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Resumo

A Editora Sabiá, em seu percurso editorial nos anos 1960, publicou diversas traduções
de autores estrangeiros, com o intuito de garantir estabilidade financeira, para, poder,
posteriormente,  publicar  autores  nacionais.  Porém,  essas  edições,  encontradas  no
Acervo de Escritores da UFMG, guardam paratextos com particularidades que, aqui,
serão analisadas, de acordo com os preceitos de análise propostos por Gérard Genette.
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1 Introdução

Em 1966,  Rubem Braga  e  Fernando  Sabino  constituiram  uma  nova  casa  editorial,

depois de terem se aventurado no ramo com a Editora do Autor, em 1960. A Editora

Sabiá publicou poesia, ficção, ensaios, de autores brasileiros e estrangeiros. Nos anos

em que  permanceu  ativa,  editou  grandes  autores  como Vinícius  de  Morais,  Clarice

Lispector,  os  próprios  fundadores  da  editora,  Pablo  Neruda,  Murilo  Mendes,  joão

Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, entre outros. 

Segundo afirma Hallewell (2005), a Sabiá aventurou-se pelas traduções visando

uma base financeira para que pudessem promover autores nacionais, publicando obras

modernas da literatura americana, europeia e da américa latina.

Para este artigo, analisou-se os livros de literatura estrangeira traduzidos pela

editora, encontrados no Acervo de Escritores Mineiros da UFMG, importante centro de

pesquisa em arquivos literários, editoriais, de relevância histórica e memorialística. O

recorte do artigo está em analisar os elementos paratextuais dessas edições, o que eles

têm de relevante, quais informações carregam em relação às suas traduções e aos seus

autores.  
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2 Paratextos editoriais

Segundo Genette (2009), sendo paratextos um discurso auxiliar das obras em

que estão inseridos, o material reunido aqui traz uma série de informações a respeito de

uma importante atuação editorial para a cultura brasileira.

Diversos  outros  autores  vêm  trabalhando  com  paratextos  em  seus  artigos,

demonstrando ser um assunto de relevância para os estudos de edição, sob os mesmos

paradigmas de Genette, como é o caso do trabalho apresentado por Maria do Rosário A.

Pereira, no Intercom 20153.

Como foi dito, a Sabiá editou autores estrangeiros para ter fluxo de caixa. Em

relação  à  literatura  latino-americana,  seus  autores  passavam  por  um  processo  de

reconhecimento no Brasil. Não que esses autores fossem completos desconhecidos em

nosso país nessa época, eram lidos diretamente no original; porém, esse tipo de leitura

não  tem  abrangência,  circulação,  não  atingindo  uma  grande  parcela  de  leitores.

Portanto, quando a Sabiá os traduziu e os editou, não eram desconhecidos do público.

Em língua portuguesa,  essas  obras  tiveram grande penetração entre  os  leitores  e  os

escritores brasileiros dessa época.

Seguindo a ótica de Genette (2009), o paratexto tem um aspecto funcional dentro

da obra a que está inserido. Ele, o auxilia, sempre a serviço do texto. Portanto, esses

discursos auxiliatórios contidos nas capas, nas orelhas, nas folhas de guarda, nada mais

são  que  um  sustentáculo  para  o  texto  que  vem  a  seguir.  Um  livro,  sem  eles,

descaracteriza-se  por  completo,  passando  a  ser  um  mero  conjunto  de  páginas

numeradas, costuradas, sem organização alguma. O paratexto acaba por dar uma feição

ao texto, organizando, caracterizando o texto como texto. 

Portanto, as informações contidas nestes paratextos guardam em si informações

que embasam as obras, em relação a diversos níveis, literários e editoriais.

3 Paratextos encontrados

Pesquisando no Acervo de Escritores da UFMG, muitas edições da Sabiá foram

encontradas.  As  traduções  somaram onze  títulos,  entre  literatura  latino-americana  e

ficção científica, em língua inglesa: 
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1. A Casa Verde, de Mario Vargas Llosa.

