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RESUMO: Os anos que se seguiram à Segunda guerra mundial são marcados, nos Estados Unidos 

e na Europa, por um grande interesse pela América Latina, que se traduzia pela busca de 

conhecimento de sua cultura, principalmente no que se referia à música e à literatura. No 

universo francês, a Gallimard cria em 1951, sob a direção de Roger Caillois, a emblemática 

coleção “La Croix du Sud”. Especializada na literatura latino-americana, inaugura-se com Ficções 

de Jorge Luis Borges e publica entre outros, nos anos subsequentes, Julio Cortázar, Alejo 

Carpentier, Augusto Roa Bastos, Rosário Castellanos e os brasileiros Gilberto Freyre, Jorge 

Amado, Vianna Moog e Graciliano Ramos. Pierre Seghers publica poetas brasileiros e latino-

americanos - Manuel Bandeira e Vinicius de Moraes e os hispanoamericanos Marti, Neruda, 

Vallejo, Asturias, Guillén, Ruben Dario, Carrera Andrade, Octavio Paz, na coleção “Poètes 

d’aujourd’hui”. Dentro desse grande movimento de abertura à literatura estrangeira, as Éditions 

du Seuil desempenham papel singular. Dirigida por Paul Flamand e Jean Bardet, a então jovem 

editora caracterizava-se por lançar autores contemporâneos desconhecidos do público, fossem 

eles franceses ou estrangeiros. Foi graças a seu empenho que foi lançado em 1961, na França, o 

primeiro livro de Guimarães Rosa traduzido para uma língua estrangeira. Com o título de Buriti, 

o volume trazia três novelas de Corpo de baile, Dão-lalalão, O recado do morro, e A festa de 

Manuelzão, na tradução de Jean-Jacques Villard. Nesta comunicação, apresentaremos o 

processo de publicação desse livro, discutindo as razões que determinaram sua publicação. 
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Apresentação 

 

Desenvolvo, atualmente, um projeto de pós-doutorado sobre a correspondência entre 

Guimarães Rosa e seu tradutor francês Jean-Jacques Villard, correspondência que se encontra 
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no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Meu trabalho consiste em redigir notas a essa 

correspondência, identificando quem são as pessoas e as instituições que aparecem nessas 

cartas e qual o seu papel na publicação das obras de Guimarães Rosa no exterior. Para realizar 

esse projeto, trabalhei com muitos documentos de arquivos, particularmente com diversos 

conjuntos de correspondências, que pude consultar no IMEC – Institut Mémoires de l’Édition 

Contemporaine. Trabalhei particularmente com a correspondência:  

- entre Guimarães Rosa e seu editor na França, (Michel Chodkiewicz, das Éditions du 

Seuil); 

- entre esse editor e o tradutor, Jean-Jacques Villard; 

- entre esse editor e outros editores (do Brasil e de outros países); 

- entre esse editor e as pessoas que de um modo ou de outro estão implicadas no 

processo de publicação de Guimarães Rosa. 

Com base nesses documentos pude apreender a trajetória de publicação de Guimarães 

Rosa na França que apresento nesta comunicação. Procurei responder às seguintes questões: 

que motivos levaram os editores franceses a querer publicar um autor de difícil tradução como 

Guimarães Rosa? O que determina a publicação de um autor específico e não de outros em 

determinado momento? Em outras palavras, quais características faziam de Guimarães Rosa um 

autor cobiçado pelas editoras estrangeiras nos anos 1960? 

Muitos fatores entram em linha de conta na publicação de um escritor em um país 

estrangeiro. Entre esses fatores, destacam-se a época e o ambiente literário no país que 

acolherá esse estrangeiro; projetos editoriais particulares; a recepção do autor em seu próprio 

país e, consequentemente, o ambiente literário nesse país em uma dada época; e as relações 

literárias entre os países envolvidos na publicação. 

 

1. As Éditions du Seuil e a coleção « Cadre Vert » 

 

Exporei, em primeiro lugar, o projeto editorial da Seuil, que lançou o primeiro livro de 

Guimarães Rosa publicado no exterior, Buriti, em 1961, com três estórias de Corpo de baile: O 

recado do morro, Dão-lalalão e A festa de Manuelzão. Ao falar desse projeto, estarei falando ao 

mesmo tempo, também, de uma época e de um ambiente literário. 
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A Seuil fazia parte dos editores franceses provenientes da Resistência. No contexto dos 

anos 1950/1960, marcados pelos planos de reconstrução da Europa, pela Guerra Fria, pelo 

impacto da Revolução cubana, pelas guerras de independência das colônias, esses editores 

nutriam o ideal de formar um novo homem. 

Publicaram, assim, autores com idéias novas, como Roland Barthes, Umberto Eco, 

Jacques Lacan, Julia Kristeva, entre muitos outros. Acreditando que a literatura desempenhava 

um papel importante na realização desse ideal de formação de um novo homem, lançaram, 

também, jovens escritores de língua francesa: Claude Durand, Philippe Sollers, Léopold Senghor, 

Kateb Yacine e Edouard Glissant, para só citar alguns deles. 

