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RESUMO 

A presente monografia busca apresentar algumas reflexões sobre o ato de traduzir e 
o que nele se encerra, e estudar questões específicas sobre a tradução espanhola de 
Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa, realizada pelo tradutor e poeta Ángel 
Crespo. A reflexão procura se ocupar especialmente da tradução dos versos 
presentes no romance, à luz de características centrais da lírica medieval espanhola. 

Palavras-chave: Tradução. Lírica medieval espanhola. Grande Sertão: Veredas.   

 

RESUMEN 

La presente monografía busca presentar algunas reflexiones acerca del acto de 
traducir y lo que en esto se encierra, y estudiar cuestiones específicas acerca de la 
traducción española de Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa, realizada por el 
traductor y poeta Ángel Crespo. La reflexión procura ocuparse especialmente de la 
traducción de los versos presentes en la novela, basada en las características 
centrales de la lírica medieval española.  

Palabras-clave: Traducción. Lírica medieval española. Grande Sertão: Veredas.   
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INTRODUÇÃO 

 

Estudar a tradução de Guimarães Rosa é um desejo que tenho perseguido 

durante toda a graduação. Como trabalho final da disciplina Crítica e Prática da 

Tradução II, ministrada pelo professor Marcelo Paiva, pude realizar o primeiro contato 

com esse material de estudo, momento em que descobri as traduções de Grande 

Sertão: Veredas para o espanhol. Naquela época, estudar as traduções de uma obra 

para mim significava colocá-las lado a lado, simulando uma batalha discursiva onde 

saía vitoriosa a tradução que fosse mais fiel ao original. Já então, comecei a desconfiar 

que o meu trabalho se assemelhava às brigas de galo que em alguns lugares são 

montadas, nas quais o que realmente interessa é muito menos o galo do que o 

vencedor da aposta. Após percorrer outras disciplinas, fui sendo apresentada às 

ideias de Friedrich Schleiermacher, Walter Benjamin, Paulo Rónai, Jacques Derrida, 

Antoine Berman, Marcos Siscar, entre tantos outros que pensaram distintos modos de 

estudar a tradução. 

Enquanto isso, minhas leituras da obra de Rosa ocuparam o projeto que 

realizava junto à Fundação Cultural de Curitiba de incentivo à literatura através da 

mediação de leitura. Foram mais de dois anos lendo o texto de Rosa com pessoas 

que não tinham o hábito da leitura. Nestes encontros, a mediação não se reduzia à 

oralização dos textos, mas também se ocupava em criar um ambiente que ao mesmo 

tempo acolhesse e colocasse em confronto diferentes leituras, oriundas das mais 

distintas identidades de leitores – contexto no qual ficava evidente que de um texto 

não se poderia retirar apenas um dizer estável. A atividade de mediar uma obra 

significava também traduzi-la para aqueles novos leitores. Ao ler um conto em uma 

roda de leitura, um mesmo texto é recebido de diferentes formas, e a recepção desse 

texto literário se mostra resultado de inúmeras questões: do trajeto histórico do leitor, 

sua cultura, seu tempo, suas individualidades.   

Esta monografia foi pensada como um desdobramento desses 

questionamentos que surgiram durante os cinco anos de graduação, e não tem como 

intenção apresentar respostas, mas fomentar ainda mais a discussão.  
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No primeiro capítulo estão apresentadas questões acerca dos estudos da 

tradução tomando como ponto de partida um conto específico de Rosa, “A terceira 

margem do rio”. Nesse momento, procurei no discurso ensaístico trabalhar algumas 

noções que me parecem essenciais para estudar uma tradução, apresentando no meu 

texto os dizeres de teóricos como os citados anteriormente. O primeiro capítulo é fruto 

em especial das discussões realizadas na disciplina Crítica e Prática de Tradução III, 

ministrada pelo professor Mauricio Cardozo. 

O segundo capítulo está reservado para a leitura daqueles versos distribuídos 

pela obra Gran Sertón: Veredas, do tradutor Ángel Crespo. Nesse momento, 

consideramos que a tradução da obra de Guimarães Rosa não apenas chega à 

Espanha, mas também volta: se levarmos em conta os processos históricos, muito da 

cultura medieval ibérica foi transmitida à cultura brasileira a partir do contato com os 

povos colonizadores. É nesse sentido que o texto de Crespo se apresentaria como 

um estrangeiro familiar, sendo tanto a expressão do alheio (do texto original em 

português) quanto da própria cultura de chegada. Da tradução dos versos, foram 

escolhidos dois elementos principais presentes também na tradição lírica medieval 

espanhola: o registro e a forma.   

O resultado dessa pesquisa se revelou como um primeiro olhar para a 

tradução de Crespo com o intuito de encontrar características da cultura de chegada 

no texto traduzido, uma vez que os estudos publicados até hoje trabalharam encima 

do contraste entre textos a fim de evidenciar possíveis “falhas” e diferenças. Talvez 

por isso tenhamos dedicado mais tempo à discussão do primeiro capítulo, sendo que 

no segundo, a análise dos poemas revela apenas as características mais evidentes, 

não tendo como objetivo esgotar a discussão dos elementos apontados, mas 

evidenciá-la para estudos futuros. É nesse sentido que nas considerações finais 

apontamos outras questões que ficaram de fora desta monografia, mas que 

conformarão certamente um trabalho futuro mais amplo e rico, assunto para novas 

pesquisas sobre o texto de Crespo. 
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CAPÍTULO 1 

A tradução na canoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E se estiver na pausa e não no assovio o significado da 

mensagem? Se for no silêncio que os melros se falam? 

[...] Um silêncio, na aparência igual a outro silêncio, 

poderia exprimir cem intenções diversas; até mesmo um 

assovio; falar calando-se, ou assoviando, é sempre 

possível; o problema é entender-se. Ou melhor, ninguém 

pode entender ninguém: cada melro acredita haver posto 

no assovio um significado fundamental para ele mas que 

só ele entende. 

Ítalo Calvino 
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I. Quando um conto nos fala 

Estudar a produção de Guimarães Rosa significa enfrentar dois gigantes: de 

um lado, a obra de Rosa, o apanhado interminável de coisas que ela nos diz, que são 

sempre outras cada vez que ativamos esse dizer abrindo seus textos. Apesar de 

apontar para a diversidade, sua obra contém elementos tão singulares que trechos 

isolados são rapidamente reconhecidos como seus, tanto pelo estilo com o qual lapida 

a linguagem, tanto pelo estilo com o qual lê o mundo. Do outro lado, um segundo 

gigante, o arcabouço teórico enorme que se origina das diversas áreas de 

conhecimento, e que se multiplica a cada instante que um novo estudante/leitor decide 

escrever suas palavras, alimentando essa imensa biblioteca teórica.     

Este trabalho não almeja dominar tais gigantes.  

O exercício será o de fazê-los dialogar com um terceiro que aqui atuará em 

primeiro plano: o dos Estudos da Tradução, que ao dizer a obra de Rosa em outra 

língua, aciona um universo cultural igualmente imenso oriundo da leitura particular 

realizada pela figura do tradutor. Parece importante estabelecer em primeiro lugar qual 

a natureza desse olhar que se assumirá aqui, uma vez que, no curso da história, a 

atividade da tradução foi pensada de diferentes modos. Tampouco para isso 

recorreremos ao estudo das vertentes de pensamento que tangem os Estudos da 

Tradução, o que seria bastante interessante em um trabalho de revisão teórica, mas 

que acaba não se encaixando nos mecanismos escolhidos para esta monografia.  

Pelo contrário, a própria obra de Rosa marcará o ponto de partida para o dizer 

teórico, haja vista que o tempo todo parece nos falar de tradução enquanto esta se 

apresenta na sua forma mais fundamental. É verdade que a tradução engloba a 

transferência entre línguas, mas este não é seu único alcance de sentido. Falar em 

tradução é, antes de mais nada, falar da relação que se dá entre dois elementos, ou 

ainda anterior a isso, falar da relação que se estabelece entre as multiplicidades 

contidas em um mesmo elemento e que – traduzidas de determinado modo – vão 

conformar uma imagem de si que irá, agora sim, relacionar-se com o outro.  

