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〈論　　文〉
A obra “Inocência” e a introdução da 

literatura brasileira na Era Meiji do Japão

Ryo KUBOHIRA
＊

Introdução

No Japão, de modo geral, as percepções da literatura brasileira são mais raras quando 

comparadas com a literatura hispano-americana, e ainda muito mais sutil que a literatura 

europeia. Nesta direção, o brasilianista japonês Tadokoro Kiyokatsu apontou que isso 

poderia ser um reflexo direto da “inclinação europeia dos intelectuais e homens de letras 

japoneses” e da “falta de tradutores qualificados” em português. Além disso, existem 

outros fatores pertinentes, tais como a “falta de publicidade entre o público em geral” e um 

“mercado editorial em retração”. Infelizmente, essa situação parece quase inalterada, ao 

menos, até esta última década (Tadokoro 2008:49-50).

Todavia, isso não significa que a literatura brasileira não tenha sido introduzida de 

forma alguma no Japão. Embora haja um sentimento de preferência por parte dos 

tradutores, centenas de obras brasileiras, incluindo poemas e contos, já foram traduzidas 

para o japonês. Apesar disso, a maior par te das traduções dizem respeito a obras 

要　　旨
1908年に第一回ブラジル日本移民が移民船「笠戸丸」でブラジルに渡った当時、日
本人はまだブラジルについてほとんど何も知らなかったと言っても過言ではない。しか
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produzidas após 1970, deixando lacunas literárias e historiográficas até a década de 1960.

Segundo as informações da Embaixada do Brasil em Tóquio, na década de 1960, por 

exemplo, havia apenas três obras traduzidas: “Quarto de Despejo: Diário de uma favelada”, 
de Carolina Maria de Jesus (1962); “A Causa Secreta”, de Machado de Assis (1963, conto); 

e “O Cavaleiro da Esperança: Vida de Luís Carlos Prestes”, de Jorge Amado (1967). No 

entanto, nos anos 50, nenhuma obra foi traduzida.

Durante os anos 40, a obra “Seleção de Obras Representativas da Literatura Brasileira 

Contemporânea” (『現代ブラジル文學代表作選』, tradução nossa) foi publicada em 1941 

por Horiguchi Daigaku, poeta e especialista em literatura francesa. Embora esta seja uma 

retradução do francês, é considerada a primeira seleção em tradução da literatura brasileira 

no Japão. Entretanto, não é exagero dizer que as obras antes deste livro, das quais 

trataremos nesta pesquisa, não foram sequer reconhecidas até o presente.

Tendo isso em mente, a presente pesquisa irá problematizar a introdução da literatura 

brasileira no Japão no fim do século dezenove. Mais especificamente, Inocência, de 

Visconde de Taunay (1843-1899), possivelmente a primeira introdução da literatura 

brasileira no Japão ainda durante a Era Meiji (1868-1912). E, por seguinte, procurará 

esclarecer a identidade do suposto “introdutor” desta obra-prima, então conhecido por 

‘Kawana Kwandzo’, destacando suas percepções tanto sobre a figura pessoal de Taunay 

quanto da obra Inocência.

Este artigo será organizado da seguinte forma. Primeiro, daremos uma explicação 

sucinta sobre o contexto histórico de ambos os países, seguido da biografia de Visconde de 

Taunay e a reputação da sua obra principal, Inocência, dentro e fora do Brasil da época. E, 

por fim, buscaremos esclarecer a identidade de ‘Kawana Kwandzo’, reconhecido como 

suposto literato e tradutor do final do século dezenove. A razão principal pela qual 

buscaremos desvendar a sua identidade gira em torno do fato de que, até o momento, não 

foi possível encontrar o seu nome em quaisquer dicionários japoneses. Isto posto, fica a 

incógnita de que se ele realmente foi ou não uma figura legítima dentro da literatura 

japonesa, já que seria esperado encontrar menções à sua pessoa.

Buscando solucionar esse enigma, ou, ao menos, problematizá-lo, examinaremos os 

materiais relacionados direta e indiretamente à pessoa de ‘Kawana Kwandzo’, em especial, 

a obra original de Inocência e dos dois outros estudos atribuídos ao literato japonês ‘T. 

Uchida’. Desse modo, é de esperar que－através de tais documentos em português e 

japonês－, consigamos nos aproximar da identidade de ‘Kawana Kwandzo’ e também 

proporcionar uma nova visão oxigenada sobre os aspectos culturais das relações Brasil-

Japão, antes da chegada da primeira leva de imigrantes japoneses em 1908.

1　Um breve contexto histórico do Brasil e do Japão no fim do século XIX

Para o Japão, o ano de 1853 é considerado historicamente como um ano divisor de águas. 
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Neste ano, o Comodoro Matthew C. Perry chegou em Uraga, atual província de Kanagawa, 

liderando uma intimidante frota de navios chamada, pelos japoneses, de “Navios Negros” 
da Marinha dos Estados Unidos. Sua ofensiva desempenhou um papel decisivo para forçar 

o Japão a se reabrir após quase dois séculos de reclusão. E, no ano seguinte, em 1854, foi 

assinado o Tratado de Paz e Amizade entre o Japão e os Estados Unidos da América, 

conhecido como Tratado de Kanagawa.

Eventualmente, o último xogum do Japão, Tokugawa Yoshinobu, decidiu transferir o 

poder de volta ao Imperador em 14 de outubro de 1867. Isto ocasionou o início da Era 

Meiji, em 1868, o que levou a uma série de revoluções políticas, econômicas e sociais, 

promovendo a “modernização” e a “ocidentalização” sob a bandeira de Fukoku Kyōhei 

(enriquecendo o país, fortalecendo o exército), Shokusan Kōgyō (promovendo a nova 

indústria) e Bunmei Kaika (civilização e esclarecimento).

Já o Brasil, ainda se achava no meio da escravidão. Desde o final da década de 1870, o 

movimento abolicionista estava ganhando cada vez mais impulso, e a escravidão foi 

finalmente abolida com a sanção da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Alguns grandes 

fazendeiros de café no estado de São Paulo－antecipando a abolição da escravidão assim 

como a chegada da sociedade capitalista－buscaram introduzir imigrantes italianos como 

mão de obra, mesmo antes da abolição definitiva pela Princesa Isabel. Desta forma, o Brasil 

tornou-se um dos últimos países a extinguir a escravidão, um grande passo para se tornar 

a nação moderna que é hoje.

Vale notar que o Acordo de Cavalheiros entre o Japão e os Estados Unidos (1907-

1908), cujo objetivo principal era impor restrições à entrada de imigrantes japoneses nos 

Estados Unidos, causou um for te impacto na política de imigração japonesa. Em 

consequência do acordo, o governo japonês foi forçado a transferir seu destino de 

imigrantes para outras localidades na América do Sul, incluindo o Brasil, fazendo uma 

mudança drástica em sua política externa de emigração.

Assim, o intercâmbio bilateral autêntico teve início em 1908, 40 anos após a 

Restauração Meiji no Japão e apenas 20 anos após a Abolição da escravatura no Brasil. 

