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Apresentação

No dia 30 de setembro de 2016, realizamos o Seminá-
rio Interno: Pesquisa em Tradução no Instituto de Letras 
(ILE), composto por quatro mesas redondas e dois debates. 
O objetivo do encontro foi o de trazer a público e compar-
tilhar com todos os ali presentes nossas pesquisas sobre 
tradução. Nas apresentações, ressaltou-se a pluralidade de 
pesquisas, bem como paradigmas diferenciados em torno 
daquilo que compreendemos como tradução. Além disso, 
pudemos acompanhar o percurso de formação e de pensa-
mento de cada um dos pesquisadores, o que fez do semi-
nário uma verdadeira troca de experiências.

Dentro dos campos de pesquisa, havia trabalhos vol-
tados ao âmbito da prática da tradução, os quais desta-
cavam singularidades e complexidades das línguas e dos 
temas em questão. E neste âmbito pudemos acompanhar 
certas diferenças circunstanciais entre a prática da tradu-
ção técnica e aquela da tradução literária, com suas espe-
cificidades. Outros trabalhos estavam voltados ao campo 
de ensino da Teoria da Tradução, cujas características se 
tornam cada vez mais evidentes nos cursos de graduação 
e de pós-graduação em Estudos de Tradução em departa-
mentos de nossas universidades. Havia também aqueles 
voltados para o ensino de língua estrangeira via tradução, 
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o que se dá em um campo específico entre línguas, mas 
também naquele das culturas em questão. Nesse sentido, 
destacam-se as pesquisas sobre geopolítica e tradução, 
as quais trazem olhares atravessados pela política e pela 
antropologia, por exemplo. Outra linha de pesquisa de 
fundamental importância é aquela da Filosofia da Tradu-
ção, que aos poucos ganha mais espaço de discussão em 
nosso país. Outro ponto amplamente discutido foi aquele 
direcionado às etapas do processo para publicação de tra-
duções, tendo como elementos a revisão, a preparação, 
a inserção do tradutor como mediador de sua tradução, 
colocando-se como crítico do texto traduzido, mediante 
prefácios e posfácios. Portanto, o Seminário Interno: Pes-
quisa em Tradução trouxe uma visão ampla da prática e 
da reflexão teórica que nos pode proporcionar tarefa tão 
nobre para as culturas. 

O filósofo Maurice Blanchot, no ensaio “Traduzir” – 
texto-homenagem a Walter Benjamin – nos questiona: 
“Sabemos o quanto devemos aos tradutores e, ainda 
mais, à tradução? Acredito que não. Mesmo se sentimos 
gratidão pelos homens que se adentraram corajosamen-
te nesse enigma – a tarefa de traduzir –, mesmo se os 
saudamos de longe como os mestres ocultos da nossa 
cultura, ligados a eles e docemente submetidos ao seu 
zelo, o nosso reconhecimento permanece silencioso, um 
pouco sustentado, além do mais, pela humildade, pois 
não somos capazes de sermos os seus reconhecedores.”. 
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Portanto, a experiência do encontro, do debate, da parti-
lha de tantas reflexões propostas pelo Seminário parece 
nos dizer algo sobre a gratidão não só voltada aos tradu-
tores, mas a todos aqueles que sabem reconhecer que a 
tradução traz em si um gesto extremamente democráti-
co, de respeito às diferenças. Nesse sentido, nosso gesto 
durante o encontro foi o de propiciar mais abertura para 
um campo de pesquisa que se torna tão fundamental 
em nossos dias, visto que, profundamente, nosso desejo 
via pesquisas em tradução é abrir espaço para o outro, 
diante de suas diferenças e singularidades.

Esta publicação pretende ser a primeira de uma série 
de permanente abertura ao debate sobre a tradução: 
uma atividade que, como diz Piotr Blumczynski (2016), 
é onipresente. Esperamos a contribuição e o auxílio dos 
pesquisadores e das pesquisadoras que apresentam suas 
pesquisas neste volume para que possamos alargar ain-
da mais nossos horizontes da pesquisa em tradução para 
além dos limites do Instituto de Letras da UERJ.

Maria Alice Antunes e Davi Pessoa
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mediação linguística; ensino de LE.

Magali dos Santos MOURA – doutorado em Lite-
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ção). Mestre e doutora em Língua Portuguesa com disser-
tação e tese focadas na revisão e análise de textos aca-
dêmicos. Professora-adjunta do Departamento de Letras 
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Autotradutores latino-
americanos: que papéis 

exercem no processo de 
circulação da própria obra 

nos polissistemas literários 
de língua inglesa?

Maria Alice Antunes

A pesquisa que conduzo tem como tema a autotradu-
ção – a tradução de um texto pelo próprio autor. Visa 
contribuir para uma lacuna na área dos Estudos da Auto-
tradução: a autotradução literária entre autores latinos 
que escolheram os Estados Unidos como local de mora-
dia e para o lançamento de suas obras literárias, em es-
pecial. Segundo Eva Gentes e Trish Van Bolderen (2015), 
essa é uma área pouco explorada dentro de uma área 
maior de pesquisa – a autotradução – que, nas palavras 
de Susan Bassnett, “has received very little attention 
until recently, though there seems to be a surge of in-
terest in this phenomenon” (2013, p. 285).

A gênese de meu interesse na pesquisa sobre a autotra-
dução – a tradução de um texto pelo próprio autor – deu-
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-se na tese intitulada “O respeito pelo original: um estudo 
da autotradução com base no caso de João Ubaldo Ribei-
ro”. Na tese, analisei a atividade e o caso particular das 
versões para o inglês de Sargento Getúlio (1971) e de Viva 
o Povo Brasileiro (1984) feitas pelo próprio escritor. Para 
compreender a autotradução tal como praticada por João 
Ubaldo, julguei relevante revisar a noção de autor-mo-
delo proposta por Umberto Eco em The Role of the Rea-
der (1979). Ressalto que essa noção (revisada) se revelou 
apropriada para o estudo de caso sobre o escritor brasi-
leiro porque ele julga o texto original como o controlador 
do processo autotradutório. Constatei, através da análise 
do caso ubaldiano, que, para João Ubaldo, o texto escrito 
e as marcas lá deixadas pelo autor, de forma consciente 
ou não, são peças fundamentais que devem ser respeita-
das até mesmo quando o autor – ele mesmo – traduz o 
próprio texto. Assim, o conceito de autor-modelo de Um-
berto Eco, um construto do texto, mostrou-se relevante, 
já que permitiu a compreensão de algumas opções do au-
totradutor brasileiro. Apoiada na teoria dos polissistemas 
literários (EVEN-ZOHAR, 1990), nos estudos descritivos da 
tradução (TOURY, 1995), no modelo investigativo descri-
to por Lambert e Van Gorp (1985) e nas ideias de Venuti 
(2002) e Lefevere (1990) procurei compreender ainda a 
função da obra autotraduzida do escritor brasileiro den-
tro do polissistema literário norte-americano. Finalmente, 
o estudo do caso ubaldiano promoveu também a discussão 
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de conceitos tais como “original”, “tradução”, “fidelidade” 
e “liberdade”, pouco discutidos do ponto de vista do 
autor que traduz o próprio texto. 

Desenvolvo agora um estudo inserido na área recente-
mente denominada “estudos da autotradução” (ANSELMI, 
2012) que tem por tema “individual subjects who act pur-
posefully in a social context” (PALUMO, 2009, p. 9) – os 
autotradutores – agentes que contribuem com suas diver-
sas ações para a circulação da literatura latino-americana 
(autotraduzida) no polissistema literário norte-americano. 

Além de discutir noções tais como “autoria”, “tradu-
ção”, “autoridade”, “fidelidade” e “liberdade” do ponto 
de vista do autotradutor, discuto os vários papéis que os 
autores exercem transformando a tradução da própria 
obra em “a powerful tool for individual self-promotion” 
(GRUTMAN e VAN BOLDEREN, 2014, p. 325). Assim, ar-
gumento que o autotradutor é um elemento híbrido que 
atua de formas diversas para que a obra literária autotra-
duzida seja inserida no polissistema literário norte-ameri-
cano (JOBIM, 2015).

Meu estudo tem como foco os autores que vertem (ou 
verteram) uma ou mais obras para o inglês e que usam di-
versos outros instrumentos, além da tradução, para fazer 
a obra circular no polissistema literário norte-americano, 
tornando-se assim “their own ambassadors, agents and 
even career-brokers” (GRUTMAN, 2014, p. 325). Nossas 
observações indicam que os instrumentos mais utilizados 
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pelos autotradutores para a promoção da própria carreira 
literária são o site pessoal e profissional em que veiculam 
informações sobre a biografia, lançamentos, trechos de 
livros, artigos, entrevistas; language memoirs publicadas 
em coletâneas que reúnem autores latinos ou autores 
bilíngues e/ou autores migrantes; a vida profissional como 
professores em universidades norte-americanas. A análi-
se de artigos publicados em periódicos especializados e 
de resenhas publicadas em jornais de grande circulação 
permitirá a verificação do alcance da promoção dos au-
totradutores e a função que a obra passa a exercer no 
polissistema literário alvo. Entre os autores estudados es-
tão o brasileiro João Ubaldo Ribeiro, o cubano Gustavo 
Pérez-Firmat, e o argentino-chileno-norte-americano 
Ariel Dorfman.

O escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro (1941-2014) é 
um autor consagrado em território brasileiro, aclamado 
pela crítica e traduzido para vários idiomas, mas seu tra-
balho como tradutor de Sargento Getúlio (1971) e de Viva 
o Povo Brasileiro (1984) para o inglês ainda é pouco estu-
dado (GOMES, 2005, p. 75). Essa lacuna na fortuna crítica 
do escritor começou a ser preenchida com os trabalhos 
de Luis Angélico da Costa (1996) e de John Milton (2002) e 
somente recentemente seu trabalho de autotradução foi 
tema de um estudo mais detalhado (ANTUNES, 2009). Na 
verdade, como o próprio escritor afirmava em referência 
à tradução de Sargento Getúlio para o inglês, só há provas 
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circunstanciais – tais como algumas resenhas publicadas 
em jornais norte-americanos e a palavra do próprio escri-
tor – de que o trabalho foi executado por ele mesmo.

O cubano-americano Gustavo Pérez Firmat é escritor, 
poeta, pesquisador e nasceu em Cuba em 1949. A família 
deixou o país natal para os EUA em 1960 “depois que o re-
gime de Castro confiscou a empresa atacadista de venda 
de alimentos da família” e quando Pérez Firmat tinha ape-
nas 11 anos. O escritor foi professor na Duke University de 
1979 a 1999, e é hoje professor de literatura latino-ame-
ricana na Universidade de Columbia. O primeiro livro de 
Pérez Firmat, Idle Fictions, foi publicado em 1982.

O argentino-chileno-norte-americano Ariel Dorfman 
é romancista, dramaturgo, ensaísta, acadêmico e ativis-
ta de direitos humanos e nasceu na Argentina em 1942. 
Um cidadão dos Estados Unidos desde 2004, é professor 
de literatura e estudos latino-americanos na Duke 
University desde 1985.

Este estudo sobre os papéis que os autores exercem 
no processo de circulação da própria obra no polissistema 
literário alvo pode contribuir de maneiras distintas para a 
área dos Estudos da Autotradução, dos Estudos da Tradução 
e dos Estudos da Literatura.

Os Estudos da Autotradução

A onda sociológica (GRUTMAN, 2013) alargou “com vi-
sões novas e enriquecedoras” a chamada virada cultural 
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(BASSNETT e LEFEVERE, 1990, p.1-13) a partir dos anos 
90. A pesquisa de base sociológica na área identifica os 
indivíduos envolvidos nas traduções como agentes que 
assumem posições durante suas trajetórias (GRUTMAN, 
2014). Neste estudo, investigo a autotradução como ins-
trumento de autopromoção e verifico até que ponto os 
diferentes instrumentos utilizados pelos autotradutores 
afetam a posição que a obra ocupa no polissistema lite-
rário norte-americano e também no polissistema literário 
de origem dos autotradutores além da função que a obra 
exerce nesses sistemas.

Os Estudos da Tradução e os Estudos da Literatura

Os conceitos de “autoria”, “original”, “fidelidade”, “li-
berdade” e “autoridade” são conceitos relevantes para a 
área dos Estudos da Tradução e também para a área dos 
Estudos da Literatura. Para Venuti (2002), a tradução “en-
volve um tipo diferente de autoria, secundária para o tex-
to estrangeiro e a serviço de diferentes comunidades” (p. 
65). O autor segue afirmando que “o único prestígio que 
um tradutor pode ganhar vem da prática da tradução, 
não como uma forma de expressão pessoal, mas como 
uma colaboração entre grupos divergentes”. A autoria é, 
portanto, vista como “superior” em relação à tradução, 
pois esta “diminui o status do tradutor que é visto como 
um pseudo-autor, produtor de simulacra de textos ‘reais’” 
(BRITTO, 1996). Contudo, Barthes (1978) já declarava a 
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morte do autor por considerar que todo texto é uma com-
posição feita a partir de outros textos. O autor, continua 
Barthes, só tem o poder de “misturar” textos para a cons-
trução de outros. Assim, não há “autor” ou “original”. Nas 
palavras de Venuti (2002, p. 88), a relação do autor com 
todo material cultural que “inspira” sua obra é mais livre 
enquanto que o tradutor está “preso” ao “original” em 
uma relação que é mimética. Por outro lado, o conceito 
de “fidelidade” foi questionado pela linguística estrutural 
que demonstrou que a homologia entre textos não pode 
ser alcançada já que “é impossível achar correspondências 
exatas entre dois textos escritos em línguas diferentes” 
(BRITTO, 1996). Contudo, ainda hoje constantemente nos 
deparamos com leitores e tradutores que creem possibili-
dade de fidelidade “total” ao original que pode ser alcan-
çada (também) através do “apagamento” do tradutor da 
obra traduzida. A transparência dessa obra é, por sua vez, 
uma das garantias de qualidade e parece garantir a au-
sência de mudanças na tradução, além de evitar o medo 
da inautenticidade (v. Venuti, 2002). Consequentemente, 
garante que o texto é igual ao “original”. A transparência 
também transmite uma visão ingênua a respeito da tra-
dução, pois aquele que crê na possibilidade de transpa-
rência, ingenuamente acredita também na possibilidade 
de cruzamento de uma fronteira linguística e cultural sem 
que a intenção do escritor estrangeiro se perca (VENUTI, 
2002). A ilusão seria que, o autor, ao revisar a tradução de 
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sua obra, poderia garantir que a travessia se desse sem 
perdas e danos para o original estrangeiro. Arrojo (1992) 
nega essa possibilidade de travessia sem perdas, nega 
também a possibilidade de um “significado imune às in-
terferências do tempo e às circunstâncias da leitura”. Para 
a autora, toda a tradução é sempre interpretação e negar 
este fato é também negar uma característica inerente aos 
processos de leitura e de tradução: o diálogo entre o lei-
tor/tradutor e o autor mediado pelo texto escrito.