A escolha por um conto específico para a articulação desse diálogo inicial 

entre literatura e tradução encontra sua justificativa no fato de que, embora sejam 

bastante distintos entre si, os textos de Rosa apresentam com recorrência a temática 

da alteridade enquanto leitura de si e do outro. Este tema alcançará um 
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aprofundamento extremo em Grande Sertão: Veredas, mas se vê igualmente intenso 

nos textos de menor extensão, importantes nesta discussão inicial por apresentarem 

um enredo mais breve que pode ser apreendido do começo ao fim – movimento 

complicado se nos utilizássemos do romance, cuja extensão abriga diversas 

narrativas.   

É nesse sentido que neste capítulo inicial se busca ler no conto “A terceira 

margem do rio”, contido no livro Primeiras Estórias (1965), um discurso que dialogue 

de alguma maneira com o dos Estudos da Tradução, para que se evidencie de partida 

o olhar que se debruçará mais adiante sobre a tradução de Ángel Crespo de Grande 

Sertão: Veredas.  

“A terceira margem do rio” talvez seja o conto mais estudado de Rosa. De fato 

encontramos concentrados nele os diversos elementos configurativos da prosa 

roseana, que apontam para a relativização dos binarismos correntes como: 

tradição/modernidade, feminino/masculino, urbano/rural, coletivo/individual, apenas 

para citar alguns – e está nesses extremos a verdadeira dificuldade em se relacionar 

com o outro, em traduzir o outro. Como em “A terceira margem do rio”, a alteridade 

pode ser lida em outros enredos e na construção das personagens, sendo útil para 

pensarmos o modo como lidamos com os também correntes binarismos dentro dos 

Estudos da Tradução, como a antiga disputa entre: original/tradução, 

hospitalidade/xenofobia, estranhamento/domesticação, entre tantos outros. O nome 

dado ao conto dá o tom da proposta de Rosa, que ao abandonar esse modo dual de 

ler o mundo, reconhece a existência de um terceiro lugar composto de um estado 

híbrido e múltiplo.   

No enredo, um pai abandona tudo para viver no meio do rio em uma canoa 

de tamanho justo, atitude que atordoa o filho, nosso narrador. Podemos reconhecer 

dois pontos principais presentes no conto que representam distintas maneiras de lidar 

com a alteridade: o primeiro deles diz respeito ao modo como reage o filho após a 

partida do pai. O segundo ao evento ocorrido em beira de rio, o instante específico em 

que o filho foge do encontro com o pai, já ao final da narrativa, buscando preservar 

em si algo que discutiremos mais adiante. 
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II. O não-encontrável 

A reação do filho tem uma importância singular no conto porque se refere 

diretamente a outra instância ainda mais sutil, sendo na realidade um sintoma do 

modo como ele busca traduzir o pai. O enigma criado pela sua partida atrai o filho feito 

um mistério maior – ele procura a todo custo (custará sua vida, como sabemos) 

compreender o pai na sua totalidade,  atitude que poderíamos aproximar a um modo 

específico de se relacionar com a tradução, reafirmado durante décadas de história, 

e que ainda hoje se apresenta de forma especialmente forte e difundida: aquela que 

reconhece no estrangeiro a possibilidade de deslocá-lo integralmente à outra 

linguagem, considerando-o composto de uma natureza traduzível na sua totalidade. 

Em outras palavras, esse ponto de vista assume termos acesso a tudo o que um texto 

diz, considerando esse dizer, portanto, de origem estável. São vários os modos de 

concretizar esse ponto de vista na atividade da tradução, mas utilizando o conto como 

metáfora, nos deparamos com um modo bastante comum, o de aproximar o outro ao 

que reconhecemos como nosso, considerando tudo o que sobrar nessa conta como 

erro, ruído, desvio. O pai, ao ser submetido a tal processo de naturalização, perde a 

própria identidade, uma vez que na sua nova condição ocupando o meio do rio, nada 

tem de pai, nada tem de homem, até seu esgotamento: nada tem de humano. 

Mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mal 

e magro, ficando preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme 

quase nu, mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em 

tempos fornecia. (ROSA, 2001, p.83) 

Não é somente o filho que sofre ao buscar ler a figura do pai. A gente (esse 

grau tão misterioso de Rosa que tanto pode nos incluir na 1ª pessoa do plural, quanto 

se tratar do alheio), de partida o interpreta a partir do extremo da incompreensão que 

é a constatação da loucura. Se nada no pai pode ser traduzido a qualquer elemento 

presente neles, crentes em pertencer ao grupo dos sãos, só pode estar tomado pelo 

descabimento: “todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar: 

doideira” (ROSA, 2001, p.80). O reconhecimento da loucura parece na realidade ser 

a constatação da impossibilidade de relacionar o outro a qualquer aspecto do nosso 

entendimento, acabando por designar maiores distâncias, como a traduzida pela mãe 

na frase antológica “cê vai, ocê fique, você nunca volte!” (ROSA, 2001, p.80). A 

loucura surge no conto como leitura equívoca do outro, como a dificuldade de se 

considerar uma identidade distinta. A terceira margem parece, nesse sentido, um lugar 
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inventado para alocarmos aqueles que não se adequam ao nosso olhar acostumado 

às coisas nossas. Lá é posto o pai, lá é posto o onceiro de “Meu tio Iuaretê”, também 

a mãe e a filha de Sorôco e tantos outros personagens da literatura rosiana. É um 

processo análogo que se dá quando, de um texto em outra língua, damos voz apenas 

àquele dizer que de algum modo repercute no nosso entendimento. Mas como dar 

voz em nós a um dizer que não conseguimos compreender? 

Há diferenças importantes, como discutiremos adiante, no modo como o filho 

lida com o pai, do modo assumido pelo restante da família, representado pela mãe, 

sobretudo. Mas em ambos encontramos esse apagamento das identidades, tão 

prejudicial quando assume seu extremo em qualquer nível de relação, seja pessoal, 

seja discursiva. Olhar para o estrangeiro a partir de um ponto de vista que parece se 

defender do distinto, é reconhecer apenas o que de nosso ele não tem. Mas se o pai 

fosse inteiramente passível de naturalização, se tudo o que o compõe pudesse se 

relacionar com alguma coisa que conhecemos, o que sobraria nele capaz de 

individualizá-lo a ponto de afirmarmos nossa real diferença? Ou ainda: se de um texto 

em uma determinada língua fosse possível produzir uma tradução universal de 

interpretação unívoca, o que se manteria exclusivo de um texto (o chamado original) 

e do outro (a tradução) que nos garantiria não se tratar de um exercício tal qual fizera 

Pierre Menard a partir da obra de Cervantes? Guimarães Rosa nos apresenta um filho 

que esquece que o que compõe a identidade do pai é exatamente aquilo dele que não 

tem tradução na dimensão do seu entendimento, o essencial do pai é o que ele 

silencia. Aqui nos fala a epígrafe de Calvino, onde o personagem Palomar desconfia 

que a comunicação dos melros é composta tanto daquilo que dizem quanto daquilo 

que calam e que segue incompreensível. Como aponta Mauricio Mendonça Cardozo 

(2014) ao pensar o lugar desse calar na tradução:  

(...) o silêncio é o que resiste à tradução (o que resiste à compreensão): é o 
intraduzível, é o que, do outro, não encontra tradução em mim (o que não 
consigo traduzir para a minha língua, para meu mundo), enfim, é o que, do 
outro, não encontra continuidade em mim, é o que me descontinua do outro, 
portanto, o que me faz eu, o que me emimmesma. (CARDOZO, 2014, s/p.) 

Podemos inclusive pensar que os silêncios do pai são aquilo que de fato 

motiva a expressão do filho, porque a narrativa parece assumir como ponto de partida 

esse mistério calado: “o intraduzível como aquilo que desperta o desafio da 

estranheza, que me leva em sua direção” (SISCAR, 2013, p.193).  