Durante esse ano, o primeiro grupo de 781 imigrantes japoneses, além de 12 passageiros 

independentes, zarpou no navio a vapor Kasato-Maru do porto de Kobe, Japão, em 28 de 

abril e aportou no porto de Santos em 18 de junho do mesmo ano, depois de passar por 

Singapura e pelo Cabo da Boa Esperança.

2　Visconde de Taunay e Inocência

2.1　A trajetória de vida de Visconde de Taunay1)

Alfredo Maria Adriano d'Escragnolle Taunay, ou Visconde de Taunay, nasceu em São 

Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 22 de fevereiro de 1843. De família aristocrática, seu avô 

paterno foi o pintor francês Nicolas-Antoine Taunay, membro da famosa Missão Artística 



Ryo KUBOHIRA

─ 48 ─

Francesa de 1816. Seu pai, Félix Émile Taunay, 2º Barão de Taunay, foi um dos preceptores 

de D. Pedro II, e, entre 1834 e 1851, dirigiu a Academia Imperial de Belas Artes (AIBA). 

Sua mãe, Gabrielle Herminie de Robert d'Escragnolle, era filha de Alexandre-Louis-Marie 

de Robert, conde d'Escragnolle, o qual emigrara da França para o Brasil por conta da 

Revolução Francesa.

Taunay estudou Humanidades no Imperial Colégio Pedro II, onde se bacharelou em 

Letras em 1858, aos quinze anos de idade. No ano seguinte, matriculou-se na Escola Militar 

de Aplicação e recebeu o grau de bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas em 1863. 

Enquanto isso, ingressou também no Exército Imperial, no. 4º Batalhão de Artilharia em 

1861. A despeito disso, não concluiu este curso por receber ordem de convocação do 

Exército na ocasião da eclosão da Guerra do Paraguai. Taunay foi então incorporado como 

engenheiro militar à Comissão de Engenheiros, para trazer ao Império noticiários das 

tropas expedicionárias de Mato Grosso. A experiência da Guerra da Tríplice Aliança se 

tornou uma fonte inspiradora para a sua atividade dali em diante.

Finda a Guerra, Taunay retornou ao Rio de Janeiro, no posto de capitão. Concluiu 

finalmente o curso de Engenharia e foi nomeado professor da Escola Militar, ocupando a 

cadeira de Mineralogia e Geologia durante alguns anos. Paralelamente, engajou na carreira 

política, sendo nomeado sob o patrocínio do Visconde do Rio Branco e eleito deputado pela 

província de Goiás em 1872, mandato para o qual seria renovado em 1875. De junho de 

1876 a 2 de janeiro de 1877, Taunay foi nomeado governador de Santa Catarina. Assim, 

embora tenha sido promovido a major em 1875, ele distanciou-se do Exército para se 

dedicar à política e às letras.

A família de Taunay tinha uma relação muito próxima com o Imperador, de modo que, 

Alfredo Taunay foi também destacado monarquista ao longo da sua vida. Em 1878, quando 

o Partido Conservador foi substituído pelo Partido Liberal, Taunay desiludiu-se e partiu 

para a Europa em viagem de estudos por dois anos. De volta ao Brasil em 1880, vencida 

trabalhosa campanha eleitoral, regressou à Câmara, como deputado pela província de 

Santa Catarina com o mandato de 1881 a 1884, e em 1885, pediu demissão do serviço do 

Exército e foi nomeado presidente da província do Paraná e eleito senador por Santa 

Catarina em 1886.

Em 6 de setembro de 1889, Taunay recebeu do Imperador D. Pedro II o título 

nobiliárquico de “Visconde, com grandeza”. Todavia, com a Proclamação da República 

neste mesmo ano, retirou-se definitivamente da vida política por fidelidade à monarquia.

Faleceu diabético em 25 de janeiro de 1899 no Rio de Janeiro. Foi inumado no 

cemitério de São João Batista, e sobre o seu túmulo inscreve-se o epitáfio como o seguinte:

Aqui jaz o autor de duas obras

Que alcançaram renome valioso.

De Innocencia a história sertaneja
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E da Laguna o feito glorioso.

2.2　Inocência e sua reputação dentro e fora do Brasil da época

Visconde de Taunay publicou o romance romântico regionalista Inocência em 1872 aos 29 

anos de idade. Porém, ele já tinha começado sua carreira como romancista no ano anterior, 

em 1871, com as obras A Mocidade de Trajano e La Retraite de Laguna
2)

, dentre das quais a 

primeira foi escrita sob o pseudônimo de ‘Sylvio Dinarte’, o qual ele usaria na maioria das 

suas obras de ficção.

Inocência, publicado sob o mesmo pseudônimo no Rio de Janeiro em 1872, da editora 

Typographia Nacional, é considerado como o melhor romance sertanejo do Romantismo 

no Brasil. O romance ganhou extraordinária popularidade dentro e fora do Brasil, tanto 

que, não foi apenas o primeiro romance brasileiro aproveitado para o cinematógrafo, como 

também traduzido para diversos idiomas.

De acordo com as informações apresentadas em Autores e Livros: suplemento literário 

de “A Manhã”, a obra Inocência foi traduzida de seguinte forma:

1) Em livros
3)

: em inglês (1889, por James W. Wells, Londres), em italiano (1893, 

por G. P. Malan, Turim), em francês (1896, por Olivier du Taiguy, Paris), em alemão (1901, 

por Arno Philipp, Porto Alegre), em espanhol (1902, por Arturo da Costa Alvares, Buenos 

Aires) e em croata (1925, por Zoran Nini , Zagreb).

2) Na imprensa, tais como jornais e folhetins: em francês (1883, no Courrier 

International; 1896, no Le Temps, de Paris), em dinamarquês (1893, num diário de 

Copenhague, por Björving-Pettersen, de Copenhague), em alemão (1894, no Deutsche 

Zeitung, de Porto Alegre), em italiano (1896, no Corriere della Sera, de Milão; 1889, na 

Tribuna, de São Paulo), em espanhol (s.d., em La Nación, de Buenos Aires), em sueco 

(1896, Aftonbladet, por Karl August Hagberg, de Estocolmo), em polaco (s.d., num diário 

de Varsóvia, pelo engenheiro Kowalski, de Varsóvia) e em flamengo (1912, num jornal 

belga, pelo cônego Salvers, provavelmente de Bruxelas).
4)

Ao que tudo indica, podemos notar que as traduções de Inocência vieram a ser 

traduzidas principalmente desde o final do século dezenove. O que torna tudo isso ainda 

mais surpreendente é que, quando a obra foi introduzida na França em forma de folhetim, 

Inocência ainda estava na sua primeira edição. Ainda assim, apesar da aceitação da obra no 

estrangeiro, foi somente em 1884 que veio à luz a segunda edição. Em seguida, demorou 

quase uma década para que a terceira edição viesse à tona em 1896. Todavia, como a 

terceira edição se esgotou em menos de um ano, a quarta edição foi lançada logo em 

seguida em 1898. E o ritmo não parou, a quinta edição saiu apenas dois anos depois em 

1900, momento em que Inocência atingiu o auge de popularidade. 