2. Borges, Nova Antologia Pessoal, de Jorge Luis Borges.

3. Bill, Herói Galáctico, de Harry Harrison.

4. Boquinhas Pintadas, de Manuel Puig.

5. Carne, de Philip José Farmer.

6. Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques.

7. Funerais da Mãe Grande, de Gabriel Garcia Marques.

8. O Enterro do Diabo, de Gabriel Garcia Marques.

9. O Veneno da Madrugada, de Gabriel Garcia Marques.

10. O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick

11. Solaris, de Stanislaw Lem.

Um  livro  não  apenas  é  composto  do  texto  literário,  ele  tem  uma  capa,

contracapa, orelhas, página de rosto, índices, prefácios, notas dos tradutores, biografias,

etc. Esses elementos são parte indissociável do projeto editorial, obedecendo a preceitos

predefinidos dos editores.

Dessa forma, inúmeras perguntas são feitas:

definir um elemento de paratexto consiste em determinar seu lugar (pergunta
onde?), sua data de aparecimento e às vezes de desaparecimento (quando?),
seu modo de existência, verbal ou outro (como?), as características de sua
instância de comunicação, destinador e destinatário (de quem? a quem?) e as
funções que animam sua mensagem:  para fazer o que? (GENETTE, 2009,
pág. 12).

Ora, se os paratextos carregam esses tipos de indagações, a resposta estaria ao

alcance da mão: para apresentar o livro ao mundo, ao público leitor.  Analisar esses

elementos editoriais nada mais é que situar a presença dos livros que os carregam em

seu tempo, em sua época.

3.1 Capas

Conforme  a  pesquisa  atestou,  as  capas  apresentam  um  certo  apelo  gráfico,

motivado por decisões mercadológicas. Importante não deixar de esquecer que esses

autores estavam em franco processo de reconhecimento do Brasil esses anos, motivando

um projeto gráfico de impacto, para chamar a atenção.
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Os responsáveis pelas capas são:

• A Casa Verde, capa de Carybé.

• Borges, Nova Antologia Pessoal, capa de Oswaldo Pires.

• Bill, Herói Galáctico, capa de Marília Rodrigues.

• Boquinhas Pintadas, desenho de J. Carlos.

• Carne, capa de Eugênio Hirsch.

• Cem Anos de Solidão, capa de Carybé.

• Funerais da Mãe Grande,  capa de Carybé.

• O Enterro do Diabo, capa de Carybé.

• O Veneno da Madrugada, capa de Carybé,

• O Homem do Castelo Alto, sem indicação.

• Solaris, capa de Eugênio Hirsch.

Percebe-se  a  repetição  de  alguns  capistas.  Carybé,  renomado  artista  plástico

argentino, posteriormente naturalizado brasileiro, autor de inúmeras capas de livros de

autores  brasileiros  e  estrangeiros,  cujas  características  e  traço  são  reconhecidos  no

mundo  todo.  O  nome  de  Eugênio  Hirsch  aparece  nas  capas  dos  livros  de  ficção

científica, sugerindo um padrão editorial para esse tipo de literatura editada pela Sabiá.

As capas (Fig. 1) indicam uma proposta editorial que visava um impacto visual

para chamar a atenção para esses livros e autores. São poucos os livros, mas já dão uma

pista sobre o projeto gráfico de suas traduções.

3.2 Quarta capa

As quartas capas dos livros de literatura latino-americana apresentam desenhos

dos ilustradores, sem nenhuma inserção de textos sobre os autores ou às obras. Nos três

livros da Coleção Asteroide4, as contracapas mostram textos a respeito dos livros, textos

elogiosos escritos por figuras proeminentes do meio literário e revistas especializadas.

