
1 
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O português Frederico Lourenço traduziu a Ilíada e a Odisséia, e as adaptou para jovens em prosa, versão 

legível, contudo, por gente de quaisquer idades.1 

 O texto publicado no Brasil (pela editora Claro Enigma; São Paulo, 2016) sofreu intervenções que 

descaracterizaram a tradução, tal como Frederico Lourenço a produziu. Substituiram-se as segundas 

pessoas (tu e vós) por você e vocês; inocorre qualquer mesóclise (presente no original); há substituições 

lexicais (como planear por planejar, escusado por desnecessário), alterações de pontuação e de construção 

frasal, para mais de certa loqüela típica do brasileiro, porém desusada pelos portugueses. 

 O que se lê no Brasil não corresponde, fielmente, à redação de Frederico Lourenço, aliás alheio às 

modificações, por que a editora é a responsável exclusiva. 

 As segundas pessoas, a mesóclise, os vocábulos, os advérbios de modo, existem para serem usados. 

São usáveis e corretos; pertencem à língua portuguesa e não exclusivamente a Portugal; é legítimo qualquer 

brasileiro servir-se deles. 

 Adaptou-se o texto ao público brasileiro, a fim de torná-lo (mais) compreensível por ele, máxime 

(supostamente) pelos jovens2; pretende-se que as pessoas leiam; almeja-se atrair o leitor, ao invés de o 

repelir; acomodou-se texto redigido para público português, ao leitor brasileiro, em face das peculiaridades 

idiomáticas deste em relação àquele; importam resultados financeiros positivos, na venda dos 

exemplare. Compreendo tudo isto. Não compreendo que se suprimam as segundas pessoas e a mesóclise; 

alterem-se frases, palavras e pontuação; ainda menos compreendo que a tal se proceda clandestinamente 

(em face do leitor), sem informação, no próprio livro, de se haver adulterado a versão original. 

 É mediante a leitura que se aprende o que se lê e o idioma; é pela leitura de textos como o original 

de Frederico Lourenço que os jovens e o mais público brasileiro encontrariam recursos do idioma de que 

andam deslembrados e que lhes seria enriquecedor deparar na literatura. Aliás, lê-se literatura de qualidade 

também como forma por excelência (porque altamente pedagógica) de se freqüentar a norma culta do 

idioma, de familiarizar-se com o seu uso e, por conseguinte, de elevar-se, o leitor, do seu conhecimento 

medíocre (se o for) ou corriqueiro, para as formas superiores do idioma e para as diferentes plásticas da 

expressão, em que consiste o estilo de cada autor. 

 Mesóclise, segundas pessoas, advérbios de modo, certa fraseologia, certos vocábulos e certo estilo, 

não constituem lusitanismos, porém recursos do idioma, que é enriquecedor encontrar em uso, conhecer e 

aprender (se o leitor os ignorava) ou deles relembrar-se (caso deles o leitor andasse desmemoriado). 

 

 Se circulam mais em Portugal, é porque lá ensina-se melhor o idioma, usa-se o que se aprendeu e 

zela-se pela qualidade do emprego do vernáculo, comparativamente mais do que no Brasil. 

                                                             
1 Também as traduziu em verso. 
2 As versões “juvenis” são legíveis por jovens e por leitores de idades quaisquer, bem como as versões (do próprio Frederico 
Lourenço) em verso. Inexiste relação entre jovens e prosa, entre não jovens e verso; existe relação entre quem prefere o texto em 
prosa ou por ele se interessa e o lê, e entre quem se interessa pelo texto em verso ou o prefere e o lê, independentemente de idade. 
Por isto, melhor seria qualificar a versão “para jovens” de versão em prosa. Se se curou de estratagema publicitário, voltado a 
cooptar leitores juvenis, ele talvez haja atuado contrapoducentemente em relação aos demais que, se não afugentou, absteve-se de 
atrair, ao mesmo tempo em que não é de se supor que o público pós-juvenil opte pela versão poética; ao contrário. Se o complemento 
“para jovens” deveu-se ao sincero intuito do autor, que terá feito questão de externizá-lo (como também ocorre na versão 
portuguesa), queda ele registrado nas capas da versão em prosa da Ilíada e da Odisséia, com a desvantagem de captação de 

interessados, como apontei na frase precedente. 
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 Não há “idioma brasileiro”; há o idioma português, com peculiaridades de uso em Portugal e no 

Brasil (para ater-me a estes países lusófonos), que não chegam a distingui-los nem a tornar necessárias nem 

recomendáveis adaptações como as que se praticou. 