Em consequência disso, conforme os Editores afirmaram, Inocência se tornou uma 

das obras escritas em português, com maior número de traduções, perdendo apenas para 

o clássico Os Lusíadas de Luís de Camões. E, isso tudo, a despeito da restrita divulgação da 
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língua portuguesa na Europa.
5)

Isto posto, a reputação literária do Visconde de Taunay entre os seus contemporâneos 

era tão alta que ele participou como um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, 

ocupando a Cadeira nº 13. 

Sobre a obra Inocência, Francisco Otaviano, poeta e político, afirmou que: “Este livro 

terá longa vida, do mesmo modo que se pode, ainda hoje, viajar a Escócia com as novelas 

de Walter Scott por guias.”6)
 Já o crítico literário João Ribeiro não poupou palavras ao 

elogiar a obra dizendo que “Inocência é um dos livros mais belos da nossa língua. (...) Eu 

não creio que tenha alguém entre nós conseguido com tanta emoção e verdade a pintura 

das perspectivas brasileiras.”7)

Quando Taunay faleceu em 1899, Joaquim Nabuco, abolicionista, escritor e político 

que havia sido amigo de família dos Taunays, lamentou sua morte, dizendo que “Não é no 

dia seguinte que eu pelo menos posso sentir toda a tristeza da data de 25 de janeiro, que 

para mim escurece o ano... É um amargo que tem que ser sorvido aos poucos (...)”.8)
 E 

também fez uma referência à contribuição pessoal do Visconde de Taunay.

Mas não é somente como literato que ele avulta: é como individualidade, é pelo 

conjunto das qualidades e da ação, é pelo fluido que ele desprendeu, pela 

eletrização do ambiente em redor de si, pelas correntes que transmitiu, pelo 

volume de opinião que deslocou em seu tempo... Nesse sentido, Taunay foi um 

modelador do novo Brasil, porque este será o campo das grandes migrações 

europeias como o outro o fora das antigas importações, ou dos últimos resíduos 

africanos...
9)

A simplicidade do enredo de Inocência merece os elogios. Ele narra a história de um 

amor platônico entre Inocência, filha de Pereira (um mineiro chão e hospitaleiro, mas 

cheio de vaidade que vive no sertão da região leste do Mato Grosso do Sul) e o jovem 

Cirino, descrito como aprendiz de boticário que se autodenomina doutor. O relacionamento 

entre os dois é impossível, já que Inocência já estava prometida em casamento a Manecão 

Doca, um homem rústico das proximidades o qual tange gados. E, mais que isso, porque o 

pai sempre vigiava a filha, para assegurar-lhe a integridade até o casamento apalavrado.

Inocência foi a obra que imortalizou o nome de Visconde de Taunay na literatura 

brasileira. Com este trabalho, Taunay procurou afastar a literatura brasileira da influência 

da França e criar uma literatura nacional legítima, descrevendo de forma acurada o Brasil 

de então e seu povo. Como exemplo, as duas principais obras de Taunay, La Retraite de 

Laguna e Inocência, têm em comum um linguajar que busca pormenorizar os cenários e 

personagens envolvidos, fazendo pleno uso de expressões realistas e apontando os 

problemas que o sertão leva consigo. 

Em suma, uma das maiores contribuições do Visconde de Taunay foi que, embora 
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mantendo a forma clássica, ele procurava disseminar o dialeto caipira (caipirismo) através 

de real observação. Assim sendo, o vocábulo encontrado no romance representa a 

naturalidade dos diálogos típica da região de Sant’Ana do Paranaíba. Ou seja, os 

personagens descritos em Inocência expressam “os brasileiros autênticos nascidos todos 

da terra do Brasil” (Tadokoro 2000:103, 119).

2.3　Estudos sobre Inocência no Japão

Até o momento, são poucos os estudos a respeito de Inocência no Japão atual, visto que a 

aceitação da literatura brasileira ainda é essencialmente limitada. Contudo, as duas 

traduções mais expressivas são: uma tradução parcial feita por Furuno Kikuo em 1973
10)

 e 

uma versão completa, com 363 páginas, realizada por Kobayashi Kazuteru em 1980. Sobre 

a primeira tradução parcial, considerando que o número total de páginas é de somente 4 

páginas, é provável que seja realmente parte da abertura, o que nos limita a análise mais 

profunda da obra ou sua relação com Kawana.

Já sobre a segunda obra, esta sim uma tradução completa em japonês com prefácio, 

corpo do texto, comentários e posfácio, dentre outros, será objeto de estudo neste artigo. A 

obra ainda conta com uma parte de comentários intitulados ‘Escragnolle Taunay: a figura e 

a obra’ e ‘Sobre Inocência’, de 14 páginas, nos quais os leitores japoneses podem encontrar 

informações necessárias para compreenderem a complexidade e importância de Visconde 

de Taunay.

Independentemente do detalhamento das informações no livro, não podemos deixar 

de notar a seção ‘Apresentasão da Tradução Japonêsa de Inocência’, colaborada por L. C. 

Figura 1 Capa da versão japonesa de Inocência, por Kobayashi Kazuteru
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Vinholes, então adido cultural da Embaixada do Brasil em Tóquio, por ocasião da 

publicação do livro em tradução. Isso porque, nessa parte, Vinholes escreve do seguinte 

modo:

Em fins do século passado uma versão japonêsa da tradução inglêsa de James W. 

Wells, teve enorme aceitação entre o reduzido número de leitores da revista 

anglo-japonêsa, “The Sun” editada em Tóquio. (Kobayashi 1980:n.p.)
11)

O tradutor Kobayashi traduziu também o texto todo de Vinholes, de modo que ele 

deveria saber da existência da tradução precedente em japonês de Inocência. Todavia, 

Kobayashi nada se referiu a uma versão japonesa, mesmo escrevendo que o romance já 

havia sido traduzido para as oito línguas estrangeiras no posfácio (Kobayashi 1980:358).
12)

 

Por que Kobayashi não se referiu à obra, apesar do conhecimento de sua existência? Ele 

fez isso inconscientemente, ou simplesmente preferiu omitir tal referência? Para responder 

a tais dúvidas, nós abordaremos especificamente na primeira tradução japonesa de 

Inocência já publicada no final do século dezenove.

