godard considera

que ao fim ele recai nesse mesmo erro ao focar naquilo que o Outro oferece ao Eu,

em um movimento de trazer o novo apreendido através da língua estrangeira de

volta para a sua língua.

Em “The translator’s invisibility” (1995), Lawrence Venuti demonstra a

existência de um regime de fluência no qual um texto traduzido é considerado

aceitável para a maioria dos leitores, editores e críticos quando é fluente -- ou seja,

quando estão ausentes quaisquer indícios de que se trata de uma tradução. Em uma

tradução fluente, as peculiaridades linguísticas e estilísticas são apagadas a fim de

criar um efeito de transparência, domesticando o texto e deixando o tradutor

invisível, como se o autor se comunicasse diretamente com o leitor. Uma

consequência desse regime facilmente observável em diversas traduções é o

apagamento de características formais e estilísticas. Por exemplo, ao traduzir “돌로

만든 어항에 떠다니는 금붕어들” (HAN, 2007, loc. 41) por “os peixes coloridos

nadavam num aquário de pedra” (HAN 2018 trad. Jae Hyung Woo, p. 18), a
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retradução de A Vegetariana remove a nuance estilística do verbo “떠다니다”, que

significa flutuar, por “nadar”, muito mais literal.

Em contrapartida a esse regime de fluência, Venuti, assim como Berman,

defende uma tradução estrangeirizadora. A diferença de posicionamento entre os

dois é que, enquanto Berman observa as línguas como iguais que se misturam e se

contaminam, Venuti analisa as relações de poder entre as línguas, decorrentes de

um contexto socio-histórico, que serão necessariamente assimétricas. Por meio do

materialismo histórico, Venuti situa as línguas em relações culturais complexas e

desiguais. O autor afirma que todo projeto de tradução é etnocêntrico (1995, p. 34),

pois tem como objetivo tornar um texto estrangeiro inteligível em sua cultura, e por

isso provoca um apagamento do diferente. Porém, dentro dessa violência, Venuti

acredita que é necessário buscar uma estética tradutória da heterogeneidade, que

tanto mostre o outro, o estranho e o estrangeiro neste texto que não advém da

cultura receptora, quanto marque a figura da/o tradutora/o como agente textual e

mediador/a entre as línguas e culturas. Segundo Godard (2021, p. 394), Berman

busca a “inovação cultural”, mas Venuti promove “a compreensão da diferença

cultural”.

Por fim, chegamos em Gayatri Spivak. Em Can the subaltern speak? (1988),

a autora defende que muitas vezes o intelectual (alinhado ao eixo de poder

Europa-Estados Unidos) assume uma postura de falsa transparência e

universalização. Dentre as violências epistêmicas cometidas dessa maneira, Spivak

afirma que o maior exemplo é o projeto de transformar o sujeito colonial em um

Outro. Nesse caso, a/o colonizada/o se torna um Outro que é uma sombra do Eu

intelectual, sujeito enunciador. Por isso, a autora afirma que o papel da/o intelectual

decolonial, ao buscar falar com as mulheres historicamente silenciadas (e não falar

para, ou ouvir), é usar as melhores ferramentas do discurso decolonial para

criticá-lo, e não substituir a figura do colonizado (p. 91).

Ao se voltar especificamente para a questão da tradução em The politics of

translation (1993), partindo de uma noção pós-estruturalista de linguagem como

composta de três elementos -- retórica, lógica, silêncio, Spivak defende a

importância de se considerar todos esses aspectos ao traduzir, e não apenas a

lógica. Para a autora, quando apenas se enxerga o nível lógico, que seria a opção
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mais fácil e segura, a tradução vira uma questão de sinônimos, sintaxe e cor local (p.

181-182). Já no nível retórico, há a possibilidade de que algo não seja significativo

(p. 181), uma disrupção da sistematicidade lógica (p. 180). É através da conexão

torta (“jagged relationship”) entre retórica e lógica que passa a existir um mundo

para o agente enunciativo; se a tradutora não tem um modelo para essa conexão na

língua da outra, a tradução não é real (p. 181). Por isso, é preciso que a tradutora

não apenas saiba falar a língua estrangeira, mas tenha a capacidade de se

comunicar intimamente através dela, estabelecendo uma relação de amor com a

obra (p. 183). “Sem uma ideia de retoricidade da língua, uma espécie de construção

neocolonialista da cena não-Ocidental estará em curso”14 (p. 181).

Como exemplo, Spivak (1993, p. 182) menciona um texto da autora bengali

Mahasweta Devi que conta com duas traduções para o inglês. A primeira se chama

“Breast-Giver”, e Devi aprecia essa tradução pela manutenção de seu estilo

transgressor. Neste título, Spivak explica a presença do tema do seio como “órgão

de forçadetrabalho-como-mercadoria” (“labor-power-as-commodity”), além de um

uso metonímico que relaciona o objeto-parte com a ideia da outra-como-objeto. A

outra tradução se chama “The Wet-Nurse”. Neste outro título, há uma neutralização

da subversão de Devi, de sua retórica, em favor de uma gramaticalidade ou

naturalização em língua inglesa. Se uma tradução de um texto em inglês fosse feita

dessa maneira, causaria choque: como seria se o clássico verso de Dylan Thomas

fosse vertido como “do not go gently into that good night”?

Vejamos como esses movimentos ocorrem nas traduções de A Vegetariana.

O trecho seguinte está inserido em uma das sequências de sonho de Yeong-hye na

primeira parte do livro:

14 “Without a sense of the rhetoricity of language, a species of neocolonialist construction of the non-Western
scene is afoot.”
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한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc.
39.

HAN, Kang. A
Vegetariana.
Tradução por Yun
Jung Im. São Paulo:
Devir Livraria, 2013. p.
27.

HAN, Kang. A
Vegetariana.
Tradução por Deborah
Smith. London:
Portobello Books,
2015, loc. 12.

HAN, Kang. A
Vegetariana.
Tradução por Jae
Hyung Woo. São
Paulo: Todavia, 2018.
p. 23.

다음날 새벽이었어.
헛간 속의 피웅덩이,
거기 비친 얼굴을 처음
본 건.

Foi na madrugada
seguinte. Que vi a
poça de sangue dentro
daquele galpão e, pela
primeira vez, o meu
rosto refletido nela.

Dawn of the next day.
The pool of blood in
the barn… I first saw
the face reflected
there.

Foi na madrugada
seguinte que vi pela
primeira vez o meu
rosto na poça de
sangue do celeiro.

Quadro 7
Assim como as cenas que a protagonista vê são impactantes e desconexas, o

mesmo se pode dizer da linguagem utilizada. No trecho acima, chama a atenção a

separação das frases. Ao invés de juntar as duas orações com uma posposição

temporal, como em “다음날 새벽에 [...]”, Han Kang usa dois verbos diferentes,

separando as frases com um ponto final. Além disso, a segunda frase está com seu

verbo principal nominalizado. Essa fragmentação aparece na tradução de Yun Jung

Im: uma primeira frase isolada e uma segunda frase que começa com “que”,

refletindo a nominalização em coreano e sugerindo a continuação da frase anterior.

O ponto final entre as frases quebra o ritmo usual que se esperaria do português. Na

tradução de Deborah Smith para o inglês, a primeira frase também está separada

por ponto final, mas dessa vez sem a presença de um verbo, o que adiciona uma

atmosfera um tanto quanto cinematográfica, como se a narração estivesse

primeiramente anunciando em qual lugar se passa a ação da frase seguinte. O uso

de reticências, assim como a falta de conexão gramatical entre “dawn of the next

day” e “I first saw the face”, passa a ideia de fragmentação. Por fim, na retradução

brasileira de Jae Hyung Woo, as duas frases estão “devidamente” conectadas pela

conjunção “que”. Eu digo devidamente do ponto de vista da construção gramatical

usual em língua portuguesa. Porém, o que acontece nesta tradução é o apagamento

de recursos retóricos, estilísticos, com o objetivo de priorizar uma construção lógica,

simples e usual -- mas fraca, literariamente. Uma situação semelhante ocorre nos

trechos seguintes:
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한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc. 31
e 46.

HAN Kang. A
Vegetariana.
Tradução por Yun
Jung Im. São Paulo:
Devir Livraria, 2013. p.
23 e 31.

HAN Kang. A
Vegetariana.
Tradução por Deborah
Smith. London:
Portobello Books,
2015, loc. 9 e 15.

HAN Kang. A
Vegetariana.
Tradução por Jae
Hyung Woo. São
Paulo: Todavia, 2018.
p. 19 e 28.

나는 모르고 있었다. 저
여자에 대해서,
아무것도 모르고
있었다. 갑자기 그런
생각이 들었다.

Eu não sabia. Quem
era essa mulher. Não
estava sabendo de
nada -- pensei,
repentinamente.

I just couldn’t
understand her. Only
then did I realize: I
really didn’t have a
clue when it came to
this woman.

Eu não sabia
absolutamente nada
sobre aquela mulher --
foi o pensamento que
de repente me
ocorreu.

따라 웃으며 나는
의식하고 있었다.
아내가 함께 웃지
않는다는 것을. 허공을
오가는 어떤 대화에도
귀를 기울이지 않은 채,
사람들의 입술에
번들거리는 탕평채의
참기름을 지켜보고
있다는 것을. 그것이
모두의 마음을
불편하게 하고 있다는
것을.

Mesmo rindo com
eles, eu estava
consciente. De que a
esposa não estava
rindo junto com todos.
Que observava o óleo
de gergelim do
tangpyeongchae
brilhando nos lábios
de todos sem prestar
atenção a qualquer
diálogo que ia e vinha
pelo ar. E que isso
estava incomodando a
todos.

Needless to say, my
wife didn’t so much as
crack a smile. By now,
everyone was busy
making sure that their
mouths were fully
occupied with eating,
so that it wouldn’t be
up to them to try and
fill the awkward
silences that were now
peppering the
conversation. It was
clear that they were all
uncomfortable.

Unindo-me a eles no
riso, percebi que a
minha esposa não
estava rindo. Sem
prestar a menor
atenção ao que estava
acontecendo ao redor,
ela apenas observava
o óleo de gergelim do
tangpyeong-chae
brilhando nos lábios
dos outros, sem dar
ouvidos a nenhuma
conversa que pairava
no ar. E isso estava
deixando todos
desconfortáveis.

Quadro 8

Nesses dois casos, o marido-narrador de Yeong-hye descreve com incredulidade os

comportamentos estranhos de sua esposa. Logo, podemos relacionar a

fragmentação das frases com seu choque, como se as cenas se desenrolassem à

sua frente sem que ele pudesse conectá-las logicamente. Ao observar os dois

trechos em coreano, vê-se que a estratégia usada pela autora é muito parecida. Em

ambos os parágrafos, a primeira frase não faz muito sentido sozinha. Somos

informados de que o narrador não sabia, em um caso, ou que estava consciente, no

outro -- mas apenas nas frases seguintes descobre-se o que ele não sabia, ou do

que estava consciente. Esse efeito é obtido em tradução apenas por Yun Jung Im.