Os livros da Coleção Asteroide possuem muita informação paratextual. Seja na

primeira orelha, na biografia dos autores na página de rosto, na quarta capa. Segundo

Genette (2009) a quarta capa pode conter

4 - Coleção de ficção científica editada pela Sabiá, sob direção de José Sanz.
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Figura 1.  Capas dos livros da Sabiá

Fonte: Acervo de Escritores Mineiros

Citações  da imprensa,  ou outras  apreciações  elogiosas,  sobre  obras
anteriores do mesmo autor, ou mesmo dessa, em caso de reedição, ou
se  o  editor  conseguiu  obtê-las  antes  da  publicação:  é  esta  última
prática  que  o  costume  anglo-americano  designa  com  o  sugestivo
termo  blurb (ou,  mais  ao  pé  da  letra,  promotional  statement),
equivalente  ao  nosso  blá-blá-blá ou  conversa  de  vendedor.
(GENETTE, 2009, p. 29.)

Sendo esse promotional statement um elemento promocional, mas só constante

nos livros de ficção científica, é mais um dado para reforçar a ideia que os paratextos

contidos na Asteroide têm esse perfil. 

No livro de Harry Harrison, o próprio autor escreve o texto, inclusive assinando-

o. No livro de Philip José Farmer, os textos escritos são de diferentes procedências. Um

é de autoria de Roger Zelazny, escritor de ficção científica, e os outros são comentários

de revistas especializadas, Galaxie, Publishers Weekly e Fantasy and Science Fiction. 
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No livro  de Stanislaw Lem,  o texto  da  quarta  capa foi  escrito  pelo escritor,

engenheiro químico e espião franco-polonês Jacques Bergier. Na quarta capa do livro de

Philip K. Dick, três comentários aparecem, mas não de outros autores, mas de outras

publicações especializadas: revistas If, Galaxie e New Worlds. Portanto, as legitimações

vêm da crítica segmentada, especializada, enfatizando ainda mais o caráter promocional

do paratexto de quarta capa.

Os textos contidos nas quartas capas:

BILL, HERÓI GALÁCTICO – HARRY HARRISON

Harry Harrison tem abundantes  conhecimentos  a  transmitir  e o faz
diretamente,  através  de  seus  romances,  obras  maravilhosas  e
insuficientemente  apreciadas  como  “Deathworld”  e  “Planet  of  the
Damned”,  além  do  vitorioso  “Bill,  Herói  Galáctico”.  Neste  se
encontra um veio de compassivo cinismo, como o que aflora às vezes
mas melhores comédias de Hollywood.  Mas suas  histórias não são
canções de ninar. O autor gosta demais de sacudir seus leitores. Jatos
de veneno misturam-se ao fermento. Harry Harrison não escreve como
um  anjo,  mas  como  um  demônio.  Este  é  Harry,  o  Mão-Cheia
Galáctico, e é um puro milagre que tenha conseguido transmitir tanto
de suas qualidades pessoais neste livro.

Harry Harrison

CARNE – PHILIP JOSÉ FARMER

“Philip  José  Farmer  gosta  de  criar  com  absoluta  liberdade,  sem
qualquer limitação imposta pela realidade”

Galaxie

“Philip  José  Farmer  pode  ser  vigoroso,  sombrio,  enfumaçado,
brilhante  e  qualquer  outra  côr  do  espectro emocional.  Êle  tem um
fascinante senso do sagrado e do profano. Tem o talento e a habilidade
necessários  para  utilizar  os  temas  sagrados  que  todo  escritor  deve
utilizar  se quiser arrastar  o leitor  para êsse recanto situado fora do
tempo e do espaço, chamado Imaginação”.

Roger Zelazny 

“Uma surpreendente experiência em Ficção Científica. A Nova Terra,
onde a luxúria é religião e o amor um violento espetáculo público”.