3　  Em busca da identidade de um possível literato japonês ‘Kawana 

Kwandzo’

3.1　Aparição do nome “desconhecido” nos estudos de Inocência no Japão

Como vimos anteriormente, a primeira tradução japonesa de Inocência foi feita nos fins do 

século dezenove. E uma segunda tradução por Kobayashi em 1980. No entanto, isso não 

diminui de forma alguma o valor da tradução de Kobayashi. Isso porque, como já haviam 

duas versões tanto para francês quanto para o italiano, o fato de coexistirem duas traduções 

também para o japonês reafirma que “a obra tem valores e tem nuances que não se 

esgotaram numa só tentativa de tradução” (Kobayashi 1980:n.p.). E também, Vinholes 

enfatiza que o grande mérito da segunda tradução por Kobayashi está no fato dela ter sido 

“baseada no original” e traduzida “diretamente do por tuguês para o japonês”, 
diferentemente da primeira tradução parcial que foi feita a partir do inglês (Kobayashi 

1980:n.p.).
13)

Em última análise, a ação de Kobayashi não ter escrito sobre a tradução pioneira foi 

proposital ou não? A possível resposta seria que Kobayashi não tenha conseguido 

encontrar o nome do tradutor da primeira tradução mencionada por Vinholes, por 

conseguinte omitira qualquer referência intencionalmente. Isso exigirá novas análises. Não 

obstante, a priori, podemos apontar três lacunas nas informações de Vinholes:

1.  Ele não se referiu a uma versão da tradução japonesa mais conhecida;

2.    Não mencionou o nome do autor publicado pela revista “The Sun”, sendo que 
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está esclarecido em quaisquer documentos envolvidos;

3.    Vinholes, bem como outros, considerou a revista “The Sun” como uma revista 

‘anglo-japonêsa’, mas a revista se chamava de “Taiyō (『太陽』)”14)
 e estava 

sendo publicada genuinamente em japonês. A esse respeito, a falta de 

confirmação de Kobayashi não pode ser negada, dado que ele também 

traduziu o texto de Vinholes para o japonês.

Aqui, nos debruçaremos nas fontes primárias que Vinholes utilizou referentes à 

primeira tradução japonesa de Inocência. Primeiramente, trata-se de seção ‘Brasil-Japão’, da 

“Revista da Semana” em 1923, que é o seguinte:

A heroina do ser tão foi ter, em viagem do pensamento, com as mulheres 

japonezas, graças a traductor oriental, Kavvana Kvvandzo [sic], em 1897, 

servindo-se do texto inglez do romance, da lavra de James Wells. A traducção 

Kawana appareceu em volume, editada pela revista japoneza ≪Fastos≫ , cerca de 

1899 ou 1900, provocando o apparecimento de estudo de T. Uchida, ≪ Sylvio 

Dinarte (pseudonymo de Taunay), The man of letters of Brazil ≫ , nas columnas 

da revista anglo-japoneza ≪The Sun≫ .
15)

Encontra-se a descrição similar também na seção ‘Bibliografia de Inocência’, do jornal 

“A Manhã” publicado em 1942.

Em ambos os trechos, é importante salientar que são mencionadas duas figuras: 

‘Kawana Kwandzo’ e ‘T. Uchida’. Nos trechos acima, escreve-se que a tradução do texto 

inglês de James W. Wells por Kawana apareceu na revista japonesa “Fastos” por volta de 

1899 ou 1900. Enquanto que os dados sobre T. Uchida são mais específicos e claros, 

explicitando que o estudo está incluído como ‘Sylvio Dinarte, The man of letters of Brazil’, 

Figura 2 Excerto do trecho do jornal A Manhã 16)
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nas colunas da revista japonesa “The Sun”, publicada em março de 1899. Vejamos mais um 

documento:

E – fato bem curioso e altamente lisonjeiro – por carta datada de Tóquio aos 26 de 

maio de 1893 – o literato japonês Kawana Kwandzo pediu ao Sr. Visconde de 

Taunay licença para trasladar Inocência à sua língua materna, servindo-se da 

tradução inglesa de James J. Wells [sic].
17)

Esta informação, citada do ‘Prefácio da terceira edição’ de Inocência em julho de 1896, 

fornece-nos os fatos surpreendentes. Antes de mais nada, há de notar que Kawana pedia 

pessoalmente ao Visconde de Taunay permissão para traduzir Inocência para o japonês, 

baseando-se na tradução inglesa por James W. Wells. Desse fato é possível supor que o 

literato japonês estava ciente da obra em inglês, e mais que isso, ele era capaz de retraduzir 

uma versão inglesa para a sua língua materna.

Além disso, a data da carta－aos 26 de maio de 1893－enviada por Kawana a Visconde 

de Taunay foi, como mencionado, anterior à maioria das outras traduções. Embora ainda 

tenha levado alguns anos para que a publicação viesse ao mundo, a percepção aguçada de 

Kawana merece bastante atenção, já que foi somente quatro anos antes da sua carta que a 

tradução inglesa começou a circular.

3.2　  ‘Kawana Kwandzo’, um literato repleto de mistérios: através da comparação 

com T. Uchida

Ao que parece, as informações sobre ‘T. Uchida’ são explícitas, mas as de ‘Kawana 

Kwandzo’ não estão esclarecidas. Não podemos deixar de dizer que ‘Kawana Kwandzo’ é 

uma pessoa misteriosa. Tanto quanto nos foi possível verificar, seu nome não está escrito 

em nenhum dicionário. Levando-nos a questionar que se ele fosse deveras um literato e 

tradutor do final do século dezenove versado no inglês, o seu nome ou mesmo alguma de 

suas obras deveriam estar supostamente incluídas, pelo menos, no dicionário Complete list 

of literary books published in Meiji&Taisho Era (『明治大正期文芸書総目録』), que 

compreende os anos de 1869 a 1926.

Apesar disso, não conseguimos encontrá-lo, bem como em quaisquer outros 

dicionários sobre a Era Meiji e a literatura da época.
18)

 Mesmo confirmando a parte sobre 

traduções de Inocência nos recentes estudos, acreditamos que o nome ‘Kawana Kwandzo’ 
está inequivocamente escrito.

19)
 Os mistérios em torno dela apenas se aprofundam. 

‘Kawana Kwandzo’ foi uma figura real? Para desmascarar este mistério, iremos nos 

debruçar nas duas revistas japonesas “Fastos” e “The Sun”, constantemente utilizadas 

como testemunhos da identidade de Kawana.

O fato é que a “Fastos”, que é mencionada em várias fontes como tendo uma tradução 

dele, mas ao mesmo tempo, não descrevendo nada além da informação que era publicada 
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“cerca de 1899 ou 1900”. Infelizmente, não foi possível identificá-la até o momento. 

Destarte, examinemos abaixo uma outra revista, “The Sun”, a qual obtivemos os materiais 

da época.

Figura 3 Capa [esquerda] e a primeira página do número 4 [direita]

Figura 4 Capa [esquerda] e a primeira página do número 5 [direita]
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Destes dois estudos quanto a Inocência, antes de tudo, é possível perceber que o autor 

era Uchida Fuchian (内田不知庵 ). Este nome era usado como o pseudônimo de Uchida 

Roan (内田魯庵 ). Logo, o nome ‘T. Uchida’ escrito nos documentos em português já 

mencionados está equivocado.

Crítico literário, tradutor e romancista da Era Meiji, Uchida Roan nasceu em Edo 

(atual Tóquio) no dia 26 de maio de 1868 e faleceu no dia 29 de junho de 1929, aos 61 anos 

de idade. O seu verdadeiro nome era Uchida Mitsugu, contudo ele ficou melhor conhecido 

pelos seus pseudônimos tais como Uchida Roan, Fuchian Shujin, Sanmonjiya Kinpira, 

dentre outros.

