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Abstract. A version can be either the literal translation of a text or a 
translation, and also “any interpretation of a given issue”. The polysemy of 
such a word is the starting point of our work, which focuses on the João 
Guimarães Rosa’s short story entitled “Curtamão”, extracted from the book 
Tutaméia, and its German version signed by Curt Meyer-Clason in 
collaboration with Horst Nitschack. We suppose that the close relationship 
between narration, focus and story, typical of a piece like this (essentially 
poetic even though it is a narrative), has suffered changes which we try to map 
with the aid of Gerárd Genette’s narratology. 
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Resumo. Uma versão pode ser a tradução literal de um texto, ou 
simplesmente tradução, mas também “cada uma das interpretações do mesmo 
ponto”. A polissemia desse vocábulo é o ponto de arranque do presente 
trabalho, que se volta para a narrativa de João Guimarães Rosa em tradução 
– “Curtamão”, de Tutaméia, e sua versão alemã, assinada por Curt Meyer-
Clason, com a colaboração de Horst Nitschack. A hipótese que motiva a 
análise é a de que a estreita relação da expressão com o conteúdo – 
característica de uma obra como essa, essencialmente poética, posto que 
narrativa – sofreu alterações, que tentamos mapear, com o apoio da 
narratologia genettiana. 
Palavras-chave. Guimarães Rosa; Tutaméia; tradução; narratologia.  

O presente trabalho volta-se para a narrativa de João Guimarães Rosa em 
tradução: “Curtamão”, de Tutaméia, e sua versão alemã, realizada por Curt Meyer-
Clason, em colaboração com Horst Nitschack.1 O objetivo é verificar, com base na 
narratologia genettiana, em que medida relações entre narração, focalização e história 
identificáveis no discurso narrativo original se alteram com a tradução. Cremos que os 
pares discurso-história, nos dois idiomas, dificilmente podem estabelecer relações de 
mesma ordem. A estreita relação da expressão com o conteúdo, característica dessa obra 
– essencialmente poética, posto que narrativa –, pode ter se alterado.  

As alterações na relação discurso-história desencadeadas pela tradução podem, a 
nosso ver, ser de duas ordens distintas: aquelas inevitáveis, fruto das incontornáveis 
diferenças lingüístico-culturais entre dois contextos enunciativos distintos; outras, 
vinculadas mais ao partido adotado na tradução, a partir das escolhas lexicais e 
sintáticas envolvidas nesse processo, as quais conformam, pela via do discurso 
narrativo, as demais instâncias da narrativa, escolhas essas que, pelo menos em 
hipótese, poderiam ter se dado de outra forma.  
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Vale registrar ainda outra consideração de ordem mais geral e teórica, antes de 
passarmos à análise. Trata-se do fato de que a tradução cria um novo nível enunciativo, 
que engloba o da narrativa do texto-fonte, como se pode verificar no quadro abaixo, 
extraído do artigo “Narratology meets translations studies, or, The voice of the 
translator in children’s literature”, de Emer O’Sullivan (2003): 

 

 
Não discutiremos, neste momento, esse modelo em profundidade; lembremos, 

entretanto, que o conceito de autor implicado, empregado por ele, é visto como 
problemático por estudiosos da teoria da narrativa, entre eles Gerárd Genette. Não 
obstante, considerar, em termos teóricos, a existência desse novo nível no esquema da 
comunicação narrativa, no caso do discurso literário em tradução, pode auxiliar a ver 
com outros olhos o que nos habituamos a considerar simplesmente erros de tradução. 
Levar em conta a presença do tradutor significa conferir-lhe visibilidade, dar-lhe voz, 
autorizando-o, por assim dizer, em seu ato enunciativo, permitindo-nos também 
equacionar melhor as alterações na relação discurso-história promovidas pela 
“enunciação tradutória”.2 

Partimos do pressuposto de que, grosso modo, não tenha havido supressões ou 
omissões e de que a tradução tenha sido “fiel” ao discurso narrativo de origem, 
transpondo “integralmente” o conteúdo narrativo por ele veiculado. Assim, por 
exemplo, o fazer do protagonista como construtor e o resultado desse fazer – a casa 
construída – são correlatos nos dois textos, uma vez que em ambos uma casa se ergue, a 
mais moderna – Das modernste – comportando traços semanticamente equivalentes, 
feita de pedra e cal, “tijolaria areias cimento”, ou Stein und Kalk, Backsteine, Sand, 
Zement. 