Deborah Smith e Jae Hyung Woo inclusive cortam frases “complicadas” nesse

sentido como “따라 웃으며 나는 의식하고 있었다”.

Tanto nos exemplos do texto de Han Kang quanto no de Mahasweta Devi,

efeitos surpreendentes ou subversivos em bengali ou em coreano se tornam
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neutros, sem vida em algumas de suas traduções. Spivak (1993, p. 182) denuncia

essas estratégias pelas quais, segundo ela, a literatura do terceiro mundo traduzida

passa a soar toda igual, um estilo brando que faz a prosa de uma mulher palestina

lembrar o estilo do texto de um homem de Taiwan. Spivak afirma que, do ponto de

vista do leitor de língua inglesa, esse “traducês” entediante não pode competir com

os “experimentos estilísticos espetaculares” de autoras como Monique Wittig ou

Alice Walker.

Segundo Spivak (1993, p. 183), para que isso não aconteça, a tradutora deve

“solicitar ao texto” os limites da linguagem, aqueles aspectos retóricos que remetem

ao silêncio, aquilo que vai além da parte lógica da língua. Spivak relaciona esse

movimento a ser uma leitora íntima, a estabelecer uma relação de amor com o texto

e amizade com a autora. Nesse sentido, Godard (2021, p. 396) afirma que Spivak

“encontra a verdade na tradução na profundidade do compromisso da tradutora com

a língua e a cultura do outro e não na força da originalidade da obra traduzida em

sua própria língua”, como Berman.

Por isso, a ética tradutória proposta por Spivak é uma ética da diferença

cultural, feita de uma alteridade radical. A tradução para Spivak exige que se

reconheça a outra como outra a fim de subverter as relações imperialistas

hegemônicas. Se na lógica do imperialismo, o ético seria enxergar o outro como a si

mesmo, Spivak propõe uma ética da diferença radical, da observação da

singularidade da outra, que resulta em uma “tradução de desfamiliarização que

expõe os limites da linguagem” (GODARD, 2021, p. 395).

Ao lado das metáforas de Berman que comparam a tradução ao estupro e à

miscigenação forçada, os termos empregados por Spivak contrastam radicalmente:

a tarefa do tradutor é facilitar o amor entre o original e sua sombra; que a amizade

entre autora e tradutora é uma das formas de entrega necessária ao se traduzir; que

é fundamental ter um relacionamento íntimo com a língua da outra (1993, p. 181,

183, 190). A ética da tradução proposta por Spivak possibilita ver a tradução como

relação. Ou seja, não é uma tradução como conversão, um espaço no qual as

coisas se resolvem, a linguagem do “traducês”, mas um espaço onde as coisas são

postas em relação.
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Em textos sobre alteridade, é muito comum que encontremos o termo “o

outro”. Mas quem é esse outro, e o que o uso do masculino diz sobre ele? Um

exemplo é a tradução de um texto de Spivak. O texto em inglês de 1988 se chama

Can the subaltern speak? em inglês, língua que, no caso dessa expressão, não

marca nenhum gênero. No texto, Spivak fala sobre a responsabilidade da/o

intelectual em relação às pessoas subalternas mas, em especial, as mulheres

subalternas. Ainda assim, o texto foi traduzido para o português por Sandra Regina

Goulart Almeida, Marcos Pereira Feitosa e André Pereira Feitosa em 2010 com o

título de Pode o subalterno falar? Certamente, a discussão sobre esse título e sua

tradução é extensa e envolveria pensar as possibilidades da língua portuguesa,

coisa que está além de meus objetivos neste texto. Menciono apenas este texto

como um exemplo de um outro, um subalterno, que se apresenta com artigo e

concordância nominal masculinas, mesmo em um texto que se volta

majoritariamente para mulheres. Outros exemplos nesse sentido podem facilmente

serem encontrados dentre os textos citados neste trabalho, como por exemplo os de

Berman (tradução de Beatriz Castillo, 1981, ou tradução de Marie-Hélène Catherine

Torres, Mauri Furlan e Andreia Guerini, de 2007). Em função desses exemplos, me

pergunto quem é A Outra, no feminino. Tanto a outra como autora e/ou tradutora,

quanto a outra como uma figura construída textualmente.

3.2 Tradução feminista

A questão do gênero e da tradução começou a ser levantada por teóricas

feministas no final da década de 1970 e começo de 1980. Desde antigamente até os

dias de hoje, as problemáticas causadas, por exemplo, pelo uso do gênero

gramatical, pela representação do feminino no texto ou pela conotação da escolha

de palavras quando associada ao masculino ou feminino muitas vezes não são

levadas em consideração na prática tradutória. Similarmente, a teoria da tradução

também adotou e por vezes continua a adotar discursos que demonstram um viés

patriarcal em nossa área de estudos. Além do feminino, apesar de não ser o foco de

análise deste trabalho, essas observações também podem ser estendidas a outras

comunidades, com correntes teóricas que se voltam para o estudo das implicações

na tradução da raça, da nacionalidade, da identidade sexual e de suas interseções.
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Susan Bassnett e Naylane Matos (2020, p. 460) apontam que a ideia da

tradução como atividade secundária e hierarquicamente inferior coloca o texto

original em posição análoga à do homem e a tradução, à da mulher, biblicamente

criada a partir de suas costelas. Sherry Simon (2005, p. 1) afirma que a hierarquia

estabelecida entre a autoridade do original e sua “reprodução” conecta-se com a

ideia de masculino/original, que é considerado “forte” e “generativo”, e

feminino/tradução, “fraco” e “derivativo”. Assim como a teoria feminista dividiu o

trabalho em produtivo (aquele que gera dinheiro e por isso é valorizado na lógica

capitalista) e reprodutivo (aquele que é essencial para a reprodução da espécie,

como a criação dos filhos e os trabalhos domésticos em geral), a escrita considerada

original e criativa é valorizada pelo sistema capitalista, e adquire caráter paternal e

autoritário, enquanto a tradução, vista como derivativa, é invisibilizada e

desvalorizada, assim como os trabalhos tipicamente femininos (CHAMBERLAIN,

1988, p. 455). Para Lori Chamberlain (1988, p. 455), essa analogia está, por

exemplo, implícita no uso de termos como les belles infidèles ou as belas infiéis,

usado desde o século XVII para descrever as traduções. Nessa expressão faz-se

um trocadilho com a ideia misógina de que uma mulher ou é feia e fiel no seu

casamento, ou é bela mas é infiel. A tradução, que tanto em francês quanto em

português tem gênero gramatical feminino, é comparada então a uma mulher,

enquanto implicitamente o texto de partida é feito equivalente a um homem ou

marido. Segundo a autora, exatamente como ao se pensar dessa maneira sobre

mulheres há dois pesos e duas medidas, pois apenas a mulher é capaz da

infidelidade matrimonial, o mesmo ocorre na tradução: o original nunca pode ser

infiel. Ao analisar esse tipo de metáfora, Chamberlain refuta as relações de gênero e

sexo por vezes implícitas nos estudos da tradução, afirmando que esse tipo de

pensamento metafórico demonstra uma tentativa frustrada de assumir o controle do

conteúdo e dos direitos paternais da tradução. A autora (1988, p. 465) também

argumenta que é exatamente porque a tradução ameaça a distinção entre produção

e reprodução, distinção essa fundamental para a manutenção do poder na

sociedade capitalista, que ela é tão exaustivamente codificada e regulamentada.

Para Sherry Simon (2005, p. 8), uma característica em comum entre

feminismo e tradução é que ambos problematizam a maneira como uma ideia de

“secundariedade” (secondariness) é definida e imposta. Ao se voltar para esse
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problema, ambos buscam um entendimento crítico da diferença e de sua

representação na linguagem. Além disso, seguindo o pensamento dessas duas

áreas de estudo, a linguagem, como forma de representação, não é meramente um

espelho límpido, perfeito da realidade, mas sim algo que contribui para a formação

dessa realidade.

Apesar do papel inferiorizado que se relega à tradutor/a, Simon (2005, p. 37)

defende que não se deve perder de vista o fato de que a correlação entre mulher e a

ocupação da tradução não teve apenas resultados positivos, mas que também foi

uma forma de expressão e subversão que as mulheres encontraram dentro do

mundo literário. Em seu livro “Gender in translation”, a autora se debruça sobre a

análise histórica de tradutoras europeias e estadunidenses defensoras de causas

sociais progressivas, como Aphra Behn (1640-1689), Germaine de Staël

(1766-1817), Margaret Fuller (1810-1850), Eleanor Marx (1855-1898), Contance

Garnett (1861-1946), Jean Starr Untermeyer (1886-1970), Willa Muir (1890-1970) e

Helen Lowe-Porter (1876-1963). Por meio do estudo de Simon, fica evidente como a

tradução foi utilizada para promover causas políticas, defender posicionamentos

subversivos, ou desenvolver os interesses estéticos das mulheres envolvidas. Para

citar também um exemplo brasileiro, Marie-France Dépêche (2002) descreve o

trabalho da tradutora e feminista Nísia Floresta (1810-1885) como “herético” e cheio

de “infidelidades criativas” em sua manipulação de textos panfletários feministas. O

resultado é um texto em português potente e original, oriundo de recortes e

fragmentações dos textos europeus.

Aplicando a teoria feminista à tradução, busca-se um contraponto à ideia de

tradução como secundária, como uma autoria menor, ao entender a relação entre a

escrita e a tradução como não-hierárquica. Barbara Godard e Marília Scaff (1997, p.

157), ao analisarem a obra de Brossard, observam que a tradução feminista não

precisa ser nem “estrangeirizada” nem “naturalizada”, usando os termos de Antoine

Berman, mas que “se abre a um outro nível de significado através de interrogação e

reiteração num processo de lenta sedimentação.” Nesse processo, leitora, tradutora

e escritora abrem-se reciprocamente através da socialidade e da solidariedade

(GODARD trad. Scaff, 1997, p. 160), estabelecendo uma relação de dialogismo que

gera re-inscrição e transformação (GODARD trad. Scaff, 1997, p. 161). Por isso, as

autoras sugerem a ideia de “ângulos”, em paródia aos anjos de Walter Benjamin,
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expressando o processo de transposição com que o outro se relaciona com o

entrelaçamento de textos, sugerindo que tais relações não se formam a partir de “um

ponto original fixo que irradia exteriormente, mas entre os processos através dos

quais a diversidade se constitui de várias interações mútuas” (GODARD trad. Scaff,

1997, p. 165). São justamente as particularidades de perspectiva do outro que

tornam necessária uma ética na relação eu-outro que é a tradução (GODARD trad.