Sua mãe, Oyagi, faleceu quando ele ainda tinha quatro anos, e depois disso seu pai, 

Shōtarō, veio a cair em uma vida decadente enquanto trocou esposas sete vezes, de modo 

que Roan teve uma infância, no mínimo, conturbada. Estudou inglês na Rikkyo Gakkō 
(Escola Rikkyo), na Daigaku Yobimon (Escola Preparatória Universitária, posteriormente 

mudou de nome para Ichikō em 1886) e na Tokyo Senmon Gakkō (atual Universidade de 

Waseda), mas abandonou todas elas. Seu tio, Inoue Tsutomu, um tradutor notório que 

servia como tradutor na Secretaria Editorial do Ministério da Educação influenciou Roan, 

que passou a se interessar pela literatura.

No início do verão de 1889, ele ouviu, através de Ozaki Kōyō (1868-1903), sobre a obra 

“Crime e Castigo (1866)” de Fiódor Dostoiévski. Conseguiu imediatamente um exemplar 

em inglês do livro numa livraria MARUZEN, através do qual ficou tão impressionado que 

mudou drasticamente seu ponto de vista literário.

Em 1892, Roan publicou a teoria sistemática da literatura “Bungaku Ippan (Introdução 

Geral à Literatura)” com os conselhos de Futabatei Shimei (1864-1909). Neste mesmo ano, 

estreou sua carreira de tradutor com a publicação de uma tradução de “Crime e Castigo”, 
que chamou atenção. Uchida Roan era o primeiro japonês a traduzir um trabalho de 

Dostoiévski, mas que ele retraduziu da versão inglesa entre 1886 e 1888 de Fred Whishaw, 

romancista britânico nascido na Rússia.
20)

Em 1901, ele se juntou a MARUZEN como consultor no departamento de livros, e no 

ano seguinte, vendeu a enciclopédia “Britannica” em colaboração com o London Times. Ao 

longo dos próximos 30 anos, Roan esteve envolvido na edição da revista “Gakutō (『学燈』)”, 
e continuou a escrever muitas resenhas sob anonimato. Em seus últimos anos, distanciou-

se gradualmente do mundo literário e viveu como leitor e hobbista, escrevendo 

principalmente estudos de literatura e costumes de Edo, recordações do mundo literário, 

biografias de figuras literárias e ensaios. Entretanto, Roan “nunca perdeu seu interesse 

vivo para a sociedade, e contribuiria periodicamente em revistas como “Taiyō” com críticas 

sociais baseadas em uma perspectiva imparcial”.21)

De acordo com o Shinchō Nihon Bungaku Shōjiten (literalmente, Pequeno Dicionário 

Shinchō de Literatura Japonesa), uma das maiores contribuições de Roan foi, no que diz 

respeito à tradução: “Como tradutor, apresentou a literatura russa centralizada em 
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Dostoiévski (Crime e Castigo) e Liev Tolstói (Ressurreição e Ivan, o Tolo), também 

influenciou a literatura naturalista no Japão através de suas traduções da literatura 

ocidental, como Émile Zola e Charles Dickens”.22)
 Além deles, ele publicou traduções de 

vários escritores como Emil Reich, Guy de Maupassant, Henryk Sienkiewicz e Voltaire, 

dentre outros.

Foi somente por volta da década de 1990 que Uchida Roan chegou a ser redescoberto 

pelo renomado antropólogo Yamaguchi Masao, que o considerou “uma figura central na 

civilização dos livros, especialmente dos livros ocidentais, desde a Era Meiji até o início da 

Era Shōwa” (Yamaguchi 2018:135). A isso acresce também que Roan “estava familiarizado 

não só com livros ocidentais, como também com clássicos japoneses e chineses. Entre os 

críticos literários, ninguém existia senão Roan no Japão moderno” (Yamaguchi 2018:135).

É possível perceber, nas fontes acima, que os estudos de Roan também foram 

publicados separadamente na revista “Taiyō” de números 4 e 5 do quinto volume de 1899. 

Contudo, pesquisas sobre estes trabalhos ou mesmo da figura literária em torno de 

Inocência são deveras esquecidas até o momento, com exceção de apenas um estudo de 

Kimura Yumiko datado de 1987. Pesquisadora especializada em Uchida Roan, Kimura 

apenas menciona uma semelhança do estilo de escrita em comparação com as outras 

escritas do literato (Kimura 1987:94).
23)

Esses estudos na revista “Taiyō” podem ser claramente divididos em duas partes. A 

primeira parte apresenta sobretudo a persona de Visconde de Taunay, uma versão da 

tradução inglesa de Inocência e a história detrás deste romance. A segunda parte descreve 

a ideia geral e o comenta, comparando com os escritores mundiais. Poder-se-ia dizer que é 

pertinente classificá-los antes de compreensivo estudo literário do que de mera tradução 

em relação a Inocência.

3.3　  Percepções do literato japonês da Era Meiji sobre o Visconde de Taunay e 

Inocência24)

Os estudos de Uchida Roan realizados em 1899 começam dizendo que “Não se sabe muito 

sobre as circunstâncias da América do Sul” (Uchida 1899a:231). Neste viés, é importante 

salientar que se tratava de um momento anterior à primeira imigração japonesa para o 

Brasil que só veio a ocorrer em 1908. Mais que isso, tinha acabado de ocorrer o incidente 

no qual os 1.500 emigrantes japoneses para o Brasil foram cancelados em 1897 

unilateralmente pouco antes da partida devido a problemas financeiros por parte do Brasil. 

Isto veio a ser chamado o ‘incidente com Tosa-maru’. Consequentemente, a desconfiança 

do Ministério das Relações Exteriores do Japão em relação ao Brasil estava no seu ápice.
25)

Sobre o incidente, Roan também se refere ao fracasso do envio de imigrantes ao Brasil 

e escreveu que quase ninguém no Japão estudou a fundo sobre a América do Sul até então. 

Ao mesmo tempo, porém, ele afirma que existem intelectuais brasileiros que poderiam 

comparar-se aos da Europa e da América, bem como José de Alencar, considerado o Walter 
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Scott do Brasil, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães e Álvares de Azevedo, os chamados 

três grandes poetas, Joaquim Manuel de Macedo, Aluísio Azevedo, Coelho Neto, Machado 

de Assis, Sílvio Romero e Rui Barbosa, dentre outros.
26)

E juntos a eles, Roan cita o nome do Visconde de Taunay como “o melhor escritor de 

nosso tempo, igual em capacidade e reputação a esses grandes escritores”27)
, fazendo um 

breve relato sobre a vida e a obra de Taunay. O crítico japonês enfatiza a singularidade de 

Taunay que, embora outros militares ou políticos também tenham ganhado prestígio no 

mundo das artes, como Mikhail Lermontov (1814-1841), Theodor Körner (1791-1813), 

Frederick Marryat (1792-1848) e Pierre Loti (1850-1923), é raro encontrar um escritor 

brasileiro que pudesse rivalizar com os clássicos europeus.
28)

Entre os escritos de Taunay, Roan elogia Inocência como uma obra-prima, dizendo: “Há 

muito a ser visto em seu romance do mais recente naturalismo em sua bela e nobre lógica, 

e ele está quase à altura de Émile Zola (1840-1902) e de Henrik Ibsen (1828-1906)”.29)
 

Mesmo que não tão bom quanto estes, ele afirma que “se discutirmos o verdadeiro valor”, 
Inocência de Taunay será incomparavelmente superior aos escritores como William Black 

(1841-1898), Robert Louis Stevenson (1850-1894) e George du Maurier (1834-1896) 

(Uchida 1899a:235).