 Na transposição da narrativa ao idioma-alvo, em princípio, mantém-se o ponto 
de vista, pois a perspectiva permanece inalterada, a focalização é a mesma. Mantém-se 
também, de modo geral, a quantidade da informação narrativa, uma vez que a 
proximidade do narrador em relação aos fatos narrados, que a determina, é idêntica nos 
dois casos: aquele que constrói a casa é o mesmo que conta a história da casa, em 

164 ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, São Paulo, 37 (2): 163-168, maio-ago. 2008



“Curtamão” e em “Stellmaß”, e a quantidade de informação de que esse narrador dispõe 
sobre os fatos que narra é, nos dois casos, em teoria, exatamente a mesma. Poderíamos 
supor, então, que essa dimensão, a da informação narrativa, não seria afetada com a 
tradução. Resta saber, entretanto, se a informação que chega ao leitor é exatamente a 
mesma nos dois casos, e aqui já somos obrigados a pensar a questão com mais vagar.  

Relata esse narrador, ao contar a história da casa: “A obra abria” (ROSA, 1976, 
p. 36). Conforme indica a precisa análise de Leonel (2003, passim), “obra” aqui 
significa mais que a casa, apenas: é também a obra de arte, é também a literatura, é a 
própria narrativa que se erige. Para nós, hoje é impossível, por exemplo, a partir desse 
enunciado, não pensar no título da conhecida obra de Umberto Eco – cuja primeira 
edição, aliás, data de 1962, cinco anos antes da primeira edição de Tutaméia –, e tudo 
que ele implica. Para o leitor da narrativa em alemão, essa associação já não seria tão 
direta, senão impossível, pois o enunciado: “Das Werk gedieh” (ROSA, 1994, p. 52), 
embora permita pensar em “obra” e seus múltiplos sentidos, ao empregar o verbo 
gedeihen – prosperar; medrar, crescer; atingir grande porte; dar bons resultados 
(LANGENSCHEIDT, 1982, p. 833) – evoca outras associações, conduz a interpretação 
distinta. É de se crer que desta estaria excluída aquela sugerida a nós pelo enunciado em 
português, provocada pela co-ocorrência de “obra” e do sema abrir.  

Por outro lado, essa escolha da tradução abre-se para o campo semântico da 
biologia, da botânica, campo que ocuparia, para o leitor da narrativa original, um plano, 
no mínimo, secundário; além disso, a opção da tradução por esse vocábulo parece trazer 
em si um valor mais eufórico que o do enunciado em português, valor que se pode notar 
na idéia de crescimento e de “bons resultados”. Ressalte-se que não estamos querendo 
dizer que Guimarães Rosa tenha tido necessariamente algum contato com o livro de 
Eco, que o enunciado seja uma referência direta à obra do semioticista italiano, ainda 
que isso tivesse sido cronologicamente possível, mas, sim, queremos ressaltar que, com 
a tradução, a informação narrativa veiculada sofre transformações que alteram os efeitos 
de sentido possíveis, conferindo caráter um pouco distinto aos dois textos e 
estabelecendo, conforme nossa hipótese inicial, novas relações entre o conteúdo 
narrativo e o enunciado que o configura. 

O tradutor é, em última instância, um leitor e, como todo leitor, está sujeito à 
deriva do sentido. Ademais, ao verter a obra em questão, este tem que se haver com a 
polissemia, com a abertura do sintagma, com a “dificuldade de atribuição de sentido a 
uma palavra ou a um conjunto de palavras graças a uma estratégia de distaxia – isto é, 
afastamento dos termos, desvio de sua ordem e organização convencional” (SPERBER, 
1982, p. 7), que, segundo a autora, é característica do discurso narrativo em Tutaméia. 