A literatura poderia contribuir, dentro desse mesmo projeto, para a formação de um 

“homem sem fronteiras”. Desse modo, as Editions du Seuil passam a investir nas traduções. Paul 

Flamand, seu diretor literário, é um dos primeiros editores franceses a participar da Feira 

internacional do livro em Frankfurt. Primeiro, pensa-se em publicar “a jovem literatura da ‘nova 

Alemanha” (SERRY, 2008, p. 42), para promover a reaproximação necessária à reconstrução da 

Europa. Os autores italianos e espanhóis são igualmente privilegiados, mas o interesse estende-

se a autores de todos os continentes.  

A Seuil acaba assim por montar uma coleção para reunir a literatura contemporânea 

traduzida, a coleção “Cadre Vert”, que acolherá grandes autores contemporâneos do mundo 

todo. Nessa coleção escritores de todas as nacionalidades vão ficar lado a lado: Robert Musil, 

Italo Calvino, Gunther Grass, Giuseppe Lampedusa, John Updike, T. S. Eliot, João Guimarães 

Rosa, Gabriel Garcia Marquez, Ernesto Sábato, assim como autores russos, japoneses, chineses, 

indianos1. 

A tônica é a publicação de autores inovadores, que sejam sinônimo de um novo modo 

de ver o mundo, de um novo modo de ver a escrita. E as obras de Guimarães Rosa coadunam-

se perfeitamente com essa proposta. Vejamos o que diz a esse respeito Michel Chodkiewicz, 

editor responsável pela publicação de Guimarães Rosa no interior das Éditions du Seuil, após a 

escolha do autor, em carta ao adido cultural da Embaixada do Brasil em Paris em setembro de 

1959: 

 

                                                           
1 Para mais detalhes, ver Hervé Serry, « Constituer un catalogue littéraire. La place des traductions dans 
l’histoire des Éditions du Seuil ». 
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Há muito tempo nos preocupávamos em escolher, entre as produções 

da literatura brasileira contemporânea, livros que fossem ao mesmo 

tempo representativos do Brasil e livres de particularismos locais para 

serem colocados na categoria das obras de classe internacional” (Carta 

de Michel Chodkiewicz a Everaldo Dayrell de Lima, 17/09/1959. 

Tradução nossa). 

 

Devemos indicar, contudo, como se chegou ao nome de João Guimarães Rosa. 

 

2. A escolha de Guimarães Rosa 

 

No mundo da edição, existe uma troca constante entre os editores ao nível nacional e 

ao nível internacional. As cartas entre editores que pudemos consultar no IIMEC nos mostram 

que editores de diversos países escreviam-se e dividiam suas opiniões sobre os autores que 

julgavam interessante ver publicados. 

Assim, Michel Chodkiewicz, querendo traduzir um autor brasileiro, pede conselho a uma 

editora brasileira, a José Olympio Editora, que vai recomendar a ele escritores que haviam 

obtido sucesso junto à crítica brasileira, entre eles João Guimarães Rosa, que agitava então a 

cena literária nacional pela novidade de sua escrita, que conseguia superar o regionalismo e 

atingir o universal graças, justamente, à condensação dos elementos regionais, como diz tão 

bem Antonio Candido, no lançamento de Sagarana (cf. CANDIDO, 1991). 

Todos os críticos da época, Álvaro Lins (1991), Benedito Nunes (1969), Eduardo Coutinho 

(1991), ressaltarão sua originalidade com relação aos romances regionalistas stricto sensu e o 

trabalho sobre a linguagem que permite que o sertão de Guimarães Rosa seja ao mesmo tempo, 

como exprime Benedito Nunes, “uma região natural e social”, “uma região ética” e “uma região 

espiritual, religiosa ou mística” (NUNES, 1969). 

Pedro Xisto (1991), Augusto e Haroldo de Campos (1991) insistem no trabalho sobre a 

linguagem feito por Rosa, que permite essa fusão de regional e universal. Antonio Candido 

resume: 
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Mário de Andrade, se fosse vivo, leria, comovido, este resultado 

esplêndido da libertação linguística, para que ele contribuiu com a 

libertinagem heróica da sua. (CANDIDO, 1991) 

 

Justamente o que desejava Chodkiewicz, obras com “um vento de novidade e de 

poesia”, como encontramos em Guimarães Rosa. As impressões dos leitores de português das 

Éditions du Seuil vão confirmar essas características do escritor. 