Scaff, 1997, p. 165). A tradutora não deseja substituir a autora, mas encontrar-se

com ela e, por meio desse encontro, torna-se por sua vez escritora, no que Godard e

Scaff (1997, p. 167) chamam de uma parceria em "intrincados passos de dança”.

É por isso que Simon (2005, p. 2) afirma que para a tradução feminista não

importam conceitos como a fidelidade da tradutora, mas sim uma fidelidade para um

projeto de escrita feito tanto pela escritora quanto pela tradutora. Segundo Lílian

Virgínia Porto e Ofir Bergemann Aguiar (2014, p. 60), “esse diálogo [entre escritora e

tradutora] revela como a discussão entre gênero e tradução contribui para mostrar a

complexidade do processo tradutório, pois este envolve questões de diferentes

ordens, políticas, linguísticas, culturais, entre outras”, o que produz novos

significados. Em The Politics of Translation (1993, p. 179), Gayatri Spivak escreve

que a tarefa da tradutora feminista é “considerar a linguagem como uma pista sobre

os funcionamentos da atuação gendrada.”15

Muito se fala sobre a necessidade de tradutoras mulheres traduzirem

autoras mulheres. Entendo que esse aspecto é relevante, pois ser mulher implica

em uma construção de subjetividade que certamente se reflete na escrita. Por

exemplo, Valerie Henitiuk (1999, p. 473) argumenta que se a autoria feminina é

relevante para a mensagem de uma obra, assim também é a tradução. Para a

autora, um tradutor que seja um intérprete inadequado da escrita das mulheres seria

um “falotradutor” (não gosto do foco genital da expressão, mas uso as palavras de

Henitiuk), pois se baseia em pressuposições falocêntricas da linguagem e da

literatura, criando inevitáveis distorções de gênero no texto (HENITIUK, 1999, p.

475). Além disso, o mercado editorial constantemente desvaloriza as mulheres, e

por isso é imperativo que se juntem para exigir maiores e melhores oportunidades,

tanto de escrever e traduzir como de ler obras escritas ou traduzidas por mulheres.

Porém, considero importante ressaltar que o gênero da autora ou tradutora não é o

15 “The task of the feminist translator is to consider language as a clue to the workings of gendered agency.”
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único (e nem o mais importante) fator a se considerar ao pensar a tradução de obras

feministas. Não existe um único jeito de ser mulher, assim como não existe uma

única visão de mundo própria da mulher ou um único jeito de escrever ou traduzir

que seja próprio às mulheres. Spivak (1993, p. 183) critica a ideia de que as

mulheres possuam uma solidariedade “histórica-narrativa” natural entre si,

apontando a violência do pensamento imperialista “ela é exatamente como eu”.

Simon (2005, p. 6-7) diz que, apesar de que na tradução feminista as tradutoras se

utilizam de paratextos e outras estratégias para ressaltarem sua identidade como

mulher, nem sempre o gênero é um fator relevante em uma tradução. Existem outros

fatores decisivos para a formação do sujeito e, por consequência, da

escrita/tradução. Cito aqui a raça, a etnia, a orientação sexual, o nível de renda, a

cis ou transgeneridade, dentre outros.

No caso de A Vegetariana, considerando-se as informações de gênero e

etnia, Han Kang é uma escritora mulher e coreana, assim como Yun Jung Im, Jae

Hyung Woo é homem e coreano, e Deborah Smith é mulher e branca. Esses dados

se combinam com ainda outros, formando uma rede extremamente complexa, e isso

se materializa nos textos de cada um/a. Porém, é quase impossível desemaranhar

esses nós e apontar exatamente quais características textuais se devem a qual fator

formador na vida da/o autor/a. Em relação a isso, Lori Chamberlain (1992, p. 472)

aponta que um dos desafios para a tradução feminista é ultrapassar as barreiras do

“sexo’’ (sic) da autora e tradutora, pois além dessas relações entre autora e tradutora

mulheres, autor e tradutor homens, a própria hierarquia estabelecida entre original e

tradução vem cheia de cargas ideológicas relacionadas a gênero que precisam ser

subvertidas.

Destaca-se também que a tradução feminista é uma ferramenta para uma

verdadeira colaboração transnacional, pois possibilita encontros transfronteiriços em

uma perspectiva crítica e solidária. Para Olga Castro e María Laura Sportuno (2020,

p. 24), a tradução feminista transnacional se aproveita das possibilidades trazidas

pela globalização enquanto ao mesmo tempo questiona os valores capitalistas e as

hegemonias impostas por essa mesma. Dessa maneira, se tornam possíveis

encontros e projetos transfronteiriços. As autoras afirmam que a tradução, por seu

caráter transformador, dialógico e hermenêutico, está conectada com a construção

das subjetividades, estabelecendo relações entre elas, e reproduzindo a circulação e
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recepção dos discursos (CASTRO E SPORTUNO, 2020, p. 27). Por não ser

ideologicamente neutra, a tradução é um espaço fértil para analisar as

representações e assimetrias de poder (COSTA E ALVAREZ, 2014, apud CASTRO

E SPORTUNO, 2020, p. 25).

Voltando-se agora especificamente para a tradução literária, qual a tarefa

da/o tradutor/a ao traduzir mulheres? Para Adrienne Rich, por exemplo, remover as

marcações do amor lésbico de seus poemas é nada menos do que um ato de

imperialismo patriarcal (BASSNETT trad. Matos, 2020, p. 468). Os conceitos teóricos

apresentados anteriormente muitas vezes podem ser amplamente aplicados. Porém,

a tradução feminista, como viés tradutório ou viés de análise, é mais comumente

invocada na análise ou de textos escritos por mulheres ou de textos que refletem

sobre a condição feminina e o patriarcado. O próprio termo “tradução feminista”

surgiu da necessidade de discutir as implicações das traduções das escritoras

literárias feministas do Quebec nos anos de 1970. Para Dias-Diocaretz (1985, apud

BASSNETT trad. Matos, 2020, p. 463), textos de teor feminista ou escritos por

autoras “conscientemente identificadas como mulheres”, exigem uma “cooperação

adicional” da tradutor/a, “a fim de ampliar as possibilidades semânticas da mulher

enunciadora”. Nos próximos parágrafos, discutiremos dois exemplos nesse sentido a

fim de demonstrar o impacto das questões de gênero na tradução literária.

O primeiro exemplo, a discussão entre a escritora canadense Anne Hébert e

seu tradutor para o inglês, Frank Scott, é considerado um dos primeiros momentos

em que se debateu abertamente sobre diferença sexual na tradução (PORTO E

AGUIAR, 2014, p. 57). O poema Le tombeau de rois, escrito por Anne Hébert em

1953, foi lido por críticos da época como descrevendo um “estupro ritual”, no qual

“uma jovem desce ao túmulo dos reis e é violentada pela mão pesada da morte

remetendo a um passado patriarcal” (PORTO E AGUIAR, 2014, p. 58). No original

em francês, fica claro que a jovem em questão é uma menina, conforme assinalado

por construções como cette enfant, esclave fascinée e liée, no trecho a seguir:

En quel songe

Cette enfant fut-elle liée par la cheville
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Pareille à une esclave fascinée?

(HÉBERT E SCOTT, 1970 apud PORTO E AGUIAR, 2014, p. 57)

Porém, na primeira tradução para o inglês de Frank Scott, lê-se:

In what dream

Was this child tied by the ankle

Like a fascinated slave?

(HÉBERT E SCOTT, 1970 apud PORTO E AGUIAR, 2014, p. 57)

Nessa tradução, o gênero da criança foi apagado. Isso se deve, em parte, à

natureza da língua inglesa, que gramaticalmente não marca o gênero tanto quanto o

francês. Porém, no caso desse poema e como indicado pela recepção que teve em

língua francesa, não seria o gênero uma parte central da obra? Neste caso, Hébert

chamou a atenção de seu tradutor para esse aspecto, que concordou com a opinião

dela. Nas edições seguintes, Scott substituiu no trecho citado acima the ankle por

her ankle (PORTO E AGUIAR, 2014, p. 58). Apesar de Scott ter corrigido a sua

tradução e da produtiva discussão entre poeta e tradutor ter sido feita publicamente,

ainda assim outros tradutores posteriores, conscientemente ou não, demonstraram

ausência de sensibilidade quanto ao uso dos marcadores de gênero e de sua

implicação temática nesse mesmo poema (MEZEI, 1986 apud PORTO E AGUIAR,

2014, p. 58). Além disso, Porto e Aguiar (2014), ao analisar a obra de Hébert,

perceberam outras situações semelhantes nas traduções da escritora, que aborda

temas feministas e relacionados ao universo feminino, mas cuja obra nem sempre é

retratada dessa maneira nas traduções.

Outro exemplo é a proposta de retradução para o português brasileiro de La

casa de los espíritus por Berton-Costa (2020). O romance de 1982 da chilena Isabel

Allende denuncia o sexismo, o conservadorismo e a violência contra a mulher. A

princípio, o texto não foi lido como particularmente feminista, e é nesse contexto que
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em 1985 foi publicada a tradução no Brasil por Carlos Martins Pereira. Porém, com o

crescente interesse pela América Latina, pelo feminismo em geral e pela teoria

feminista aplicada à literatura, começou-se a analisar por esse viés o romance,

assim como o resto da obra da autora e do movimento literário em que se insere

(BERTON-COSTA, 2020, p. 185, p. 189, p. 195). Com esse contexto em mente,

Berton-Costa analisou a tradução de Pereira e percebeu constantes atenuações do

teor crítico da obra. Em um trecho, por exemplo, a personagem Alba pensa sobre a

tortura e estupros que sofreu na prisão. Em espanhol, usa-se o verbo violar, o que

em português está mais próximo de “estuprar”. Na tradução de Pereira, opta-se pela

palavra de mesma grafia em português, “violar”. Porém, Berton-Costa argumenta

que há uma grande diferença entre essas palavras em espanhol e em português. É

verdade que “violar” pode ser uma palavra arcaica para “estuprar”, mas mesmo

assim trata-se de um eufemismo, o que não acontece em espanhol. Além disso, em

português “violar” é mais utilizado com objetos, como “violar uma carta” ou “violar a

lei”. Por isso, Berton-Costa (2020, p. 193-194) defende que a melhor palavra a ser

usada na tradução seria “estuprar”. Além do caso da palavra “violar”, a pesquisadora

identificou problemas semelhantes por toda a tradução, seja na caracterização das

personagens, na ênfase dada ou retirada de certos termos ou na conotação das

escolhas lexicais. Isso justifica a sua proposta de retradução como um revisionismo

feminista [feminist re-visioning], o qual tem como objetivo explícito aplicar as ideias

da tradução feminista em uma tentativa de trazer à tona as questões de gênero

presentes no texto de partida (BERTON-COSTA, 2020).