Publishers Weekly

“Maravilhosa, sensual e turbulenta aventura.”
Fantasy and Science Fiction
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SOLARIS – STANISLAW LEM

Há  limites  à  nossa  imaginação,  que  os  personagens  de  Lem  não
podem ultrapassar. E nesses limites residem a pior tragédia e a pior
desgraça  que  possam acontecer.  É  o  que  Stanislaw Lem consegue
descrever  com um rigor  científico integral,  um admirável  senso de
minúcia e um profundo sentimento de piedade. Como é possível tal
falência  da  mente  humana?  Tomemos  um  exemplo  numa  obra
moderna:  “Solaris”.  (…)  É  uma  forma  de  escrever  profundamente
original,  utilizando os  recursos  da  ficção  científica,  mas  com uma
forma de angústia não encontrada até agora na ficção científica e nos
romances comuns.

Jacques Bergier (Admirations/1970)

3.3 Biografias

Nas  edições  estudadas,  todas  possuem  biografias,  elemento  aparentemente

recorrente da Sabiá. Ao verificar os livros da Coleção Asteroide, a biografia dos autores

não está localizada nas orelhas e sim na folha de guarda do livro, dentro do livro, e

ocupando a folha toda. As edições latino-americanas também têm biografias, mas não

com essa magnitude, de página toda. Estão restritas às primeiras orelhas. Se o critério

for tamanho, as biografias dos três autores de ficção científica são mais extensas, mais

marcantes,  como  se  a  intenção  fosse  apresentar  pela  primeira  vez  no  Brasil  esses

autores. 

Figura 2. Biografias dos autores dos livros da Coleção Asteroide

Fonte: Acervo de Escritores Mineiros
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Figura 3. Biografias dos autores dos livros da Coleção Asteroide

Fonte: Acervo de Escritores Mineiros

3.4 Primeira orelha

Ao contrário da segunda orelha, onde há as listas dos próximos lançamentos da

Sabiá, a primeira orelha dos livros revela outro tipo de paratexto. Nelas, há informações

a respeito da narrativa que seguirá, comentários sobre as traduções, e a biografia dos

autores, como foi dito.

Na orelha do livro  Boquinhas Pintadas aparece um comentário a respeito da

tradução do livro, feita por Joel Silveira:

Ao rever a versão para o português que ora apresentamos, o autor fêz
questão  de  manifestar  seu  entusiasmo  pela  tradução,  escrevendo:
“Explêndido trabalho.  O importante  é  que o estilo  e  os  tons  estão
admiràvelmente  conservados.  Felicitações  a  Joel  Silveira.”  (S/N,
primeira orelha, 1970).

Munidos  dessas  informações,  há  a  figura  de  Joel  Silveira  como  tradutor.

Reconhecido jornalista e escritor, a figura do tradutor permanece pouco conhecida do

público. Segundo Ferrari (2012), a partir de 1964, Silveira dedicou-se à tradução de

autores de literatura.  Com as informações obtidas nos paratextos, ele traduziu para a

Editora Sabiá  e  manteve propositadamente certos  traços  do espanhol  em que foram

escritas essas obras.

Traduzir  é  fazer  escolhas,  optar  por  caminhos.  É  preciso  tomar  decisões  em

relação às formas, ao conteúdo, o que manter ou deixar de lado. Uma tradução jamais
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será fidedigna, ela poderá ser próxima, mas nunca igual à língua originária. Como foi

visto nestes paratextos, as opções escolhidas pelo tradutor foram a respeito da máxima

proximidade com a língua espanhola dos autores (e elogiado por isso), nos mostrando as

escolhas elencadas para a tradução.

Como  há essa  discrepância,  o  tratamento  editorial  dado  a  essas  diferentes

literaturas  verifica-se  diferente.  Literatura  “tradicional”  uma  proposta,  literatura  de

ficção científica, outra.

3.5 Recursos comerciais

Em todos os exemplares estudados, exceto a segunda orelha de  Cem Anos de

Solidão, há um expediente comercial utilizado pelos editores, de presença recorrente. Os

paratextos desta parte do livro, no final, mostram uma lista das obras publicadas pela

Sabiá, conectando o leitor com os outros livros da editora, fazendo com que os títulos

circulassem entre os leitores. E na segunda orelha, uma relação dos próximos livros a

serem lançados. Expedientes visando uma circulação de títulos e de autores, nacionais e

estrangeiros.