Por outro lado, Roan lamentava a situação do mundo literário do Japão. Porque, 

embora tivessem bastantes obras elogiadas domesticamente, quase nenhuma obra foi 

traduzida no exterior, com exceção de uma ou duas histórias de Märchen por Sazanami 

Sanjin
30)

, e alguns contos de umas páginas de outros autores (Uchida 1899:235-236). Como 

crítico literário japonês, Roan se queixou, dizendo que:

Poder-se-ia realmente ser considerada verdadeira civilização se se vangloria de 

Fukoku Kyōhei, aumentando o número de couraçados de primeira classe e 

ampliando as linhas telefônicas, mas não há sequer uma peça de literatura de que 

possa se orgulhar no mundo, além de um haiku de 17 palavras, algumas páginas 

de poesia de novo estilo e algumas páginas de romances? (Uchida 1899a:235-

236)
31)

Roan estava vendo o lugar da literatura japonesa pelas lentes da literatura sul-

americana, mais precisamente, da obra-prima de Taunay, Inocência. Isto posto, ele criticou 

a ausência de literatura verdadeiramente mundial no Japão, assim como Uchimura Kanzō 
(1861-1930)

32)
 em 1895, em dois ensaios.

33)
 “Quando se vê este grande escritor e esta obra-

prima na América do Sul, para a qual os japoneses consideram uma nação semicivilizada”, 
diz Roan, “não se pode deixar de uma pessoa sensata ficar corado de vergonha?”34)

 

Deixando a literatura japonesa de lado, daqui podemos perceber que ele realmente 

apreciava Inocência.

Assim, Roan entra no assunto, apresentando o resumo e um ou dois capítulos notáveis 
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de Inocência, a fim de mostrar as características desse autor brasileiro no mundo literário 

do Japão. O que é surpreendente é a precisão da sua descrição. Mesmo comparando-a com 

o original em português e a tradução japonesa, não encontramos erros particulares nas 

quase 15 páginas da introdução do conteúdo.
35)

 Deixando à parte as diferenças de 

nomenclatura de pessoas e lugares, poderíamos captar o enredo do romance apenas ao ler 

a descrição de Roan. Prova incontestável sobre a qualidade da tradução inglesa de James 

W. Wells.

Terminada a descrição do enredo, Roan escreve do seguinte modo: “Se der apenas um 

resumo, não há tanto interesse de que nos chama a atenção, mas não são poucos os 

encantos a sermos apreciados ao longo da obra”.36)
 E mais uma vez, ele compara Inocência 

de Taunay com os grandes escritores do mundo. Segundo Roan (1899a:256), “em 

comparação com os grandes escritores de hoje, ainda não se pode incluir no grupo de 

Tolstói ou Zola, mas mesmo assim, está situado bem acima de escritores como Rudyard 

Kipling (1865-1936) e Stevenson”.37)
 É interessante notar que Roan considerava Taunay 

bem acima de Kipling, que ganharia o Prêmio Nobel de Literatura em 1907, quer isso 

estivesse certo ou errado.

No final do argumento, Roan suscitou fortes dúvidas quanto ao que os japoneses 

demonstravam uma atitude arrogante contra o Brasil, apesar do país contar com tal ‘grande 

escritor’ internacional que, de acordo com ele, não o tenha tido no Japão da época.

Considerações finais

Neste artigo, foi examinada a obra-prima do Visconde de Taunay, Inocência, a qual foi 

introduzida no Japão no final do século dezenove com o objetivo de esclarecer a identidade 

do suposto primeiro tradutor ‘Kawana Kwandzo’, com base nos materiais históricos tanto 

do Brasil quanto do Japão.

Afinal de contas, quem foi ‘Kawana Kwandzo’?
A fim de solucionar esta simples questão, o presente trabalho pesquisou os dois 

estudos incluídos na revista japonesa “Taiyō”, escritos por T. Uchida (qual seja, Uchida 

Roan), cujo nome também estava se justapondo a Kawana.

Com base no que discutimos ao longo do artigo, é muito provável que foi Uchida Roan 

que tenha sido o primeiro japonês a introduzir a literatura brasileira no Japão de forma 

autêntica. Mesmo que ainda não possamos assegurar que Roan foi a mesma pessoa que 

Kawana, ou pseudônimo, foi possível verificar que ele não é mencionado em quaisquer 

dicionários. Contudo, não se pode ignorar que existem grandes semelhanças entre eles.

A semelhança mais marcante é que os dois foram literatos e tradutores que 

dominavam o inglês. Conforme mencionado acima, Roan publicou “Crime e Castigo” de 

Dostoiévski em 1892, quando ele tinha apenas 24 anos de idade. Este foi o ano antes de 

Kawana ter enviado a carta ao Visconde de Taunay, e Roan tinha acabado de começar a 
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distinguir-se como tradutor. Além disso, o fato de Roan ter baseado seu trabalho na 

tradução inglesa de James W. Wells também coincide com o desejo de Kawana de ter 

retraduzido Inocência através da versão inglesa.

O curioso é que não há nenhuma referência à versão japonesa por Kawana entre as 

referências às versões traduzidas nos estudos de Roan. Roan descreve Inocência como 

“uma obra-prima que foi traduzida para o inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e 

sueco”38)
, mesmo assim, não faz menção a informações sobre a tradução de Kawana, que 

se diz ter sido publicada na revista japonesa “Fastos” entre 1899 e 1900, pouco antes dos 

estudos de Roan. Se Kawana fosse uma ‘figura real’, Roan, como crítico literário, 

supostamente teria incluído sua tradução como informação essencial.

O ponto de partida do presente estudo deve-se à falta de compatibilidade entre os 

dados da seção ‘Brasil-Japão ’, da “Revista da Semana” em 1923 por Luís Gastão 

d'Escragnolle Dória. Há vários pontos a serem abordados aqui. Em primeiro lugar, “Fastos” 
é uma revista cuja existência não se pode ser confirmada; em segundo lugar, os nomes ‘T. 

Uchida’ e ‘revista anglo-japoneza’ estão errados; em terceiro lugar, é uma questão da ordem 

cronológica. Porque Dória escreve nela que “A traducção Kawana appareceu em volume 

(...), provocando o apparecimento de estudo de T. Uchida, (...)”.39)
 Esta última questão 

merece ser examinada, visto que isso nos deixará mais claro qual dos dois foi o real 

introdutor e pioneiro da literatura brasileira no Japão.

Foi em 4 de fevereiro de 1899, menos de duas semanas após a morte de Taunay, que 

Roan terminou de escrever os manuscritos sobre Inocência. E estes iriam ser inseridos em 

breve na revista “Taiyō”, de número 4 (20 de fevereiro) e 5 (5 de março) do quinto volume, 

e depois no livro “Bungei Shōhin”, publicado em setembro do mesmo ano.