Javier Domingo, um desses leitores, que irá escrever o prefácio de Buriti, fica, como os 

críticos brasileiros, “tomado de admiração” à leitura de Corpo de baile. Essa admiração, explica 

ele, vem da presença maciça da natureza nas estórias de Corpo de baile. Contudo, essa natureza 

não é um simples pano de fundo para os personagens que são ali integrados “de forma a que 

eles sejam eles mesmos natureza”. Guimarães Rosa tem um estilo de literatura que Domingo 

chama de “medieval”, em perfeita adequação com a matéria de suas histórias, o que faz a sua 

universalidade: “É nessa adequação do estilo à matéria que reside precisamente todo o charme 

de Guimarães Rosa e o que universalisa sua literatura, contudo tão brasileira.” Guimarães Rosa 

escreveu, afirma Javier Domingo, “uma bíblia do sertão”, pois as histórias conservam uma 

unidade: “Deus – o Sertão – o Buriti”. Sua escrita é nova e se opõe à moda européia dos 

romances “psicológicos, realistas, socialistas ou neo-qualquer-coisa”. E acrescenta, no final de 

seu relatório de leitura: “Esse livro surpreenderá enormemente na França e desnorteará 

completamente a crítica, pois ele sai completamente dos cânones habituais e tão usados do que 

se faz agora.” (DOMINGO, 1958, tradução nossa, grifos do autor) 

Os relatórios de leitura impressionam Chodkiewicz, que procura contudo, ainda, uma 

confirmação do valor literário de Guimarães Rosa. Ele escreve a Roger Bastide em 16 de janeiro 

de 1959: 

 

Gostaria muito de aproveitar essa ocasião para conhecer sua opinião 

sobre um enorme livro brasileiro que você sem dúvida conhece, Corpo 

de Baile, de João Guimarães Rosa. Não me é possível conhecer o texto 

original, mas os relatórios de leitura que tenho em mãos assinalam que 

se trata de uma obra de qualidade excepcional, e de grande 

originalidade. 

Você conhece o autor? Se você pudesse, com seus conselhos ou suas 

sugestões, me ajudar a ver claro no domínio pouco conhecido da 

literatura brasileira contemporânea, eu ficaria muito agradecido. 

1931



(Carta de Michel Chodkiewicz a Roger Bastide, 16 de janeiro de 1959. 

Tradução nossa.) 

 

Roger Bastide não havia lido Corpo de baile, mas explica que após a publicação dessa 

obra e de Grande sertão : veredas, Guimarães Rosa não era um escritor entre os grandes, mas 

que era considerado como o único grande. 

 

Não li Corpo de Baile que foi publicado depois que saí do Brasil. Mas li o primeiro 

livro de João Guimarães Rosa, que o classificava entre os maiores escritores do 

Brasil. Todos os brasileiros que encontrei desde então, concordam em considerá-

lo, atualmente, como o único muito grande. (Carta de Roger Bastide à Michel 

Chodkiewicz, 20 de janeiro de 1959. Tradução nossa) 

 

É essa carta que decide definitivamente Chodkiewicz a se engajar na publicação de 

Guimarães Rosa na França: 

 

O senhor sabe, agora, que estamos firmemente decididos a publicar 

Corpo de baile.  Entenda que não se trata, para nós, de uma decisão 

banal, mas que desejamos nos engajar a fundo em seu nome e sua 

obra. Estamos prontos a fazer pelos seus livros, na França, o que já 

fizemos, com sucesso, pelos de Robert Musil e Eliot. Sabemos que nos 

encontramos diante de uma grande obra – dessas que um editor nem 

sempre tem a oportunidade de encontrar em sua carreira – e estamos 

resolvidos a tentar tudo o que for possível tentar para impô-la na 

França, e fazê-la beneficiar da audiência que merece. (Carta de Michel 

Chodkiewicz a Guimarães Rosa, 17 de fevereiro de 1959. Tradução 

nossa.) 

 

Conclusão  

 

Tal é a história do lançamento do primeiro livro de João Guimarães Rosa na França. Esse 

percurso nos mostra que a publicação de um livro e de um autor particular em um país 

estrangeiro depende da conjunção de vários fatores: época favorável, projeto editorial, escrita 
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particular de um autor à qual o ambiente literário de uma época se mostra mais ou menos 

favorável.  

No caso de Guimarães Rosa, todos esses fatores se uniram nos anos 1960. De um lado, 

os críticos brasileiros reconheceram imediatamente o valor e a novidade de sua escrita, que 

atingia o universal tomando como base elementos regionais. Na França, o projeto editorial das 

Editions du Seuil, consistia justamente em lançar autores contemporâneos do mundo todo, cuja 

escrita apresentasse inovações, para criar um homem sem fronteiras. Esse editor, em contato 

com José Olympio chega ao nome de Guimarães Rosa. Leitores e passadores (Roger Bastide, 

nesse caso) confirmam a excelência do autor e Corpo de baile passa a figurar, na Cadre Vert, ao 

lado de outros grandes nomes da literatura mundial. 

Podemos ver, assim, que a publicação de um livro não é algo aleatório, mas que depende 

do modo como certa escrita ressoa em certa época. Desse modo, uma obra mostra-se não como 

uma coisa, mas como uma teia de relações. 
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