Figura 3: Listas de livros da Editora Sabiá

Fonte: Acervo de Escritores Mineiros
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4 Os paratextos e as traduções

Como este artigo trata de livros traduzidos, uma pequena discussão a respeito da

teoria da tradução torna-se necessária, para entender a relação entre ambos, como um

ajuda a compreender o outro.

Para começar, listaremos os tradutores dos livros:

• A Casa Verde, tradução de Remy Gorga filho.

• Borges, Nova Antologia Pessoal, tradução de Maria Julieta Graña e Marly de

Oliveira Moreira.

• Bill, Herói Galáctico, tradução de José Sanz.

• Boquinhas Pintadas, tradução de Joel Silveira.

• Carne, tradução de José Sanz.

• Cem Anos de Solidão, tradução de Eliane Zagury.

• Funerais da Mãe Grande, tradução de Édson Braga.

• O Enterro do Diabo, tradução de Joel Silveira.

• O Veneno da Madrugada, tradução de Joel Silveira.

• O Homem do Castelo Alto, tradução de Sylvia Escorel.

• Solaris, tradução de José Sanz.

Percebe-se que as traduções foram feitas por diferentes tradutores, em algum dos

casos, em mais de um livro. José Sanz, além de dirigir a Coleção Asteroide, traduzia os

títulos,  a  que pertencem os livros  Solaris,  O Homem do Castelo Alto  e  Bill,  Herói

Galáctico.

Dentro dos exemplares analisados pertencentes a essa coleção, nos três há as

biografias dos autores. Um expediente adotado para que o público viesse a conhecer os

autores da Coleção.

Benjamin (2008) diz que as línguas não são estranhas umas às outras, sendo a

priori – e abstraindo de todas as ligações históricas – afins naquilo que querem dizer.

Naquilo que querem dizer, aquilo ao que o escritor, no caso, quis dizer, quis buscar.

Muitas pessoas criticam a tradução por ela justamente não poder traduzir a intenção do

artista. Infelizmente, nem todas as pessoas sabem as línguas de onde vieram as obras

literárias: a tradução torna-se inevitável.
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Partiremos da premissa que a tradução é uma ponte entre duas línguas, entre dois

sistemas culturais. O livro traduzido guarda elementos desses sistemas: o sistema de

partida (a língua originária) e o sistema de chegada (a língua a que se traduziu). Sempre

que  uma  tradução  é  feita,  o  tradutor  tem  em  mente  estes  dois  sistemas:  quais  as

diferenças entre eles, quais as semelhanças, quais as pontes que pode construir para unir

essas duas margens. É preciso uma reciprocidade entre ambas, encontrar elementos que

possibilitem esse ponto de contato.

 Segundo a teoria de tradução de Paulo Henriques Britto

Vimos também que a função da tradução é produzir um texto T1, que
substitua um texto T, para que possa ser lido por pessoas que leem o
idioma em que T1 foi escrito, mas não o idioma em que T foi escrito.
Deve haver, pois, uma determinada relação de correspondência entre
T e T1, para que a leitura de T1 possa ser considerada, até certo ponto e
em muitas situações, como correspondendo a uma leitura de T, de tal
modo que o leitor de T1 possa dizer, sem faltar com a verdade, que leu
T.  (BRITTO, 2012, p. 59).

Assim  sendo,  há  dois  paratextos  –  notas  dos  tradutores  –  dentre  os  livros

pesquisados, que revelam informações a respeito das traduções. Dos livros  Boquinhas

Pintadas, de Manuel Puig e O Enterro do Diabo, de Gabriel Garcia Marques.