Tais discussões e conceitos tornam-se ainda mais ins-
tigantes se pensamos no autor que traduz suas próprias 
obras (literárias, neste caso). São muitos os autores que 
enfrentaram a tarefa. Entre eles, podemos citar Samuel 
Beckett, James Joyce, Vladimir Nabokov, Milan Kundera, 
João Ubaldo Ribeiro, Ana Maria Machado, Rolando Hino-
josa-Smith, Manuel Puig, Rosario Ferré, Esmeralda Santiago, 
Ariel Dorfman, Gustavo Pérez-Firmat, María Amparo Es-
candón. Para Bassnett (1998), se partirmos do ponto de 
vista do original, a autotradução pode não ser considera-
da tradução e cita Beckett para ilustrar a questão, pois o 
autor frequentemente modificava seus próprios textos 
ao traduzi-los. Assim, estaria criando um novo original e 
não um texto traduzido. Bassnett afirma que a solução 
para este dilema é “negar a existência de um original, 
presumindo-se a existência de duas versões do mesmo 
texto que, por acaso, foram escritas pelo mesmo autor” 
(BASSNETT, 1998, p. 31). Bassnett levanta questões inte-
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ressantes acerca da autoridade do original e acerca da 
aceitação de uma tradução: a obra autotraduzida seria 
aceita como tradução caso os leitores não soubessem 
tratar-se de uma? 

Mais recentemente, Susan Bassnet afirma que “if all 
translation is a form of rewriting, then whether that re-
writing is done by the person who produced a first ver-
sion of a text or by someone else is surely not important” 
(2013, p. 287). Entretanto, a atuação dos autotradutores 
no processo de circulação da obra parece contrariar a afir-
mação de Bassnett. 

Considerações finais

Ao analisar inicialmente alguns dos textos distintos pro-
duzidos por Gustavo Pérez Firmat e por Ariel Dorfmam, 
podemos traçar algumas conclusões iniciais. Percebo que 
tanto Pérez Firmat quanto Dorfman contam repetidas ve-
zes a mesma história - a do exílio - nas muitas entrevistas 
e memórias publicadas em vários jornais (online), revistas, 
periódicos, nos EUA e/ou no exterior. Além disso, a língua 
e o bilinguismo são questões tratadas pelos autores na 
maioria desses textos. É importante ressaltar que a esco-
lha entre o inglês – a segunda língua – e o espanhol – a 
língua materna – não parece uma tarefa fácil para esses 
escritores. Pérez Firmat e Dorfman, assim como outros 
escritores exilados, referem-se a suas vidas como vidas 
“in-between” línguas, uma condição permanente. Vemos 
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ainda que escrever e falar sobre a língua também significa 
produzir uma grande quantidade de material autobiográ-
fico que servirá o propósito de fazer circular a produção 
literária entre públicos distintos dentro e fora dos EUA, 
lugar que escolheram para residir e escrever.

Sobre João Ubaldo Ribeiro, ressalto a singularidade do 
trabalho do autor: ele é um dos raros casos de escrito-
res que verteram seus próprios textos para uma língua 
estrangeira. Em sua grande maioria, os autotradutores 
preferem traduzir para a língua materna, e a tarefa de 
tradução é tão árdua que os escritores preferem passar 
a escrever diretamente na língua estrangeira. Também 
Gustavo Pérez Firmat e Ariel Dorfman escreveram suas 
autobiografias na segunda língua e traduziram, eles mesmos 
o próprio original, para a língua materna.

Observo também que a autotradução, vista como pas-
saporte para a verdadeira existência literária (CASANOVA, 
2002), não deu ao escritor brasileiro uma posição de des-
taque internacionalmente, ou nos Estados Unidos, em 
especial. Seus textos não atingiram sucesso de vendas 
e permanecem quase desconhecidos do público estran-
geiro (ANTUNES, 2009). Na verdade, suas autotraduções 
acabam por contribuir para que o escritor seja ainda 
mais respeitado dentro do sistema literário brasileiro. 
Assim, se a posição ocupada por um escritor no cânone 
de origem é um fator que influencia a seleção de sua 
obra para tradução, o fato de que uma obra é (auto)
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traduzida fortalece a posição central ocupada por João 
Ubaldo no polissistema literário brasileiro. Para Gustavo 
Pérez Firmat e Ariel Dorfman, por outro lado, o fato de 
viverem nos EUA e de atuarem como embaixadores da 
própria obra certamente contribui para a ampla circulação 
de sua produção literária no país. 
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Atualização e Tradução de 
Textos Literários Italianos do 

Século XII ao XVIII
Alcebiades Arêas

Sem dúvida, constitui-se um desafio para o professor 
de literatura estrangeira o estudo dos textos literários 
canônicos antigos, pois representam aos leitores sérias 
dificuldades para serem decodificados, comprometendo 
sobremaneira o tempo e o espaço que deveriam, especi-
ficamente, ser dedicados ao estudo e à análise do texto.

Devido a uma série de especificidades linguísticas, den-
tre outras, a herança da estrutura morfossintática e lexical 
do latim, mas também do italiano antigo, em nosso caso 
específico, faz-se necessária, na maior parte do tempo 
consagrado às aulas de literatura e cultura, a atualização 
ou a tradução dos textos selecionados para a linguagem 
hodierna. Em geral, os programas têm, entre seus obje-
tivos, o de refletir sobre o estágio linguístico do citado 
período e de treinar o estudante para efetuar observa-
ções contrastivas, ao comparar o italiano antigo ao con-
temporâneo. Porém, mesmo que seja desejável a etapa 
de estudo da língua anteceder a de sensibilização poética, 
a importância literária do texto antigo pode, sem que o 
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professor pretenda, ser minimizada, pois, na maior parte 
do tempo, sacrifica-se parte das aulas em honra apenas 
do conteúdo filológico.

De tal modo, quase sempre, para o devido equilíbrio pe-
dagógico, precisamos atualizar ou traduzir os citados textos, 
criar uma forma de acesso desprovida daquelas dificuldades 
de ordem linguística. Com isso, conseguimos realizar, com 
tempo, uma análise literária competente, séria e desvincu-
lada do estudo verticalizado da língua, o que desvirtuaria a 
disciplina. Em contrapartida, é também importante não tra-
tarmos o texto apenas como criação poética desvinculada 
do processo linguístico, pois a mimese literária é alcançada 
através da tensão estabelecida entre língua, entendida como 
código, e linguagem, a força propulsora da criação. 

Assim, este projeto de atualização e tradução de tex-
tos canônicos daquela que é uma das grandes literatu-
ras do Ocidente nasceu com uma função propedêutica 
preparatória às indagações da função poética da lin-
guagem de Bühler (1979). Melhor dizendo, com o ob-
jetivo de facilitar o acesso ao mundo da criação poéti-
ca, no instante da indagação quanto aos estágios que 
antecederam o italiano atual, mas, também, discutir e 
refletir, a partir dos corpora selecionados, sobre o pro-
cesso tradutório. Em síntese, o que buscamos é atingir 
a philia dialógica, harmônica, complementar e não ex-
cludente, entre língua e literatura, a partir da poética 
do traduzir de Meschonnic (2010), pois esta é urdida 
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por palavras que não estão empregadas casualmente. 
Não pretendemos com a atualização ou a tradução trair, 

ou mesmo subestimar, a beleza do texto inicial, ainda mais 
em se tratando de documentos literários fundadores não 
só da cultura italiana, mas do Ocidente. Portanto, durante 
o trabalho de atualização e tradução, no exercício da es-
colha da palavra a ser empregada hoje, consideraremos 
tanto a intencionalidade de quem escreveu o texto de 
partida, o autor, o contexto, quanto o leitor, o contexto, a 
cultura da língua de chegada.

No caso específico dos corpora selecionados no período 
medieval, observamos que o autor, muitas vezes, atuali-
zou para a língua escrita da época o conteúdo linguístico 
de seu texto, certamente eivado de termos e de expres-
sões do registro oral, já que se dirigia não só ao povo, aos 
leitores privilegiados, das cortes e dos monastérios, mas 
também às camadas dos desfavorecidos sociais, sem aces-
so ao mundo da cultura letrada, que entravam em conta-
to com o texto a partir dos menestréis. E, mesmo em se 
tratando de poesia, o texto tinha, sem dúvida, um caráter 
persuasivo e didático. Os leitores dos séculos XII e XIII, ir-
manados na mesma herança cultural e histórica, precisa-
vam encontrar a língua e a linguagem próprias, por isso, 
não poderiam prescindir do trabalho do tradutor; ao con-
trário, deveriam, mesmo que de forma inconsciente, iden-
tificar-se com a mensagem, com todo o realismo possível. 

Para cada corpus, previamente definido, efetuada a atua-



Diferenças e Singularidades

32

lização ou a tradução e cumprida a função primeira, que 
norteou este projeto, qual seja, organizar material de lei-
tura que permitisse o acesso ao texto literário, seja ele da 
Idade Média, do Renascimento, ou dos séculos seguintes, 
procederemos ao cotejo dos textos, levantando os proble-
mas linguístico-culturais da época estudada, detendo-nos, 
especialmente, nas dificuldades, desafios, escolhas, deci-
sões, não só as infelizes, mas também as bem sucedidas, 
empreendidas pelo tradutor. Posteriormente, concluída a 
análise comparada dos dois textos, e sem perder de vista a 
importância da prática para a reflexão teórica e o aperfei-
çoamento da prática, iremos divulgar, por meio de seminá-
rios, congressos e publicações o material produzido. 

No que tange às orientações teóricas, escola, postu-
lados e estudos, buscaremos respaldo, em função da 
grande variedade de textos e de seus modos de orga-
nização, com os quais iremos lidar, não só nos já cita-
dos acima, mas também em Jakobson (1969).  Para este 
linguista, que dedicou estudos importantes ao campo 
da tradução, as dificuldades com as quais nos depara-
mos no momento da tradução de uma língua para outra 
se devem, essencialmente, a três fatores: i) o contexto 
não linguístico da língua de partida não correspondente 
àquele da língua de chegada; ii) cada sistema linguístico 
possui uma maneira própria para separar e analisar a ex-
periência não linguística; iii) cada unidade linguística tem 
forma de se organizar nunca coincidentes. 
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Jakobson também afirma que toda experiência cognitiva 
pode ser atualizada, traduzida e classificada em qualquer 
língua. Acrescenta, ainda o autor que, quando houver um 
obstáculo, a terminologia poderá ser modificada por inter-
médio de empréstimos, decalques, neologismos, equivalên-
cias, adaptações, transposições e outras acomodações como 
acréscimos, omissões e circunlóquios. Esses mecanismos, 
também classificados por Vignay e Darbelnet (1975) como 
mecanismos técnicos da tradução, encerram, na verdade, 
procedimentos diretos e oblíquos: aqueles ocorrerão quan-
do houver paralelismo ou metalinguismo entre os dois idio-
mas em confronto; estes, quando existirem lacunas na língua 
de chegada, isto é, no italiano atual ou na língua portuguesa. 

Muitas vezes, também, tendo em vista o escopo propedêu-
tico, e a necessidade de se trabalhar tanto com a poesia quan-
to com a prosa, nos aproximaremos do postulado de Vermeer 
(1985) para quem o fim justifica os meios, isto é, os procedi-
mentos, as estratégias, empreendidas pelo tradutor no mo-
mento da tradução, estarão condicionadas a cada finalidade 
previamente estabelecida para o texto a ser traduzido. Em 
outros momentos, iremos dialogar com Newmark (1987), op-
tando ora pela escolha comunicativa, ora pelo viés semântico.

Destacamos, ademais, as teorias de Arcaini (1986), 
para o qual o tradutor deverá encontrar um método ade-
quado para traduzir cada tipo específico de texto, rela-
cionando-o com uma teoria funcional da linguagem. Ele 
considera importante, também, que o tradutor acres-
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cente ao texto traduzido os conhecimentos adquiridos 
durante o processo tradutório. 

No item fidelidade, serão observados, ainda, sob orien-
tação de Arcaini, os mesmos padrões da época em que foi 
escrito o texto fonte. Suas concepções baseiam-se nas fun-
ções da linguagem de Bühler, adaptadas por Jakobson. Po-
rém, o aspecto cultural será assegurado e sua funcionalidade 
procurará ser coerente com o mundo do leitor hodierno. O 
tradutor, ademais, deverá optar, dessa forma, pela tradução 
semântico-comunicativa, dinamizadora da moderna lingua-
gem de interação entre autor e leitor, conforme defende Eco 
(2010). Este, possivelmente inspirado pelas teorias da esté-
tica da recepção, critica a tentativa de restabelecerem-se 
para os leitores dos séculos XX-XXI, no texto traduzido ou 
atualizado, as mesmas probabilidades presentes no original 
dos séculos anteriores. Para ele, o texto fonte e o texto alvo 
não possuem, absolutamente, a mesma proposta, devido à 
diferença de expectativa e de horizonte do leitor. Tal visão 
teórica será constantemente retomada, ao longo da orien-
tação, para que se formem futuros profissionais capazes de 
empreenderem um sério trabalho em tradução. 

Com a proposta renovadora de Newmark e Eco, rom-
pe-se a falsa ilusão de simetria que nasce do suposto em-
penho em manter a função do texto de partida no texto 
de chegada. Ou seja, o efeito é diverso para os leitores 
originais e para os da tradução. 

Finalmente, reafirmamos a intenção dos professores de 
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Língua, Literatura e Cultura Italianas da UERJ de estimu-
lar a atualização e a tradução de textos literários italianos 
antigos visando à didática, a um skopos de característi-
cas propedêuticas. Tais objetivos, no entanto, voltam-se, 
também, com muita ênfase, à pesquisa sobre a teoria da 
tradução e a prática do traduzir. 
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Metáphrase e Paráphrase:  
os Caminhos Percorridos 

pelas Traduções de Grego 
nos Corredores Uerjianos

Dulcileide V. do Nascimento Braga

Assim pois, Glauco, quando te deparares com pa-
negiristas de Homero, afirmando que este poeta 
efetuou a educação da Grécia e que, para adminis-
trar negócios humanos ou ensinar o seu manejo, é 
justo tomá-lo em mão, estudá-lo e viver regulando 
por ele toda a existência, deves por certo saudá-los 
e acolhê-los amigavelmente, como homens que 
são tão virtuosos quanto possível, e conceder-lhes 
que Homero é o príncipe da poesia e o primeiro 
dos poetas trágicos, mas saber outrossim que, em 
matéria de poesia, não se devem admitir na cidade 
senão os hinos em honra dos deuses e os elogios às 
pessoas de bem (PLATÃO, 1965, p. 336).