 Tomemos um pequeno exemplo: o protagonista-narrador de “Curtamão”, a certa 
altura, refere-se a suas ambições como construtor-arquiteto; com isso, descreve também 
o edifício verbal que erige ao relatar a história da casa, o qual, com efeito, nada tem de 
ordinário: “Só me valendo o extraordinário” (ROSA, 1976, p. 37). Esse enunciado, a 
rigor, contraria as normas da língua, ao trazer como única forma verbal o gerúndio; a 
ele, corresponde, em alemão, uma oração com verbo conjugado, na terceira pessoa do 
imperfeito: “Für mich zählte nur das Außergewöhnliche” (ROSA, 1994, p. 53; grifo 
nosso).3 

De acordo com Genette ([1984], p. 164-5), a quantidade de informação 
relaciona-se também a determinações de ordem temporal, tanto quanto ao grau de 
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presença da instância narrativa, remetendo-nos assim, respectivamente, às duas outras 
grandes categorias em que se divide a teoria genettiana, além do modo, a saber: a do 
tempo e a da voz. Quanto a esta última, levanta-se uma questão ligada às funções que o 
narrador pode exercer, segundo os aspectos da narrativa que sejam privilegiados: função 
narrativa (destaque para a história em si), de regência (ênfase na organização interna do 
texto narrativo), de comunicação (destaque para a situação narrativa e seus 
protagonistas), testemunhal ou de atestação (privilégio da relação afetiva, moral e/ou 
intelectual do narrador com a história) e função ideológica (presença de intervenções 
didáticas, comentários explicativos e justificativos) (GENETTE, [1984], p. 254-5).  

Parece ser possível afirmar que a função narrativa ganharia destaque maior no 
texto-alvo do que tem no texto-fonte. De acordo com Leonel: “Tão importante quanto a 
diegese, formando com ela uma unidade, é o relato da história da casa, a enunciação” 
(LEONEL, 2003, p. 115). Essa dimensão discursiva, que no texto em português tem 
posição de destaque, sofre, natural e automaticamente, o maior impacto ao passar pelo 
processo tradutório; daí decorre que o outro pólo, o da história, se destaque mais em 
relação ao do discurso, uma vez vertido o texto a outro idioma.  

A função de regência, por exemplo, embora não seja assim classificada por 
Leonel, tem sua presença constatada pela autora ao comentar a prolepse, “prerrogativa 
do sujeito narrador” (LEONEL, 2003, p. 116), que antecipa o desenlace do conto, ao 
referir-se à casa construída já no segundo parágrafo do texto, e é preservada pelo 
processo tradutório: “das Haus mit seinem Ruf und der Vorstellung von ihm” (ROSA, 
1994, p. 49) correspondendo a “a casa, esta, em fama e idéia” (ROSA, 1976, p. 34). 
Tanto a função de comunicação, ligada à situação narrativa, ao fazer do narrador, 
quanto a testemunhal ou de atestação, que privilegia a relação do narrador com a 
história, são também relevantes nessa narrativa. Como estamos aqui no domínio da voz, 
no caso da tradução importa reconhecer que a voz que narra é a mesma, pois se trata da 
mesma figura, do protagonista-narrador, mas também não é, se atentarmos para o fato 
de que essa voz é retransmitida pelo tradutor. E o narrador, em “Stellmaß”, fala alemão. 