13 
 

Uma obra, portanto, é composta por tudo aquilo que diz somado a tudo aquilo 

que cala. Na atividade da tradução, se reconhece facilmente esse expoente de calar 

elementos da obra original, e não parece haver nada de errado com essa constatação 

– somente o fato de se acreditar ser essa uma atitude exclusiva da tradução, enquanto 

é, na realidade, uma condição de toda e qualquer atividade discursiva. O filho percebe 

aos poucos que existe no pai uma dimensão que ele não é capaz de traduzir. A vida 

toda que passara buscando compreender o pai, “apontavam já em mim uns primeiros 

cabelos brancos” (ROSA, 2001, p.84), lhe trouxe dois resultados: a simplificação da 

figura paterna, uma vez que se o seu mistério estava reservado ao campo do 

imensurável, há necessariamente um rebaixamento de significado para que seja 

compreendido, e a redução da sua própria vida, esquecida na entrega total para 

compreender o outro. São movimentos que conduzem a uma relação a princípio 

domesticadora e em seguida estrangeirizante. O papel que a terceira margem 

assume, o de relativizar essa relação, não é de forma alguma simples. A verdade é 

que nunca será possível preservar a si mesmo e o outro ao mesmo tempo, uma vez 

que a existência de uma relação já implica necessariamente em mudança nas 

identidades. O que parece ser opcional é o tanto que esse si mesmo se modifica pelo 

outro e vice versa - a diferença sendo não mais apagada ou tolerada, mas negociada 

em todos os seus aspectos.  

O conto traz outro elemento extremamente importante quando tratamos da 

leitura da tradução: a noção de dívida, que desemboca em noções complementares 

como a de perdão. É desse discurso o seguinte trecho: 

Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, tanta culpa? 

Se o meu pai, sempre fazendo ausência: e o rio-rio-rio, o rio – pondo 

perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice – esta vida era só demoramento. 

(...) Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou o 

culpado do que nem sei, de dor em aberto, no meu foro. (ROSA, 2001, p.84) 

À tradução lhe cairia bem o mesmo questionamento: “de que era que eu tinha 

tanta, tanta culpa?”. De fato, parece impossível imaginá-la sem todas as promessas 

em relação à busca, em termos gerais, pela fidelidade ao texto original, porque se 

trata de uma noção muito antiga – pelo menos desde Cícero. Jacques Derrida, em “O 

que é uma tradução “relevante”?” (2010), discute a tradução como reveladora de uma 

dívida impagável, “com um juramento destinado à traição e ao perjúrio” (DERRIDA, 

2000, p.25). Assim como observou na obra O Mercador de Veneza escrita por 
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Shakespeare entre 1596 e 1598, onde a libra de carne não equivale ao signo 

monetário, caracterizando como insustentável a dívida de Antonio, no conto de Rosa 

estamos diante também de uma equivalência incalculável. A frustração do filho 

provem da incapacidade de ser fiel ao pai, de traduzi-lo sem a anulação de nenhuma 

das partes. Ele falha nessa promessa que parece haver sido entoada ainda na casa 

no momento da partida, quando o pai demora seu olhar nesse filho em especial, como 

sabendo exatamente quem naquela família estaria mais propício a lhe seguir, a 

sustentar o pacto até o momento da troca efetiva de lugares.   

O filho espera o perdão do pai que nessa conta é posto como superior, como 

parte concedente de um perdão, sendo portanto o lado generoso: uma Pai 

misericordioso. Termos chegado à religião reflete diretamente o texto de Derrida, no 

qual se evidencia essa hierarquização. Para ele, o perdão “cai, como a chuva, de cima 

para baixo: aquele que perdoa está, como o próprio perdão, no alto, muito alto, acima 

daquele que pede ou obtém o perdão” (DERRIDA, 2000, p.32). O desfecho aqui só 

não se aproxima do que ocorre em Shakespeare porque, ao final, o filho percebe a 

impossibilidade da promessa e opta por não se entregar a ela – foge da dívida, anula 

o pacto.  

Como temos visto, pensar a literatura exige relativizar essa leitura do outro 

que acredita poder encontrar nele sua essência verdadeira, seu significado estável e 

imutável – o rio, que se põe perpétuo, é o mesmo rio, mas é sempre outro quando 

depositamos nele nossas vistas, suas águas não param de fluir. Mas talvez a grande 

novidade (que não é minha, mas de um modo de ler a tradução já presente há algum 

tempo em textos de teóricos contemporâneos como os que venho articulando aqui) 

seja pensarmos que as margens que seguem esse rio também não são fixas. 

 

III. Só com nosso pai me achava 

A indissociabilidade entre o eu e o outro figura a chave da construção dos 

personagens roseanos – não estamos lidando em nenhum momento com 

personagens fechados, completos ou limitados. Quando o filho compreende a 

impossibilidade de traduzir o pai na sua totalidade, está entrando em contato com a 

percepção do enigma que é a sua identidade possuir um caráter extremamente 

flutuante. É no momento em que os outros passam a ver no filho a imagem do pai, 
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que ele percebe a confluência das identidades: “Às vezes, algum conhecido nosso 

achava que eu ia ficando mais parecido com nosso pai.” (ROSA, 2001, p.83). Aqui 

estamos falando dos diversos níveis que essa alteridade pode assumir, mas 

poderíamos falar em termos gerais daquilo que na literatura ficou reconhecido pela 

frase “je est un autre” de Rimbaud, que é expressão daquilo que decorre do “estádio 

do espelho” proposto por Lacan em 1949 – momento em que a criança pela primeira 

vez confere que sua identidade se constitui através da imagem que vê refletida, que 

é ao mesmo tempo um outro e seu mesmo.  

A discussão da confluência de identidades no conto é importante para 

pensarmos o modo de ler a tradução quando consideramos que ler um texto nunca é 

ler somente o alheio: se por um lado estamos lidando diretamente com a expressão 

do estrangeiro, por outro a leitura nunca é uma atividade solitária uma vez que, de 

partida, repercute na nossa própria multiplicidade. O filho percebe a aproximação 

entre ele e o pai e busca desvendá-lo porque isso significa desvendar a si mesmo; se 

o outro é reflexo de mim, o mistério do outro revela uma instância minha que era, até 

então, desconhecida.  

Podemos pensar, nesse sentido, que a tradução, como qualquer atividade 

discursiva de outra ordem, assume de partida uma multiplicidade que constitui a 

essência de todo e qualquer produto humano. O sofrimento do filho o acompanha 

durante os anos porque pensou por muito tempo que o pai era um estrangeiro cuja 

identidade lhe era externa; a partida do pai acabou por criar uma separação que é 

ilusória – eles permanecem unidos uma vez que o filho só consegue se ver a partir da 

imagem do pai. Nesse mesmo sentido, a tradução de um texto não se diz apenas a 

partir do olhar para o estrangeiro, mas de um olhar que revela o dentro e o fora desse 

campo de visão.  

Percebemos que o filho não consegue continuar sua vida, porque o pai segue 

sendo sua maior extensão, e a autonomia do eu se desfragmenta em um movimento 

lento e doloroso, provocando uma ferida narcísica refletida nos momentos de revolta 

presentes no discurso do narrador, “com a perda do outro (que lhe aprisionou) ele não 

ganha liberdade, mas perde a sua unidade interna” (Schäfer, 2008, p.8). O rio seria o 

real mediador dessas identidades. Nesse processo, se constata uma descentralização 

do eu importante quando lidamos com a leitura do outro. 
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Em contra partida, o filho o tempo todo procura propor um diálogo com o pai, 

na beira do rio fica à sua espera, lhe acena diversas vezes para que se aproxime. A 

busca pelo diálogo já é um respiro no investimento de apreender o outro na sua 

totalidade. O diálogo aqui é a convivência tão almejada pelo filho. Conviver seria 

afirmar, vez por todas, a existência real de dois seres, distintos à sua maneira: pai e 

filho. A ausência desse convívio perturba as identidades, faz com que o filho pouco a 

pouco se sinta transformado no pai – suas identidades se confundem e ao mesmo 

tempo se anulam.  

Quando o filho foge, talvez esteja se dando conta de que aquele estranho já 

constitui a própria identidade, e desvendá-lo seria fatal. Ele foge da troca como quem 

foge de uma anulação total e o desfecho é o desenho da impossibilidade de equivaler 

a existência do filho à do pai, “os valores de troca são incomensuráveis e, portanto, 

intraduzíveis uns por outros” (DERRIDA, 2000, p.27). Essa impossibilidade de 

equivalência total é exatamente o que garante e possibilita a existência da relação 

entre os dois.  

 

IV. Ler um poema em tradução pode ser: ler um poema 

Estivemos falando aqui das diversas posturas que podemos assumir diante 

da relação que se estabelece com o outro, momento no qual a alteridade entra em 

prática em todos os seus níveis. Falamos de como, assim como no texto original, há 

dizeres e silêncios no texto traduzido, e também da importância de estarmos atentos 

a esse fato para não corrermos o risco de buscarmos o não-encontrável, como o 

narrador de “A terceira margem do rio”.  

