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Para surpresa de qualquer
maranhense interessado
na vida cultural do estado
e do país, foram publica-

dos pela editora da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp),
em 2008, dois livros no mínimo curi-
osos: Bucólicas e Eneida Brasileira –
Tradução Poética da Epopeia de Pú-
blio Virgílio Maro. Este último título a
alguns leitores já deve denunciar
tudo: trata-se de duas versões para o
português do poeta latino Públio Vir-
gílio Maro levadas a bom cabo pelo
tradutor maranhense Manuel Odo-
rico Mendes (1799-1864). Tal publi-
cação da Eneida comemorou os 150
anos da primeira edição do Virgílio
Brasileiro, editado por Odorico quan-
do vivia em Paris, já afastado da im-
prensa e política brasileiras. Desde a
publicação, sua obra tradutória pio-
neira seria ora execrada, ora exalta-
da. Porém se manteria sempre à meia
luz, recebendo a atenção de uns
poucos. Mas, a depender de um gru-
po de pesquisadores da UNICAMP,
a obra de Odorico não mais retornará
ao infeliz desconhecimento.

Há cerca de uma década, sob
coordenação de Paulo Vasconcellos
– dos seus 49 anos, completa 20 leci-
onando na Unicamp –, o Grupo de
Trabalho Odorico Mendes deu início
a um projeto sistemático de anota-
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ção, comentário e publicação das tra-
duções de Virgílio realizadas por Odo-
rico Mendes. Os professores e alunos
de pós-graduação que formam o gru-
po também divulgam as traduções
em congressos, palestras e mesas-
redondas, bem como na internet
(www.unicamp.br/iel/projetos/
OdoricoMendes). Neste e no próximo
ano, o Grupo de Trabalho Odorico
Mendes se dedicará a preparar uma
edição da tradução feita por Odorico
das Geórgicas, de modo que, vindo a
se somar às recentes publicações das
Bucólicas e da Eneida, ao “corpus odo-
ricano” reste, finalmente, as devidas
apreciação e publicização que lhe
cabem, haja vista ainda a primorosa
qualidade gráfica dos volumes.

Destino incomum
A Odorico Mendes pode-se atri-

buir destino incomum na literatura
brasileira. Ludovicense, ainda jovem
(em 1816), cumpriu o trajeto ordiná-
rio dos jovens abastados de então:
foi para Coimbra. Lá, fez-se amigo de
Almeida Garret, estudou língua gre-
ga, concluiu os cursos regulares de
Filosofia Racional e Moral e de Filoso-
fia Natural – e, inevitavelmente, pôs-
se a ler Voltaire e Rousseau, autores
iluministas então muito em voga tan-
to em razão da Revolução Francesa,
quanto por querelas políticas portu-
guesas, como a Revolução do Porto.

Aos 25 anos, retorna ao Brasil por
conta da morte do pai. Aqui, em ra-

zão da recém decla-
rada Independên-
cia (corria ano de
1824) e de suas leituras
francófilas, empenhou-
se em forte campanha re-
publicana, a ponto mesmo
de lançar-se na política e ocu-
par o cargo de deputado da pri-
meira Assembleia Legislativa da
história brasileira. Especula-se que
sua mudança para o Rio de Janeiro
ocorrera por volta de 1830. Na capital
e em São Paulo, faz também carreira
de jornalista nos periódicos Jornal do
Comércio, O Verdadeiro Liberal, Clu-
be Aurora, Farol Paulistano, entre ou-
tros, enquanto traduz Mérope e Tan-
credo, de Voltaire.

Chegou a encetar carreira de po-
eta, publicando alguns versos até vis-
tosos, como os de Hino à Tarde, mas
logo notou que sua erudição deveria
ser aplicada em outros esforços. “Não
possuindo o engenho indispensável
para empreender uma obra original,
ao menos de segunda ordem, persu-
adi-me, todavia, de que o estudo da
língua e a frequente lição da poesia
me habilitavam para verter em por-
tuguês a epopeia mais do meu gos-
to”, escreveu certa feita Odorico. As-
sim, em 1847, encerradas as suas ati-
vidades políticas, mudou-se para
Paris, onde concluiu seu projeto de
verter para o português todo o Virgí-
lio (Bucólicas, Geórgicas, Eneida) e
todo o Homero (Ilíada, Odisseia).