A relevância de Homero para a Grécia e para toda 
a civilização ocidental, até os dias atuais, é notória e 
reconhecida. Os conceitos contidos em suas obras in-
fluenciaram e influenciam ainda grandes pensadores 
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das mais diferentes áreas (filosofia, literatura, pedago-
gia, história etc. Tal é a sua influência que ele se tornou 
sinônimo de algo grandioso no uso corrente da língua: 
“um trabalho de proporções homéricas”, por exemplo.

A ausência de um material específico em vernáculo se 
tornou, particularmente, notória, principalmente, em dois 
momentos: na confecção da tradução que foi utilizada 
como corpus para a minha tese de doutorado, Os Argonau-
tas, de Apolônio de Rodes — epopeia helenística que usa 
o estilo e dialeto homérico —, e como auxílio para as aulas 
de dialetos gregos, ministradas nas aulas de graduação no 
Instituto de Letras (português-grego) da UERJ. Além de não 
termos uma bibliografia específica em português, o mate-
rial impresso existente é de difícil acesso, presente em bi-
bliotecas específicas, e depende de um conhecimento pré-
vio do aluno em outro idioma, geralmente inglês, francês 
e alemão. Portanto, a UERJ será pioneira no Estado do Rio 
de Janeiro na produção e disponibilização de um material 
acadêmico de valor inestimável para os estudos homéricos.

O aprimoramento e compreensão sobre as obras, voca-
bulário e estilo homérico são de extrema relevância para 
os estudos clássicos no Brasil e áreas afins. As duas prin-
cipais obras de Homero, Ilíada e Odisseia, são utilizadas 
como parâmetro linguístico, métrico, mítico, histórico e 
literário, entre outros, até a atualidade, sendo reconheci-
do, já no século V a.C. como um poeta, segundo as pala-
vras de Platão, que “efetuou a educação da Grécia e que, 
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para administrar negócios humanos ou ensinar o seu ma-
nejo, é justo tomá-lo em mão, estudá-lo e viver regulando 
por ele toda a existência” (PLATÃO, 1965, p. 336).

Portanto, independente de se estudar épica ou não, 
Homero será utilizado, seja como texto-base, seja como 
contraponto. Isso fica muito evidente, por exemplo, nos 
epigramas de Calímaco — autor de renome do período 
helenístico, que embora proponha um novo estilo poéti-
co, em composições de menor fôlego, com um estilo pleno 
de conhecimento e erudição, em um momento histórico 
em que o dialeto falado era a koiné — e de seu contem-
porâneo Apolônio de Rodes — que escreveu uma epopeia 
segundo os moldes helenísticos —, que utilizaram o dia-
leto e a métrica homéricas na construção de suas obras.

Embora já tenhamos em vernáculo excelentes tradu-
ções, falta-nos instrumentos próprios para pesquisadores 
de diferentes áreas aperfeiçoarem seus estudos. Quando 
tratamos de instrumentos, não estamos falando das análi-
ses críticas, nem tampouco dos estudos direcionados que 
usam o texto homérico como corpus, mas de instrumen-
tos que permitam observar o texto homérico no seu con-
texto original, ou seja, no seu dialeto original — o grego 
jônico —; entendendo a sua métrica, sua estrutura fonéti-
ca e a importância da seleção vocabular.

Quando falamos em tradução — salientamos que as 
diferentes traduções trazem múltiplas possibilidades de 
leitura sobre um mesmo texto —, e tradução de um texto 
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em grego antigo, temos a consciência de que temos cada 
vez mais um número menor de pessoas que dominam 
esse idioma, e, portanto, nos deparamos com um grande 
problema que está centrado na ausência de recursos que 
auxiliem o processo de análise e tradução das obras ho-
méricas a partir do original grego.

Walter Benjamin, em A tarefa do tradutor (1992, p. 7), 
acredita que o texto traduzido mantém um vínculo estreito 
com o original. E que as traduções das grandes obras literá-
rias estão sujeitas a alterações em sua tonalidade e também 
em sua significação — e mudam por completo com os sécu-
los (p.10). Portanto, se realmente acreditamos que a essên-
cia da civilização ocidental está em Homero, se ele é o maior 
poeta e o educador da Grécia, segundo as próprias palavras 
de Platão, também sabemos que nem todas as possibilida-
des que nele se encontram foram exploradas e se concreti-
zaram — sobretudo as que dependem da análise vocabular.

Assim, diante de tantas traduções, fazemos ecoar a 
pergunta de muitos: “Qual seria, então, a melhor tradu-
ção?”. Depende do objetivo final.

As traduções atuais estão menos preocupadas com a 
fidelidade ao texto original e mais preocupadas com o lei-
tor e com as possibilidades de interação e interpretação 
do texto, mas aqueles que utilizam o texto como objeto 
de estudo precisam ter todos os instrumentos de com-
preensão textual para que consigam, ao voltarem o olhar 
para o texto homérico, em um misto de crítica e criação, 
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estabelecer uma analogia entre a escrita e a tradução.
Para tanto, falta-nos um instrumento importantíssimo 

em vernáculo: um dicionário homérico. Neste Projeto, 
portanto, pretendemos fazê-lo utilizando como base prin-
cipal uma obra que está em domínio público: A homeric 
dictionary for schools and Colleges. 

A confecção deste material será de grande importân-
cia para auxiliar os estudos relacionados ao léxico e dia-
leto homéricos e para todos quanto, da antiguidade até 
os dias atuais, desenvolvam pesquisas que incluam esse 
grande poeta em seu corpus.

O objetivo, portanto, deste projeto é criar um dicio-
nário a partir da tradução da obra A homeric dictionary 
for schools and Colleges, de Georg Autenrieth em ver-
náculo, cotejando — e adaptando, quando necessário, 
em decorrência de divergência vocabular — com a obra 
Homeric vocabulaires: Greek and English word - list for 
study of Homer, de Willian Bishop Owen e Edgar Johnson 
Goodspeed (ambas em domínio público), possibilitando 
a estudiosos e pesquisadores um melhor acesso ao mo-
delo de construção homérica e a uma semântica voca-
bular precisa. Propomos também ampliar a parte intro-
dutória do dicionário homérico, no que diz respeito às 
questões dialetais e métricas, e para tanto utilizaremos 
como base a obra Grammaire homérique: phonétique et 
morphologie, de Pierre Chantraine em cotejo com outras 
obras associadas ao tema.
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A obra A homeric dictionary for schools and Colleges foi 
publicada pela primeira vez em 1876, tem 323 páginas, e 
até os dias atuais ainda é a principal referência nos estu-
dos homéricos.

A partir da tradução e da confecção da parte introdutó-
ria, disponibilizaremos a obra – inicialmente em formato 
digital e, posteriormente, em formato impresso. 

Como não temos um material desse nível em portu-
guês, aqueles que desenvolvem trabalhos e pesquisas 
acadêmicos relacionados a esse tema precisam recorrer 
a uma bibliografia em outro idioma. Os únicos dicionários 
grego-português disponíveis são: Dicionário Grego-Portu-
guês e Português-Grego, de Isidro Pereira (Livraria Apos-
tolado da Imprensa — Porto, Portugal) e o Dicionário Gre-
go-Português, de M. Dezotti, D. Malhadas e M. Neves (em 
4 volumes, pela Ed. Ateliê — São Paulo). Contudo, esses 
dois dicionários não atendem às necessidades de quem 
trabalha com o dialeto homérico, pois priorizam o dialeto 
ático. Embora tenhamos excelentes dicionários, como o 
Bailly (grego-francês) e o Liddell (grego-inglês), incorre-
mos no mesmo problema, visto que ambos requerem o 
conhecimento em outra língua estrangeira, além dos ne-
cessários conhecimentos em grego.

Portanto, a tradução deste dicionário e a ampliação da 
introdução com informações que auxiliarão a obter da-
dos precisos sobre as estruturas morfossintáticas e diale-
tais, bem como sobre a métrica, possibilitarão solucionar 
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questões que ficam pendentes, porque estão difusas em 
diversas obras, e são apresentadas de maneira reduzida. 
Uma vez reunidas em uma mesma obra, teremos um ins-
trumento valoroso na área de estudos homéricos e, por 
extensão, helenísticos para pesquisadores, alunos da gra-
duação, principalmente de Letras Clássicas (grego e latim) 
e pós-graduação de diversas áreas do saber.

Inicialmente, em nosso projeto, fizemos uma pesqui-
sa bibliográfica para verificar todo material existente so-
bre Homero em vernáculo, o que nos auxiliará a criar um 
material informativo diversificado e complementar e que 
constará na introdução do dicionário.

Em seguida, passamos à tradução do dicionário A homeric 
dictionary for schools and Colleges, de Georg Autenrieth. 
A tradução está sendo feita por um grupo de alunos e su-
pervisionada pela coordenadora. Após a tradução será 
feito o cotejo com a obra Homeric vocabulaires: Greek and 
English word - list for study of Homer, de Willian Bishop 
Owen e Edgar Johnson Goodspeed, verificando se é ne-
cessário a ampliação do léxico ou o acréscimo de alguma 
informação pertinente.

A última etapa do projeto é a digitação — que requer um 
cuidado todo especial, pois o dicionário será bilíngue (gre-
go-português) e necessita de precisão na digitação, pois um 
erro deste gênero de uma característica dialetal significa erro 
de interpretação. Após a revisão de todo o material digitado, 
será feita a distribuição, inicialmente em formato digital.
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Essa primeira fase do projeto é só o primeiro passo na 
busca por auxiliar as pesquisas em torno da tradução dos 
clássicos em vernáculo. Buscamos, portanto, fortalecer os 
núcleos que trabalham com uma tradução de qualidade e 
não com paráfrases, resgatando a essência da língua em 
sua configuração morfológica, semântica e estrutural.

Estamos apenas no início desta grande jornada que é 
criar na UERJ um grande núcleo de tradução em grego an-
tigo. Que o fio de Ariadne nos ajude a não nos perdemos 
nos labirintos dos corredores uerjianos! 
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Análise do Discurso e 
Tradução

Beatriz F. Caldas

Arcabouço teórico 

O enfoque da proposta do curso resulta de um olhar, 
através da Análise de Discurso pecheusiana, sobre a ques-
tão da tradução no Brasil. A Análise do Discurso (doravante 
AD) é uma disciplina de entremeio, ou seja, é uma discipli-
na situada entre o marxismo, a linguística e uma semân-
tica de base materialista. A psicanálise é igualmente con-
vocada, sobretudo nas questões relativas ao sujeito. A AD 
constituiu-se no último quartel do século XX, na esteira das 
reflexões filosóficas a respeito do marxismo, o qual inspira-
ra o regime político instaurado na União Soviética a partir 
de 1917 e movera, de uma forma ou de outra, os rumos 
ideológicos de muitos países. Desenvolveu-se nos desdo-
bramentos das grandes discussões sobre a linguística, além 
de re-territorializar conceitos da releitura da psicanálise 
freudiana feita por Lacan a partir dos anos 1950. Assim, no 
bojo de sua construção teórica, a AD introduz muitas ques-
tões instigantes, destacando-se, entre elas, a da produção 
de sentidos, cerne do construto teórico “discurso”. Em seu 
livro pioneiro Analyse automatique du discours (1969), após 
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a apresentação crítica do modelo de comunicação segundo 
Jakobson (1974 [1960]), Pêcheux afirma:

... nos faz preferir aqui o termo discurso, que im-
plica que não se trata necessariamente de uma 
transmissão de informações entre A e B mas, de 
modo geral, de um “efeito de sentidos” entre 
os pontos A e B. (Pêcheux, AAD-69, p.82, grifos 
nossos) 

Para a AD o que está em jogo, portanto, são os efei-
tos de sentidos e não a transmissão de informações. A 
e B correspondem às posições de sujeito no discurso e 
não aos falantes propriamente ditos. Para a AD, a ques-
tão dos efeitos de sentidos vincula-se ao fato de que as 
palavras e expressões mudam de sentido conforme as 
posições dos sujeitos nos discursos, e procura-se com-
preender de que forma se estabelecem esses sentidos e 
como produzem efeitos.

No Brasil, a AD foi introduzida por Orlandi e posterior-
mente espalhou-se em estudos de pós-graduação em di-
versas universidades no Brasil. Vem sendo utilizada em 
várias áreas do conhecimento (discursos na áreas espor-
tiva, médica, jurídica, linguística, científica, entre muitas 
outras) para a compreensão dos modos de produzir, con-
trolar, manejar, tratar, lidar com e até mesmo, eventual-
mente, silenciar sujeitos, discursos e modos de significar.
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O trabalho do analista do discurso tem basicamente 
duas vertentes: uma delas é o dispositivo teórico, e a outra 
é o dispositivo analítico. A primeira delas trata dos con-
ceitos basilares da AD, principalmente daqueles que são 
mobilizados no decorrer da análise. Entre esses conceitos 
estão: língua, discurso, formação discursiva, recorte, his-
toricidade, formação discursiva, interdiscurso, intradiscur-
so, paráfrase, polissemia, enunciado, memória, condições 
de produção, entre vários outros que frequentemente se 
complementam e compõem de forma bem específica o 
quadro teórico da AD. 

O trabalho de análise se inicia com a retomada dos refe-
renciais teóricos ao mesmo tempo em que se busca consti-
tuir um corpus para estudo. Este corpus empírico é constituí-
do pelo próprio material a ser estudado, na forma de textos, 
material de enciclopédias, artigos de jornal, livros, revistas, 
material jurídico, médico, jornalístico e de qualquer nature-
za, em formato impresso, manuscrito, digital, gravado ou em 
qualquer outro modo de apresentação. Esse corpus empíri-
co, por sua vez, será submetido ao dispositivo analítico cons-
truído pelo pesquisador, de forma a vir a gerar um corpus de 
análise propriamente dito. O dispositivo analítico atende às 
questões propostas pelo pesquisador, em uma formulação 
própria da pesquisa. Pode consistir de enunciados a serem 
tomados do corpus empírico por meio do processo denomi-
nado recorte. Os recortes são unidades de significação que 
se constituem o objeto de estudo do analista. Um exemplo 
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clássico é o enunciado “vote sem medo!” (ORLANDI, 2002, 
p. 29) grafado com letras brancas sobre uma faixa preta à 
entrada de um campus universitário, seguido da “explicação 
sobre o fato de que os votos não seriam identificados” (op. 
cit. p. 29). Ao analisar o recorte, Orlandi mobiliza o conceito 
de memória, no caso específico, a cor negra com o conheci-
do sentido político de fascismo. O sentido de “sem medo” 
levanta suspeitas, e apesar de assegurar que não deve haver 
medo, introduz a questão com todos os seus desdobramen-
tos. A pesquisadora propõe então uma paráfrase, transpon-
do o enunciado para uma faixa branca com letras em ver-
melho: “Vote com coragem!”. Os efeitos de sentido seriam 
outros. No exemplo em tela, foi usado o recurso da paráfrase 
e os sentidos políticas das cores. Aliás, a memória dessas co-
res continua a reverberar ainda hoje nas ruas, quando mani-
festantes são atacados simplesmente por estarem vestidos 
de vermelho quer tenham ou não tido a intenção de se ex-
porem politicamente. 