Se falamos de margens da esquerda e da direita, tal distinção representa 

apenas uma convenção, haja vista que ao subirmos ou descermos o rio essa 

referência muda imediatamente: a margem da direita passa a ser a da esquerda e 

vice versa. Poderíamos pensar ainda em como lidamos com o fluir dessas águas, e 

nesse sentido a geografia do rio revelaria os modos de tradução excludentes 

evidenciados no texto de Schleiermacher (2001): descer o rio seria entendido como 

um processo análogo ao da tradução domesticadora, que usa o rio sem esforço. De 

outro modo, subir o rio significa um desprendimento de energia muito maior, exigindo 
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abandonar a zona de conforto, e estaríamos diante de uma tradução estrangeirizante. 

Não é à toa que Rosa opta por deixar o pai ao meio do rio. 

Este conto pode ser lido como um ensaio sobre a questão das margens 

intransponíveis e, sobretudo, sobre o estar entre elas. Assim, a tradução surge como 

o deslocamento dessas duas margens à uma terceira, que as vê no entre 

concomitantemente. Traduzir não é estar à esquerda, olhando para o estrangeiro, 

tampouco abandonar seu ponto de partida para se realocar na margem da direita. 

Seriam estes movimentos impossíveis. Traduzir é a travessia entre as duas margens, 

é a mediação entre elas, enfim, é o rio. Esta monografia procura dar voz ao que, para 

além da margem direita, aponta este elemento que ocupa a canoa ao meio do rio. Ao 

nos depararmos com a tradução de Ángel Crespo dos poemas de Grande Sertão: 

Veredas, encontraremos uma reafirmação, ou uma continuidade dos dizeres 

roseanos. Mas, como em todo e qualquer discurso, encontraremos também elementos 

que descontinuam esse dizer. 

É evidente que seria interessante perceber o modo como a cultura brasileira 

e as especificidades trazidas por Rosa se configuram nas suas traduções – trabalho 

já realizado, inclusive, em diversas pesquisas sobre as mais variadas línguas em que 

seus romances foram traduzidos. Mas, ao estarmos sensíveis ao caráter alteritário da 

tradução, novos horizontes se abrem e podemos também pensar no que, para além 

do texto roseano, essa tradução nos diz. Em um trabalho de crítica de tradução passa 

a existir, além do trabalho mais comum de cotejo entre o original e a tradução, um 

outro modo de orientar a atenção para o que há no rio apontando, se fazendo ver, na 

margem da direita. Nesse sentido, quando no segundo capítulo estivermos lendo os 

versos de Gran Sertón: Veredas, não estaremos o tempo todo necessariamente 

falando em tradução, uma vez que isso seria falar das relações entre original e 

tradução, mas em leitura de poema, propriamente dita, uma vez que não estaremos 

entrando somente no âmbito do original, mas também de como esse poema se 

relaciona com outras margens.  

Do texto “Ler um poema em tradução” (2013), de Mauricio Cardozo, resgato 

a percepção de que a tradução não se reduz à sua relação com o chamado texto 

original. É nesse sentido que o traço de união entre o pai e o filho é exatamente 

oriundo dessa relação, ou seja, o pai só é pai quando em relação com o filho, e vice 

versa. Mas o pai não se limita a sua figura de pai – ele é pescador, é vizinho, é marido, 



18 
 

é filho, é pai, mas de uma menina (o que torna a relação paterna distinta). Ele, ao meio 

do rio, é alguém ao meio do rio, é alguém que nunca volta. Esse sujeito em relação 

com outras margens se constitui de outra identidade para cada uma delas, instância 

desconhecida aos estudos anteriores1 que o leram a partir do contraste com o original, 

procurando o tanto de continuidade do dizer roseano que existe no texto de Crespo. 

Aqui, pelo contrário, estaremos considerando que:  

tanto sua produção quanto sua leitura se dão como alguma forma evidente 
de descontinuidade: temporal (dum poema noutro tempo), espacial (dum 
poema noutro lugar), linguística (dum poema noutra língua), cultural (dum 
poema noutra cultura), subjetiva (dum poema por outro sujeito), etc... 
(CARDOZO, 2013, s/p)  

percebendo quais os elementos da margem da direita – da cultura espanhola 

- são perceptíveis na tradução de Crespo, e como eles se configuram dentro do seu 

texto. É evidente que esta monografia não poderia tomar como projeto ler o texto de 

Crespo da forma como foi lido na Espanha – seria um projeto ambicioso demais pelos 

motivos óbvios de não termos o espanhol como língua materna, de não estarmos na 

Espanha de 1967, etc. – motivos que evidenciam também uma descontinuidade 

temporal, linguística, cultural, subjetiva, etc., entre o texto de Crespo e nós.  

Escolhemos, portanto, uma leitura dos poemas que dialoga diretamente com 

a nossa própria natureza, que não é a de um nativo espanhol, mas de um estudante 

da literatura espanhola. É nesse sentido que o próximo capítulo está reservado ao 

estudo de um momento especial que parece dialogar mais evidentemente com os 

versos de Crespo, aquele período no qual foram realizados os primeiros registros de 

poesia popular: o nascimento da literatura medieval espanhola.  

 

 

 

 

  

                                                             
1 Me refiro, no caso da língua espanhola, à dissertação de Leomir Silva de Carvalho intitulada “Tradução 
e Criação Literária em Gran Sertón: Veredas: análise de processos neológicos da versão espanhola” 
(2013), na qual o autor compara as criações de neologismos realizadas por Crespo à sombra das 
realizadas por Rosa.  
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CAPÍTULO 2 

Urutu-branco canta a literatura medieval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tradução, como a filosofia, não tem Musa. 

Haroldo de Campos 
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I. O tradutor Ángel Crespo 

No primeiro capítulo, busquei traçar a partir do conto de Rosa uma espécie de 

contraste entre diferentes modos de reconhecer o outro, elemento este que preenche 

a atividade da tradução em todos os seus aspectos, e que em termos gerais divide e 

une desde sempre a crítica de tradução. Antes de entrarmos efetivamente na leitura 

dos poemas, seria importante nos atermos brevemente aos aspectos de publicação 

da tradução de Crespo, fazendo um rápido percurso pela sua recepção e por 

características gerais da obra.    

Atualmente, a tradução de Ángel Crespo, publicada em 1967, não é a única 

para a língua espanhola de Grande Sertão: Veredas (GSV), mas foi por bastante 

tempo até ser lançada em 2011 a edição argentina feita a quatro mãos pelos 

tradutores Florencia Garramuño e Gonzalo Aguilar. A escolha por trabalhar com o 

texto de Crespo se justifica por duas principais razões: em primeiro lugar, a 

possibilidade de construirmos um diálogo com a literatura medieval espanhola que 

esteve presente em diversos aspectos da sua trajetória, tanto pela natureza das suas 

traduções anteriores, tanto pela sua formação ter se dado na cultura espanhola, onde 

a tradição da literatura oralizante da Idade Média é traço distintivo das produções 

literárias. O segundo motivo complementa nossa escolha específica pelos versos do 

romance: estamos diante de um poeta tradutor de poemas. A aposta é a de que os 

versos tenham recebido uma atenção particular. Diz Crespo: “as traduções literárias 

devem ser tratadas como parte da obra de criação de um autor, já que o trabalho 

poético de recriação é essencial”2 (CECILIA, 1985, s/p). No prefácio da recente 

tradução argentina, a inventividade do tradutor espanhol está assinalada:  

Crespo empreendeu a tradução em meados dos anos sessenta (...) em 
momentos nos quais primava uma visão da literatura latino-americana a qual 
se integrava, não sem certa violência, a excentricidade desse romance 
radical. Em consonância com os debates da época entre regionalismo e 
vanguardismo, Crespo optou claramente pela segunda opção e tendeu a 
acentuar os aspectos experimentais do texto. (ROSA, 2011, p.13)3 