Esses dois exemplos demonstram a importância de se considerar as

questões de gênero na tradução. A tradutor/a, ao dialogar com a escritor/a, tem uma

perspectiva, um modo de enxergar tanto o mundo quanto a obra. Ao adotar um certo

ângulo, para usar o termo proposto por Bassnett e Matos, sua visão de algum modo

perpassará pelos discursos de gênero — seja conscientemente explicitando-os

como em traduções que desde o início se propõem feministas, seja minimizando-os

como nos exemplos, ou de diversas outras maneiras pelas quais a tradutor/a

imprime sua vivência em seu texto. Além do mais, os exemplos evidenciam a

relação intrínseca entre tradução e análise literária. Leitores francófonos de Anne

Hébert entenderam seu poema como um estupro ritual da menina, mas leitores da

primeira tradução em inglês possivelmente não chegariam à mesma conclusão. Um
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leitor da retradução de Berton-Costa provavelmente acharia La casa de los espíritus

um romance mais duramente crítico à sociedade patriarcal chilena do que um leitor

da tradução de Pereira.

3.3 O feminino em A Vegetariana

Questões de gênero, de violência contra a mulher e de resistência contra a

opressão são centrais em A Vegetariana, e já foram exploradas na bibliografia

muitas vezes através da teoria feminista, assim como de outras correntes como

teoria ambientalista, vegana, pós-humanista, ecofeminista ou por teorias

psicológicas ou psicanalíticas. Stobie (2018, p. 793) aponta que, apesar das

diferenças nos estilos narrativos, uma das coisas que dá unidade ao romance é que

cada uma das partes tem como símbolo central uma parte do corpo de Yeong-hye:

primeiro os mamilos, depois as nádegas e então a virilha. Para mobilizar a

bibliografia sobre tradução feminista, A Vegetariana e as observações sobre as

traduções, utilizarei esse pensamento como linha condutora.

Na primeira parte do romance, o narrador é o Sr. Jeong, o marido da

personagem principal. Antes de Yeong-hye se tornar vegetariana, a única coisa que

ele notara de incomum nela é que se recusava a usar sutiã, o que a princípio o

deixou excitado, mas logo passou a se preocupar que os mamilos da esposa

chamassem a atenção de outros e o fizessem passar vergonha. De acordo com Kim

(2019, p. 3), o sutiã se assemelha com o consumo de carne porque ambos são um

mecanismo pelo qual a sociedade patriarcal controla os corpos femininos — o

primeiro controlando a parte externa, e o segundo, a interna. Para Stobie (2018, p.

794), o foco em controlar os mamilos da esposa demonstra uma disparidade entre a

nutrição natural que é a amamentação e o consumo violento que é a sexualização e

fetichização dos seios femininos. O mesmo contraste entre nutrição natural e

consumo violento também está presente na dieta carnista. Stobie aponta uma

citação do romance na qual Yeong-hye explica porque gosta de seus seios,

revelando sua inconformidade de pensamento em relação ao sistema

carnista-patriarcal: “Pois não se pode matar nada com esses peitos. Até as mãos,

até os pés, até os dentes e a língua de três polegadas, até mesmo o olhar, qualquer
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coisa é uma arma que pode matar e ferir, não é mesmo? Mas o peito não”16 (HAN

trad. Yun Jung Im, 2013, p. 39).

É por esse motivo que Yeong-hye, ao mesmo tempo em que aprecia seus

seios, teme outras partes de seu corpo, especialmente as partes relacionadas à

caça, à violência e à mastigação. Por isso, por sofrer com violentos pesadelos que

envolvem violência, sangue e carne, Yeong-hye costuma acordar assustada e com

medo de seus próprios dentes e unhas, contrastando-os com os seios:

한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc. 27.

HAN, Kang. A
Vegetariana.
Tradução por Yun
Jung Im. São Paulo:
Devir Livraria, 2013. p.
39.

HAN, Kang. A
Vegetariana.
Tradução por Deborah
Smith. London:
Portobello Books,
2015, loc. 23.

HAN, Kang. A
Vegetariana.
Tradução por Jae
Hyung Woo. São
Paulo: Todavia, 2018.
p. 36.

떨면서 눈을 뜨면 내
손을 확인해.내 손톱이
아직 부드러운지, 내
이빨이 아직 온순한지.

내가 믿는 건 내
가슴뿐이야. 난 내
젖가슴이 좋아.
젖가슴으론 아무것도
죽일 수 없으니까.

Quando acordo
trêmula, certifico-me
das minhas mãos.
Para ver se as unhas
ainda estão sedosas,
se os meus dentes
ainda estão dóceis.

Meu seio é a única
coisa na qual eu
confio. Gosto dos
meus peitos. Pois não
se pode matar nada
com esses peitos.

Shuddering awake, my
hands, need to see my
hands. Breathe. My
fingernails still soft,
my teeth still gentle.

Can only trust my
breasts now. I like my
breasts, nothing can
be killed by them.

Quando desperto,
tremendo, verifico
minhas mãos, para
ver se as unhas
estão normais. Se
meus dentes estão
inteiros.

Só confio nos meus
peitos. Gosto dos
meus peitos, porque
com eles não posso
matar nada nem
ninguém.

Quadro 9, grifo meu

Porém, na retradução de Jae Hyung Woo, a conexão entre dentes e unhas

com violência, contrastados com a não-violência dos seios, se abranda em

decorrência da escolha dos adjetivos. Na primeira tradução brasileira, uma

Yeong-hye assustada busca verificar se suas unhas ainda estão “sedosas” e os

dentes “dóceis” (adjetivos relativamente similares às escolhas em coreano,

“부드럽다” e “온순하다”, respectivamente). A tradução para o inglês não é muito

16 Ou, nas outras traduções: “Porque com eles não posso matar nada nem ninguém. Afinal, mãos, pés, dentes e
língua, qualquer coisa com apenas três centímetros, tudo pode servir de arma, é capaz de matar e machucar. Até
mesmo o olhar. Os peitos, não.” (HAN trad. Jae Hyung Woo, 2018, p. 36); “I like my breasts, nothing can be
killed by them. Hand, foot, tongue, gaze, all weapons from which nothing is safe. But not my breasts.” (HAN
trad. Deborah Smith, 2015, loc. 23)
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diferente: “soft” para as unhas e “gentle” para os dentes. Nesses dois casos, os

adjetivos sugerem os seus opostos, aquilo que a protagonista teme que ocorra: que

suas unhas deixem de ser sedosas e se tornem duras, rígidas, afiadas; que seus

dentes deixem de ser dóceis ou gentis e se tornem violentos ou selvagens. Já na

retradução isso não ocorre, porque os adjetivos empregados são “normais” e

“inteiros” — o que nos faz questionar: o que é normal e, por consequência, o que é o

não normal? O que Yeong-hye temia que acontecesse com suas unhas? E com os

dentes, uma vez que ela verifica se estão inteiros, por que é que teria medo que se

quebrassem? Dessa maneira, as escolhas lexicais destacadas se mostram

fundamentais para a leitura aqui apresentada: de que Yeong-hye, diferente dos

outros a sua volta, entende seus seios como fonte de nutrição e como a única parte

do corpo incapaz de ser violenta e capaz até mesmo de se insurgir por meio da

não-violência, em forte contraste com as unhas e dentes, símbolos do homem-fera

caçador e carnista.

Pela maneira como Yeong-hye sempre resistiu a atar seus seios em um

sutiã, mesmo que o marido-narrador a descreva como uma mulher medíocre e sem

nada de especial desde a primeira sentença, ela na verdade já se mostrava

propensa a resistir aos sistemas de opressão vigentes mesmo antes de começar

sua dieta vegetariana. Porém é nesse momento que se dá a quebra de sua vida

comum, porque sua família vê essa mudança alimentar como uma desobediência

inconcebível. Pela recusa da carne, Yeong-hye questiona a validade da dieta

carnista assim como dos valores patriarcais e capitalistas por trás dela (KIM, 2019,

p. 3; ZOLKOS, 2019, p. 105; LEE E LEE, 2010, p. 51). Para Kim (2019, p. 2), o

pensamento carno-falogocêntrico, descrito por Jacques Derrida como uma

interiorização do falo através da boca que relaciona carne e sexualidade, é uma

importante base da sociedade patriarcal (e acrescento que essa, por sua vez, é uma

importante base da sociadade capitalista). Por isso, Kim (2019, p. 3) argumenta que

aqueles que veem a ideologia do consumo de carne como uma “realidade cultural”

são seriamente ameaçados por Yeong-hye que se propõe a desvendar tal ideologia

como na verdade uma “ficção cultural”. Nessa lógica reacionária, tanto o corpo

feminino quanto o corpo animal se tornam objetos de consumo e exploração, e as

mulheres se tornam “carne” (Kim, 2019, p. 6).
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A memória de infância de Yeong-hye de quando seu pai matou um cachorro

que a havia mordido e depois o serviu de jantar parece central para o trauma da

protagonista (CHO, 2017). A cena também explora a relação entre o carnismo e o

poder patriarcal. Kim, com base na teoria de Monteiro et al (2017 apud KIM, 2019, p.

5), aponta que a atitude do pai, ao torturar o cachorro e matá-lo com requintes de

crueldade, é um exemplo de “dominação carnística”, que é uma versão mais hostil e

fortemente hierárquica do carnismo, cuja extrema violência serve para justificar a

dominação e subjugação dos animais. Dentro dessa ideologia, há a necessidade de

perpetuar violentamente a hierarquia estabelecida, o que pode ser notado no

comentário que a mãe de Yeong-hye, preocupada com a filha, faz: “Se não voltar a

comer carne, o resto do mundo vai te devorar”17 (HAN trad. Jae Hyung Woo, 2018, p.

50). A carne é um símbolo do patriarcado, e muitas vezes e em diversas tradições e

culturas a carne é associada ao desejo sexual masculino, acreditando-se que o

sangue da carne confere aos que a comem força, agressão, e sexualidade, virtudes

desejadas pelo homem patriarcal (RIFKIN, 1992 apud KIM, 2019, p. 6). No romance,

depois de matar o cachorro, a carne é servida para Yeong-hye, por acreditar-se que

isso ajudaria a curar sua ferida, assim como para alguns conhecidos do pai:

한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc.
32.9.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Yun Jung Im. São
Paulo: Devir Livraria,
2013. p. 47.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Deborah Smith.
London: Portobello
Books, 2015, loc. 29.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Jae Hyung Woo.
São Paulo: Todavia,
2018. p. 44.

시장 골목의 알 만한
아저씨들이 다 모였어.

Reuniram-se todos os
homens conhecidos
da feira*.

* Na tradição coreana,
a carne de cachorro
tem a fama de possuir
propriedades benéficas
para a energia
masculina.  [Nota da
tradutora]

All the middle-aged
men from the market
alleyways came,
everyone my father
considered worth
knowing.

Vieram todos os
trabalhadores do
mercado, conhecidos
de meu pai.