Através de paráfrases, contrastes, remissão a já ditos 
em outros enunciados, criando estratégias de aborda-
gem, o pesquisar constrói o seu corpus de análise e chega 
finalmente à formulação de algum discurso. É importante 
ressaltar que o discurso é o ponto de chegada da análise 
e não o seu ponto de partida. Também é importante di-
zer que a pesquisa se dá no batimento entre o dispositivo 
teórico e o dispositivo analítico, em movimentos de com-
preensão que não são automáticos.
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A tradução sob a ótica da AD

A tradução, ao envolver tão intimamente a questão do en-
contro e confronto entre línguas e culturas tem sempre muito 
a oferecer à análise do discurso. Ressaltamos aqui o conceito 
de língua em AD como a realização de um trabalho que mate-
rializa o discurso e também como constituída de falhas, lapsos, 
deslizamentos, mal-entendidos, ambiguidades, que represen-
tam uma marca de resistência e uma diferenciação em rela-
ção ao sistema. De que forma, então, poderíamos entender a 
tradução dentro de um ponto de vista da AD?

Para nossa elaboração, mobilizamos a noção de gesto: 
um ato no nível simbólico (Pêcheux, 1997a, [1969], p.78). 
Henry (1997 [1982]) traz o gesto de interpretação, a injun-
ção à procura de sentido como o motor do que chama-
mos história. Portanto, não há “fato” ou “evento” históri-
co que não faça sentido, que não peça interpretação, que 
não reclame que lhe achemos causas e consequências. 
Dessa forma, sendo o sujeito “condenado a interpretar”, 
o gesto é a maneira pela qual o sujeito tradutor recorta 
sentidos do texto original. Um gesto de interpretação é a 
maneira pela qual o sujeito constrói os sentidos externos 
e os sentidos internos que significam e o significam, inse-
rido na rede de formações discursivas que o constituem.

Caminhando ainda em direção a uma compreensão 
do que seja o trabalho do tradutor sob a ótica da AD, 
detivemo-nos no fato de que o tradutor é, antes de 
tudo, um leitor. Segundo Orlandi, “a leitura é uma ques-
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tão de natureza, de condições, de modos de relação, de 
trabalho, de produção de sentidos, em uma palavra: de 
historicidade” (ORLANDI, 1988, p. 9). São vários os fato-
res em torno do gesto de leitura. Há um leitor virtual, 
constituído pelo autor em sua escrita (ORLANDI, op. cit., 
p. 9). Tanto mais fluente então será a leitura quanto mais 
próximo do leitor imaginário estiver o leitor real. Esta 
relação entre um e outro envolve fatores que passam 
a constituir a unidade de sentido a ser produzida pelo 
leitor. O gesto de leitura é, em outras palavras, a organi-
zação da significação levada a cabo pelo leitor, seguindo 
todo um jogo entre agentes sociais, mediada pelo texto. 
Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, 
como escreveu, qual o lugar desse texto no universo de 
textos afins, por que ler esse texto etc. são perguntas 
em torno dessa leitura e constituem sua historicidade. 
Essa inscrição da história na linguagem é processada 
por meio de sítios de significância que estão sempre se 
reconfigurando, se movendo, embora funcionem inces-
santemente como ponto de ancoragem para os gestos 
de interpretação e processos de identificação do sujeito.

Em qualquer gesto de leitura há interpretação. Segundo 
esse raciocínio, propomos circunscrever o gesto de tradu-
ção. Um gesto de tradução começa com o gesto de leitura e 
vai além. O gesto de leitura e o acionamento das condições 
histórico-ideológicas são, de certa forma, potencializados 
pela materialidade linguística subsumida por uma língua. 
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O gesto de tradução, portanto, passa pelo gesto de in-
terpretação, pelo gesto de leitura e trata em seguida de 
aproximar-se de uma unidade interpretativa em outra ma-
terialidade linguística. O tradutor envolve-se num processo 
de identificação com o que interpreta. Lê um texto dentro 
de determinadas condições de produção para, em seguida, 
produzir um novo texto em outra materialidade linguísti-
ca, tomado por uma ilusão de que está dizendo o mesmo. 
De certa forma, essa ilusão própria do gesto de tradução é 
condição necessária para essa prática, embora, na verdade, 
o tradutor não possa renunciar a sua própria historicidade.

Após o século XX, quando o mundo se contorceu en-
tre lutas capitalistas por um lado e socialistas/comunistas, 
por outro lado, vislumbramos, dentro de novas tecnolo-
gias digitais e práticas de tradução transformadas pela 
força de novas práticas sociais, que a AD tem muito a de-
senvolver no que diz respeito aos novos controles de tra-
balhos de tradução, por vezes selvagens, e os novos laços 
inusitadamente democráticos que surgem entre editoras, 
tradutores e leitores, como por exemplo, o processo de 
crowdfunding. São novos tempos paradoxais que deman-
dam novas interpretações, novas leituras e, indubitavel-
mente, novas análises do que representa a tradução. 
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Filosofia da Tradução: do 
Mito ao Logos

Rita de Cássia M. Diogo

O título deste trabalho refere-se ao projeto de pesqui-
sa que venho desenvolvendo atualmente, cujo objetivo 
principal é verificar como a filosofia da tradução pode 
contribuir para a realização de uma prática tradutória 
enquanto metatradução, e como esta, por sua vez, pode 
contribuir para o aprofundamento daquela filosofia em-
prestando-lhe novas perspectivas de estudo. Para tanto, 
realizaremos um estudo comparativista, que consta de 
duas fases simultâneas: a) análise dos estudos filosóficos 
de Walter Benjamin e Vilém Flusser em torno da tradu-
ção e b) a tradução do livro América Latina en 130 docu-
mentales (2012), de Jorge Ruffinelli. Ambas fases contam 
com a participação de um grupo de pesquisa (http://dgp.
cnpq.br/dgp/espelhogrupo/ 3836392241545678) forma-
do por alunos da UERJ (graduandos do Curso Português-
-Espanhol e respectivas literaturas, orientandos de gra-
duação e de pós-graduação), bem como, por professores 
desta Universidade. 

A prática tradutória, bem como a filosofia da tradução, 
sempre esteve presente em minha trajetória acadêmica. 
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O título da minha tese de doutoramento, “El naranjo: a 
articulação entre ficção e tradução cultural na narrativa 
de Carlos Fuentes” (2002) já atesta dita presença, quan-
do então estudei a tradução a partir da perspectiva dos 
Estudos Culturais, mais especificamente da proposta de 
tradução cultural desenvolvida por Homi Bhabha em O 
local da cultura (1998). O livro de Bhabha, por sua vez, le-
vou-me ao texto de Walter Benjamin, A tarefa do tradutor 
(1994) e às inúmeras leituras dos grandes estudiosos do 
filósofo, como Jeanne Marie Gagnebin ou Kátia Muricy. 

A filosofia da tradução uniu-se à prática quando, em 
1998, participei do grupo de professores do Instituto de 
Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
que juntos uniram esforços para criar o Escritório Modelo 
de Tradução Ana Cristina César, sob a coordenação geral 
da prof. Maria Aparecida Salgueiro. Como professora-
-coordenadora deste Escritório para a tradução do par de 
línguas Espanhol-Português, orientei vários bolsistas de 
Estágio Interno Complementar na realização de traduções 
de diferentes tipos de textos, desde técnicos, passando 
por ensaios e artigos científicos. Uma prática que se com-
plementava com a oferta das disciplinas “Teoria da Tra-
dução I e II”, as quais os bolsistas deveriam assistir, a fim 
de adquirir os indispensáveis conhecimentos teóricos que 
esta atividade demanda.

O fato é que as pesquisas sobre literatura e cinema Ibe-
ro-americanos, aos quais me dedico, sempre contaram 
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com o valioso suporte filosófico de Walter Benjamin, de 
modo que hoje, após as muitas leituras de seus textos, re-
conheço que a metáfora da constelação, à qual o próprio 
filósofo recorre, traduz-se também em sua metodologia de 
estudo, de modo que quanto mais lemos e deciframos suas 
imagens, mais nos aprofundamos em sua filosofia. Com seu 
famoso texto sobre a tradução não poderia ser diferente, 
pois só podemos alcançar uma leitura mais acurada de A 
tarefa do tradutor (1994), na medida em que o colocamos 
em diálogo com seus demais conceitos, tais como os de 
“alegoria”, “narrador”, “aura”, “experiência”, todos de algu-
ma forma tributários do conceito de “história”.

Por outro lado, é imprescindível que o estudo benja-
miniano acima referido tenha como suporte outro texto 
do autor, intitulado Sobre a linguagem em geral e sobre 
a linguagem do homem (2013), no qual somos apresenta-
dos a sua filosofia da linguagem. Certamente, este é um 
dos estudos que nos permite perceber a importância que 
o aspecto teológico possui na construção de seu pensa-
mento filosófico, na medida em que, ao especular sobre a 
origem da linguagem, Benjamin recorre ao Gênesis, onde 
destaca a estreita relação entre Deus, o verbo e a criação: 
ao criar o mundo, Deus agraciou o homem com o dom 
da palavra, de modo que ele pudesse nomear as coisas 
que então permaneciam em estado de silêncio. Nomear 
é também conhecer, de modo que ao fazê-lo, o homem 
conhece ao mesmo tempo que domina a natureza. 
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No entanto, ao ousar ser Deus, igualar-se a ele, o ho-
mem perde o contato com a terra, se eleva para além 
dela, da humildade (do latim humus), e por essa falta foi 
castigado. A partir de então, a linguagem adâmica, com 
a qual todos conheciam e se compreendiam, fragmenta-
-se na multiplicidade das línguas, obstruindo o caminho 
em direção ao saber. Nasce então o mito da Torre de 
Babel. Restam-nos, pois, as palavras, que longe de ser a 
coisa em si, tão só a representa, de modo que o ser per-
de-se e distancia-se de seu invólucro, com o qual jamais 
encaixar-se-á perfeitamente.

Esta não correspondência entre a língua e o ser em 
si é estudada por Vilém Flusser em Língua e realidade 
(2007), cuja perspectiva fenomenológica vem a com-
plementar a abordagem teológica de Benjamin sobre a 
filosofia da linguagem.  

Nesse sentido, Flusser nos assevera que, na medida 
em que a língua nada pode nos dizer sobre sua ori-
gem, esta nos escapa. Sendo assim, só poderíamos 
nos aproximar dela por meio da abordagem religiosa, 
uma perspectiva que, ao contrário de Benjamin, este 
filósofo recusa-se a assumir. 

Em seu estudo sobre a relação entre língua e realidade, 
Flusser usa a imagem da árvore para ilustrar seu conceito 
do EU: os sentidos são como raízes ancoradas no chão da 
realidade, por meio das quais o EU a acessa e se forma. Ao 
chegar ao tronco, aqui no papel do intelecto, esta seiva 
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sugada pelos sentidos (raízes) se transmuta em palavras, 
ao mesmo tempo que é encaminhada até a copa, o espí-
rito. No entanto, nesta transformação da seiva em pala-
vras, neste “salto abrupto e primordial, neste Ursprung”, 
existe um abismo que separa o dado bruto (a realidade) 
e a palavra. Esta acaba constituindo-se assim no limite do 
EU, obstruindo-lhe a passagem até as raízes, ou seja, im-
pedindo-lhe o acesso à verdade absoluta (2007, p. 46).

Nesse sentido, mais do que um instrumento de trans-
missão da realidade, a língua é para Flusser a própria rea-
lidade, já que não temos acesso ao dado bruto senão por 
meio das palavras. A verdade que conhecemos corres-
ponde, pois, a frases ou pensamentos, um resultado das 
regras da língua. O que significa dizer que a verdade ab-
soluta, por sua vez, é uma correspondência entre a língua 
e o “algo” que ela significa, tão inarticulável quanto esse 
mesmo “algo” (2007, p. 46).

Dando continuidade ao seu pensamento, Flusser cita 
Kant, a fim de demonstrar que a existência de uma mes-
ma língua mascararia o problema ontológico da língua, ao 
qual estaríamos vedados, pois que haveria uma aparente 
correspondência perfeita e unívoca entre dado bruto e pa-
lavra. Ou seja, é exatamente a multiplicidade das línguas 
que nos revela sua relatividade, seu problema ontológico e 
epistemológico, evidenciando a existência de “tantos siste-
mas categoriais, e, portanto, tantos tipos de conhecimento, 
quantas línguas existem ou podem existir” (2007, p. 52).
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A relatividade supracitada ganha uma importante di-
mensão quando nos referimos à tradução. Cada língua é 
um sistema completo, um cosmos, ainda que não fecha-
do, na medida em que podemos “saltar” de um cosmos 
para outro, do espanhol para o português, por exemplo, 
ou seja, de que podemos traduzi-los entre si (2007, p. 56). 
Entretanto, Flusser aponta para o abismo ao qual o tradu-
tor é submetido no momento de busca da correspondên-
cia entre as línguas: “Mas, durante a tradução, durante 
esse instante ontologicamente inconcebível da suspensão 
do pensamento, pairo sobre o abismo do nada” (2007, p. 
58). É, pois, nesse salto de uma língua a outra, quando o 
aspecto relativo de toda língua parece evidenciar-se de 
forma mais intensa, criando no intelecto a sensação de ir-
realidade, talvez porque intuímos a arbitrariedade do sig-
no, a distância que mede entre a palavra e a coisa em si.

No decorrer desta exposição afirmei que a filosofia so-
bre a língua de Flusser e de Benjamin se complementam 
na medida em que juntos temos a oportunidade de unir, 
respectivamente, a abordagem fenomenológica à teoló-
gica, pois se o primeiro discorre sobre a língua e a tradu-
ção nos estreitos limites da história, o segundo utiliza-se 
da sua já conhecida perspectiva religiosa para ir além dos 
dados empíricos. 