Nota do tradutor – Boquinhas Pintadas:

“O AUTOR chama seu romance de folhetim, e o divide em “Primeira
Entrega”, “Segunda Entrega”, etc. Cada um dêsses Fascículos (como
preferimos traduzir) tem como dístico um trecho de letra de tango ou
bolero, que resolvemos deixar na língua original. O mesmo fizemos
com letras de canções inseridas no texto. A linguagem de Juan Carlos,
em seu diário, é cheia de erros de ortografia e expressões do lunfardo,
a  gíria  portenha,  mas  decidimos  não  procurar  equivalências  em
português. (SILVEIRA, 1970, s/n.)

Nota do tradutor – O Enterro do Diabo:

O título  original  do  livro  é  La  Hojarasca –  literalmente,  a
folharada – no sentido  que o Autor explica em sua nota-prefácio. Ali,
e também em dois capítulos,  em que aparece em grifo,  preferimos
deixar a palavra em espanhol.

Quanto  ao  título  em  português,  achamos  que  O  Entêrro  do
Diabo é expressivo e adequado. (SILVEIRA, s/n, 1970).
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Em suas notas, o tradutor, Joel Silveira, diz a respeito das escolhas que fez em

relação à essas duas traduções. Na primeira nota, nos fala que optou por manter certos

traços característicos do texto, como expressões vinda do lunfardo (gíria argentina e

uruguaia,  oriunda  dos  imigrantes  italianos).  Isso  nos  indica  que  o  autor  usou  uma

linguagem  mais  informal,  que  retratasse  determinadas  classes  sociais.  Essa

característica foi intencionalmente mantida na tradução, para que o livro permanecesse

o mais próximo possível da língua original.

Um expediente  parecido  o tradutor  usou no outro  livro,  de  Garcia  Marques.

Expediente esse de manter palavras em espanhol. O título, esse, foi alterado, por ser

expressivo e adequado, O Enterro do Diabo, ao invés de A Folharada. Porém, o nome

em espanhol  foi  mantido  em grifo,  para  justamente  manter  esses  traços  do  idioma

espanhol. Ou seja, houve a tradução, mas não por inteiro, optando-se por manter certos

termos, certas cores, na língua de chegada, o português.

5 Considerações finais

Depois de brevemente analisar os referidos paratextos, alguns recursos utilizados

pela Editora Sabiá começam a ser delimitados. Como este artigo analisou os livros de

autores estrangeiros, o estudo desse material revelou algumas informações relevantes

dessas edições.

O paratexto, sendo um recurso auxiliar do texto, apresenta, organiza, determina

o aparecimento da edição. Dentro de seu caráter funcional, o paratexto pode revelar

informações  que  porventura  ajudarão  a  entender  os  processos  editoriais  de  uma

determinada editora, a Sabiá, no caso. 

Muitas  das  informações  contidas  nos  paratextos  revelaram  informações  a

respeito  dos  recursos  tradutórios  utilizados  pelos  tradutores,  quem  foram  esses

tradutores (sendo, inclusive, pessoas de renome no meio literário brasileiro). Munidos

desses dados paratextuais, revelaram-se paradigmas editoriais (as capas, os ilustradores

escolhidos (artistas de renome internacional) a presença de biografias nas edições, listas

dos  já  editados  livros  e  dos  próximos  lançamentos,  quartas  capas  com comentários

visando um apelo comercial), que permearam essas edições, revelando os detalhes do

trabalho de uma editora que marcou época do Brasil.
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Este artigo procurou analisar os paratextos dos livros de literatura estrangeira

editados pela Sabiá recolhidos no Acervo de Escritores Mineiros da UFMG. Apesar de

ser  uma  breve  análise,  é  interessante  perceber  os  procedimentos  que  cercaram  os

processos  editoriais  de  uma  editora  ainda  tão  pouco  estudada,  que  teve  papel

fundamental para a literatura nacional, seja por publicar livros de importantes autores

brasileiros quanto em lançar autores estrangeiros no nosso país.
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