Quadro 10, grifo meu

17 Ou: “Se você não comer carne, o mundo inteiro vai te devorar” (HAN trad. Yun Jung Im, 2013, p. 52); “Stop
eating meat, and the world will devour you whole.” (HAN trad. Deborah Smith, 2015, loc. 30).
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Em coreano, a palavra utilizada para designar os homens que foram

convidados é “아저씨”, que traz o significado de homem de meia-idade. Yun Jung Im

usou “homens”, Deborah Smith usou “middle-aged men” e Jae Hyung Woo,

“trabalhadores”. Considerando-se que na língua portuguesa é comum usar a forma

masculina como generalização, uma interpretação possível seria de que

“trabalhadores” inclui tanto homens quanto mulheres que trabalham na feira. Por

isso, as escolhas de Yun Jung Im e Deborah Smith são mais explícitas com relação

ao gênero das pessoas convidadas. A primeira, porém, vai além, adicionando uma

nota de rodapé que explicita a relação dos homens com a carne. Nela, a associação

que fizemos no parágrafo anterior entre carne e energia masculina é explicada para

o leitor com base especificamente na cultura coreana e no consumo da carne de

cachorro. Dessa maneira, através do paratexto a tradutora optou por conceder ao

leitor informações culturais que supôs que ele não teria de outra maneira, para que

possa interpretar um tema literário relevante.

Outro aspecto sobre a relação entre carne e patriarcado/energia masculina é

que, em combinação com o dever que recai sobre as mulheres de preparar as

refeições, se uma mulher não prepara carne para o seu marido, ela está lhe

negando a própria masculinidade (KIM, 2019, p. 6). Isso torna o vegetarianismo de

Yeong-hye especialmente chocante para a sua família, e é por isso que sua mãe e

seu pai se mostram tão envergonhados e culpados para com o marido da filha. No

trecho a seguir, o Sr. Jeong se queixa com sua sogra sobre o vegetarianismo da

esposa:

한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc.
22.2.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Yun Jung Im. São
Paulo: Devir Livraria,
2013. p. 33.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Deborah Smith.
London: Portobello
Books, 2015, loc. 19.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Jae Hyung Woo.
São Paulo: Todavia,
2018. p. 30.

덕분에 저도 집에서
고기맛을 본 지
오래됐습니다.

Graças a ela, faz
tempo que também
não sinto mais o gosto
de carne aqui em casa.

And what’s more,
she’s even imposed
this ridiculous diet on
me -- I can’t remember
the last time I tasted
meat in this house.

Eu mesmo não coloco
na boca um pedaço de
carne em casa faz
tempo.

Quadro 11, grifo nosso
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Ao ouvir esse relato, a sogra se mostrou chocada. Nesse caso, a principal

diferença entre a retradução brasileira e os outros textos é a omissão da ideia de

“덕분에” ou “graças a ela”, que são similares. Esses termos explicitam que o Sr.

Jeong culpa sua esposa pela falta de carne na sua dieta, e deixam subentendido

que ele está infeliz com ela por esse motivo. A indignação da sogra pode ser

explicada não pelo fato de que o Sr. Jeong não come carne porque não quis, mas

porque ele não come carne por causa da esposa, uma conotação que é perdida na

retradução.

Uma outra questão muito evidenciada na primeira parte do romance é que

essa violência hierárquica, seja em relação ao animal ou em relação à mulher, está

presente no seio familiar, instituição que busca manter o poder patriarcal. Na família

da protagonista, esse poder emana da figura de seu pai, um homem bastante

violento. Ele é assim descrito em coreano e nas traduções:

한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc.
24.6.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Yun Jung Im. São
Paulo: Devir Livraria,
2013. p. 35.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Deborah Smith.
London: Portobello
Books, 2015, loc. 21.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Jae Hyung Woo.
São Paulo: Todavia,
2018. p. 33.

가부장적인 장인은지난
오년간 들어본 적 없는
사과조의 말로 나를
놀라게 했다.

Fiquei surpreso pelo
tom de desculpas do
sogro patriarcalista,
coisa que nunca ouvira
nos cinco anos de
casado.

It shocked me to hear
this patriarchal man
apologize – in the five
years I’d known him,
I’d never once heard
such words pass his
lips.

Fiquei surpreso com
seu pedido de
desculpas, pois meu
sogro era um homem
muito autoritário;
palavras de compaixão
não combinavam com
ele. Em cinco anos de
casado, nunca o ouvira
falar naquele tom.

Quadro 12, grifo meu

O termo aparece quando o sogro, após ser informado de que Yeong-hye se

recusava a comer ou cozinhar carne, liga para o Sr. Jeong e pede desculpas. O Sr.

Jeong fica surpreso por pensar que pedir desculpas não combina com seu sogro,

por ele ser um homem ou “patriarcalista” ou “muito autoritário”, a depender da

tradução. Na sequência, o Sr. Jeong pensa em outros fatos que corroboram seu

estranhamento: o sogro é um veterano da guerra do Vietnã que se gaba de ter
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matado sete vietcongues, e foi um pai extremamente agressivo que dava surras de

vara em Yeong-hye até ela ter dezessete anos de idade.

Quanto à tradução, os termos “patriarcalista” ou “patriarchal” se aproximam

bastante do termo “가부장적인” usado em coreano, palavras que, além de fazerem

referência ao homem chefe da família, remetem a uma opressão sistêmica, a uma

ordem social que excede apenas a característica pessoal do personagem em

questão. Além disso, é um vocabulário muito utilizado em textos feministas. Já a

retradução opta por “muito autoritário”, que qualifica as atitudes do sogro sem

necessariamente conectá-las com uma ordem social ou remeter a discussões

feministas. Nesse sentido, pode-se dizer que a retradução enfraquece a possível

crítica social decorrente dessa passagem, pois é possível que o leitor não venha a

conectar as atitudes do sogro com comportamentos sistêmicos na sociedade.

O Sr. Jeong parece respeitar seu sogro por seu comportamento agressivo e

autoritário, e por sua vez reproduz a violência. No começo do romance, ele

demonstra indiferença com relação à vida pessoal, ideias e sentimentos de sua

esposa, e relega todo o trabalho doméstico para ela. Por meio das lembranças de

Yeong-hye, descobre-se que palavras agressivas e impacientes são recorrentes por

parte do marido, o que muito a incomoda. Logo, essa violência, intensificada no

momento de insubordinação da mulher ao se tornar vegetariana, culmina em

episódios de estupro marital:

한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc.
25.2.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Yun Jung Im. São
Paulo: Devir Livraria,
2013. p. 36.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Deborah Smith.
London: Portobello
Books, 2015, loc. 21.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Jae Hyung Woo.
São Paulo: Todavia,
2018. p. 33.

회식이 있어 늦게
들어온 밤이면 나는
술기운에 기대어아내를
덮쳐보기도 했다.

Às vezes, quando
chegava tarde da noite
depois de um jantar de
negócios, tomava a
esposa de assalto,
fiando-me no calor do
álcool.

So yes, one night
when I returned home
late and somewhat
inebriated after a meal
with colleagues, I
grabbed hold of my
wife and pushed her to
the floor.

Nas noites em que
voltava tarde depois de
um jantar de negócios,
eu me jogava sobre
ela, com a desculpa da
embriaguez.

Quadro 13, grifo nosso
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Em coreano, o verbo utilizado, “덮치다”, já carrega consigo a conotação de

ataque e até mesmo estupro. As traduções são um pouco menos explícitas. A

escolha de Yun Jung Im, “tomar de assalto”, é uma expressão que, em geral,

significa ou atacar de surpresa ou invadir à força. Deborah Smith usa “[to] grab hold

of my wife”, o que significa segurar, tomar nas mãos, mas adquire uma conotação

violenta quando usado com pessoas. Jae Hyung Woo optou por “[s]e joga[r] sobre

ela”, o que remete ao movimento repentino, à posição dos corpos e possivelmente

também à força empregada para que a esposa não fuja. Em todos os casos, com o

contexto é possível interpretar que se trata de um estupro. Porém, o grau de

explicitação desse ato varia de acordo com as expressões empregadas.

Outra diferença é a quantidade de vezes em que esse estupro aconteceu.

Apenas no texto em inglês, sugere-se que isso ocorreu apenas uma vez, “one night”.

Nos outros textos, fica entendido que isso aconteceu mais de uma vez, não se sabe

ao certo quantas vezes, mas que talvez fossem acontecimentos rotineiros. Como é

possível dizer que o fio principal do romance são as atitudes de Yeong-hye frente à

violência que sofre no seio familiar, ao diminuir o número de vezes que o marido a

estuprou, o texto está também diminuindo um fator extremamente relevante para a

trama.

Na próxima passagem, no que é o clímax da primeira parte do livro, o pai

força Yeong-hye a comer carne, um ato análogo ao estupro:

한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc.
31.1.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Yun Jung Im. São
Paulo: Devir Livraria,
2013. p. 44.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Deborah Smith.
London: Portobello
Books, 2015, loc.
26-27.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Jae Hyung Woo.
São Paulo: Todavia,
2018. p. 43.

“아버지, 제발 그만
하세요.”

처형이 장인을 잡은
팔힘보다 처남이 아내를
잡은 팔힘이 셌으므로,
장인은 처형을 뿌리치고
탕수육을 아내의 입에
갖다댔다.입을 굳게
다문 채 아내는
신음소리를 냈다.뭔가
말하기 위해 입을

— Pai, pare com isso,
por favor.

Como a força dos
braços do cunhado
caçula segurando a
esposa era maior que
os da cunhada
segurando o sogro,
este se desvencilhou
da cunhada e foi
encostando o

‘Father, I beg you, stop
this,’ In-hye entreated
him, but he shook her
off and thrust the pork
at my wife’s lips. A
moaning sound came
from her tightly
closed mouth. She
was unable to say
even a single word in
case, when she
opened her mouth to

Como a força com que
o irmão segurava
minha esposa era
maior do que a de
minha cunhada
agarrando o braço do
pai, meu sogro se
desvincilhou da filha e
encostou os palitinhos
na boca da filha
vegetariana. Ela
fechou a boca com
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벌리면 그것이
들어올까봐 말조차 하지
못하는 것 같았다.

“아버지!”

처남은 소리쳐
만류했으나, 얼결에
아내를 잡은 손을 놓지
않고 있었다.

“으음…… 음!”

고통스럽게 몸부림치는
아내의 입술에 장인은
탕수육을 짓이겼다.
억센 손가락으로 두
입술을 열었으나,
악물린 이빨을 어쩌지
못했다.

마침내 다시 화가
머리끝까지 치민 장인이
한번 더 아내의 뺨을
때렸다.

“아버지!”

처형이 달려들어 장인의
허리를 안았으나,
아내의 입이 벌어진
순간 장인은탕수육을
쑤셔넣었다.처남이 그
서슬에 팔의 힘을 빼자,
으르렁거리며 아내가
탕수육을 뱉어냈다.
짐승 같은 비명이
그녀의 입에서 터졌다.