PAULO VASCONCELLOS
Abaixo, seguem trechos de entrevista com o professor Pau-

lo Vasconcellos, hoje o maior responsável pela divulgação
da obra tradutória de Odorico Mendes. Ele comenta alguns

procedimentos peculiares à empreitada do tradutor
maranhense, recorda seus contatos pessoais com Sebastião

Moreira Duarte e Jomar Moraes, e, ainda, lamenta o hiato
intelectual entre o Maranhão e o sudeste do país, referindo-

se à “preciosidade” da história maranhense.

Como percebe Sebastião Mo-
reira Duarte na apresentação da
última edição que as obras do tra-
dutor ganharam no Maranhão
(Virgílio Brasileiro, 1995, EDUF-
MA, 2v.), no ambiente nacionalis-
ta do romantismo de então, era
Odorico um liberal cego de repu-
blicanismo, porém visto como
“classicizante”. Enquanto os poe-
tas se esbaforiam em fazer a épica
da nação brasileira, o tradutor ma-
ranhense se empenhava em ele-
var a expressividade da língua
portuguesa até alturas jamais
previstas com sua versão dos clás-
sicos de Virgílio e Homero, deslo-
cando, assim, Brasil, Maranhão e
São Luís para dentro do grande
diálogo da cultura ocidental.

Sobre a pecha de “arcaico” e
“classicizante” imputada a Odori-
co, o professor Paulo Vasconcellos
comenta: “Odorico assumiu que
sua tarefa de tradutor era criar tex-
tos poéticos a partir dos originais.
Parece óbvio que esses textos po-
éticos, em vista das intenções do
tradutor (recriar poeticamente
originais mantendo compostos
poéticos, ordem das palavras ex-
pressivas etc.), produziria um tex-
to classicizante”. E exemplifica: “É
comum que Odorico recorra a Ca-
mões quando, ao traduzir a Enei-
da, lembra de versos camonianos
que imitaram em português aque-
le mesmo trecho que ele está tra-
duzindo”. Portanto, o projeto de
Odorico Mendes, mais ambicioso
que o de seus pares, é legado pe-
rene. E só há pouco se percebeu
tal fato.

Sua grandeza demoraria um
século para começar a ser reconhe-
cida, quando então o maranhen-
se foi apontado pelo poeta, tradu-
tor e ensaísta Haroldo de Campos
como patrono da “transcriação” –
ou tradução criativa – no Brasil: o
primeiro a buscar instaurar o mes-
mo “ambiente lingüístico e poéti-
co” na língua de chegada (o portu-
guês) que há nas de saída (grego e
latim), mesmo que para tanto ne-
cessite utilizar-se de neologismos,
construções sintáticas abstrusas e
improváveis “brasilidades”, por
exemplo. Proximamente a tal pe-
ríodo, Antonio Medina Rodrigues,
respeitado professor de grego da
Universidade de São Paulo (USP),
dedicava-lhe teses de mestrado e
doutorado, com entusiasmo ta-
manho que, depois, chegou a or-
ganizar e prefaciar uma edição da
Odisseia de Odorico (a 3º edição,

pela Edusp, de 2000, está esgota-
da). No Maranhão, o mérito maior
na divulgação das traduções lati-
nas de Odorico coube a Sebastião
Moreira Duarte, que, à edição su-
pracitada, anexou um muito útil
Guia de Nomes referidos no volu-
me, bem como organizou as notas
de Odorico e inseriu outras de pró-
prio punho.

Fato curioso da biografia de
Odorico é que foi durante visita a
Londres, após uma estadia na Itá-
lia, onde conheceu o túmulo de
Virgílio (em Pausilipo), que veio a
falecer. E morreu, sugestivamen-
te, dentro dum vagão de trem,
antes de alcançar seu destino, de
parada cardíaca. Talvez agora,
com os estudos do Grupo de Tra-
balho Odorico Mendes, pelo me-
nos seu Virgílio e seu Homero che-
guem ao ponto final: a compreen-
são do leitor.