 As peculiaridades do português redigido em Portugal e as diferenças do seu uso, lá, são 

compreensíveis pelos brasileiros: prova-o o êxito, no Brasil, das obras de Saramago (no presente) e (desde 

o passado) das de Eça de Queiroz; prova-o a imigração de brasileiros para Portugal, nos últimos vinte anos; 

provam-no os oitenta mil imigrantes brasileiros em Portugal, presentes lá, em 2017. 

 Lamento as modificações que a editora Claro Enigma perpetrou. Publicasse, no Brasil, o texto 

original: no máximo, o leitor estranharia (estranhar difere de tresler) o “tu”, o “vós”, a mesóclise, porventura 

alguma colocação pronomial, estranhamento que rapidamente desvanecer-se-ia; os lusitanismos seriam 

facilmente esclarecíveis por notas de rodapé, cuja função consiste (também) precisamente em dilucidar o 

significado de termos virtualmente problemáticos. Qualquer edição de livro, nacional ou estrangeiro, em 

vernáculo ou vertido, minimamente séria, intelectualmente rigorosa e lingüisticamente zelosa, mantém o 

texto original e lhe glosa, quando necessário, os termos obscuros para o leitor.  

 Era imperioso que a editora Claro Enigma mantivesse o texto na sua versão original e lhe adisse, 

para o público brasileiro, notas de rodapé, relativas aos lusitanismos. Quanto a vocábulos que o leitor 

(qualquer leitor) desconhece (em qualquer livro), consultasse um dicionário, obviamente. 

  Alguns leitores, possivelmente, ao invés de lhes causar espécie as segundas pessoas, a mesóclise, 

os advérbios de modo, a fraseologia portuguesa e o estilo de Frederico Lourenço, deleitar-se-iam com a 

descoberta deles e ou com a experiência do contacto com eles, que virtualmente concorreria para lhes 

aprimorar a destreza no idioma e aguçar-lhes a percepção dos seus recursos. Nisto, também, radica a virtude 

da leitura: em transcender-se, mercê de diferentes autores e estilos, o vocabulário, a fraseologia, o emprego 

dos recursos de expressão, em suma, a loqüela a que se acha circunscrito o leitor. 

 As adaptações privaram os brasileiros da experiência da transcendência; ao contrário, elas mantêm-

nos no padrão idiomático brasileiro que eles, assim, não transcendem: a “nacionalização” propiciou ao 

leitor brasileiro mais do mesmo (para valer-me de lugar-comum português, já com algum curso no Brasil), 

ao invés do diverso e instigante (evidentemente, refiro-me às partes afetadas e não à totalidade do texto).  

 As adulterações constituem desserviço, em relação à parcela do público que se comprazeria com o 

texto original e aos leitores, em geral: elas privaram os brasileiros de contactar com formas e recursos 

existentes no seu idioma, usáveis (e usadas em Portugal), que todo brasileiro deveria conhecer e de que 

pode servir-se. Livro esmeradamente redatado ou traduzido é instrumento de educação: a edição 

abrasileirada subtraiu-se desta egrégia função, na medida em que mediocrizou o texto, sobre haver 

desfigurado (em parte) a estética literária de Frederico Lourenço, ou seja, o componente idiossincrático que 

lhe individualiza o estilo. Em dadas passagens, o que se lê não corresponde ao texto e á plástica de Frederico 

Lourenço, porém ao texto dele deturpado.  

 Seria objetável alegar-se atenderem, as modificações, à realidade do (jovem) brasileiro, já desafeito 

a formulações “arcaicas”, “passadistas”, “lusitanas”, como “Tu fazes”, “Vós sois”, “Dar-lhe-ei”: porque 

desusadas, foram suprimidas, o que redunda em círculo vicioso: não se usaram porque não se usa; não se 

usa também porque não as usam os autores. Usassem-nas os autores: ainda que, por leitura dos seus livros, 

os leitores não as usem, pelo menos capacitar-se-ão, por hábito, a compreender melhor os que as usem e as 

usam. 

 Ainda que o brasileiro as desuse ou as use escassamente, elas existem no vernáculo, constituem 

ponto de ensino nas escolas e Frederico Lourenço utilizou-as: é o quanto basta para deverem ser 

conservadas intactas, bem assim a fraseologia dele. Eis porque a versão original serve, ótima e 

pedagogicamente, como leitura, nas disciplinas de Língua Portuguesa e ou de Literatura, no ensino médio.  