“……비켜!”

tangsuyuk na boca da
esposa. Ela emitiu um
gemido com os
lábios duramente
cerrados. Pelo visto,
não conseguia nem
falar, com medo de
que aquilo fosse entrar
em sua boca no
momento em que a
abrisse para dizer algo.

— Pai! — O cunhado
tentou pará-lo aos
gritos, mas, na
confusão do momento,
não se lembrou de
soltar a mão que
segurava a esposa.

— Uuumm... umm!

O sogro esmagou o
tangsuyuk nos lábios
da esposa que se
contorcia
dolorosamente. Com
os dedos
endurecidos,
conseguira abrir os
lábios, mas não fora
capaz de violar os
dentes fortemente
cerrados.

Finalmente o sogro,
explodindo de raiva,
deu mais um tapa na
esposa.

— Pai!

A cunhada se atirou e
se agarrou à cintura do
sogro, mas os dentes
da esposa se abriram
por um instante e ele
enfiou o tangsuyuk
em sua boca. Quando
o cunhado afrouxou o
braço diante daquela
fúria, a esposa cuspiu
o tangsuyuk rugindo.
Ouviu-se um grito de
animal de sua boca.

— ...Sai!

speak, the meat found
its way in.

‘Father!’ Yeong-ho
shouted, apparently
wanting to dissuade
him, though he himself
didn’t release his grip
on my wife.

‘Mm-mm ….mm!’

My father-in-law
mashed the pork to a
pulp on my wife’s lips
as she struggled in
agony. Though he
parted her lips with
his strong fingers, he
could do nothing
about her clenched
teeth.

Eventually he flew into
a passion again, and
struck her in the face
once more.

‘Father!’

Though In-hye sprang
at him and held him by
the waist, in the instant
that the force of the
slap had knocked my
wife’s mouth open he’d
managed to jam the
pork in. As soon as the
strength in Yeong-ho’s
arms was visibly
exhausted, my wife
growled and spat out
the meat. An animal
cry of distress burst
from her lips.

‘… get away!’

firmeza e soltou um
gemido. Parecia
querer dizer alguma
coisa, mas não abria a
boca, com medo de
que, se o fizesse,
enfiassem comida
nela.

“Papai, pare com isso,
por favor,”, implorou
minha cunhada.

Meu sogro pressionou
a carne de porco
agridoce contra a boca
de minha mulher, que
se agitava em
sofrimento. Com seus
dedos grossos, ele
abriu os lábios dela,
mas não conseguiu
entreabrir os dentes
fortemente cerrados.
Cego de raiva, deu-lhe
uma nova bofetada.

“Pai!”, gritou o irmão
caçula, tentando
impedir um novo golpe,
embora continuasse a
prender o braço da
irmã.

Minha cunhada se
jogou e segurou o pai
pela cintura. Mas no
momento em que a
boca de minha esposa
se abriu, meu sogrou
enfiou à força o
pedaço de porco
agridoce. Diante da
investida, o irmão
caçula amenizou a
força no braço e minha
esposa reagiu,
cuspindo o alimento.
Um grito animalesco
explodiu de sua boca:

“Me deixem em paz!”

Quadro 14, grifo meu
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A comparação com o estupro é feita por meio do uso de um vocabulário

sugestivo em todos os textos, mas de diferentes maneiras. Uma das primeiras

palavras que mais fortemente demonstram essa relação é “신음소리”, ou “um

gemido”, “a moaning sound”, descrevendo o som que Yeong-hye faz por estar

incapaz de abrir a boca. A ideia sonora desse gemido é fortalecida pelo uso de uma

onomatopeia: “으음…… 음!”, em coreano, ou “Uuumm... umm!” e ‘Mm-mm ….mm!’

nas duas primeiras traduções. Porém, na retradução brasileira, esse som foi omitido

completamente. Depois, o pai força os lábios da filha com seus dedos, que são

descritos como “억센” no coreano, “endurecidos” na tradução mais antiga, “strong”

em inglês e “grossos” na retradução. Em coreano, “억세다” pode significar forte,

rígido, obstinado. Apesar dos significados divergentes, nos dois casos em português

observa-se uma conotação sexual muito repugnante nesse contexto. Em inglês,

“strong” é mais genérico e por isso menos horripilante.

Além disso, na oração seguinte nota-se uma disparidade maior entre as

traduções de Im (“mas não fora capaz de violar os dentes”), Smith (“he could do

nothing about her clenched teeth”) e de Woo (“mas não conseguiu entreabrir os

dentes”). Dentre estas, a de Im é a única que emprega um verbo, “violar”, que

apesar de literalmente significar abrir sem permissão, pode ser um eufemismo para

estupro em português. Nesse caso, o texto de Im é o mais sugestivo de todos,

incluindo o texto em coreano.

Em consequência da agressão do pai, Yeong-hye se torna animalesca, o

que também é sugerido por escolhas lexicais. Ela cospe o pedaço de carne que foi

enfiado na sua boca, ação que é descrita em coreano como “으르렁거리며 아내가

탕수육을 뱉어냈다” ou na primeira tradução como “cuspiu o tangsuyuk rugindo”, a

ideia do animal estando presente em “으르렁거리다” ou “rugir", de significado

semelhante. Em inglês, “growled and spat out the meat” também transmite a ideia de

um som animal. Porém, na retradução, essa ideia se perde, sendo o ato apenas

narrado como “cuspindo o alimento”. Por fim, Yeong-hye libera um “grito de animal”

(ou um “grito animalesco”, ou um “animal cry of distress”). Enquanto todas as

traduções se assemelham com o significado geral do verbo empregado em coreano,

a primeira tradução mantém seu tom, informalidade e voracidade. A sílaba única de

“sai!” contribui para a ideia de um rugido, assim como de uma mulher extremamente

angustiada. Em inglês, “… get away!” é uma fala plausível vinda de uma mulher em
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desespero, vítima de tal violência. Já a opção mais longa, “me deixem em paz!”,

parece muito formal, educada e não animalesca em comparação. Essa frase, em

combinação com a ausência da descrição de um rugido, faz com que se perca a

ênfase no tema do ser humano - animal - vegetal na retradução, tema esse central à

narrativa.

Após o pai forçá-la a comer um pedaço de carne, Yeong-hye pega uma faca

e corta seu pulso. Ela é levada para o hospital e sobrevive, mas sua tentativa de

suicídio é mais uma transgressão aos olhos de sua família. Seu marido, que sempre

prezou pela normalidade e a manutenção do status quo, fica horrorizado com o que

percebe como uma irreparável e pública anormalidade da mulher. Durante o final de

semana, ele é encarregado de ficar com Yeong-hye no hospital, mas anseia pela

segunda-feira:

한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc.
34.7.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Yun Jung Im. São
Paulo: Devir Livraria,
2013. p. 49.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Deborah Smith.
London: Portobello
Books, 2015, loc. 30.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Jae Hyung Woo.
São Paulo: Todavia,
2018. p. 46.

그러면 더이상이
여자를 보지 않아도
된다.

Então, não precisarei
mais ver essa mulher.

[...] which meant I
would no longer have
to look at this woman.

[...] e eu não precisaria
mais acompanhar
minha mulher.

Quadro 15, grifo nosso

Ele, que passou toda a primeira parte do romance chamando-a de “아내”

(esposa), agora passa a chamá-la de “여자” (mulher, no sentido de pessoa adulta do

gênero feminino), usando até mesmo um pronome demonstrativo, “이여자” ou “essa

mulher”. Também vale apontar que, em coreano, raramente se usam pronomes

pessoais, e que por isso é comum a repetição de alguns nomes: por não usar por

exemplo algo como “ela” em português, o marido-narrador que conta a história da

esposa repete muitas e muitas vezes “아내”. Logo, quando esse termo é substituído

por “이 여자”, a mudança salta aos olhos. Essa mudança lexical evidencia o seu

desprezo pela mulher que se torna agora insuportável, e indica que ele não tem

mais vontade de a ter como esposa, o que realmente acontece depois. Em

português, porém, tanto “아내” quanto “여자” podem ser traduzidos como “mulher”.

Por isso, para mostrar a mudança brusca na forma de tratamento no texto que fica
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bem evidente em coreano, em português ou inglês o pronome demonstrativo se

torna essencial, porque apenas ele traz a conotação de desprezo. Logo, Woo, ao

optar por usar “minha mulher” e não “essa mulher”, não criou diferença nenhuma na

maneira como o marido-narrador se refere à esposa desde o começo do livro,

apagando totalmente a quebra do paradigma marido-esposa que é indicado em

todas as outras versões, apesar de que mais fortemente em coreano.

Na segunda parte, “Mancha Mongólica”, o foco narrativo acompanha em

terceira pessoa o cunhado de Yeong-hye, casado com sua irmã mais velha In-hye. O

cunhado, que não é nomeado, desenvolve uma obsessão sexual por Yeong-hye

quando fica sabendo que ela possui uma mancha mongólica nas nádegas, o que é

extremamente raro em adultos. O cunhado é um artista sustentado por sua mulher,

um tipo contrastante com o marido de Yeong-hye, que trabalha em um escritório.

Diferentemente do Sr. Jeong, o cunhado enxerga Yeong-hye como alguém especial,

valorizando sua inconformidade com os padrões sociais. Porém, o resultado não é

muito diferente, pois o cunhado, incapaz de reconhecê-la como um sujeito ativo, a

objetifica e transforma sua luta contra os padrões em fetiche sexual. Stobie (2018, p.

795) aponta que, por mais que o cunhado se diga preocupado com a saúde mental

em deterioração de Yeong-hye, isso adquire um tom irônico quando suas ambições

artísticas revelam sentimentos mais violentos, como por exemplo a ilustração de um

“homem sem rosto a penetrá-la sentado de frente, apertando-a contra si como se

estrangulasse”, ou quando ele a descreve como um “animal encurralado”18 (HAN

trad. Yun Jung Im, 2013, p. 63, p. 68).

Esses sentimentos culminam em uma relação sexual unilateral, na qual

tanto o consentimento quanto a saúde das faculdades mentais de Yeong-hye são

ambíguos, e por isso pode ser considerado um estupro. Yeong-hye não possui

interesse sexual em seu cunhado, mas apenas nas plantas que ele pintou no corpo

de um colega. Sabendo disso, o cunhado pede para que uma artista pinte plantas

similares em seu corpo e vai ao encontro de Yeong-hye. É verdade que o cunhado,

mesmo que de maneira superficial, entende e aprecia a insubordinação da irmã de

sua esposa, pois ele também busca se libertar de uma sociedade opressora, tema

18 Ou: “homem sem rosto que abraçava aquela mulher, como se a estivesse esganando enquanto a penetrava” e
“animal encurralado” (HAN trad. Jae Hyung Woo, 2018, p. 61, p. 67); “faceless man with his arms around her
neck, looking as if he was attempting to throttle her, who was thrusting himself into her” e “cornered animal”
(HAN trad. Deborah Smith, 2015, loc. 36, loc. 40).
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que explora em sua arte. Porém, para ele, essa liberdade se constrói a partir da

violência para com os outros: o abandono paterno, o acúmulo de trabalho da mulher

e o estupro marital. Também no caso com Yeong-hye, ele se utiliza do desejo dela

pelas flores como um artifício para concretizar tanto seu fetiche sexual quanto para

filmá-la em prol de sua arte. Seu desinteresse pelas ideias e sentimentos de

Yeong-hye fica claro nesse trecho:

한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc.
83.7.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Yun Jung Im. São
Paulo: Devir Livraria,
2013. p. 113.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Deborah Smith.
London: Portobello
Books, 2015, loc. 73.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Jae Hyung Woo.
São Paulo: Todavia,
2018. p. 111.

