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literatura produzida no vi-

zinho Uruguai seria muito 

menos conhecida e difun-

dida no Brasil, apesar da 

fosse o empenho do escri-

tor gaúcho Sergio Faraco. Contista premiado 

e autor de pelo menos duas dezenas de livros, 

Faraco ajudou a trazer para o Brasil, do país vi-

Julián Murguia, Tomás de Mattos, Eduardo 

Galeano, Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, 

Juan Carlos Onetti e outros tantos. Entre todos, 

porém, o de Mario Arregui parece ser aquele do 

qual o contista, assim como o tradutor, mais se 

conhece o livro que reúne a correspondência tro-

cada pelos dois autores entre 1981 e 1985, ano de 

falecimento de Arregui, ra 

(L&PM, 2009), através do qual se pode perceber 

que o contato entre ambos extrapolou em muito 

marcante entre autores fundamentais para a com-

lados da fronteira mais ao sul do Brasil.

Conheci a maioria dos contistas que Faraco já 

traduzira e começava a publicar no Brasil ainda na 

década de 80, embora as primeiras edições de suas 

traduções de Arregui e Morosoli, por exemplo, já 

se encontrassem no mercado livreiro. Logo em se-

guida, foi publicado o livro Para Sempre Uruguai 
(IEL, 1991), editado pelo Instituto Estadual do 

Livro, e que trazia dezenas de contos de autores 

tanto do início daquele século quanto de outros 

mais contemporâneos. A ideia dos organizadores 

(além das traduções de Faraco há outras de Aldyr 

Garcia Schlee) era justamente traçar um longo ca-

por autores consagrados na história literária da-

quele país assim como alguns nomes bem menos 

conhecidos entre os brasileiros.

Nem à primeira vista a proximidade temática 

-

gam, além das bordas opostas da fronteira, de uma 

e processo histórico em tudo semelhante, espe-

do Rio Grande do Sul. A paisagem é o pampa e 

os tipos humanos encontrados em alguns dos 

contos do próprio Faraco, assim como nos dos 

autores por ele traduzidos, têm em comum tanto 

o habitat rural e interiorano quanto seus modos 

de existir, em um tempo histórico mais ou menos 

comum, a saber, o tempo em torno da Segunda 

Guerra Mundial e do posterior a ela, quando o im-

por toda parte, a despeito de modos de vida que 

sobrevivem e adaptam-se paulatinamente, de 

acordo com uma maior ou menor permeabilidade 

sociocultural.

de 45". Trata-se de escritores que atualizaram o 

imaginário narrativo da Banda Oriental que, assim 

como o próprio imaginário literário do Rio Grande 

do Sul, impregnara-se de vultos históricos e he-

roicos, mas também de elementos humanos que 

-

parecessem claramente na literatura, tal o vigor 

-

-

cendo, portanto, de forma muito gradual. Como 

é dito informalmente no Rio Grande do Sul, foi 

preciso primeiro apear o gaúcho do cavalo para 

exclusivamente o campo, embora os personagens 

da literatura ainda frequentassem este meio am-

biente, sobretudo porque os meios econômicos da 

Da mesma forma que na literatura rio-gran-

dense é visível e notório o percurso do gaúcho a 

meio de subsistência rural, principalmente (mas 
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meio do panorama literário uruguaio vertido por 

Faraco pode-se perceber um movimento bastante 

estilos se repitam ou mimetizem, mas evidente-

mente guardam semelhanças culturais e históri-

cas importantes. 

Como se sabe, a história da fronteira do Uruguai 

com o Brasil remete a ocupações violentas, guerras 

e retaliações que duraram muitos e muitos anos 

-

-

ticos consistentes. De certo modo, boa parte dessa 

história e rivalidade está registrada também na 

literatura, em autores clássicos da literatura de lá 

marcado pelo que comumente denomina-se por 

criollismo
qual o gaucho e demais tipos humanos mantêm 

feições que o meio social e os processos históricos 

transformações socioculturais neste ambiente se 

rupturas no imaginário literário e um esforço des-

que o Rio Grande do Sul e o pampa argentino, é 

histórica emblemática e controversa, o gaucho. 

ser a "patria gaucha".

e tanto no background dos autores mais contem-

porâneos que Faraco traduziu como no caso de 

sua própria literatura, há um percurso histórico 

gauchesca de José Hernandez e seu Martin Fierro, 

dos anos 20 e o legado de Simões Lopes Neto. 

Xarqueada, de Pedro Wayne, em Cyro Martins e 

em sua trilogia do gaúcho a pé (Sem Rumo, Porteira 
Fechada e Estrada Nova) e no épico O Tempo e o 
Vento
mais de dois séculos da história do Rio Grande do 

Sul. E também em muitos outros autores que, em 

seu tempo e a seu modo, lotaram as estantes das 

bibliotecas e compuseram capítulos da história 

de uma literatura que, se é possível com algum 

nem dar por encerrada.

45 que tomou para si a tarefa de levar a efeito essa 

-

manter-se alheio a todos os movimentos culturais 

os traduzidos por Faraco que empreenderam essa 

jornada sem, contudo, deixar de lado seus pró-

na paisagem urbana quanto na rural, onde a vida 

jamais cessou, embora muitas vezes espere-se ou 

imagine-se que se mantenha conservada, tanto 

de um processo bastante normal e observável 

também do lado brasileiro da fronteira. Os bons 

livros de história da literatura e estudos compe-

tentes esmiúçam o problema em detalhes, como, 

Sergio Faraco e Eduardo Galeano em Porto Alegre
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por exemplo, no trabalho de Eoná Moro Ribeiro, 

À Sombra 
de Martin Fierro: Sergio Faraco e Mario Arregui, 

que pode ser obtido na internet com facilidade.

Por tudo isso, seja nos contos de Aguirre com-

pilados em Cavalos do Amanhecer, como em A 
Longa Viagem de Prazer, de Morosoli, e em outras 

traduções empreendidas por Faraco, é nítida uma 

perspectiva horizontal ou frontal das persona-

-

enriquecido mais pela narrativa empenhada em 

-

autores, fosse mais importante desvelar o modo 

de vida das pessoas e as nuances de suas trans-

formações históricas do que revigorar as feições 

caricaturais do tipo humano gaúcho, típico em 

ambos os lados da fronteira.

O quanto as traduções dos uruguaios in-

apreender, porque o contato da leitura de um au-

por uma osmose demorada. Além disso, há que se 

considerar outra possibilidade, a de que Faraco 

e narrativa mais elementos na literatura dos vizi-

nhos uruguaios do que na realizada mais proxi-

mamente, tendo em vista que o ambiente típico 

-

mática e que, entre os autores recentes brasileiros, 

nem o ambiente rural e nem mesmo o interiorano 

mas por aparições ocasionais. 

Seja como for, deve-se a este olhar e a este 

-

mente aquela produzida do lado de cá da fronteira, 

a acompanha com interesse, como um processo de 

uma vizinhança beligerante que muito sutilmente 

a história e a literatura trataram de aproximar e 

Faraco colaborou imensamente em desfazer.
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