 A presença, no texto, das segundas pessoas, da mesóclise, de certa forma, lusitana, de construir e 

do estilo de Frederico Lourenço, não constituem óbices à sua leitura e compreensão por leitores brasileiros. 
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Intrinsecamente, nada no texto justificava-lhe as intervenções; justifica-a, porém, certo ideário, de fundo 

marxista (e nacionalista-lusófobo ?): suspeito de que o abastardamento da tradução de Frederico Lourenço 

filie-se ao entendimento propagado pelo já célebre (e, quanto a mim, funesto) livro “Preconceito 

Lingüístico” (de Marcos Bagno), de (a) haver pronunciadíssima diversidade entre os modos português e 

brasileiro de empregar o idioma e (b) de deverem, os brasileiros, proclamar a sua independência lingüística 

em relação a Portugal e à gramática tradicional. 

 Êxito de vendagem, nas suas mais de 50 edições; adotado, debatido e lido nos cursos superiores e 

não só, há três lustros, “Preconceito Lingüístico” terá sido o inspirador da malsinada adaptação, como 

afirmação de brasilidade lingüística, como realização de independência idiomática, como recusa da 

gramática tradicional, presente na plástica literária de Frederico Lourenço que, assim, representava, por 

excelência, o objeto do nacionalismo lingüístico.   

 Se assim não foi, se inexiste relação de causa e efeito entre as doutrinas de Marcos Bagno e a 

adaptação, se esta não constitui produto daquelas, mesmo assim foi escusada (para servir-me de voz que a 

adaptação expurgou e que substituiu pelo termo desnecessário) como iniciativa e desastrada como 

execução, pois desfigurou o estilo de Frederico Lourenço, empobreceu-lhe a forma, subtraiu dos leitores a 

possibilidade de toparem com certas riquezas do idioma.  

 Com que legitimidade, com que direito, com que autoridade uma editora manipula o estilo de um 

autor, rebaixa o uso dos recursos do vernáculo e priva o leitor de contactar com a plástica genuína do 

primeiro e com a riqueza do segundo ? 

 Trata-se (sei-o), de adaptação de Homero para o português e não de criação original de Frederico 

Lourenço. Pode-se traduzir à portuguesa, à brasileira, à francesa, em coloquial, em culto: essencial é a 

fidelidade da versão ao original (no caso, Homero), ressalva até com que as adulterações não se 

legitimam. Foram dispensáveis e são censuráveis. Adaptação de Homero por Frederico Lourenço, é texto 

de Frederico Lourenço que importa respeitar. 

 Ao grande público, interessado em ler o livro, provavelmente pouco se lhe dão as deturpações no 

texto: interessa-lhe aceder à narrativa de Homero ao invés de apoquentar-se com variantes lingüísticas ou 

com o desdém por certas riquezas do idioma. Se o leitor brasileiro lê e compreende, a edição cumpre a sua 

finalidade; cumpriria melhor se mantivesse o nível de qualidade peculiar do texto original e, intacta, a 

loqüela de Frederico Lourenço. Cumpri-la-ia cabalmente se mantivesse, intocado, o original, a que 

adicionasse, em nota, esclarecimento da acepção dos ocasionais lusitanismos: é como deveria ter procedido 

e é o que ruputo óbvio. 

 É moralmente expectável e exigível constasse, na página de informações editoriais, cuidar-se do 

texto de Frederico Lourenço modificado ou adaptado ao público brasileiro ou de versão abrasileirada do 

original e não, genuinamente, do próprio: seria manifestação de respeito pelo leitor e de honestidade 

editorial. Do respeito, ela se isentou; da honestidade, desdenhou.  

 Ela atuou com desonestidade editorial, por sonegar informação decisiva em relação ao que o 

comprador do livro adquire e ao que o seu leitor lê. Tal sonegação também induz em erro o leitor que, 

inadvertido, toma por lídima literatura portuguesa e obra de Frederico Lourenço o que não o é nas passagens 

espúrias. 

 Por descuido, a edição brasileira poupou do expurgo o lusitanismo “contributo” (sinônimo de 

contribuição). 