Desse modo, Roan já deveria ter terminado de escrever os manuscritos para a revista 

até o início de fevereiro de 1899. De fato, Roan estava obtendo informações em relação aos 

destacados escritores brasileiros e à notícia do falecimento de Taunay através de Henrique 

Lisboa, então Ministro Plenipotenciário do Japão em que tomou posse em 1897. Isto 

significa que eles possivelmente estiveram em contato por diversas ocasiões, e pensando 

assim, não é tão surpreendente que Roan tenha começado a estudar Inocência antes de 

1898, visto que suas análises foram tão detalhadas que não era algo que pudesse ser feito 

da noite para o dia.

Assim, conclui-se que, se ‘Kawana Kwandzo’ fosse uma figura real e publicasse uma 

tradução de Inocência, é muito provável que os estudos de Uchida Roan escritos pelo 

menos até 4 de fevereiro de 1899 fossem anteriores a uma tradução de Kawana, que se 

acredita ter sido publicada entre 1899 ou 1900. E ao mesmo tempo, a suposição de que 

Roan seja o mesmo que ‘Kawana Kwandzo’ também não pode ser negada, porque é difícil 

acreditar que não conste em nenhum dicionário o nome de um literato e tradutor capaz de 

traduzir o inglês para o japonês durante a Era Meiji.

Mais do que tudo, qual seria a possibilidade de acontecer que dois literatos do 
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Extremo Oriente com características tão similares publicassem suas traduções e pesquisas 

sobre uma obra de um autor brasileiro sul-americano exatamente na mesma época no final 

do século dezenove? Quem foi ‘Kawana Kwandzo’? Para respondermos com certeza a esta 

pergunta, será ainda preciso obter a prova de que Kawana teria colaborado para a “Fastos”, 
o que até o momento a documentação ainda não permite afirmar. Deixando espaço para 

futuras pesquisas no Brasil e Exterior. A esta altura, podemos apenas especular que 

‘Kawana Kwandzo’ possa ser a mesma pessoa que T. Uchida, ou melhor, Uchida Roan, 

baseando-se nos exemplos dados acima. No entanto, sejam eles a mesma pessoa ou 

pessoas diferentes, pseudônimos ou não, temos certeza de que Uchida Roan foi o 

verdadeiro pioneiro que introduziu a literatura brasileira no Japão com seus estudos de 

Inocência, de Visconde de Taunay, publicados na revista “Taiyō” em 1899 do ponto de vista 

da consistência do período de publicação dos materiais.

Notas

１） Vide: ‘Notícia sobre o Visconde de Taunay’. Autores e livros: suplemento literário de “A Manhã”. 
(1942:II:183); A bibliografia de Visconde de Taunay da Academia Brasileira de Letras e da Academia 

Brasileira de Música. Taunay também era o patrono da Cadeira n ° 17 da Academia Brasileira de 

Música.

２） A obra relata suas impressões e alguns episódios na Guerra do Paraguai. Ela foi originalmente 

escrita em francês e traduzida depois para o português como A Retirada da Laguna, em 1874, por 

Salvador de Mendonça.

３） Em ordem cronológica.

４） ‘A bibliografia do Visconde de Taunay’. Autores e livros: suplemento literário de “A Manhã”. 
(1942:II:177, 192); ‘O Visconde de Taunay e a sua obra (X)’. Comércio de São Paulo. (1898:VI:n.1513:2). 

Quanto à data de publicação, mencionamos apenas a suposta primeira edição de cada tradução e 

empregamos nesta parte os dados do material precedente. Referimo-nos aqui a ‘suposta’, pois há 

uma divergência quanto ao prefácio de Inocência. Cf. Inocência [5ª ed., 1900], ‘Prefácio da 3ª edição’ 
de 1896, reproduzido em 2011, pp. 16-17.

５） Inocência [5ª ed., 1900], ‘Prefácio da 3ª edição’ de 1896, reproduzido em 2011, p. 16.

６） Inocência [5ª ed., 1900], reproduzido em 2011, p. 11.

７） Inocência [5ª ed., 1900], ‘Prefácio da 4ª edição’ de 1898, reproduzido em 2011, p. 14.

８） Em Diários de Joaquim Nabuco, Nabuco menciona algumas vezes as reuniões com os Taunays: 

“Visita aos Taunays com Evelina” (29 de janeiro de 1893, p. 314. Evelina é a esposa de Nabuco); 

“Taunay vem almoçar conosco” (17 de abril de 1894, p. 357); “Vem jantar conosco o Taunay” (28 de 

abril de 1897, p. 373); “Vem Taunay jantar” (26 de junho de 1897, p. 374). Muitos motivos existiam 

para a amizade entre Nabuco e Taunay. Um dos maiores motivos foi a “afeição comum por André 

Rebouças”. Segundo a explicação em Cartas a Amigos (Vol.I), Taunay e Rebouças haviam 

participado juntos da campanha do Paraguai, para a qual Rebouças seguira como engenheiro e 

Taunay, (...) como ajudante da Comissão de Engenheiros (Nabuco 1949:38). Nas cartas de Joaquim 

Nabuco, pode-se encontrar referências a Rebouças, por exemplo: “Quanto me comove a recordação 

do nosso Rebouças!” [carta ao Visconde de Taunay, de 27 de junho de 1892] (Nabuco 1949:212); “O 
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Taunay vem aqui às manhãs conversar e és tu em grande parte o assunto, (...)” [carta a André 

Rebouças, de 28 de janeiro de 1893] (Nabuco 1949:221).

９） “A homenagem do Instituto Histórico, ao Visconde de Taunay na palavra de Joaquim Nabuco”. 
Autores e livros: suplemento literário de “A Manhã”. (1942:II:189). Como políticos, o partido a que 

per tenceram os dois era diferente (Nabuco foi de Par tido Liberal e Taunay, de Par tido 

Conservador). Entretanto, eles tinham em comum a ser correligionários, pois Taunay, mesmo que 

fosse de Partido Conservador, foi um dos mais ardorosos partidários da Abolição. Além disso, os 

dois foram incentivadores da imigração europeia. De fato, Visconde de Taunay presidiu a Sociedade 

Central de Imigração que promoveu a chegada dos primeiros imigrantes alemães e italianos para o 

sul do Brasil enquanto presidente do estado de Paraná entre 1885 e 1886. “Notícia sobre o Visconde 

de Taunay”. Autores e Livros: suplemento literário de “A Manhã”. (1942:II:183).

10） ‘ ≪ Inocência≫ nihongo yaku (≪イノセンシア≫日本語訳 )’. In: Gaidai biburioteka (『外大ビブリ
オテカ』), número 17, 1973, pp. 4-5; número 18, 1973, pp. 4-5. Informação via Tadokoro, 1990, p. 

192. Infelizmente, o autor ainda não teve acesso ao texto original.

11） In: ‘Apresentasão da Tradução Japonêsa de Inocência’, por L. C. Vinholes.

12） O correto é 11 línguas (alemão, croata, dinamarquês, espanhol, flamengo, francês, inglês, italiano, 

japonês, polaco e sueco), como enumeramos no capítulo 2-2.

13） In: ‘Apresentasão da Tradução Japonêsa de Inocência’, por L. C. Vinholes.