Assim, apesar de Flusser asseverar a impossibilidade 
de uma tradução autêntica entre os três tipos de lín-
guas existentes, as flexionais, as isolantes e as agluti-
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nantes, admite que “a conversação entre elas não é de 
todo impossível” (2007, p. 66). Segundo o filósofo, isto 
ocorre porque certamente há um fundamento “quase 
inarticulado comum aos três sistemas”, que ele chama 
de “espectro” de uma língua única hipotética da qual 
todas as demais teriam surgido. No entanto, para ele, 
pensar a partir desta perspectiva é considerar que exis-
tiu um estágio paradisíaco da língua, antes da Torre de 
Babel, e isto já seria assumir uma abordagem para além 
da história, a qual, como vimos, encontraremos desen-
volvida de forma exemplar na filosofia benjaminiana 
sobre a linguagem.

Este trabalho de pesquisa compreende duas etapas 
que acontecerão simultaneamente: a) leitura e análise 
dos textos filosóficos sobre tradução de Vilém Flusser e 
Walter Benjamin, bem como dos estudos de seus leitores 
consagrados, respectivamente, os ensaios dos professo-
res Rodrigo Duarte (2012), Gustavo Bernardo Krauser (2008), 
Rainer Guldin, e de Jeanne Marie Gagnebin (1994), Susane 
K. Lages (2002), Kátia Muricy (2009); b) e a tradução comen-
tada do livro América Latina en 130 documentales (2012).

O livro supracitado, do professor Jorge Ruffinelli, su-
cedeu a publicação de América Latina en 130 películas 
(2010), dedicado ao gênero ficcional no cinema. Ambos 
os volumes são fruto de 20 anos de pesquisa sobre o cine-
ma latino-americano, durante os quais o autor impôs-se 
a tarefa de assistir a um filme por dia e imediatamente 
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escrever sobre o mesmo. Dispostos cronologicamente, o 
primeiro filme apresentado é de 1928, El corazón de una 
nación (O coração de uma nação), do chileno Edmundo 
Urrutia, e após percorrer mais de 80 anos e diversos paí-
ses da cinematografia latino-americana, finaliza com o 
ano de 2012, com Sibila, uma coprodução entre Chile e 
Espanha, da chilena Teresa Arredondo. 

A seleção dos filmes guiou-se, segundo o autor, pelo 
poder do sonho e da sedução inerentes à arte cinemato-
gráfica, mas também pelo trabalho objetivo e criterioso, 
que soube ver/ler em cada filme não só a qualidade de 
sua produção, mas também a capacidade do cinema de 
falar sobre a América Latina, seus homens e mulheres, 
suas línguas, suas culturas; leituras impressas em cada 
uma das entradas deste livro. Além disso, Ruffinelli es-
tabeleceu o critério de selecionar somente um filme de 
cada diretor, a fim de contemplar o maior número possí-
vel de cineastas latino-americanos. De linguagem direta e 
objetiva, sem contudo abrir mão de um estilo que valoriza 
as imagens verbais como uma forma de traduzir a própria 
linguagem cinematográfica, América Latina en 130 docu-
mentales (2012) foi selecionado para este projeto por sua 
adequação ao processo de introdução ao aprendizado e à 
prática da tradução: artigos que ocupam um espaço entre 
a crítica e a análise fílmica. 

Nosso objetivo é, pois, estabelecer o diálogo entre fi-
losofia da tradução e prática tradutória, de modo que 
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esta se realize enquanto uma metatradução, onde am-
bas contribuam mutuamente para o seu aperfeiçoamen-
to. Estas etapas serão realizadas conjuntamente com os 
alunos oriundos do Curso de Português-Espanhol e res-
pectivas literaturas do Instituto de Letras/UERJ, unindo 
assim a graduação (graduandos e bolsistas de Iniciação 
Científica) à Pós-Graduação (orientandos no Lato e Stric-
to Sensu), bem como professores do Setor de Espanhol 
desta Universidade.

As discussões e análises serão realizadas através de reu-
niões quinzenais, que poderão ser presenciais ou acontecer 
via online (videoconferência), de acordo com a necessidade. 
Ao final deste projeto está prevista a publicação da tradu-
ção do livro América Latina en 130 documentales (2012) pela 
editora de São Paulo, É Realizações, com o apoio da Univer-
sidade de Stanford (Stanford University), e, posteriormente, 
a publicação de uma coletânea de artigos realizados pelos 
participantes deste projeto, a fim de registrar as reflexões 
suscitadas pela prática da metatradução de dito livro. 

Justificativa

A relevância desta pesquisa reside especialmente na 
grande demanda por um espaço de estudo e reflexão so-
bre a tradução como parte da formação dos alunos do 
Curso de Português-Espanhol e respectivas literaturas do 
Instituto de Letras da UERJ, tanto no que se refere à teoria 
da tradução quanto à sua prática. 
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O estabelecimento da obrigatoriedade do ensino da 
língua espanhola na rede estadual de São Paulo desde 
1986 e nas escolas de Ensino Médio dos estados do Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, 
além da cidade de Brasília, a partir de 1989, bem como em 
suas respectivas escolas de Ensino Fundamental em 1996, 
contribuíram para a grande difusão desta língua, aumen-
tando assim as possibilidades de inserção dos formandos 
de Letras, curso Português-Espanhol e respectivas Litera-
turas, no mercado de trabalho. 

Por outro lado, depois do inglês, o espanhol sempre 
teve uma forte presença na tradução de obras fundamen-
tais, de modo que a literatura em língua espanhola sobre 
tradução pode ser hoje considerada bastante extensa e 
de grande qualidade teórica, faltando-nos, pois, estudos 
sobre práticas tradutórias desta língua estrangeira para o 
português, bem como de cursos especializados na área. 

Nesse sentido, o presente projeto pretende contribuir 
para criar, por meio do diálogo entre filosofia e prática, 
teorias sobre a tradução do idioma espanhol e, por conse-
guinte, para a formação de tradutores de espanhol, pre-
enchendo assim uma lacuna tanto quanto à formação de 
nossos alunos, quanto à demanda do mercado por tradu-
tores de excelência. 
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A Pesquisa em Tradução 
e Interpretação de 

Conferências no Brasil do 
Século XXI – Apontamentos 

e Possibilidades de 
Pesquisa e Ação

Anelise F. P. Gondar

Introdução

A pesquisa em Tradução e em Interpretação de Confe-
rências no mundo é uma área de investigação já consoli-
dada tanto em grandes centros de formação de tradutores 
e intérpretes, mormente em instituições do Norte, quanto 
em diversos departamentos de linguística aplicada (GILLE, 
2009). No entanto, se os estudos tradutórios têm trajetória 
acadêmica mais longa, uma das singularidades da pesqui-
sa em Interpretação de Conferências está ligada ao fato de 
surgir a partir da existência e popularização do ofício, que 
tem seu momento fundador nos Julgamentos de Nuremberg 
após os terríveis atos da II Guerra Mundial. O que une tra-
dições de pesquisa com acúmulos tão diversos, específicos 
e com trajetórias temporais distintas? Um mercado de tra-
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balho em plena diversificação e expansão em um mundo 
cada vez mais globalizado e interconectado. 

O presente texto visa a apresentar três possibilidades 
de desenvolvimento de práticas e de pesquisa no contex-
to da formação em nível de gradução e pós-graduação 
para estudantes do curso de Letras e interessados nas ati-
vidades tradutória e interpretatória. A lente privilegiada 
para tratar dessas três possibilidades é a conexão entre a 
atividade tradutória e interpretatória ao mundo do traba-
lho e à prática profissional no século XXI. 

A primeira possibilidade de pesquisa e reflexão apon-
tada tem a ver com os desafios impostos ao tradutor e in-
térprete por parte das novas tecnologias especificamente 
associadas ao mercado profissional. A segunda possibili-
dade de pesquisa e reflexão refere-se aos desafios impos-
tos ao tradutor e intérprete no seu papel de ‘aprendiz pro-
fissional’: século XIX e o mercado profissional da tradução 
e interpretação exigem que o ingressante na área, seja 
em nível de graduação ou pós-graduação, conscientize-
-se e adquira ferramentas para a aprendizagem e aper-
feiçoamento do conhecimento autônomos. Em terceiro e 
último lugar, é necessário pensar na inserção do tradutor 
e intérprete em uma realidade social brasileira em pro-
funda transformação. Isso requererá do aprendiz a busca 
pela reflexão aprofundada acerca dos limites e possibili-
dades da inter- trans- e multiculturalidade e das formas 
de consideração dessas em sua práxis.
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O perfil do tradutor no século XXI 

A competência e o perfil do tradutor, do intérprete de 
conferências e do mediador intercultural estiveram his-
toricamente ligados à experiência profissional adquirida 
com a prática, à introspecção, à intuição e à visão nego-
ciada acerca de metodologias e modalidades mais perti-
nentes à atividade – tudo isso em detrimento da pesquisa 
acadêmica em tradução (GILE, 2009). No entanto, a pro-
fissionalização da atividade tradutória através da criação 
de cursos de formação, bem como as marcantes transfor-
mações tecnológicas ao longo das últimas décadas, sobre-
tudo a partir da massificação e popularização da internet, 
tornou o ofício mais veloz, mais preciso e mais competiti-
vo. O novo profissional da tradução, interpretação e me-
diação encontra-se cada vez mais desafiado pelo próprio 
avanço da tecnologia. As demandas atuais de mercado 
impõem ao tradutor maior conhecimento terminológico 
específico, o domínio de ferramentas que aumentem sua 
produtividade média, uma maior capacidade de gestão 
de conteúdos, gerando possibilidades de sistematização e 
padronização destes e ajudando no cumprimento de pra-
zos, o que confere competitividade à atividade tradutória.

A tradução envolve técnicas e conhecimentos que estão 
relacionados aos aspectos sintático, semântico e pragmá-
tico da atividade comunicativa. Ela pode ser desenvolvida 
como parte do ensino de línguas, mas seu potencial concei-
tual, teórico e filosófico vai além (GILE, 2009). Nesse senti-
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do, a sala de aula de tradução e interpretação deve levar 
em consideração a pesquisa multifacetada na área com 
vistas à preparação do futuro profissional: fornecer uma ti-
pologia de exercícios rica e variada considerando métodos 
de ensino diferentes, incorporando novas tecnologias e fo-
mentando o papel central do aprendiz em sua jornada de 
aprendizagem e de inserção na realidade social. 

Três desafios ao tradutor, intérprete e mediador cultural 

1. As novas tecnologias

A primeira possibilidade remete-se ao uso de tecno-
logias como ferramentas de tradução. A chamada tra-
dumática, campo de estudos que alia os conhecimentos 
de documentação, de terminologia e de informática ao 
campo da tradução1, é um campo de estudos fértil ao 
tradutor profissional e reflexivo. No contexto da tradu-
ção assistida por computador, podemos distinguir entre 
os chamados sistemas de gestão de tradução ou TMS 
(Traduction Management Systems), dos quais um dos 
elementos mais importantes é a chamada memória de 
tradução (translation memory – TM); os sistemas de ges-
tão terminológica e os sistemas de localização. No cam-
po da tradução assistida por computador, as chamadas 
CAT tools (computer aided translation tools) já foram em 

1  <http://ddd.uab.cat/pub/poncom/2002/6500/apumodpedensdistraiSPA.pdf>. 
Acesso em: 29 nov. 2016
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larga medida incorporadas ao dia a dia do tradutor como 
ferramentas de trabalho. Programas como o Wordfast, o 
Trados e o MemoQ, para mencionar apenas os mais utiliza-
dos pelos profissionais da tradução, são ferramentas não 
apenas de tradução ou versão, mas sobretudo de gestão 
de dados e de produção intelectual do tradutor. Com isso, 
em meio à diversidade de ferramentas disponíveis para 
todas as etapas da tradução profissional (desde o recebi-
mento da tarefa de tradução até a entrega do produto ao 
cliente) é importante avaliar critica e permanentemente 
quais ferramentas de tradução são as mais apropriadas 
para uso em sala de aula e sobre quais mecanismos o fu-
turo tradutor terá de se atualizar nesses conhecimentos. 

2. O ‘aprender a aprender’ 

A ensino-aprendizagem da atividade tradutória e in-
terpretatória na atualidade está estreitamente relacio-
nada à integração de novas tecnologias não apenas para 
o preparo de futuros profissionais, mas também como 
ferramenta de trabalho e interação na universidade. 
Assim, é necessário incluir no contexto da formação o 
mapeamento, aplicação e monitoramento/avaliação de 
mecanismos de organização da progressão no ensino da 
tradução e interpretação e ter como foco o desenvolvi-
mento interfaces de ensino-aprendizagem adequadas às 
circunstâncias de aprendizagem. 

Atividades que envolvam blended-learning e que fo-
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mentem o aprender a aprender (também chamado de life-
long learning) devem ser inseridas tanto como conteúdos 
quanto como temas transversais nos processos de forma-
ção de forma que, ao longo da mesma, o aluno desenvol-
va as habilidades necessárias ao auto-monitoramento do 
seu trabalho, à interação crítica e reflexiva com o texto 
e o monitoramento das suas deficiências linguísticas, de 
conhecimento ou técnicas. Os requisitos para uma apren-
dizagem autônoma estão atrelados a aspectos como, pri-
meiramente, sua capacidade de reflexão – a habilidade 
de pensar acerca do processo de aprendizagem de forma 
consciente. Também estão ligados a questões de postura 
e atitude – o/a aluno/a deve ser estimulado nas disciplinas 
de tradução na graduação e pós-graduação a ser capaz 
de tomar decisões conscientes em relação à organiza-
ção (onde, quando, com quem) e conteúdo (o quê, por 
que) de sua prática e de seu processo de aprendizagem. 
A aprendizagem autônoma também deve estar imbuída 
de autorreflexão, ou seja, da capacidade de pensar sobre 
si e da habilidade de auto-percepção crítica na condição 
de aprendiz. Em penúltimo lugar, a aprendizagem autôno-
ma requer a capacidade de avaliação/de reflexão sobre o 
curso. A avaliação implica pensar criticamente aspectos 
do curso, dos estágios, dos exercícios propostos, obser-
vações, interações docente-discente bem como discente-
-discente. Por fim, é importante que a aprendizagem au-
tônoma promova a auto-avaliação, ou seja, a capacidade 
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de refletir sobre o resultado. A auto-avaliação deve ser 
ao mesmo tempo realista e multifacetada, processo pelo 
qual o aprendiz investiga as razões dos seus erros (e acer-
tos) e, assim, estabelece novas tarefas e encontra novas 
estratégias de aprendizagem (FICHI, 1999; HORVÁRTH, 
2005; LEE, 2005). 