앞뒤를 알 수 없는
그녀의 말을 자장가
삼아, 그는 끝없이
수직으로 낙하하듯
잠들었다.

Ele foi adormecendo
como se despencasse
verticalmente numa
queda sem fim,
embalado pela cantiga
de ninar das palavras
dela sem nexo.

With her words
sounding in his ears
like a lullaby, one he
could make neither
head nor tail of, he
plunged over the edge
of consciousness and
into a seemingly
bottomless sleep.

Escutando suas
palavras como se
fossem canções de
ninar, ele adormeceu
profundamente.

Quadro 16, grifo meu

Nessa cena, após o ato sexual, Yeong-hye começa a contar para o cunhado

sobre seus sonhos, sobre como ela achava que tudo era por causa da carne mas

descobriu que isso não é mais suficiente, sobre os rostos que a perseguem e como

ela finalmente descobriu que os rostos vêm de dentro dela. Todas essas questões

são extremamente importantes para entender Yeong-hye, e antecipam ideias que a

leitora só irá poder explorar na parte final do livro, porque o cunhado, que é o foco

narrativo, não se interessa nem um pouco por elas. Ao invés de escutá-la, ele

começa a sentir sono e compara as palavras dela com uma canção de ninar. No

coreano, essas palavras são descritas como “앞뒤를 알 수 없는”, expressão

idiomática para algo sem sentido, cujo conteúdo literal poderia ser aproximadamente

traduzido como “sem saber o que está na frente e o que está atrás”. A expressão em

inglês utilizada por Smith lembra bastante a do coreano: “he could make neither

head nor tail of”. O termo escolhido por Im transmite uma ideia similar: “sem nexo”.

Já no texto de Woo, não existe nenhum termo nesse sentido. Dessa maneira, essa

tradução é a única que não mostra a hipocrisia do cunhado, que fetichiza Yeong-hye
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mas não se interessa por suas palavras, sendo até mesmo incapaz de

compreendê-las.

Outra escolha tradutória que caracteriza de maneira contrastante a relação

entre Yeong-hye e o cunhado é quando ele, após o ato sexual, pede desculpas:

한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc.
80.9.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Yun Jung Im. São
Paulo: Devir Livraria,
2013. p. 110.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Deborah Smith.
London: Portobello
Books, 2015, loc. 73.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Jae Hyung Woo.
São Paulo: Todavia,
2018. p. 108.

“미안해.”

어둠에 잠긴 그녀의
얼굴을 더듬으며 그가
말했다.그녀는 대답
대신 물었다.

“불을 켜도 되겠어요?”

침착한 목소리였다.

— Desculpe — disse
ele, acariciando o rosto
dela envolto na
escuridão.

Ela perguntou, em
vez de responder:

— Tudo bem se eu
acender a luz?

A voz estava calma.

‘I’m sorry,’ he said,
reaching out for her
face in the darkness.

‘Can I turn on the light?’
she asked. She
sounded perfectly
composed.

“Me desculpe”, disse
ele, tateando o rosto de
Yeonghye na
escuridão. Ela o
mordeu de leve.

“Posso acender a luz?”,
ela perguntou com a
voz serena.

Quadro 17, grifo nosso

Yeong-hye, que se manteve quieta e impassível durante o sexo, na

retradução morde de leve o cunhado como resposta. Isso pode ser interpretado

como um sinal de carinho, ou até de desejo sexual. Porém, no coreano e nas duas

primeiras traduções, sua reação é bastante diferente. Ela ignora completamente o

pedido de desculpas, e logo pede para acender a luz. Isso porque até agora

estavam de luz apagada, mas para ela, tudo o que importa é ver as flores pintadas

em seus corpos. A protagonista pede para acender a luz ao invés de responder ao

cunhado, demonstrando desinteresse quanto ao ato sexual anterior e avidez de ver

logo a pintura corporal, o que é evidenciado em coreano e na tradução de Im pelos

termos “대신” e “em vez de”. Já na retradução de Woo, sua reação é radicalmente

diferente de todas as outras: ela responde às preocupações do cunhado com um

gesto carinhoso ou sexual. O resultado é uma caracterização bastante diferente da

relação de Yeong-hye com seu cunhado. Se Yeong-hye parece gostar mais de seu
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cunhado, isso alivia as atitudes deste. Cabe indicar que, nesse caso, é provável que

se trate de um erro de interpretação19.

Na terceira e última parte do livro, o ponto de vista da narrativa passa para

In-hye, irmã mais velha de Yeong-hye. Diferentemente da irmã, In-hye sempre foi

apreciada por todos por sua feminilidade, suas habilidades domésticas e sua

capacidade de ganhar dinheiro. Ela, que é dona de uma loja de cosméticos e que

sustenta financeiramente seu núcleo familiar, é constantemente associada à

maquiagem e até mesmo à cirurgia plástica. Porém, nesta parte, a vemos

profundamente mudada pela experiência com a irmã. Através de seus olhos,

acompanhamos uma Yeong-hye muito debilitada física e mentalmente e que decidiu

não apenas parar de comer carne, mas parar de comer. Internada em um manicômio

pago por In-hye, que é a única da família que não a abandonou, Yeong-hye diz que

quer se tornar uma árvore, e planta bananeiras esperando que de suas mãos saiam

raízes e de sua virilha, flores. Com o tempo, Yeong-hye para até mesmo de falar,

mas ainda resiste com determinação aos enfermeiros que tentam alimentá-la.

Zolkos (2019, p. 109) afirma que, enquanto os outros dois personagens

ponto de vista (Sr. Jeong e o cunhado) buscam se apropriar de Yeong-hye pelo

desejo patriarcal, In-hye, mesmo com suas falhas, é a única que demonstra uma

atitude carinhosa e de fidelidade incondicional. In-hye continua a cuidar de sua irmã

mais nova, mesmo que não possa compreendê-la, chegando até mesmo ao ponto

de cometer abandono maternal, um tabu social impensável (ZOLKOS, 2019, p. 109).

Devido ao grave estado de Yeong-hye, a equipe médica resolve tentar uma

última vez alimentá-la à força:

한강 (Han Kang).
채식주의자
(Chaesikjuuija). Paju:
Changbi, 2007, loc.
123.7.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Yun Jung Im. São
Paulo: Devir Livraria,
2013. p. 165.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Deborah Smith.
London: Portobello
Books, 2015, loc. 108.

HAN, Kang. A
Vegetariana. Tradução
por Jae Hyung Woo.
São Paulo: Todavia,
2018. p. 164.

영혜의 담당의가 장갑을
낀다. 수간호사가 내민
튜브를 받아들고,

O médico responsável
põe a luva. Pega o
tubo estendido pela

Yeong-hye’s doctor
pulls on a pair of
surgical gloves and

O médico responsável
pelo caso veste as
luvas. Pega o tubo fino

19 O verbo utilizado em coreano, "물었다", pode significar tanto perguntar quanto morder. Porém, no contexto
semântico e gramatical, poderia apenas significar perguntar. Provavelmente foi por isso que a retradução incluiu
uma mordida que não está presente nas outras versões.
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가늘고 긴 튜브에 고루
젤리를 바른다. 그사이
보호사가 두 손으로
온힘을 다해 영혜의
얼굴을 고정시킨다.
튜브가 가까이 오자
영혜의 얼굴이 시뻘겋게
달아오르며 보호사의
손을 뿌리친다.
보호사의 말대로다.
어디서 저런 힘이
나오는지 알 수 없다.
그녀는 자신도 모르게
앞으로 발을 내딛는다.
간호사가 그녀의 팔을
붙잡아 제지한다.
마침내보호사의 억센
두 손아귀에영혜의
움푹 꺼진 두 뺨이
잡힌다. 그 틈에
담당의는 튜브를 영혜의
코에 집어넣는다.

enfermeira-chefe e
passa um gel em todo
o tubo, longo e fino.
Enquanto isso, o
paramédico segura o
rosto da Yeonghye
com toda a força,
usando as duas mãos.
O rosto da irmã ficou
todo vermelho quando
o tubo se aproximou e
ela tentou se livrar das
mãos do paramédico.
É exatamente como
disse o paramédico.
Não dá para saber de
onde vem tamanha
força. Ela dá um passo
para a frente. A
enfermeira a detém
segurando-a pelo
braço. Finalmente as
duas faces afundadas
são pegas dentro das
garras rudes e fortes
do paramédico.
Nesse ínterim o
médico enfia o tubo no
nariz.

spreads an even layer
of jelly over the long,
slender tube which the
head nurse hands to
him. In the meantime,
one of the carers is
having to use all his
strength to try and hold
Yeong-hye’s head still.
As soon as they
approach her with the
tube Yeong-hye’s face
flushes crimson and
she manages to shake
herself free of the
carer’s grip. It is just as
the nurse had said;
impossible to know
where such strength is
coming from. In-hye
takes a step forward,
faintly dazed, but the
nurse grabs her arm
and holds her back.
Eventually, the carer
wrestles Yeong-hye’s
sunken cheeks back
into his strong grasp,
and the doctor inserts
the tube into her nose.

e comprido que a
enfermeira-chefe lhe
entrega e passa gel
nele, distribuindo-o
bem. Enquanto isso,
os auxiliares seguram
firme o rosto de
Yeonghye. Ao ver o
tubo se aproximar, ela
fica toda vermelha e
consegue se
desvencilhar da mão
de um dos auxiliares. É
de fato difícil saber de
onde vem tanta força.
Sem conseguir evitar,
ela dá alguns passos
para a frente, mas uma
enfermeira segura seu
braço, impedindo-a.
Finalmente, as mãos
fortes do auxiliar
agarram o rosto
cavado de Yeonghye.
O médico responsável
aproveita para enfiar o
tubo em seu nariz.

Quadro 18, grifo meu

Essa cena remete fortemente à primeira parte do livro, quando o pai tenta

forçar um pedaço de carne na boca da filha. O vocabulário, o ritmo, a situação e a

postura de In-hye são similares. Novamente, In-hye percebe a violência e tenta

pará-la, mas sem força o suficiente, tarde demais. Juntamente com o estupro

presumido da segunda parte do livro, cada uma das três partes apresenta um

estupro (simbólico ou literal) como clímax.