                                                             
2 “las traducciones literarias deben ser tratadas como parte de la obra de creación de un autor, ya que 

la labor poética de recreación es esencial” (tradução da autora) 
3 “Crespo emprendió la traducción a mediados de los sesenta (…) en momentos en los que primaba 
una visión de la literatura latinoamericana a la que se integraba, no sin cierta violencia, la excentricidad 
de esta novela radical. En consonancia con los debates de la época entre regionalismo y vanguardismo, 
Crespo optó claramente por la segunda opción y tendió a acentuar los aspectos experimentales del 
texto.” (tradução da autora) 
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O vanguardismo assumido por Crespo parece ser particular à medida que não 

explora somente o novo, mas o faz em diálogo com a tradição. Ou seja, existe um 

tratamento com a linguagem responsável inclusive por haverem lhe atribuído leituras 

positivas e negativas, como veremos adiante, pela criação de uma nova língua. Mas 

essa criação conversa diretamente com a literatura oral, aquela que fundou a tradição 

literária espanhola. Nos poemas traduzidos por Crespo não flagramos 

necessariamente uma reconstrução estrutural, como defende, por exemplo, Haroldo 

de Campos (1981), um dos principais pensadores sobre a tradução de poesia. No 

entanto, a teoria haroldiana pode nos valer neste momento porque também repensa 

a noção da autonomia: a tradução não serve ao original, mas se serve dele para criar 

em outro idioma ela mesma (se recria, portanto). Teremos, então, dois poemas 

autônomos e recíprocos, onde se poderá trabalhar em direção tanto ao duo (e aquilo 

que os une), quanto às suas próprias especificidades - a tradução se assumindo como 

texto estético autônomo.  

O trecho seguinte, retirado de uma entrevista concedida pela esposa de Ángel 

Crespo, Pilar Gómez Bedate, revela o início da íntima relação que se deu entre Rosa 

e seu tradutor espanhol: 

Já quando íamos nos despedir, Rosa detém Ángel e lhe diz: “você acredita 
no diabo?” e Ángel lhe respondeu: “às vezes”. Parece que então lhe tirou um 
peso das costas e então lhe disse que podia traduzir tudo o que quisesse 
dele, sem pedir permissão, não tem que me consultar. (BEDATE, 2009)4 

O desejo de Rosa em conhecer seu tradutor pessoalmente não é novidade, 

são diversos os registros de correspondências entre o autor e seus tradutores, 

expondo os bastidores de um minucioso acompanhamento da evolução do trabalho 

tradutório e suas incontáveis revisões. Seria interessante agora nos atermos 

brevemente na trajetória de Crespo como tradutor, cuja afinidade com a cultura 

brasileira é anterior ao trabalho com Rosa.  

O primeiro contato efetivo de Crespo com a literatura brasileira ocorreu em 

1962, quando lançou junto com João Cabral de Melo Neto a Revista de Cultura 

Brasileña pela Embaixada do Brasil em Madrid. Firma desta forma o compromisso de 

levar à Espanha autores brasileiros de peso, traduzindo para o primeiro número da 

                                                             
4 “Ya cuando nos íbamos a despedir, Rosa detiene Ángel y le dice: “¿vocé acredita en el diablo?” y 
Ángel le contestó: “as veces”. Parece que entonces se le quitó un peso de encima y entonces le dijo 
que podía traducir todo lo que quisiera de él, sin pedir permiso, no tiene que me consultar.” (tradução 
da autora) 
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revista poemas de João Cabral e Murilo Mendes, além de algo da prosa de Otto Lara 

Resende e Gilberto Freire.  

Para além do contato com a literatura brasileira, Crespo parece haver 

encabeçado um extenso projeto de divulgação da literatura das línguas neolatinas em 

solo espanhol, elegendo para tanto autores de grande representação nos países de 

origem: Petrarca, Dante Alighieri, Fernando Pessoa, Gonçalves Dias, Cesare Pavese, 

além dos clássicos Catulo, Virgílio e Ovídio. Ter trabalhado com tantos cânones em 

um curto espaço de tempo poderia despertar uma discussão acerca da qualidade 

versus quantidade, mas seria essa uma discussão que prevê como corpus toda a sua 

tradução. Ou seja: a leitura de uma tradução, quando o que se busca é apreender 

somente a sua efetividade enquanto tradução, necessariamente precisa ser realizada 

atentando ao texto na sua totalidade, não em parte dele como o corpus dessa 

monografia. Isso porque o tradutor geralmente distribui perdas e ganhos durante todo 

o seu trabalho, criando certo equilíbrio ao final, e a leitura de apenas um trecho não 

dá a dimensão desse jogo tradutório. Diz o tradutor alemão Curt Meyer-Clason: “tenho 

que pensar no todo e nunca apenas na frase considerada no momento”5 (ROSA, 2003, 

p.153) 

Embora muito elogiada por Guimarães Rosa, o êxito da tradução espanhola 

não foi unânime. Optei por não me ater às opiniões tanto de Rosa quanto de Pilar 

Gómez Bedate, pela evidente aproximação pessoal que talvez conferisse uma 

imparcialidade premeditada. Passarei rapidamente por duas críticas que desenharam 

em termos gerais a recepção de Gran Sertón: Veredas na Espanha. O escritor 

peruano Mario Vargas Llosa considerou ousada e fracassada a tentativa de Crespo 

de levar uma obra extremamente densa para a língua espanhola. No mesmo ano de 

1967, publicou “¿Epopeya del sertón, torre de Babel o manual de satanismo?”, no qual 

acusou o tradutor de não construir na língua de chegada a mesma originalidade do 

texto de partida, afirmando inclusive que a linguagem criada na tradução exibe os 

mecanismos de uma língua forjada, falsa, e o compara, em termos de artificialidade, 

ao esperanto. Esse barroquismo criado por Crespo teria favorecido sua tortuosa 

leitura para o público espanhol, resignando-a ao pequeno âmbito acadêmico. Quando 

Llosa critica a tradução de Crespo, se refere diretamente ao fato dele haver criado em 

                                                             
5  “tengo que pensar en el todo y nunca sólo en la frase considerada en el momento” (tradução da 
autora) 
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espanhol uma nova língua, e não optado por nenhuma das variantes já existentes. A 

segunda crítica fala a partir de um ponto de vista contrário ao do autor peruano. 

Antonio Maura (2007) considera magnífica e insuperável a tradução de Crespo, 

chamando a atenção exatamente para o caráter de criação, ou ainda de transcriação 

do tradutor, responsável por gerar um trabalho a par das ideias de vanguarda que 

agitavam os jovens intelectuais na Espanha dos anos 60.  

São diferentes opiniões que revelam, antes de mais nada, a si mesmas, 

posicionamentos a partir de distintos modos e tempos de ler a tradução. A partir de 

um pensamento a par com a epígrafe que abre essa nota ao segundo capítulo, 

acabamos revelando uma predisposição para aquela tradução que se recria. Haroldo 

de Campos afirma que a tradução não tem musa (recuperando o dizer benjaminiano), 

mas possui um Anjo: Lúcifer, culpado por ultrapassar o signo. Se Crespo de fato criou 

uma nova língua para dizer o GSV em espanhol, pode haver se aproximado do que 

há de mais essencial na atividade da tradução. 

É importante que tenhamos conhecimento da crítica que se ocupou em avaliar 

o texto de Crespo mas, como afirmei anteriormente, esta monografia se abstém de 

uma leitura que procure definir a legitimidade da tradução nos padrões de Llosa e 

Maura. É nesse sentido que agora passaremos a trabalhar diretamente com o texto 

de Crespo e a literatura medieval, procurando perceber em quais aspectos ele se 

encontra com a cultura espanhola, solo onde a narrativa de Rosa pousou no ano de 

67 do século passado. 

 

II. A chegada ou a volta de um texto à origem  

Ao lidarmos especialmente com o texto espanhol de GSV, não podemos calar 

um elemento que se relaciona intimamente com o trajeto histórico das civilizações. 