O empenho da meta-ferramenta do ‘aprender a apren-
der’ no contexto do ensino de tradução no século XXI 
constitui-se fundamental para a formação de profissio-
nais que primam pelas demandas de qualidade impostas 
pela atividade laboral na área. O monitoramento da qua-
lidade em tradução (a partir dos seus diversos atores: do 
autor, do tradutor, do revisor e do leitor) é uma temática 
importante a ser considerada e deve ser tematizada tan-
to na graduação quanto na pós-graduação. A percepção 
da qualidade está diretamente associada à capacidade 
do tradutor de aprimorar as técnicas tradutórias e ex-
pandir seu conhecimento através da prática (COLLADOS, 
A; BECERRA, 2005). 

Com isso, urge que cursos de tradução em nível de gra-
duação e pós-graduação voltados às demandas de mer-
cado e de seus diferentes atores incorporem mecanismos 
e estratégias de aprendizagem autônoma vinculados às 
questões de qualidade de forma que alunos e pesquisado-
res se envolvam produtivamente na atividade de pensar 
criticamente a própria formação e os rumos da atividade 
tradutória no século XXI.
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3. A práxis em um mundo inter-, trans- e multicultural 

Por fim, reflexão acerca das atividades de tradução, in-
terpretação e mediação intercultural estão rigorosamente 
relacionadas à realidade social em que estamos imersos. O 
estudo da tradução e da interpretação oral deve estar inseri-
do no contexto de estudos interculturais. Tanto mais a temá-
tica se faz necessária quanto vemos o surgimento no Brasil 
de funções específicas da atualidade, como o e intérpretes 
comunitários no contexto do atendimento jurídico e clínico-
-hospitalar a famílias de refugiados tanto latino-americanos 
como de outros continentes. 

A globalização e os movimentos migratórios colocam a 
atividade de tradução e interpretação em xeque: para quem 
traduzir? Com que finalidade? Que consequências emergem 
da ativide tradutória e de mediação nesse contexto? Quais 
relações concretas de poder se estabelecem entre clientes, 
tradutores e o Estado? Nessa área, a pesquisa em tradu-
ção e interpretação no Brasil pode se beneficiar do diálogo 
já em curso em outros países multiculturais e com políticas 
linguísticas diversas. Questões como o papel do tradutor e 
intérprete, sua fidelidade, sua precisão, bem como sua res-
ponsabilidade pública são aspectos sobre os quais a litera-
tura especializada tanto de cunho norte-americano quanto 
europeu fornece elementos de diálogo que enriquecem e 
adensam a discussão acerca do papel do tradutor, intérprete 
e mediador no Brasil de hoje (ANGELELLI, 2004). 
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Considerações finais 

Os breves apontamentos tecidos acima apontam para 
as possibilidades de formação de tradutores, intérpretes 
e mediadores no contexto do Rio de Janeiro e do Brasil 
atual. Os tradutores e intérpretes do século XXI serão pro-
fissionais que trafegam com robustez e consciência crítica 
pelo mundo das novas tecnologias, em constante reflexão 
acerca dos benefícios e limitações da automação e auto-
matização, das padronizações e das demandas impostas 
pelo mercado atual de tradução. 

Serão também profissionais que “se formarão durante a 
vida”, cônscios de que para além de conteúdos, a aprendiza-
gem de práticas e hábitos faz com que tornem a prática tra-
dutória em prática refletida – práxis – e potencializem suas 
capacidades linguísticas e cognitivas ao longo da carreira. 

Por fim, o tradutor/intérprete/mediador cultural deve-
rá responder ao desafio da comunicação em contextos 
cada vez mais pautados pela inter-, trans- e multicultura-
lidade. Deverá saber identificar, compreender e analisar 
criticamente as questões de poder contidas na linguagem 
bem como o caráter eminentemente público da função 
exercida pela mediação entre línguas e entre culturas. 

A expansão da oferta de cursos de pós-graduação 
strictu sensu voltados ao mercado de trabalho e ao aper-
feiçoamento da prática profissional tem a desafiadora 
tarefa de aproximar alunos da práxis, da prática refleti-
da, e a acolhida, nesse bojo, das atividades tradutória e inter-
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pretatória como objeto de pesquisa indica o caráter pioneiro 
da UERJ como instituição comprometida com a reflexão e 
produção acadêmica em torno das questões do seu tempo. 

Referências Bibliográficas

ANGELELLI, C.V. Revisting the Interpreteŕ s Role: a study of confe-
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Da Prática à Teoria e 
Vice-Versa: Um Projeto 
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Intercultural e Ensino de 
Língua Estrangeira (Alemão) 
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Ebal Sant’Anna Bolacio Filho

Introdução

O curso de Letras da UERJ tem duas habilitações: li-
cenciatura e bacharelado. Isso não difere da maioria dos 
cursos de Letras nas demais universidades brasileiras. 
Quando se trata de habilitação em que se combina a lín-
gua portuguesa com uma língua estrangeira (LE), existem 
aquelas LEs que têm seu lugar mais ou menos garantido 
na Educação Básica brasileira (como o inglês e o espa-
nhol), aquelas línguas que são menos ofertadas (francês e 
mesmo o italiano) e aquelas que o senso comum julga não 
serem línguas ofertadas nas escolas brasileiras, como é o 
caso, no Estado do Rio de Janeiro, do alemão e do japo-
nês, bem como das línguas clássicas latim e grego. 
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No caso das línguas menos frequentes nos currícu-
los escolares brasileiros, é desconhecido da maioria das 
pessoas e mesmo daqueles que prestam exame vesti-
bular para cursar, p. ex. alemão na UERJ, que existe um 
mercado que absorve grande parte dos concluintes das 
licenciaturas em Letras Português-Alemão das três uni-
versidades do Estado do Rio de Janeiro que oferecem tal 
habilitação (UERJ, UFF e UFRJ): quatro escolas – Escola 
Alemã Corcovado, Colégio Cruzeiro-Centro, Colégio Cru-
zeiro-Jacarepaguá e a Escola Suíço-Brasileira – nas quais 
o alemão é ensinado desde o jardim de infância como 
primeira língua estrangeira para mais de 4.000 alunos. 
Além disso, uma gama de escolas de idiomas oferece 
cursos de alemão para um público cada vez maior, o que 
reflete uma tendência no Brasil inteiro, segundo levanta-
mento do Goethe-Institut, instituição alemã de fomento 
da língua e da cultura alemã no mundo1. 

O Setor de Língua Alemã do Instituto de Letras da 
UERJ vem atuando no sentido de oferecer uma forma-
ção de professores de alemão como língua estrangeira 
moderna, sempre em estreita parceria com universi-
dades e organismos dos países de língua alemã. Desde 
2011, o Setor de Língua Alemã celebrou parcerias com 
várias universidades, dentre as quais citaremos a Friedrich-
-Schiller-Universität Jena (FSU-Jena) e a Universität zu Köln. 

1  Cf. https://www.goethe.de/resources/files/pdf19/5759818-STANDARD.pdf 
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No entanto, sabemos que nem todos os alunos que in-
gressam em nosso curso pretendem fazer licenciatura. 
Por isso, nossos acordos de cooperação, pesquisa e mo-
bilidade docente e discente visam tanto à formação de 
professores quanto à criação de projetos de pesquisa na 
área de ensino, cultura, literatura e tradução.

O projeto Vice-Versa, sobre o qual passaremos a discor-
rer, surgiu de pesquisas realizadas pela profa. dra. Magali 
Moura em cooperação com professores da Universität zu 
Köln e tinha por objetivo proporcionar aos alunos de gra-
duação em Letras Português-Alemão da UERJ e aos alunos 
do curso de português da universidade alemã parceira um 
espaço de exercício de leitura e discussão sobre lendas 
(Sagen) alemãs e lendas populares brasileiras, estabele-
cendo um intercâmbio enriquecedor para os dois grupos, 
os quais traduziriam as lendas da língua estrangeira para 
suas respectivas línguas maternas. 

No caso das lendas alemãs, tratava-se das Sagen re-
colhidas pelos Irmãos Grimm e lançadas no ano de 1816. 
Diferentemente dos contos de fadas, ou contos maravi-
lhosos, que tiveram uma difusão muito grande e foram 
traduzidos para diversos idiomas, inclusive para o por-
tuguês, como é sabido, as Sagen não tiveram tanta re-
percussão fora da Alemanha. Houve uma tradução para 
o francês ainda no século XIX , e mesmo para o romeno 
e o dinamarquês (ZIPES, 1984, p. 162). Curiosamente, as 
traduções para o inglês e o espanhol só se deram na se-
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gunda metade do século XX. A razão desse aparente pou-
co interesse pelas lendas está possivelmente no fato de 
terem essas – diferentemente dos contos maravilhosos 
– ligações muito fortes com regiões, pessoas e datas es-
pecíficas. O seu apelo por assim dizer universal, relativo a 
arquétipos - como é evocado frequentemente ao se falar 
dos contos maravilhosos - não é tão claro e sua tradução 
poderia assim não encontrar tanto interesse em outros 
países, por serem mais específicos e regionais.

Como o objetivo do projeto era justamente a questão 
do respeito e do entendimento do Outro e de sua cultu-
ra, tais textos se mostraram perfeitos, pois exigiam dos 
participantes um profundo mergulho na história, na geo-
grafia e na cultura alemã para que o entendimento se 
desse e fosse possível fomentar a competência intercul-
tural. Além disso, o trabalho de leitura e posterior tradu-
ção foi também pensado como um exercício de enorme 
aprendizado linguístico, tanto no que se refere ao léxico 
quanto à morfologia e à sintaxe do alemão. Todo o pro-
cesso de discussão e tradução dos textos escolhidos será 
discutido a seguir.  

É importante ressaltar que o objetivo primordial do 
Projeto Vice-Versa era inicialmente o de utilizar o exercí-
cio tradutório como uma forma de se promover o diálo-
go intercultural e transdisciplinar, como nos diz Romanelli 
(2006, p. 4): “Um uso adequado da tradução permitiria 
estabelecer um confronto cultural mais aprofundado en-
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tre as línguas e facilitaria o domínio da cultura-alvo pelo 
aluno”. Desse modo, a definição de tradução que norteou 
o início de nossos trabalhos foi aquela descrita por Bohu-
novsky (2011) como sendo aquela de caráter crítico-re-
flexiva, que serviria para a construção de conhecimento 
metalinguístico e de competência intercultural.

O processo tradutório das Sagen 

Como foi exposto mais acima, o projeto denominado 
Vice-Versa foi criado com o intuito de oferecer aos gra-
duandos/licenciandos em Letras Português-Alemão a 
oportunidade de melhorarem suas competências tanto 
no âmbito linguístico quanto no âmbito (inter)cultural. 
Esse projeto, que não se definia inicialmente como um 
projeto de didática da tradução, acabou tornando-se de 
fato um espaço para que aqueles alunos que não preten-
diam ser professores de alemão dar os primeiros passos 
em direção à prática tradutória.

O trabalho foi feito da seguinte forma: inicialmente foi 
montado um grupo com estudantes de Letras Português-
-Alemão interessados em participar. Houve um primeiro 
contato por Skype® com os estudantes alemães que tra-
balhariam paralelamente e em conjunto com o grupo bra-
sileiro e passou-se então a leituras e discussões teóricas 
acerca do processo tradutório, do gênero literário a ser 
traduzido, bem como sobre todos os desafios que aque-
les textos literários do século XIX – ainda que geralmente 
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bastante curtos - apresentariam ao ser traduzidos: pes-
quisa vocabular, etimológica, história, geográfica etc. Para 
tal, foram disponibilizados no Dropbox® textos teóricos e 
material instrumental, como dicionários alemães do sécu-
lo XIX e as traduções disponíveis em inglês e em francês.   

Após as discussões teóricas, cada aluno recebia um 
determinado número de lendas e um determinado prazo 
para efetuar as traduções. Essas traduções eram dispo-
nibilizadas no Dropbox® e posteriormente apresentadas 
nos encontros presenciais, onde se discutiam as esco-
lhas lexicais, dificuldades de entendimento do texto e, 
principalmente, a forma em português. Durante o pro-
cesso tradutório das lendas alemãs, foi necessária a con-
fecção de glossários acerca de vários assuntos, tais como 
os nomes de seres fantásticos da mitologia germânica e 
acidentes geográficos, p. ex. Outro ponto de discussão 
foi a decisão por traduzir ou não nomes de localidades e 
de personagens históricos. 

Há de se ressaltar essa característica das lendas ale-
mãs em relação aos contos maravilhosos: a ligação com 
o mundo real, p. ex. são citadas pessoas que realmente 
existiram e lugares que por vezes ainda existem. A deci-
são tomada com relação aos nomes de pessoas foi a de 
manter aqueles nomes que já existem na historiografia de 
língua portuguesa, como Karl der Große > Carlos Magno, 
mas também outros menos conhecidos porém já citados 
em obras em português sobre a história europeia/alemã. 
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No caso dos nomes de localidades, optou-se, por outro 
lado, por manter nomes de cidades alemãs que, embo-
ra tenham “traduções” para o português europeu, soam 
estranhas a ouvidos brasileiros, como Francoforte para 
Frankfurt ou Estugarda para Stuttgart. Foram mantidos 
nomes mais conhecidos como Hamburgo e Colônia, p. ex. 

Após as discussões em grupo acerca de problemas en-
contrados na tradução e as decisões tomadas em con-
junto quanto a escolhas lexicais, as traduções passavam 
então pela revisão dos professores orientadores Magali 
Moura e Ebal Bolacio, bem como, em alguns casos, do 
prof. Rainer Bettermann, da Universidade de Jena, pro-
fundo conhecedor da obra dos Irmãos Grimm e tradutor 
para o alemão de livros de José Saramago. Depois dessa 
revisão mais ligada ao conteúdo, os textos foram subme-
tidos a uma revisão estilística da língua de chegada, p. ex. 
do português, para se chegar a um texto de boa qualidade 
e não apenas de transporte de conteúdo.

O trabalho do Grupo Vice-Versa pode, enfim, ser con-
siderado uma pequena contribuição para a formação ini-
cial daqueles estudantes que se interessam pelo campo 
da tradução, pois demonstrou ser um trabalho cooperati-
vo entre discentes e docentes conforme preconiza Kiraly 
(2000) a partir de um enfoque por tarefas, ou seja, um 
enfoque composto de unidades didáticas com objetivos 
específicos que consistem de tarefas facilitadoras para se 
chegar ao resultado final (HURTADO ALBIR, 2005), como, 
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por exemplo, pesquisa preliminar sobre fatos históricos e 
culturais das regiões onde as lendas surgiram, leitura de 
textos teóricos sobre tradução e sobre o gênero literário a 
ser traduzido, trabalho com dicionários, exercícios de tra-
dução individuais, em duplas e em conjunto etc.