Zolkos (2019, p. 106) afirma que as tentativas do pai e dos médicos de

alimentar Yeong-hye à força podem ser entendidas como uma tentativa de sustentar

a ficção social de que os humanos, por serem hierarquicamente superiores, podem

ter direitos sobre a vida e a morte dos não-humanos. Além disso, da mesma maneira

como na cena do pai, análoga a um estupro, o pai busca reafirmar seu poder

patriarcal frente a uma filha que, por decidir parar de comer carne, o repudia (KIM,

2019, p. 5; STOBIE, 2018, p. 794), nessa cena os médicos também estão exercendo

seu poder e se afirmando como hierarquicamente superiores à paciente,
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considerada insana. Dessa maneira, assim como Yeong-hye se volta contra a

opressão carnista e patriarcal, ela também resiste contra a opressão manicomial,

resistência que por si só denuncia sua ficção social.

Na cena na primeira parte do livro, como discutido anteriormente, os dedos

do pai que tentam abrir a boca da filha são descritos como “억센”, o que foi traduzido

como “endurecidos” por Yun Jung Im, “strong” por Deborah Smith e “grossos” por

Jae Hyung Woo. Na cena no manicômio, novamente “억센” é usado para descrever

as mãos do paramédico que segura o rosto de Yeong-hye, criando um paralelismo.

Porém, nas traduções, os termos se modificaram: Im usa “rudes e fortes” e Woo e

Smith optam pelos genéricos “fortes” e “strong”, respectivamente. Ainda quanto à

descrição das mãos do paramédico, enquanto na primeira tradução temos “garras

rudes e fortes do paramédico”, a retradução usa “as mãos fortes do auxiliar”. Ou

seja, perde-se totalmente a conotação animalesca atribuída ao paramédico. Ainda

que em coreano tenha sido usado o termo “손아귀”, que remete a mãos apertadas,

próximo a grasp em inglês, o uso de “garras” é condizente com a relação entre

médicos/enfermeiros e animais sugerida algumas vezes, funcionando como uma

compensação. Vale lembrar que, na cena na primeira parte do livro, também foi

observado que a retradução de Jae Hyung Woo perdeu, em parte, o tom

animalesco. Enquanto na primeira novela Yeong-hye fazia o papel de animal

oprimido por seres humanos (seu pai, seu marido), na terceira novela Yeong-hye é

uma planta oprimida por animais (os médicos e enfermeiros). Porém, no texto de

Jae Hyung Woo, essa dinâmica quase desaparece.

Com base nas discussões propostas, é possível afirmar que a retradução de

Jae Hyung Woo constantemente anuviou as problemáticas femininas propostas pelo

romance. Elas ainda estão presentes, mas em menor grau, com menor ênfase, ou

com menor articulação temática. As escolhas tradutórias empregadas pelo retradutor

demonstram que a interpretação literária aqui defendida, que coloca os discursos de

gênero em posição central, não foi privilegiada nesta tradução, diferentemente das

outras versões do romance, em diferente grau. Vale ressaltar que esta dissertação

analisou especificamente a representação de gênero, mas que as três traduções,

como não poderia deixar de ser, diferem também em outros aspectos e possuem

projetos tradutórios distintos.
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No que tange às ideologias de gênero em tradução, essa se mostrou no

presente caso reveladora do viés de cada tradutor/a. Isso não se limita a respostas

simplistas como o gênero dos tradutores e da escritora, mas ao foco que cada um

escolheu em seus projetos tradutórios, o que por sua vez se deve à leitura que cada

um fez da obra. Sendo Han Kang uma escritora mulher que escreve sobre a

experiência feminina, a análise do feminino em tradução se mostrou um aspecto de

ampla relevância.

De qualquer modo, nossa análise literária está intrinsecamente conectada à

tradução. Nossa leitura baseia-se em aspectos que necessariamente perpassam a

tradutor/a e sua perspectiva, sua leitura. Assim sendo, espera-se que a

hierarquização entre escritura e tradução possa ser desfeita, utilizando como

ferramenta a teoria da tradução feminista e buscando ressaltar que a tradução é um

ato dialógico, em que tradutor/a e escritor/a constroem juntas o texto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao entender a tradução como um processo conjunto de escrita e a retradução

como um fenômeno relacional, esta pesquisa buscou relacionar os temas literários

propostos e desenvolvidos em cada tradução.

Como a literatura coreana ocupa um espaço marginal no Brasil, levando em

consideração a escassa quantidade de obras traduzidas para o português, há a

necessidade de examinar com cautela de que maneira esses títulos são

apresentados em nosso país. No primeiro capítulo desta dissertação, esboçou-se

um panorama do desenvolvimento da literatura coreana moderna e suas traduções.

A literatura de Han Kang, que examina as feridas abertas na sociedade coreana e

suas repercussões na instituição familiar, é contextualizada a partir da história

literária coreana no século XX e relacionada com outras autoras/es como Park

Wan-suh, Oh Jung-hee e até mesmo Yi Sang.

Quanto às traduções, contabilizamos as obras coreanas publicadas em

português. Além de o número total ainda ser modesto, a maioria dos títulos foram

escritos do século XX para frente, sendo que no momento pouca atenção foi dada

para a literatura coreana clássica. Além disso, é possível perceber que a maioria das

tradutoras/es traduziu apenas um título, o que demonstra a pouca adesão a essa

profissão, possivelmente pela falta de incentivos (financeiros, artísticos, de

reconhecimento). Outro dado curioso é a forte presença de escritoras mulheres

dentre as obras selecionadas para a tradução, principalmente se olharmos os

romances contemporâneos, o que reflete a situação da literatura coreana.

Ao nos voltarmos especificamente para Han Kang e A Vegetariana, os dados

levantados mostram como esse romance, que já era um sucesso de crítica na

Coreia do Sul, se tornou uma das obras coreanas mais traduzidas

internacionalmente e alavancou a autora para o posto de uma das favoritas do

mercado editorial global. O ponto decisivo para esse sucesso editorial foi a obra, em

sua tradução para o inglês por Deborah Smith, ter ganho o prêmio Man Booker

Internacional 2016. Isso demonstra a força que as traduções para o inglês e os

prêmios literários de língua inglesa exercem no sistema literário internacional.
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No segundo capítulo, utilizamos a teoria da retradução para pensar como a

retradução para o português de Jae Hyung Woo se relaciona tanto com a primeira

tradução brasileira, de Yun Jung Im, quanto com a famosa tradução para o inglês de

Deborah Smith. As três traduções ocupam um espaço relacional complexo,

multifacetado. Uma concepção popular sobre retradução é que ela seria uma

melhoria em relação à primeira tradução, em consequência da ideia romântica de

que ao fazer uma tarefa várias vezes, aumentamos nossa habilidade e os que farão

essa tarefa posteriormente irão ter mais capacidade de serem bem-sucedidos. Este

não é o caso de A Vegetariana, como demonstramos por meio da reflexão sobre o

texto publicado pela Todavia e da discussão sobre suas simplificações estéticas e

atenuações das ferramentas estilísticas propostas por Han Kang em coreano.

Ao apagar as marcas culturais coreanas, tanto Deborah Smith quanto Jae

Hyung Woo buscam eliminar aquilo que possa ser estranho ao seu leitor, e dessa

forma acabam também eliminando o encontro com o estrangeiro que a literatura

traduzida pode propiciar. Além disso, não é possível traduzir um “conteúdo”

dissociado de forma na literatura, para não dizer em toda forma de comunicação. No

romance de Han Kang há um estilo literário, tanto um estilo coreano quanto um

estilo da autora e de cada texto seu, e que não pode ser um estilo literário inglês ou

um estilo literário brasileiro, pois isso amputaria da tradução seu motivo de ser.

Essa linha de pensamento implica em considerarmos quem é a outra/o em

tradução. Em decorrência da centralidade do feminino na obra e da maneira como

as questões da mulher e da violência contra a mulher são constantemente

levantadas em A Vegetariana, o terceiro capítulo deste texto utilizou as teorias da

tradução feminista como base para compreender como cada tradutor/a lidou com

essas temáticas em seu texto. Ao analisar as traduções e tendo em mente a ideia de

que nossos discursos não são mero reflexo da realidade mas sim participantes

ativos em sua construção, foi possível observar a importância de se considerar o

gênero em tradução.

Na tradução de Yun Jung Im, a temática da violência contra a mulher mantém

um papel central na narrativa, e a ideia de humano → animal → planta é sustentada

no romance por meio de escolhas semânticas, sugerindo-se uma trajetória da

personagem principal por essas três esferas. Ademais, a tradutora fornece diversas
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notas de rodapé com informações culturais, incluindo algumas referentes às

questões de gênero. A tradução para o inglês de Deborah Smith, apesar de bastante

deformadora no quesito estilístico, mantém parcialmente a centralidade do tema da

opressão da mulher, com a exceção de algumas passagens. Porém, ao eliminar

algumas referências culturais, questiono quem é essa mulher na tradução de Smith,

essa Outra que aparece em roupagem inglesa. Por fim, é na (re)tradução de Jae

Hyung Woo para o português que se observou com grande intensidade o

apagamento de questões caras ao feminismo. Desde a escolha de trocar “patriarcal”

pelo genérico “autoritário”, passando pela sugestão de uma Yeong-hye mais

enamorada de seu cunhado, e até a criação de uma simpatia sutilmente maior aos

personagens homens, a tradução de Woo constantemente atenua a ideia de uma

opressão sistêmica, que se repete em diversos níveis na sociedade, em favor de

uma violência ocasional. Além disso, nesta tradução, o tema do humano → animal

→ planta, assim como sua conexão com a questão da mulher, se torna diluído e

confuso.

Por meio deste trabalho, também fica evidente a necessidade de se pensar a

análise literária juntamente com a tradução. Afinal, cada um dos quatro textos

analisados (romance em coreano e três traduções) emprega uma gama complexa

de discursos que se relacionam de maneiras sutis. Cada tradução traz em si a

subjetividade de sua tradutor/a e desenvolve as temáticas propostas pela obra em

coreano de maneiras distintas. Logo, uma análise literária que ignore as questões

tradutórias é insuficiente.

Esta dissertação é um estudo de caso de A Vegetariana, e a partir dele

espera-se que se possam construir estudos mais amplos sobre a literatura coreana

no Brasil, que não foquem apenas em uma obra específica ou na comparação de

alguns trechos. Esta área de pesquisa, que ainda é quase inexplorada, é

fundamental para que possamos refletir sobre de que maneira a literatura coreana é

trazida ao Brasil. Por meio da discussão levantada neste trabalho, espero ter

demonstrado a importância da troca entre estudos feministas e estudos da tradução,

assim como a relevância da literatura coreana em tradução.
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