14） A revista “Taiyō (『太陽』)” foi a primeira revista japonesa de interesse geral, publicada pela editora 

Hakubunkan e editada em Tóquio desde janeiro de 1895 até fevereiro de 1928.

15） ‘Brasil-Japão’ da Revista da Semana, Anno XXIV, n. 39, 22 de setembro de 1923.

16） Transcrição: [Em japonês. Tradução do texto inglês de James W. Wells, feita pelo literato Kawana 

Kwandzo (1897), editada pela revista japonesa “Fastos” (1899 ou 1900). A este respeito vd. “The 

Sun”, revista anglo-inglesa, de Tóquio, de março de 1899: “Silvio Dinarte, the man of letters of 

Brazil”, por T. Uchida.] Vide: “Bibliografia de Inocência”. In: Autores e livros: suplemento literário de 

“A Manhã”. (1942:II:192).

17） Inocência [5ª ed., 1900], ‘Prefácio da 3ª edição’ de 1896, reproduzido em 2011, p. 17.

18） Os dicionários que consultamos numa biblioteca no Japão são: (em ordem alfabética japonesa)『現
代物故者事典』,『作家・小説家人名辞典』,『日本人名大事典』,『日本著者名・人名典拠録』,『明治
人名辞典』,『明治大正期文芸書総目録』,『明治大正人物事典』. Consultamos também os dicionários 

de『架空人名辞典』 e 『近代人物号筆名辞典』para comprovar se o nome de ‘Kawana Kwandzo’ é o 

pseudônimo. Contudo, o resultado foi o mesmo.

19） Vide: Castrillon_Mendes (2007:181; Prado 2013:46).

20） Roan traduziu quase a metade do original em termos de páginas, mas abandonou a tradução porque 

não se vendeu muito bem. Esta primeira metade foi ainda dividida em dois volumes, “ 巻之一 (Vol. 

I)” em novembro de 1892 e “ 巻之二 (Vol. II)” em fevereiro de 1893, ambos publicados por Uchida 

Rōkakuho (内田老鶴圃 ).

21） Kawabata (1977:125). Cf. ‘Uchida Roan&Sagano-ya Omuro shū’. Meiji Hon’yaku Bungaku Zenshū ≪
Hon’yakuka Hen≫ , Vol. 13, Ōzora-sha, 2002.

22） Itō&Kawabata (1977:125).

23） A autora cita o título de Uchida Roan sobre Inocência como “ シルギオ、ディナルデ ”, mas o 

correto é “ シルヸオ、ディナルテ ”. (grifo nosso)

24） Usaremos como fonte uma versão incluída no livro chamado “Bungei Shōhin”, que está disponível 
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online pela National Diet Library (NDL) Digital Collections. Muitas alterações podem ser 

encontradas nesta versão se comparamos com a versão da revista. Por exemplo, reescrita e 

eliminação de palavras, correção de erros tipográficos, mudanças em furigana (as letras de origem 

japonesa, katakana ou hiragana, escritas acima do ideograma chinês para escrever sua fonética, 

especialmente para distinguir a leitura tradicional do chinês e a leitura japonesa), kanji (ideograma) 

e partículas. No entanto, não há qualquer alteração no conteúdo em si.

25） Köyama (1949:25-26).

26） 「ブラジルのスコットと云はるゝアレンカーの如き其傑作「グワ ニイ」(…)。其他所謂三大詩
人と呼ばるゝゴンサルブス、デーアァス。マガレヱス。アルヷレ、ド、アグエドオの如き又マセ
ドオ、アルイジオ。アゼエドオ。コエロオ、子ットオ。マシヤドオ、ド、アツシス等の小説家或
は又シルヸオ、ボメロオ。ブイ、バルボサ等の學術又政治論文家等の如き獨りブラジル國内に嘖々
の名あるのみならず其著述は (…) 他の歐米の諸文豪等と馳騁するに足るものありといふ。」
(tradução nossa) Uchida (1899a:232).

27） 「是等の諸文豪と力量聲望を等ふする當今随一の作家」(tradução nossa) In: Uchida, 1899a, p. 232.

28） 「由来武人若くは政治家より出でゝ藝苑に名を揚げし士少からず。レルモンドフの如きキヨル子
ルの如き近くはマルリアツトの如きロチーの如き皆此例なり。」(tradução nossa) Uchida 

(1899a:234).

29） 「今の最新なる自然派を學びて而も優尙高潔なる筆路頗る見るべきもの多く殆んどゾラ、イプセ
ン等の塁を摩せんとす。」(tradução nossa) In: Uchida (1899a:235).

30） Sazanami Sanjin ( 漣山人 ) é o pseudônimo de Iwaya Sazanami (1870-1933). É autor da literatura 

infantil, literato na literatura alemã e haijin (poeta de haiku). A primeira obra de literatura infantil 

‘Koganemaru’, publicada em 1891, como o primeiro volume da série Shōnen Bungaku Sōsho da 

editora Hakubunkan, abriu o caminho da história da literatura infantil no Japão moderno. 

Itō&Kawabata (org.) (1977:106-107).

31） 「人は一等甲鐵艦の增加と電話線路の延長とをもて富國强兵を誇れども唯だ十七字の俳句、數頁
の新体詩、數頁の小說以外に於て世界に誇るべき一文學だになきは果して眞箇の文明なる乎。」
(tadução nossa)

32） Ele tem o mesmo nome que ‘Kawana Kwandzo’, mas não há relação direta.

33） O primeiro é intitulado de ‘Por que não se pode aparecer a grande literatura?’, publicado em 13 de 

julho de 1895 e o segundo, ‘Como podemos obter a grande literatura?’, publicado em 12 e 19 de 

outubro do mesmo ano, ambos na revista “Kokumin no Tomo (『國民之友』)” (Uchimura 1988:181-

182; In:7-18, 19-43). Em 9 de junho de 1865, o jornal “Kokumin Shimbun (『國民新聞』)” pulicou 

um apelo à ação: ‘Sob a grande expansão do Japão, por que não aparece nem sequer um grande 

escritor?’. Naquela época, com o triunfo da Primeira Guerra sino-japonesa, esse tipo de teoria da 

literatura ‘grande expansão’, ou ‘literatura nacional’ brandindo seu vigoroso espírito japonês 

começava a se espalhar (Uchimura 1988:182).

34） 「平生半開國視する南米に此文豪と此傑作とあるを見ば心あるもの誰か忸怩たらざるを得んや。」
(tradução nossa) In: Uchida (1899a:236).

35） Uchida (1899a:239-254).

36） 「唯だ荒筋を云へば餘り索然たれども其間の妙味掬すべき處少からず。」(tradução nossa) Uchida 

(1899a:254).

37） 「當今の名家に比ぶるに未だトルストイ或はゾラの班たるを望み能はずといへども遙にキツプリ
ング、ステヹンソン一輩の上に擢んず。」(tradução nossa)
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38） 「其傑作にして英佛獨伊西瑞等各國語に翻譯せられ (…)」(tradução nossa) Uchida (1899a:235).

39） ‘Brasil-Japão’ da Revista da Semana, Anno XXIV, n. 39, 22 de setembro de 1923.
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