Resultados, produtos e perspectivas do Projeto Vice-Versa

Com o desenrolar do projeto, notou-se que o trabalho 
tinha um potencial muito grande e procedeu-se à prepa-
ração de publicações que disponibilizassem ao público 
interessado os resultados alcançados pelo grupo: além 
das publicações já publicadas e aquelas em preparação, 
o projeto foi apresentado por estudantes e docentes em 
eventos tanto da área de Ensino de Alemão como Língua 
Estrangeira como em eventos da área de Germanística de 
Estudos da Tradução, entre outros: apresentação de co-
municação e workshop durante o 9º Congresso Brasileiro 
de Professores de Alemão, realizado em julho de 2015 em 
São Leopoldo, RS; apresentação de pôster por estudan-
tes no 1º Congresso da Associação Brasileira de Estudos 
Germanísticos, em novembro de 2015 em São Paulo, bem 
como no ENTRAD 2016 – XII Encontro Nacional de Tradu-
tores e VI Encontro Internacional de Tradutores, em se-
tembro de 2016 em Uberlândia.

O projeto Vice-Versa demonstrou na prática a impor-
tância do fomento da competência intercultural nos cur-
sos de Letras. A tradução é vista no âmbito da formação do 
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futuro profissional da área de Letras – seja ele professor, 
tradutor ou em outra área em que atue como mediador 
cultural em última análise – como um instrumento impor-
tante e extremamente eficaz no processo de desenvolvi-
mento nos estudantes da percepção de que as culturas 
são diferentes, mas não excludentes. Através da reflexão 
proporcionada pelas leituras teóricas, pelas discussões e 
pelo exercício tradutório, o futuro tradutor ou professor 
deverá ser capaz de servir de multiplicador dessa visão 
intercultural no seu campo profissional. 
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As Traduções de 
Proust em Análise
Luciana Persice Nogueira

Gérard Genette, terminando a primeira página de 
seu lindo ensaio Palimpsestes, alerta para o fato de que 
“L’inconvénient de la ‘Recherche’, c’est que, à force de 
chercher, il arrive qu’on trouve... ce qu’on ne cherchait 
pas” (“o inconveniente da busca/pesquisa é que, de tan-
to buscar/pesquisar, acaba-se encontrando... o que não 
se procurava”1). Proust já dissera algo semelhante: “Hé 
bien, ce que je cherchais à Guermantes, je ne l’y ai pas 
trouvé. Mais j’y ai trouvé autre chose.” (“Pois é, o que eu 
buscava em Guermantes, não encontrei. Mas encontrei 
outra coisa”2). Estou, portanto, em boa companhia.

Inicialmente, minha pesquisa de pós-doutorado visa-
va estudar as páginas finais de Le Temps Retrouvé, último 
tomo da colossal A la Recherche du Temps Perdu (1913-
1927), de Marcel Proust (1871-1922). Busquei dados so-
bre a fase inicial da carreira literária do autor preten-
dendo, apenas, embasar meu estudo. Mas as polêmicas 
em torno da chamada “era das traduções” (expressão 

1  Paris, Seuil, 1982, pp.7-8.

2  Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve. Paris : Gallimard, 1994 [1954], p.78.
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do próprio autor) proustiana revelaram perspectivas ex-
tremamente instigantes para quem, como eu, exerce o 
oficío de tradutor.

O título do ensaio resultante dessa pesquisa é: Tradu-
ção, leitura e a pátina do tempo. Proust e uma visão de 
Ruskin (UFRJ, 2010-2011, 82fls). Muito resumidamente, 
pode-se dizer que é feita, aqui, uma análise da importân-
cia e da recepção da “era das traduções” (1900-1906) de 
Proust, que se dedicou a dois títulos do esteta britânico 
John Ruskin (1819-1900). É dado enfoque ao impacto des-
ses dois livros (La Bible d’Amiens, 1904, e Sésame et les 
Lys, 1906), e às rivalidades procuradas, e encontradas, por 
Proust, nesse processo (e que o alçam à categoria de es-
pecialista e autoridade em Ruskin). 

As etapas de análise podem ser assim esquematiza-
das: 1) Introdução em que se contextualiza o fracasso 
inicial de Proust com o seu Les Plaisirs et les Jours (1896) 
e o estigma de esnobe e diletante gerado a partir de en-
tão; 2) Proust e sua visão de Ruskin: a inserção das preo-
cupações de Proust no contexto da oposição entre as 
velha e nova escolas literárias, e a importância conferida 
à questão da visão; 3) Ruskin e uma certa visão do tem-
po: a lâmpada da memória: a leitura do artigo “La Lampe 
de la Mémoire”, a revelação do conceito de “pátina do 
tempo” ruskiniano, assim como da valoração do “ruinis-
mo”; 4) A pausa ruskiniana: a lâmpada do corpo e o olho 
do furacão: a importância da visão em Ruskin; a visão 
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proustiana de Ruskin; a visão proustiana da oportuni-
dade editorial representada pela tradução de Ruskin; as 
polêmicas da época e a projeção do ensaísta Proust; 5) A 
tradução de Ruskin e a Inglaterra interior: a tradução de 
La Bible d’Amiens: a “memória improvisada”, a rivalidade 
com o outro tradutor, a crítica à idolatria, a lembrança 
da peregrinação por Veneza, a admiração recalcitrante 
de Proust por Ruskin (“intermitências do coração”?), a 
recepção da crítica a esta tradução (Henri Bergson e Al-
bert Sorel), a Inglaterra interior, a polifonia intelectual 
e o hibridismo do texto; 6) A leitura de Ruskin e a tra-
dução de si mesmo: as dificuldades editoriais das tradu-
ções, “Sur la lecture” (um “Contre Ruskin”?), a pátina do 
tempo e o valor do texto clássico, a crítica às coletâneas 
(“restaurações”), a comparação dos excipits de “Sur la 
lecture” e Le Temps Retrouvé, a descoberta da lógica da 
compreensão retrospectiva dos textos de Ruskin, e a re-
cepção da crítica a esta tradução; 7) A tradução e a traição 
a Ruskin, e a passagem entre “les deux côtés”: o fim da 
“era das traduções” e sua tradução em temas e aspec-
tos da obra ficcional: leitura, tradução, aparente falta de 
unidade, retrospecção, detalhe; a dicotomia desfeita: 
“Ruskin contra Whistler” ou “Ruskin e Whistler”?

Nota-se que há um vai-e-vem entre a obra ficcional, 
a obra ensaística (sobretudo a que se apresenta de ma-
neira fragmentária nos rodapés das duas traduções em 
questão), e a recepção da mídia da época ao trabalho 
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tradutório de Proust. Além dos livros traduzidos, foi usa-
da, como corpus da pesquisa, a edição da correspondên-
cia do autor (organizada por Philip Kolb em 21 volumes, 
Correspondance de Marcel Proust, Paris, Plon, 1976-
1990), que abre uma formidável pletora de referências 
de ordem cultural, social, política, acadêmica, entre ou-
tras, ao mundo da Belle Epoque.

Objetivamente, podem ser listadas as seguintes publi-
cações oriundas dessa pesquisa:

8) Proust e La Sizeranne: uma rivalidade à luz de cartas 
e notas de rodapé. Manuscrítica, São Paulo, n. 30, 
pp.47-59, 2016.

7) A tradução comentada sui generis de títulos de John 
Ruskin feitas por Marcel Proust. Aletria, Belo Hori-
zonte, v. 25, n. 2, pp. 123-137, 2015.

6) O “Sobre a leitura” de Proust. Tese sobre a leitura e o 
significado das leituras de infância: Théophile Gautier 
e o Capitão Fracasso. In: MELLO, Celina et alii (org.). A 
palavra, o artista e a leitura; homenagem a Théophi-
le Gautier. Rio de Janeiro: Confraria do Vento, 2014, 
pp. 254-267 (inicialmente, comunicação apresentada 
no IV Simpósio Internacional de Letras Neolatinas – 
Silen – da UFRJ, 2011).

5) Proust e o cadafalso de Camus: a “Festa da velhice” e 
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o “Sobre a leitura”, Caligrama, Belo Horizonte, v. 19, 
n. 1, pp.167-186, 2014.

4) Proust et sa vision de Ruskin: rétrospection et pas-
sage entre les “deux côtés”, Cahiers de l’Association 
Internationale d’Etudes Françaises, Paris, n. 66, pp. 
279-305, 2014 (Prêmio de 2013 da AIEF para o Jovem 
Pesquisador da América Latina).

3) Proust, Ruskin, Whistler: tradução, polêmica e trai-
ção. NonPlus, São Paulo, n. 2, pp. 61-77, 2012.

2) Proust tradutor: visão e crítica. Alea, Rio de Ja-
neiro, v.14, n°1, pp. 45-59, 2012; e <http://dx.doi.
org/10.1590/S1517.106>.

1) Proust e sua visão de Ruskin: tradução e revelação 
da passagem entre les deux côtés, Interfaces, Rio de 
Janeiro, v.1, pp. 24-43, 2011.

Os primeiros textos publicados (de 1 a 4) constituem 
partes extraídas quase que diretamente do ensaio pós-
-doutoral; os mais recentes foram elaborados a partir 
dele e exigiram novas pesquisas complementares.

Ao ingressar no Setor de Francês do ILE-UERJ (abril de 
2015), comecei a preparar um projeto de pesquisa que 
constitui um desdobramento direto do primeiro. Atual-
mente registrado junto à SR-2, contando com uma bol-
sista UERJ e três bolsistas voluntárias, seu título é: “Rele-
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vância e recepção da tradução junto ao meio intelectual 
francês da Belle Epoque”. Nesse projeto, será feito um es-
tudo da importância e da recepção da tradução junto ao 
meio artístico e intelectual francês na virada do século. 
Em sequência à pesquisa anterior, será ampliado o estudo 
acerca da tradução feita por Marcel Proust dos dois títu-
los do esteta britânico John Ruskin. 

Nesse processo, o escritor/tradutor se posiciona como 
defensor da tradução de literaturas estrangeiras na Fran-
ça em meio ao verdadeiro embate, para não dizer campo 
de batalha, envolvendo as principais publicações especia-
lizadas em crítica de arte e literatura na França da Belle 
Epoque. Entre apologistas (adeptos do cosmopolitismo) e 
detratores (que viam com maus olhos a influência de lite-
raturas estrangeiras sobre a francesa), a questão da tradu-
ção desponta, na virada do século, como um tema de evi-
dente relevância que, entretanto, não tem tido a merecida 
atenção dos estudiosos. Será dado relevo, no atual pro-
jeto de pesquisa, justamente, nessa importância, que se 
revela inclusive em aspectos de sua recepção (pelo público 
de intelectuais que a debate) partindo do corpus inicial da 
correpondência pessoal de Proust. Nela, o escritor e críti-
co literário trata de questões editoriais, expõe problemas 
de tradução, revela rivalidades com tradutores, menciona 
periódicos e revistas, que elogia ou denigre, pintando um 
quadro impressionista e impressionante da vida intelec-
tual (inclusive a ligada ao mercado editorial) da época. 
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A partir desse quadro inicial, todo um acervo de revis-
tas e periódicos será examinado (sobretudo por acesso 
virtual), em função da presença (ou não) de traduções de 
trechos escolhidos, comentários existentes (ou não) de 
obras traduzidas, entre outros elementos ligados à ques-
tão da tradução, sua importância e recepção. Tal aborda-
gem ressalta o papel da tradução no ambiente artístico e 
literário, e do olhar lançado sobre ela por intelectuais e 
grupos de intelectuais da época, e permite lançar nova luz 
sobre aspectos pouco estudados do trabalho da tradução 
na França da virada do século. 

Esse projeto atende a três vetores principais de meu 
trabalho como pesquisadora: os estudos da tradução, os 
estudos proustianos no Brasil, e a participação no grupo 
de pesquisa do LABELLE (Laboratório de Estudos de Lite-
ratura e Cultura da Belle Epoque – ILE UERJ/CNPq).

Referência Bibliográfica

NOGUEIRA, Luciana Persice. Tradução, leitura e a pátina do 
tempo. Proust e uma visão de Ruskin, 82fls, disponível em 
<http://www.letras.ufrj.br/pgneolatinas/media/bancoteses/
lucianapersiceposdoc.pdf>.
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Traduções Imperfeitas, 
Ma Non Troppo

Carmem Praxedes

Introdução 

Durante muito tempo nos colocamos em uma posição 
muito cuidadosa em relação ao ato tradutório, provavel-
mente como decorrência de nosso conhecimento sobre 
os limites e amplitudes a que todo tradutor tem de se sub-
meter. O tradutor, a nosso ver, é um ser que vive o seu 
cotidiano em fraturas expostas, sujeito às imperfeições e 
ao peso da língua escrita, escravo do tempo, de suas es-
colhas lexicais de línguas vivas em constante processo de 
transformação e mudança. Além disso, embora possa ser 
considerado como coautor, ele não é o detentor da ideia 
original e, por isso, vive à sombra e será condenado por 
qualquer deslize, até mesmo por aqueles que nada enten-
dem de tradução e que, justamente por nada entenderem 
do ato tradutório, se julgam capazes de traduzir e criticar 
as práticas e regras do tradutor.

Tradução é trabalho e muito sério, dependente de de-
dicação e isolamento, de bons dicionários, inclusive os 
terminológicos, de domínio e capacidade de levantamen-
to de dados culturais muito deles ainda não organizados. 
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Línguas não são etiquetas (Hjelmslev, 2009) e as culturas 
nelas inerentes fazem delas uma singularidade plural.

Em Numero Zero (Eco, 2015), o narrador-personagem 
afirma:

Não me graduei por conta de saber alemão. Mi-
nha avó era altoatesina1 e me o fez falar desde 
pequeno. Desde o primeiro ano na universidade, 
para me manter nos estudos, tinha aceitado tra-
duzir livros do Alemão. Naquela época saber o 
Alemão já era uma profissão. Liam-se e se tradu-
ziam livros que os outros não entendiam (e que 
então eram considerados importantes), e paga-
vam melhor do que para aqueles em francês ou 
até mesmo em inglês. Hoje penso que acontece a 
mesma coisa com quem ensina chinês ou russo. 
De qualquer modo, ou se traduz do Alemão ou 
se forma, as duas coisas ao mesmo tempo não 
podem ser feitas. De fato, traduzir significa es-
tar em casa, no calor ou no frio e trabalhar com 
chinelos, além de tudo aprendendo um monte 
de coisas. Para que ir às aulas na universidade? 
(Tradução e grifos nossos).