A situação narrativa, encenada no conto por meio da instalação do narrador e do 
narratário, em princípio também se mantém a mesma, já que tais figuras estão presentes 
também no texto-alvo, embora haja diferenças que modificam a imagem do protagonista 
que pode ser construída pelo leitor dos diferentes textos. Isso se pode notar no seguinte 
exemplo: “Oficial pedreiro, forro, eu era, nem ordinário nem superior” (ROSA, 1976, p. 
34), em que tomamos o adjetivo “forro” por “livre”, “autônomo”. O enunciado narrativo 
da tradução traz, por sua vez, “Ich war als Maurer angestellt, Verschaler, weder 
gewöhnlich noch hochrangig” (ROSA, 1994, p. 49), a partir do qual se constrói a 
imagem de um empregado contratado, com base no significado de “angestellt”, e no 
qual há, além disso, a presença do substantivo “Verschaler”; ora, “verschalen” é 
“cofrar”, “forrar”, relacionando-se ao substantivo “forro”. Com isso, o protagonista-
narrador ganha traços que não tinha na narrativa-fonte, entre eles uma especialização – 
o que, supõe-se, teria efeitos, entre outros, em sua relação com a obra que constrói e 
com a história que narra. 

A chamada função testemunhal diz respeito à relação afetiva e intelectual do 
narrador com a história (GENETTE, [1984], p. 254) e tem destacada importância na 
narrativa em questão, conforme a análise de Leonel já citada. Na medida em que se crê 
que a tradução nada poderia ou deveria alterar quanto aos fatos, nem quanto às paixões 
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do sujeito protagonista, a casa que ele constrói continua (ou supõe-se que deveria 
continuar) tendo para o protagonista em “Stellmaß” a mesma importância que tem para 
aquele de “Curtamão”. Afirma Leonel (2003, p. 120): “Nessa narrativa metaficcional, a 
arte e a vida, identificadas, devem pautar-se pelo ‘desconforme a reles usos’, pelo 
propor e aceitar desafios, pela busca do incomum”.  

Ao enunciado “desconforme a reles usos” corresponde, em alemão, “entgegen 
gewöhnlichem Brauch” (ROSA, 1994, p. 51). Dessa expressão, destaquemos, neste 
momento, apenas “reles”, que segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Hollanda 
Ferreira (1986, p. 1479), remete a “muito ordinário, baixo, desprezível”, ou ainda “sem 
valor, insignificante, pífio”, enquanto o correspondente “gewöhnlich”, embora também 
dicionarizado como “ordinário” ou “vulgar”, traz em primeiro plano a idéia de algo 
corrente, habitual, banal, remetendo predominantemente à noção de “costumeiro” 
(LANGENSCHEIDT, 1982, p. 850). Assim, a partir da diferença entre o valor de 
“reles” e o de “gewöhnlich”, aquilo que se ergue de acordo com moldes habituais tem 
um traço mais fortemente disfórico no texto em português do que aquele que tem em 
alemão, e isso vale tanto para a casa quanto para a obra de arte, ou ainda para o discurso 
narrativo, tendo em vista a dimensão metalingüística a que a narrativa nos conduz. 

Vejamos, finalmente, a chamada função ideológica, que Genette ([1984], p. 255) 
relaciona à presença de intervenções didáticas, comentários explicativos e justificativos. 
De forma geral, podemos supor, mais uma vez acreditando que a tradução não omitiu 
enunciados, que todos os comentários dessa ordem tenham sido, de uma forma ou de 
outra, transpostos ao alemão, como parece realmente ter sido o caso aqui.  

Entretanto, neste caso, afirmar que com isso a dimensão ideológica da narrativa 
foi preservada não parece ser assim tão simples. Talvez devamos entender a função 
ideológica, que Genette relaciona à presença de intervenções didáticas e comentários 
explicativos (GENETTE, [1984], p. 255), no trato com a obra em questão, de forma 
ampliada, ou seja, não necessariamente vinculada à presença de “enxertos” explicativos, 
de comentários marginais, mas sim, antes, como capturável ao rés do discurso, em sua 
base, no léxico e na sintaxe que o conformam.4  

A distaxia parece estar na base dessa função, assim como aqui a entendemos. Na 
narrativa em português, isso se faz mais visível, ou audível; porém, no discurso 
narrativo em alemão, não nos parece ocorrer o mesmo, e o o que se disse acima acerca 
do enunciado “Só me valendo o extraordinário” (ROSA, 1976, p. 37) pode ser tomado 
como paradigmático. Muitos outros exemplos poderiam ser localizados ao longo dessa 
narrativa, como nas outras trinta e nove que compõem a obra, ou nos quatro prefácios 
que a integram, estes também vazados em um discurso que aciona procedimentos muito 
semelhantes aos que as narrativas em si também empregam.  