Uma leitura da tradução de GSV atenta aos elementos da cultura espanhola é, antes 

de mais nada, uma leitura atenta daquilo que sobrevive na tradução, aquilo que de 

algum modo não se viu anulado em todos esses séculos de história que separam a 

literatura medieval da produzida no sertão brasileiro. Ou seja, esta leitura estará 

considerando que elementos da cultura medieval foram transmitidos ao Brasil no 

contexto de colonização, e que portanto, existem características das produções 

literárias medievais na construção da literatura brasileira.  
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Essa influência foi sobretudo árabe, uma vez que desembarcaram em Sevilha 

e Mérida entre 712 a 718, ocupando a maior parte da península Ibérica - ocupação 

que dura todo o período medieval até a Renascença. Estudos como os de Luís Soler 

(1995) e (1978) e Paul Zumthor (1993) constatam que os oito séculos de dominação 

árabe na Península Ibérica repercutiram na cultura nordestina, influenciando 

diretamente sua produção artística: 

A constatação de que as naus lusitanas, que aportaram ao Novo Mundo, 
trouxeram na bagagem esta herança/influência cultural árabe da península, 
nos leva a verificar, portanto, que o universo medieval ibérico se instalou e se 
cristalizou no sertão nordestino; pois o homem que embarcou para a América 
estava ainda, essencialmente, imbuído do “espírito medieval” (DONADELLI, 
2007, p.17). 

Nesse sentido, podemos pensar na cultura medieval como lugar de origem de 

uma série de elementos que vão conformar a cultura nordestina, solo onde nasce a 

obra de Rosa e, com isso, estaríamos tomando ao pé da letra o aprendizado roseano 

de relativizar as margens: a margem que em 1967 a tradução pousou, pode ser a 

mesma da qual a cultura tenha alçado voo no passado histórico em direção à colônia.  

Existem então características que retornam ao solo de partida – elementos no 

texto crespiano que revivem a tradição literária medieval. A leitura dos versos 

evidenciou ao menos três elementos que podem se inscrever nesse movimento de 

encontro entre a literatura medieval e a tradução de Crespo: a primeira se refere ao 

registro dessas produções.  

 

III. Sobre o registro: da literatura oral à literatura escrita 

A Espanha da Idade Média foi solo de intensa produção artística popular. 

Exatamente pelas particularidades dessa produção, como sua natureza oral 

transmitida de geração em geração, existe alguma dificuldade em determinar qual 

tenha sido de fato a produção mais antiga a ser registrada. Embora haja diversas 

discussões teóricas sobre esse tema, costuma-se dedicar às jarchas o status de 

primeira manifestação lírica espanhola. As jarchas eram pequenas canções em língua 

vulgar entoadas pelo povo no dia-a-dia de Al-Ándalus (nome árabe para a península 

Ibérica), e pelo extremo lirismo chamaram a atenção daqueles poucos que produziam 

a poesia reconhecida como culta, a moaxaja. Foi apenas por esse interesse que as 

jarchas chegaram até nós: os poetas cultos passaram a utilizá-las como arremate final 
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de seus poemas, tornando aqueles versos que antes eram de natureza oral, agora 

componentes de um registro escrito. 

A primeira questão que se pode ler nos poemas que compõem Gran Sertón: 

Veredas está também intimamente ligada à natureza dessa produção. Os versos 

estão escritos a luz de um universo popular, fazendo referência ao modo de vida dos 

cantadores e vaqueiros, aos seus costumes e tradições. Mas, exatamente por ser uma 

produção artística de tradição oral, seu registro não foi realizado pelo mesmo sujeito 

que a produziu, mas por alguém que detinha o conhecimento da palavra escrita. 

Podemos chegar inclusive à afirmação de que essa mão que registra uma cultura 

alheia esteja presente em toda a obra roseana, uma vez que estamos diante do 

registro de uma cultura que se fosse exclusivamente oral, estaria fadada ao 

esquecimento. 

Assim como as jarchas dependeram dos poetas cultos para que tenhamos 

acesso a elas hoje, a aventura de Riobaldo dependeu também do registro escrito 

realizado por aquele seu interlocutor sobre o qual pouco sabemos, cuja natureza se 

revela minimamente nos comentários de Riobaldo como “conforme o senhor, com 

toda leitura e suma doutoração” (ROSA, 2001, p.30). Dentro do conjunto de poemas 

espalhados pelo romance, existe um em específico no qual podemos ler a referência 

direta a essa mistura de universos, poema entoado no momento em que Riobaldo 

recorda de Rosa, sua antiga esposa:  

Si tu padre fuese 
rico con dinero, 
contigo casaba 
y el gusto era nuestro…6 
(ROSA, 1967, p.138) 

Podemos ler esse hibridismo entre o culto e o popular tanto no âmbito de 

produção como já visto – fora cantado pelo sujeito iletrado, mas registrado pelo 

interlocutor com o qual Riobaldo conversa -, assim como no âmbito do discurso, haja 

vista que o eu-lírico exibe a existência de duas categorias sociais, se referindo a uma 

moça cuja casta é superior à sua. 

Nessa mesma questão acerca da temática do poema, desponta um segundo 

elemento responsável por aproximar a lírica medieval dos versos de Gran Sertón: 

                                                             
6 “Seu pai fosse rico,/ tivesse negócio,/ eu casava contigo/ e o prazer era nosso...” (ROSA, 2001, 
p.142) 
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Veredas. Neste poema, o casamento será bom para ambos os lados, não apenas para 

aquele que ascenderia de posição social, relativizando aquele modo de relação que 

prevê um sensível prejuízo para o popular em detrimento ao culto. Essa questão não 

é exclusividade dos poemas. Na obra completa de Rosa se revela o interesse dos 

cultos por essa instância popular, e talvez o que haja de mais interessante e original 

seja que o sinal da hierarquização se vê modificado daquilo que dita o senso comum. 

Exemplo disso podemos ler no enredo de “Famigerado”, no qual existe uma disputa 

entre o sertanejo e o homem letrado acerca do significado da palavra que dá título ao 

conto, disputa esta ganhada pelo dito matuto. Se aproxima também de alguma forma 

ao jogo que existe no âmbito narrativo de Gran Sertón: Veredas: a aventura do bando 

dos jagunços provem de uma narração oral, de uma conversa, mas o registro é feito 

por aquele interlocutor letrado, no entanto, não havendo diferenciação valorativa entre 

os dois sujeitos, como observa Ruy Perini ao estudar o conto “Meu tio o Iuaretê” que 

possui um igual narratário: “não há nos textos de Rosa nenhuma separação entre o 

diálogo e o enredo. Dessa forma, o autor evita a exposição da fala dos personagens 

como uma linguagem estranha e totalmente diferente da forma escrita que representa 

a narração.” (PERINI, 2005, p.5). A presença de um ouvinte, ou narratário, já nos faz 

crer que estamos diante de um texto que foi produzido antes para ser ouvido do que 

lido.  

É uma relação que se aproxima de alguma forma com a que existia na 

Espanha medieval: os poetas medievais cultos consideravam uma valorização de 

seus poemas quando a presença das jarchas, o que nos faz crer que o diálogo entre 

as duas esferas sociais foi historicamente uma espécie de duplo enriquecimento: 

assim como as jarchas dependeram das moaxajas para que tenhamos conhecimento 

delas hoje, as moaxajas se valorizavam naquela época com a presença dos últimos 

versos. É um espécie de registro que acaba por fazer do outro, seu mesmo.  

É nesse sentido que os poemas de Gran Sertón: Veredas possuem uma 

particularidade comum com a primitiva lírica espanhola, tendo ambos como pano de 

fundo na esteira das suas produções o hibridismo de mundos a partir da união dentro 

da mesma obra daquele que produz e daquele que registra. Um segundo aspecto de 

aproximação tem também na oralidade sua origem. 
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IV. Sobre a forma 

A natureza oral da sociedade árabe só começou a se transformar em escrita 

com a presença das mesquitas como entidades educacionais, a partir do século VII. 

Mas a importância daqueles que produziam arte através da oralidade seguiu por muito 

tempo em prestígio, haja vista As Mil e uma Noites, que só teve sua versão escrita 

publicada no século XIX. É fácil compreendermos esse prestígio do sujeito que faz 

sobreviver a cultura quando pensamos na cultura sertaneja – para o povo analfabeto, 

a perda da cultura é um fator preocupante, e por não tê-la registrada eles necessitam 

preservá-la eles mesmos, por isso dançam sua cultura, cantam sua cultura7. Por outro 

lado, as sociedades letradas escrevem suas histórias em livros e a biblioteca se ocupa 

de preservar e fixar a cultura. Mesmo com o advento das instituições educacionais, os 

árabes reservavam ainda lugar importante para a transmissão oral da tradição, e a 

produção sobretudo em versos vai conter traços oralizantes, alguns deles perceptíveis 

também nos poemas da tradição sertaneja contidos em Gran Sertón: Veredas, como 

podemos observar nos seguintes poemas:  

He traído este dinero 
bien guardado en el zurrón 
pa’comprar el fin del mundo 
en medio de este sertón. 