 A reproduzir-se a iniciativa, temo por que sobrevenham versões abrasileiradas de Camões, 

Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, Camilo Castello Branco. Afinal, a lógica é a mesma. Se, a contrapelo, 

em Portugal, se lusitanizassem autores brasileiros, a exemplo de José de Alencar, Joaquim Manoel de 

Macedo, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Carlos Drummond de Andrade, Caetano 

Veloso, Tom Jobim, Paulo Leminski, Paulo Freire, Márcia Tilburi, Olavo de Carvalho, etc., o erro seria o 
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mesmo, o caráter espúrio do texto seria equivalente, o ludíbrio seria análogo, com a diferença da 

nacionalidade dos autores deturpados. 

 Assim se rebaixa a cultura de um povo (o brasileiro); assim se convém com o seu estado rebaixado 

de domínio idiomático. Assim se priva a juventude brasileira (destinatária nominal do livro) de aceder, 

genuinamente, à literatura de plástica portuguesa e ao verdadeiro estilo de um autor; de transcender o seu 

nível mormente raso de conhecimento e de uso idiomáticos, já tristemente típico das gerações brasileiras 

juvenis; de se deparar com o uso duplamente exemplar de certos recursos do vernáculo, no sentido de 

modelarmente correto e no de servir como estímulo para o seu uso. 

 Admito, como alterações legítimas, as de acentuação e de ortografia, à luz da reforma ortográfica, 

que introduziu discrepâncias em escassos vocábulos, entre Portugal e Brasil. 

 Oxalá não se perpetre atentado quejando nas obras de Antonio M. Hespanha (historiador do 

Direito), José Rodrigues dos Santos, Miguel Esteves Cardoso, Valter Hugo Mãe e outros, se é que já não 

se perpetrou (suspeito de que sim). Descreio que, em Portugal, se praticasse com autores brasileiros o que 

certos brasileiros praticaram com a Ilíada e com a Odisséia (para jovens), de Frederico Lourenço. 

 Corrija, a editora Claro Enigma, o mal que praticou: suste a publicação da versão espúria e 

introduza a original; ao menos, publique também esta. Remende, a editora Claro Enigma, a desonestidade 

(por omissão) que pratica: introduza (na página 6) a informação de ser abrasileirada a versão que o é. Evite, 

a editora Claro Enigma, a repetição desta violência. Adotem, todas as editoras brasileiras, por princípio 

editorial o de reproduzir, intocados, os textos portugueses e inserir-lhes, em nota de rodapé, glosa de 

acepção: somente assim concebo que se publique, honestamente, literatura portuguesa no Brasil. 

 Cotejada a versão original de ambos livros, com a abrasileirada, e dado que se destinam a jovens, 

conclui-se, indisfarçavelmente, em favor da juventude portuguesa, mais afeita ao seu idioma do que a 

brasileira. Melhor sabedor do nosso comum idioma, o jovem português é capaz de perceber o (fácil) texto 

da adaptação de Frederico Lourenço; menos sabedor do nosso comum idioma, o jovem brasileiro mantém-

se na sua limitada percepção idiomática, por conta, também, de abastardamentos como os que se impingiu 

às belas produções de Frederico Lorenço. 

 No posfácio da Odisséia, exprimiu Frederico Lourenço: “No português utilizado, procurei a 

simplicidade, mas achei anti-pedagógico infantilizar o vocabulário e as estruturas frásicas. Penso que é 

dever de todos nós estimular nos mais jovens o gosto e a competência lingüística na língua portuguesa”. O 

abrasileiramento infantilizou o vocabulário, na medida em que as substituições vocabulares privaram os 

leitores de acrescerem o seu léxico, bem como a construção frásica (pela supressão das segundas pessoas, 

da mesóclise, dos pronomes contraídos, da forma contrata, a que o jovem português mediano acha-se 

habituado), demonstração irrecusável do desnível no domínio dos recursos idiomáticos, entre a juventude 

portuguesa e a brasileira, em que o simples para o jovem português não se afigura tal para os seus 

homólogos. O que para o jovem português é simples, é desconhecido e desusado pela maioria dos jovens 

brasileiros. E assim mais se mantém o jovem brasileiro sub-competente no vernáculo e mais se afirma a 

sua inferioridade, quando cotejado com os portugueses. 

 Adquira os livros nas suas versões genuínas, pela wook.pt. 

 Em tempo: o livro S.P.Q.R. (história de Roma), de Mary Beard foi publicado em Portugal e no 

Brasil, em traduções distintas.  
 