Um projeto para os pósteros

SERVIÇO

Título: “Bucólicas”
Autor: Virgílio, traduzido por Odori-
co Mendes
Edição: UNICAMP/Ateliê Editorial/
FAPESP
Preço Médio: R$ 60

Título: “Eneida Brasileira”
Autor: Virgílio, traduzido por Odori-
co Mendes
Edição: UNICAMP/FAPESP
Preço Médio: R$ 70

A ARTE DE ODORICO
“Pelo que se vê das notas e da própria tradução, Odo-

rico pretende escrever poesia, não reproduzir o sentido
básico do texto de forma prosaica; assim, lê atenta-
mente os originais, percebendo efeitos de som, rit-
mo, da construção das frases, que ele procura re-
criar em português. Há elementos das línguas
antigas difíceis de reproduzir (alguém diria im-
possíveis), como o fato de que cada sílaba tem
uma certa duração, sendo longas ou breves; o
poeta joga com isso: por exemplo, uma suces-
são de longas cria um ritmo solene, vagaroso,
que o poeta pode utilizar para apoiar um sen-
tido qualquer. Num belíssimo verso da Eneida,
Virgílio lança mão desse recurso quando trata
do cair lento da noite sobre a cidade de Tróia: a
sombra vai aos poucos envolvendo a cidade.
Odorico percebe esse ritmo singular e o reproduz
a sua maneira, criando um verso todo regular em portugu-
ês, feito de átonas e tônicas, com uma sonoridade apoiada
em nasais e bilabiais (“e embuça em basta sombra a terra e
o pólo”, isto é, “e envolve com sua sombra vasta a terra e o
céu”). Bastar ler atentamente para perceber o ritmo todo
regular e majestoso desse verso odoricano, criado por ins-
piração do original. Ou seja, Odorico desafia o que parecia
impossível e tenta recriar em português as singularidades
poéticas do original. Nas notas, ele critica muitas vezes o
prosaísmo de certas traduções que  consultou; aliás, o títu-
lo de sua tradução da Eneida diz tudo: “Eneida Brasileira
ou tradução poética...”: é uma apropriação de um tradutor
brasileiro que faz recriação poética. O exame das notas só
comprova o que o título já indicava.”

CONTATOS
MARANHENSES

“Conheci Sebastião Moreira Duarte (assim como o
grande pesquisador da história maranhense Jomar Mo-

GRUPO DE PESQUISADORES DA OBRA DE ODORICO

raes) em uma viagem ao Maranhão: além dos méritos
de estudioso, Sebastião Moreira é uma pessoa formidá-
vel, muito hospitaleira e cordial. Mas, depois disso, o
contato se interrompeu. Infelizmente, a distância faz
com que nós do Sudeste pouco contato (e mesmo notícia)
tenhamos do Maranhão. Nós, da UNICAMP, não ficamos
sabendo, por exemplo, da visita que Maurice Druon,
descendente de Odorico, fez a São Luís quando da cele-
bração dos 200 anos do nascimento de Odorico Mendes
[em 1999]. Foi uma pena: teria sido para nós inesquecí-
vel participar das comemorações e conhecer Druon, se
possível. Tentei, por outro lado, contatar José Sarney,
cuja família tem manuscritos de Odorico: foram deze-
nas de cartas jamais respondidas. É uma pena: vocês do
Maranhão têm uma preciosidade em sua história, que
nós aqui, de uma cidade do interior de São Paulo, reve-
renciamos – e, no entanto, praticamente não nos con-
tatamos. Eu já pensei em constituir um grupo de pesqui-
sa para resgatar a biografia de Odorico Mendes, pes-
quisando tudo o que for possível a respeito em várias
partes do Brasil, mas sequer sei se já não há gente aí
que tenha trabalhado ou esteja trabalhando nisso.”