É possível considerarmos que há uma perda dessa função ideológica “ampliada”, 
e isso altera em sua base aquilo que entendemos ser uma característica fundamental da 
obra; as conseqüências dessa alteração, localizadas numa dimensão em que noções 
como “erro de tradução” são de pouca utilidade, não devem ser desprezadas. Tentar 
verificar, porém, se trata aqui de uma ou de outra, dentre as duas ordens de alterações 
que acreditamos ocorrer na tradução, é matéria para uma próxima discussão. 

Notas 
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1 No contexto em que este trabalho se desenvolve, torna-se fundamental reconhecer a 
voz do(s) tradutor(es) e seu papel no esquema da comunicação narrativa; assim, 
lembramos aqui, desde já, essa presença fundamental, naturalmente mencionada nas 
Referências Bibliográficas, mas frisamos que, ao longo do trabalho, a indicação 
“ROSA, 1994” supõe também a enunciação da tradução. 
2 Essa expressão, apesar de não ser encontradiça na bibliografia sobre tradução, não nos 
parece de todo impossível ou inadequada, e tem aqui o valor de uma sugestão. 
3 Guimarães Rosa, em carta a Harriet de Onís, tradutora de parte de sua obra para o 
inglês, comenta a versão de “Minha gente” e, referindo-se também a “Sarapalha”, avisa: 
“Importante: nunca mudar os tempos dos verbos. (Retocar, neste particular, o ‘THE 
STRAW SPINNERS)” (carta de 04.nov.1964, disponível no Instituto de Estudos 
Brasileiros/USP, Arquivo João Guimarães Rosa, Série Correspondência com 
Tradutores, pasta CT2C). Se havia até mesmo certa liberalidade quanto a outros 
aspectos da tradução, este, na opinião do autor, merecia grande cuidado. 
4 Cf. “A ‘vastidão da amplidão’, ou Estória e História em Guimarães Rosa” 
(SEIDINGER, 2007), em que se enfoca a presença estrutural do elemento histórico em 
Tutaméia, consubstanciado no e pelo discurso. 

Referências bibliográficas 
GENETTE, G. Discurso da narrativa. Lisboa: Vega, [1984]. 

LANGENSCHEIDTS Taschenwörterbuch. Berlim/Munique/Viena/Zurique:          
Langenscheidt,  1982. 

LEONEL, M. C. M. De alvenel a arquiteto: o espaço em “Curtamão” de Guimarães         
Rosa. Rev. ANPOLL, n. 14, p. 105-123, jan./jun. 2003. 

O’SULLIVAN, E. “Narratology meets translations studies, or, The voice of the           
translator in children’s literature”. (2003). Disponível em:           
http://www.erudit.org/revue/meta/2003/v48/n1/006967ar.pdf. Acesso em: 
10.jul.2007.  

ROSA, J. G. Tutaméia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. 
_____. Tutaméia. Trad. Curt Meyer-Clason, colab. Horst Nitschak. Colônia: 

Kiepenheuer & Witsch, 1994. 
SEIDINGER, G. M. A “vastidão da amplidão”, ou Estória e História em Guimarães 

Rosa. Estudos Lingüísticos, Araraquara, GEL, v. XXXVI, n. 3, set./dez.2007. 
Disponível em: http://gel.org.br/4publica-estudos-2007/revista20064_3.htm. 
Acesso em: 28.set.2007. 

SPERBER, S. F. Guimarães Rosa: signo e sentimento. São Paulo: Ática, 1982. 

 

  

168 ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, São Paulo, 37 (2): 163-168, maio-ago. 2008