 
Urucuia, río bravo, 
canta mi disposición: 
la voz de las claras aguas 
que buscan mi perdición. 

 
Vida y suerte peligrosa 
pasada en la obligación: 
por la noche, río abajo, 
de día, tinieblas son…8 
(ROSA, 1967, p.323) 

He de las armas, pacté 
con el Can en las Veredas. 
He de amor, en sus destinos, 
por las malas o las buenas. 

                                                             
7 ZÉ, Tom. “Coisa de estrangeiro falando coisa do Brasil, esse tipo de coisa na qual a gente se sente 

uma coisa.”In: O Estado de São Paulo, São Paulo, 9/mai/1999. 
 
8 “Trouxe tanto este dinheiro/ o quanto, no meu surrão,/ p’ra comprar o fim do mundo/ no meio do 
Chapadão./ Urucúia – rio bravo/ cantando à minha feição:/ é o dizer das claras águas/ que turvam na 
perdição./ Vida é sorte perigosa/ passada na obrigação:/ toda noite é rio-abaixo,/ todo dia é escuridão...” 
(ROSA, 2001, p.333). 
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En el tiempo del rodeo 
todo el ganado revuelto: 
ha vuelto loco el rebaño 
con el Rey del sertón suelto… 

 
Viaje por los Generales 
con las armas al viajar… 
Porque el sertón es mi sombra 
y su rey es Capitán.9 
(ROSA, 1967, p.465) 

 

Os versos que trazem a temática da vida sertaneja, o compromisso com as 

viagens e perigos da vida, refletem também na sua forma elementos constituintes da 

poesia oral. O traço mais evidente é a forma fixa dos versos, que conformam a 

chamada cuarteta, estrofe de quatro versos octossílabos e com um esquema rímico 

que se aproxima das rimas alternadas. A quadra (ou ainda suas variações, como o 

dístico) vai ser uma recorrente nos versos de Crespo, assim como eram na poesia 

medieval espanhola, onde mais da metade eram quartetos que rimavam na maior 

parte das vezes nos versos pares, embora houvesse muitas imperfeições que as 

aproximavam à assonância (JIMÉNEZ; CÁCERES, 2008, p.30). Ao estudar os 

padrões da literatura oral, Maíra Soares Ferreira observa:   

No campo da oralidade, os padrões fixos são o arcabouço organizador da 
produção, uma vez que auxiliam a composição dos poemas que preenchem 
uma estrutura conhecida. Essas ocorrências e repetições são importantes 
não apenas para o artista, mas também para o público, pois colaboram para 
a recordação e transmissão das histórias de tradição oral (FERREIRA, 2010, 
p.958). 

Embora a padronização exista como traço distintivo das produções orais, 

encontramos nos versos de Gran Sertón: Veredas momentos importantes de 

variações que denotam certa incerteza ao seu registro. Diferentes grafias tanto no 

texto em prosa quanto nos versos trazem para a leitura a impressão de um registro 

impreciso de algo que é da cultura oral. Exemplo principal desse fato são as quatro 

versões da “Canção da baiana”, que surgem em diferentes momentos da narrativa 

sempre entoadas pelo narrador Riobaldo:  

                                                             
9 “Hei-de às armas, fechei trato/ nas Veredas com o Cão./ Hei-de amor em seus destinos/ conforme o 
sim pelo não./ Em tempo de vaquejada/ todo gado é barbatão:/ dou doideira na boiada/ soltaram o Rei 
do Sertão.../ Travessia dos Gerais/ tudo com armas na mão.../ O Sertão é a sombra minha/ e o rei dele 
é Capitão!...” (ROSA, 2001, p.480). 
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OCORRÊNCIA 1:  

Olereré, bahiana… 
Yo me iba y ya no voy 
yo hago 
que voy 
ahí dentro, bahiana, 
y yéndome atrás estoy…10 
(ROSA, 1967, p.81) 

 
OCORRÊNCIA 2: 

Olereeee’bahi- 
ana… 
Yo iba y 
Ya no voy: 
Yo ha- 
go que voy allá dentre, oh bahiana, 
y vuelvo de en medio 
p’atrás…11 
(ROSA, 1967, p.187) 

 
OCORRÊNCIA 3: 
 

Olereré Bahiana, 
yo iba y ya no me voy… 
Yo hago 
que voy 
allá, dentro, oh Bahiana, 
y en mitá vuelvo p’atrás…12 
(ROSA, 1967, p.453) 

 
OCORRÊNCIA 4: 
 

Olereré 
Bahiana… 
Yo me iba 
y ya no voy… 
Yo hago  
que voy 
allá dentro, oh bahiana: 
¡y me vuelvo 
de enmedio  

                                                             
10 “Olererê, baiana.../ eu ia e não vou mais:/ eu faço/ que vou/ lá dentro, oh baiana!/ e volto do meio pra 
trás... -?” (ROSA, 2001, p.83). 
11 “Olerereêe, bai-/ ana.../ Eu ia e/ não vou mais:/ Eu fa-/ ço que vou lá dentro, oh baiana,/ e volto/ do 
meio/ p’ra trás...” (ROSA, 2001, p.193). 
12 “Olererê, Baiana,/ eu ia e não vou mais.../ Eu faço/ que vou/ lá dentro, oh Baiana,/ e volto do meio 
p’ra trás...” (ROSA, 2001, p.467). 
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p’atrás! 13 
(ROSA, 1967, p.544) 

 

Se antes constatamos a presença da quadra como formato principal da maior 

parte dos poemas, as quatro ocorrências acima revelam um desvio do padrão formal 

significativo para o nosso estudo. O desvio ocorre apenas no âmbito formal, haja vista 

que a unidade temática dos poemas segue sendo a mesma, e parecem revelar modos 

distintos de entoar uma mesma canção, mudanças que atingem provavelmente muito 

mais o andamento da canção do que sua estrutura melódica, que podemos presumir 

que seja a mesma para as três versões. A principal variação ocorre nos últimos versos: 

temos a ocorrência de (1) yéndome atrás, (2) en medio, (3) en mitá, (4) enmedio. Esse 

desvio diz respeito não somente ao sujeito que entoa os versos, mas também àquele 

que o registra, uma vez que em (2) e (4) a diferença está somente no registro e não 

na pronuncia. Esse mesmo aspecto de imprecisão é uma ocorrência constante nos 

poemas medievais espanhóis, como traço especial de uma produção oral, haja vista 

que as jarchas eram cantadas e somente muito mais tarde foram registradas pelos 

mestres de Clerecía nos Cancioneros. Outro ponto de contato que culmina na questão 

formal é a utilização dos arcaísmos. Sobre a produção medieval, afirma Jiménez e 

Cáceres: 

A linguagem apresenta uma notável tendência arcaizante. Se mantêm, ainda 
que tenham sido desfeitos, os usos próprios da época na qual se 
compuseram os textos primitivos. Se pretende assim ambientar melhor um 
relato que se situa em tempos cada vez mais distantes. (JIMÉNEZ; 
CÁCERES, 2008, p.32)14 

O universo de Gran Sertón: Veredas está também composto pelo uso de 

arcaísmos, mas encontramos nesse ponto de encontro diferentes motivos de uso: 

enquanto para os poetas medievais os arcaísmo eram importantes sobretudo para a 

formação da rima (utilizavam a vogal e ao final dos versos, para que a rima fosse 

mantida, como em voluntade e servire), o uso nos versos do romance parecem se 

aproximar mais da primeira questão apresentada por Jiménez e Cáceres (2008), na 

                                                             
13 “Olererê/ Baiana.../ Eu ia/ e não vou mais/ Eu faço/ que vou/ lá dentro, ó Baiana:/ e volto/ do meio/ 
p’ra trás!” (ROSA, 2001, p.561). 
14 El lenguaje presenta una notable tendencia arcaizante. Se mantienen, aunque ya hayan sido 
desechados, los usos propios de la época en que se compusieron los textos primitivos. Se pretende así 
ambientar mejor un relato que se sitúa en tiempos cada vez más lejanos. (tradução da autora) 
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qual o léxico pode revelar uma instância temporal e histórica acerca daquele texto, 

realocando o leitor a outros tempos e modos de linguagem.  

 

V. Considerações finais 

Esta monografia teve como objetivo lançar um olhar para a tradução de Ángel 

Crespo dos versos contidos no romance Gran Sertón: Veredas. Buscamos 

inicialmente no conto de Guimarães Rosa o aprendizado da alteridade enquanto 

leitura de si e do outro, e a terceira margem do rio se revelou um importante espaço 

para a tradução, que se apresenta como um texto autônomo a apontar para diferentes 

margens. No segundo capítulo, buscamos perceber quais características dos versos 

de Crespo poderiam reafirmar a tradição literária espanhola, elegendo o período 

medieval por reconhecer que seu texto contém elementos transmitidos pelos 

colonizadores que chegaram à América com um espírito medieval, deixando marcas 

sobretudo na produção artística nordestina.  

A leitura dos versos não revelou inúmeros elementos, mas alguns pontos 

intimamente relacionados ao âmbito da produção oral: o registro realizado por outro 

sujeito que não o autor dos versos, dando espaço à existência de duas vozes na obra 

(a do mundo letrado e do iletrado); os aspectos formais que por um lado demonstram 

o uso de padrões formais para facilitar a memorização, por outro revelam nas 

variações a constante transmissão oral desses poemas, completando nossa trajetória 

pelas principais produções da Idade Média na Espanha.  

O que fica de uma pesquisa como esta é a constatação de que o estudo de 

uma tradução não se limita somente ao cotejo comum entre texto original e texto 

traduzido. É verdade que em diversos momentos o universo de Rosa teve voz nesta 

monografia, haja vista que a intenção nunca foi ignorá-la, mas movimentar de algum 

modo o foco para que a tradição literária do texto de chegada tivesse também seu 

espaço nos estudos da tradução. Representa apenas uma das inúmeras formas de 

ler uma tradução, e mesmo essa adotada não fora esgotada, da cultura medieval 

existem ainda diversos outros pontos de contato com os versos de Crespo, como por 

exemplo questões acerca dos cantadores, da tradição do flamenco e talvez do cordel 

– que podem surgir futuramente em um estudo mais aprofundado. Os aspectos 
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principais que nascem de um primeiro contato parecem ter sido explorados aqui como 

um início para a leitura desse texto extremamente múltiplo e instigante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

REFERÊNCIAS 

 
BEDATE, Pilar López. Entrevista a Basilio Losada y Pilar López Bedate sobre 
Guimarães Rosa. Entrevista concedida a Jordi Gol em 9/jul/2009. Disponível em: 
http://espadasylabios.blogspot.com.br/2009/07/entrevista-basilio-losada-y-pilar-
lopez.html (acesso em: 10/5/2014). 
 
BORGES, Jorge Luís. Ficções. Porto Alegre, Editora Abril: 1972. 
 
CALVINO, Italo. Palomar. São Paulo, Companhia das Letras: 1994. 
 
CAMPOS, Haroldo de. “Transluciferação mefistofáustica”. In: Deus e o diabo no 
Fausto de Goehte. São Paulo, Perspectiva: 1981.  
 
CARDOZO, Mauricio Mendonça. “Ler o poema em tradução: relação, continuidade e 
descontinuidade na tradução”. In: BECKER, Paulo; BARBOSA, Márcia Helena S. 
(Org.). A poesia que se escreve, a poesia que se lê. Passo Fundo: Editora 
Universidade de Passo Fundo, p. 77-93, 2013.  
 
_______, Mauricio Mendonça. “Na calada do outro: silêncio, mistério e o outro em 
tradução”. In: VERAS, Viviane; ESTEVES, Lenita (org.). Vozes da tradução, éticas do 
traduzir. São Paulo: Humanitas, p.1-11, 2014. 
 
CARVALHO, Leomir Silva. Tradução e Criação literária em Gran Sertón: Veredas: 
análise de processos neológicos da versão espanhola. Dissertação - UFPA, 2013. 
 
CECILIA, Carlos García Santa. “La traducción es uma forma de creación según Ángel 
Crespo”. El País, Madrid, 20/jan/1985. 
 
CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote de la Mancha. São Paulo, Abril Cultural: 1978. 
 
CAPARRÓS, José Domínguez. Diccionario de métrica española. Madrid, Alianza 
Editorial: 2004.  
 
DERRIDA, Jacques. “O que é uma tradução “relevante”?”. Tradução: Olívia Niemeyer 
Santos, In: Alfa. Revista de Linguística. São Paulo, UNESP: 2000.  
 
DONADELLI, Pedro Paulo. Tom Zé, moçárabe sertanejo. Monografia - UDESC, 2007. 
 
FERREIRA, Maíra Soares. Poesia Popular Nordestina : Apropriações, recombinações 
e reinvenções. RBSE: 2010. 
 
GUANABARA, Viviane de. Riobaldo: um herói problemático no grande sertão. UFRJ: 
s/d. 
 
JIMÉNEZ, F.; CÁCERES, M. Historia essencial de la literatura española e hispano-
americana. Madrid, EDAF: 2008. 
 

http://espadasylabios.blogspot.com.br/2009/07/entrevista-basilio-losada-y-pilar-lopez.html
http://espadasylabios.blogspot.com.br/2009/07/entrevista-basilio-losada-y-pilar-lopez.html


34 
 

LACAN, Jacques. “O estádio do espelho como formador da função do eu tal como nos 
é revelada na experiência psicanalítica”. In: LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro, Jorge 
Zahar Ed.: 1998. 
 
LLOSA, Mario Vargas. “¿Epopeya del sertón, torre de Babel o manual de satanismo?” 
In: Revista de Cultura Brasileña, nº 5, Madrid, Embajada de Brasil: 2007. 
 
LUKÁCS, Georg. A teoria do romance. São Paulo, Editora 34: 2000.  
 
MAURA, Antonio. “Recepción en España de Grande Sertão: Veredas.” In: Revista de 
Cultura Brasileña, nº 5, Madrid, Embajada de Brasil: 2007. 
 
PEDRA, Nylcéa Thereza de Siqueira. Um João caminha pela Espanha – A 
reconstrução poética do espaço espanhol na obra de João Cabral de Melo Neto. Tese 
– UFPR, Curitiba. 2010. 
 
PERINI, Ruy. “A fala do Iauaretê: a oralidade na escrita de Guimarães Rosa”. In: 
Revista de estúdios literarios. Universidade Complutense de Madrid: 2005. 
 
RIQUER, Martín de; VALVERDE, José María. Historia de la literatura universal I – 
Desde los inicios hasta el Barroco. Madrid: Gredos, 2007. 
 
ROSA, João Guimarães. Correspondência com seu tradutor alemão Curt Meyer-
Clason. Rio de Janeiro, Nova Fronteira: 2003. 
 
_______, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro, Nova Fronteira: 
2001. 
 
_______, João Guimarães. Gran Sertón: Veredas. Tradução: CRESPO, Ángel. 
Madrid, Alianza Editorial: 1967.  
 
_______, João Guimarães. Gran Sertón: Veredas. Tradução: GARRAMUÑO, 
Florencia; AQUILAR, Gonzalo. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora: 2011. 
 
_______, João Guimarães. Primeiras Estórias. Rio de Janeiro, Nova Fronteira: 2001. 
 
SCHAFËR, Sophie. O Mesmo e o Outro – o jogo das alteridades em Guimarães Rosa: 
A Estória do Homem do Pinguelo.  
 
SCHLEIERMACHER, Friedrich. “Sobre os diferentes modos de tradução”. In: 
HEIDERMANN, W. (org.) Clássicos da teoria da tradução. Florianópolis, UFSC: 2001.  
 
SISCAR, Marcos. Jacques Derrida: literatura, política e tradução. Campinas, Autores 
Associados: 2012.  
 
SOLER, Luís. As origens árabes na tradição poético-musical do sertão nordestino. 
Recife, Ed. Universitária/UFPE: 1978. 
 
_______, Luís. Origens árabes no folclore do sertão brasileiro. Florianópolis, 
EDUFSC: 1995. 



35 
 

 
ZÉ, Tom. “Coisa de estrangeiro falando coisa do Brasil, esse tipo de coisa na qual a 
gente se sente uma coisa.” In: O Estado de São Paulo, São Paulo, 9/mai/1999. 
 
ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. São Paulo, Companhia das Letras: 1993. 