A consciência do fazer tradutório com seus ônus e 
bônus é perfeitamente exposta na citação acima, sem o 

1  Localidade de um borgo em Bolzano em que se situou uma fortaleza alemã.
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peso das teorias, mas com a leveza do narrador e de seu 
mundo narrativo. No entanto, no chamado mundo real 
quase tudo é peso e a dúvida é o quanto de peso podere-
mos subtrair do fazer tradutório e os limites de divergên-
cia entre as escolhas feitas por tradutores da mesma obra, 
sem perder de vista a fidelidade ao texto de partida, pois 
sim; o tradutor deve fidelidade à obra, mas o grau dessa 
fidelidade dependerá de sua formação, da sua maturação, 
da sua prática, da sua visão de mundo, da sua percepção 
desse mundo e dos mundos, cujas variáveis são depen-
dentes também do tipo de texto a ser traduzido, uma vez 
que traduzir um manual de medicina é muito diferente de 
traduzir uma obra narrativa ficcional.  

Alicerçados sob essas premissas, delimitamos como 
objeto de estudo: As escolhas lexicais e semânticas diver-
gentes, na mesma situação discursiva, entre dois cotradu-
tores das obras: Intelligenze e didattica delle lingue, de Paolo 
Torresan e Tradurre la tradizione – Sardegna: su ballu, i 
corpi la cultura, de Franciscu Sedda. Os nossos objetivos 
são: 1 - Analisar o percurso do fazer tradutório, demons-
trando as escolhas lexicais e semânticas dos tradutores e 
2 - discutir, à luz dos teóricos acima, os limites semasioló-
gicos diagnosticados. 

O fazer tradutório

Todo o fazer existe em si mesmo como algo oriundo de 
uma necessidade. O Homem, diferentemente dos outros 
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animais – que se assentam no tempo presente de suas exis-
tências, vivendo um dia após o outro, usando o passado 
apenas como uma experiência prática para o manejo do 
mundo e a satisfação das suas necessidades básicas, i. e.; 
o comer, o dormir, o marcar territórios, o procriar e o com-
templar –; criou, ao longo de sua história, expectativas de 
intervenção e manipulação do meio ao seu bel prazer. Des-
sa forma, ele não só criou facilidades para a sua vida; como 
o congelamento artificial de alimentos, o que lhe permitiu 
armazená-los, mas também dificuldades oriundas da pro-
blematização do uso descuidado e abusivo dos espaços físi-
cos; as queimadas e os contingenciamentos, por exemplo. 

A análise do fazer tem em vista rever métodos e téc-
nicas, de modo a otimizar as relações do homem com as 
suas práticas de trabalho, bem como apontar possibilida-
des mais eficazes de sua realização. Para tanto, precisa-
mos considerar quais são os nossos materiais de trabalho 
e quais são os instrumentos com os quais podemos traba-
lhar, urge contar o processo.

O autor não deve interpretar. Mas pode contar 
como e por que escreveu. Os assim chamados 
tratados de poética nem sempre servem para 
compreender a obra que os inspirou, mas ser-
vem para compreender de que modo se resolve 
o problema técnico que é a produção da obra. 
(ECO, 1985, p.13)
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A citação acima nos veio à mente, ao considerarmos a 
aproximação necessária entre autor e tradutor, cujo meio 
privilegiado para tanto é a obra a ser traduzida. A tradu-
ção, nesse sentido, é um processo de descodificação2 e 
recodificação, não apenas de signos, mas de símbolos, 
ícones e inferências que ocorre da língua de partida para 
a língua de chegada e é extremamente dependente da 
percepção do tradutor, que funciona como um filtro de 
palavras repletas de significação.

Ao pactuar com o ato tradutório, o tradutor assina um 
contrato de competência que é o compromisso do dever-
-fazer; uma articulação entre o deôntico e o factivo, o que 
será atualizado no saber-fazer – cognitivo e factivo – e fina-
lizará com o desempenho, ou seja; o fazer-ser, factivo e alé-
tico, em suma, obrigação, cognição e realização se articu-
lam dinamicamente em torno do factivo. Em meio a essas 
práticas coexistem para o bem e para o mal os implicadores 
sociais, delimitadores do tempo e espaço do tradutor; além 
do seu sistema de valores. Tradutor, texto, autor e tradução 
permanecem tensionados durante todo o processo.

A tradução é produto da praga da Babel e ainda da bus-
ca pela reaproximação de povos que se distanciaram, pois 
não mais falavam a mesma língua. Ela é uma necessidade 
que se pauta e se sustenta na preguiça e na ignorância 
que possuímos em relação ao outro.

2  DUBOIS, 1978, p. 175.
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Inicialmente a serviço da Igreja e em busca da cate-
quização de outros povos, ela se expandiu do mercado 
do crer-poder para aquele do ter-poder, porém, ela se li-
bertou, como liberta é toda linguagem, por mais que te-
nhamos tentado amordaçá-la. E assim o próprio mercado 
a impulsionou de carona na guerra silenciosa da globa-
lização, pois para vendermos e fazermos circular coisas 
e ideias precisamos das palavras e não ingenuamente 
alguns perceberam que a palavra não deveria ser única, 
mas plural, visto que as culturas são plurais.

Há de se sinalizar que quanto mais venhamos a nos 
aproximar das outras línguas e culturas e de todo o ca-
bedal que cada uma engendra3, menos precisaremos do 
tradutor e do intérprete. O tradutor é uma lente a filtrar 
os dados de realidades a nós desconhecidas, mesmo que 
seja na nossa própria língua. E ao ser ele lente, pode exer-
cer critérios diferenciados em seu filtro. 

O que opera no fazer tradutório

Nas aulas de Doutorado na FFCLH da USP, ouvi reitera-
damente o meu orientador e professor de Semiótica dizer 
de formas muitas vezes engraçadas, em que se colocava 
como exemplo nas situações de seu cotidiano, que a se-
miose era infinita. A discussão da finitude (ou da infinitu-
de) da semiose, há de ter espaço em outra oportunidade, 

3  Gerou em sua produção. Vide opera anteriormente citada à página 206.
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se quisermos assumir esse risco. Todavia, nesse estudo 
precisamos prever interpretações legítimas (ECO, 2012, 
p.11), de modo que se tenha claro como desenvolvere-
mos a análise dos corpora. 

A intenção da obra, o tipo de texto, a subinterpretação, 
a superinterpretação, significado e contexto funcionam 
como um dêitico na tradução, pois fornecem informações 
auxiliares a esse trabalho.

O tipo de texto, pois para o texto ficcional o tradutor é 
um leitor privilegiado, e não diríamos exatamente mode-
lo, mas é aquele que precisa ir da estrutura de superfície 
para a profunda e o tempo dedicado ao fazer tradutório 
deverá considerar a primeira leitura criteriosa da obra e 
para alguns estudos sobre o autor. Assim, entendo que o 
tradutor seja um pesquisador, cuja sensibilidade na per-
cepção e seleção de dados, o levará a maior, ou menor, fi-
delidade entre o texto de partida e o de chegada. Enquanto 
que nos demais tipos de texto a intenção do autor é quase 
óbvia, no entanto, certa aproximação com o texto possibili-
tará ao tradutor criar um mapa mental de seu trabalho e o 
ajudará a ganhar tempo para resolver alguns problemas.4 Há 
de se considerar também a figura dos revisores de área ou 
ainda os chamados juízes, como o usado em terminologia, 
pessoas as quais podem, e devem, ser consultadas, o que em 
alguns casos é obrigatório, como ao se traduzir um manual 

4  Não nos referimos aqui à tradução juramentada pautada em documentos 
com modelos prévios para a tradução.
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de anatomia, e os seus nomes devem ser referenciados.  
Estou há muito tempo cansada de ouvir aos quatro can-

tos que tudo é culpa da interpretação ou ainda da lingua-
gem, malefícios ou benefícios à parte tanto uma quanto a 
outra nos fazem diferentes, e não estou aqui a confundir 
linguagem com língua, nem mesmo a desprezar a zoos-
semiótica, visto que os animais também interpretam. To-
davia, o que se vê no cotidiano é a busca de justificar um 
não-saber, da preguiça e desatenção a pretexto da exis-
tência da vasta possibilidade interpretativa para todos os 
tipos de texto – ou não se sabe escrever, ou não se sabe 
ler, ou os dois. 

(...) procurei mostrar que a noção de uma se-
miótica ilimitada não leva à conclusão de que 
a interpretação não tem critérios. Dizer que a 
interpretação (enquanto característica básica 
da semiótica) é potencialmente ilimitada não 
significa que a interpretação não tenha objeto 
e que ocorra por conta própria. Dizer que um 
texto potencialmente não tem fim não signifi-
ca que todo ato de interpretação possa ter um 
final feliz. (ECO, 2012, p. 28)

Acima Eco inicia a sua apresentação5 afirmando a exis-
tência de critérios para a interpretação e a finaliza deixando 

5  Congresso Internacional Peirce, na Universidade de Harvard (setembro de 1989).
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nos perceber que o ato interpretativo pode não ser bem 
sucedido. “Interpretar um texto significa explicar por que 
essas palavras podem fazer várias coisas (e não outras) atra-
vés do modo pelo qual são interpretadas”.6 Essa afirmação 
deveria ser a pedra fundamental de todo o tradutor e como 
tal sustentá-lo, durante todo o seu trabalho de reconstru-
ção de palavras com o mais exato sentido e significação pri-
mários até por que ela o vincula ao texto, abandonando a 
ideia de verificação da intenção do autor, no que concerne 
aos textos ficcionais. Repito: o tradutor é casado com o tex-
to, a ele deve fidelidade, não ao seu pai ou à sua mãe!

Ao ler o seu texto de partida, o tradutor precisa elaborar 
hipóteses e buscar como afirmá-las ou refutá-las, precisa 
nele mergulhar e muitas vezes ficar em apneia. E essa é a 
grande diferença, pelo menos até então, entre o tradutor 
humano e a tradução automática. Enquanto um deverá 
buscar em exaustão a melhor equivalência semântica, o se-
gundo segue modelos bem definidos; um é dinâmico e o 
outro estático. “Se há algo a ser interpretado, a interpreta-
ção deve falar de algo que deve ser encontrado em algum 
lugar, e de certa forma respeitado” (Ibidem op. cit., p. 50).  

Considerações iniciais

O trabalho árduo da tradução necessita, a nosso ver, 
ser orientado nas Faculdades e Institutos de Letras e 

6  (Idem op. cit.).
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Linguagens brasileiros, a partir da oferta de disciplinas 
que lhe deem suporte, tais quais; léxico, semântica, 
terminologia, semiótica, além daquelas propriamen-
te chamadas de tradução (tradução Literária, Técnica, 
metodologia de Tradução) dentre outras, de modo a 
oferecer uma formação crítica e profissional dos estu-
dantes, para que possam ocupar os espaços das edito-
ras e ainda criar os seus escritórios virtuais, no modus 
operandi da contemporaneidade.

Esse trabalho de tradução terá de contar com variados 
estudos, dos quais podem e devem participar os nossos 
estudantes num processo de criação, revisão e análise crí-
tica, fundamentada em autores que marcaram o século 
XX, como Eco, Pais e Barbosa. 
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Escritório Modelo de 
Tradução Ana Cristina 

César: 17 Anos de Pesquisa, 
Produtos e Formação 

de Quadros
Maria Aparecida Andrade Salgueiro

O presente texto é transcrição aproximada da comu-
nicação apresentada no Seminário Interno: Pesquisa em 
Tradução no ILE, evento que, composto por quatro mesas 
redondas e dois debates, procurou resgatar boa parte da 
história do ensino e da prática tradutória no Instituto de 
Letras da UERJ. Realizado na tarde de 30 de setembro de 
2016, dia de São Jerônimo e, por paralelo, do Tradutor, 
passa-se agora ao registro daquele momento. Passemos, 
assim, a nosso texto propriamente dito. 

O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César, 
através de visão estratégica da nova realidade e exigên-
cia do mercado de trabalho do profissional em Letras no 
mundo contemporâneo, instiga a renovação e a redis-
cussão de aspectos dos cursos de Graduação do Instituto 
de Letras. Busca, ainda, contemplar o ensino, a pesquisa 
em tradução e a extensão, por meio do atendimento a 
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demandas sociais. Cada membro do Projeto está neces-
sariamente inserido na Pesquisa e na Extensão.

O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César 
– ESCRTRAD – desde sua inauguração, em 1999, presta 
serviços de tradução e/ou versão, todos claramente de 
cunho profundamente acadêmico para a comunidade in-
terna e externa da UERJ – Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, além de outras instâncias.

O ESCRTRAD recebe constantes solicitações de tradu-
ções realizadas pela equipe docente e discente para se-
tores de base para o andamento da vida do dia a dia de 
nossa Universidade, além de dar conta da permanente 
procura de docentes para apresentação e publicação de 
seus trabalhos em eventos internacionais, assim como de 
diversos solicitantes da comunidade externa. Entre tantos 
solicitantes já atendidos ao longo desses dezessete anos, 
podemos citar entre outros, trabalhos de porte realizados 
para o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura do Rio de Janei-
ro, a FAPERJ, a FLUPP.

Vale ressaltar, ainda, que a formação dos estudan-
tes envolvidos em nosso Projeto é ampliada no aspecto 
técnico-científico, pessoal e social de forma substancial, 
pois, o Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César 
apresenta alto potencial multiplicador através da articu-
lação de capacidade científica de ponta na área e da par-
ticipação de jovens pesquisadores, além de evidenciar 
interações multidisciplinares.
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Dessa forma, podemos avaliar o impacto do projeto 
na Universidade, pois, muitos dos solicitantes verbalizam 
a importância de se ter um local dentro da própria UERJ 
que preste o serviço de tradução, principalmente, por 
ser uma equipe especializada, em que o docente, Pro-
fessor Doutor na Língua Estrangeira solicitada, orienta 
o aluno bolsista, acompanha seu trabalho em diferentes 
etapas e faz a revisão final, o que garante a qualidade do 
produto entregue.

Contexto Institucional 

No universo das Universidades Públicas do Estado do 
Rio de Janeiro, a UERJ foi pioneira na preocupação de for-
ma orgânica com os ESTUDOS DE TRADUÇÃO na termina-
lidade de seus cursos de Letras, já atraindo vários estudan-
tes em seu Vestibular devido a esse diferencial – ponto de 
referência e necessidade absoluta e reconhecimento nos 
cursos da área no exterior.

Além de envolver pesquisadores dos Departamentos 
LAG (Letras Anglo-Germânicas), LNEO (Letras Neolatinas) 
e, eventualmente, LECO (Letras Clássicas e Orientais) do 
Instituto de Letras, assim como manter interface com 
pesquisadores brasileiros de outras Unidades Acadêmicas 
da UERJ (Faculdade de Educação, IFCH – Instituto de Filo-
sofia e Ciências Humanas, FCS – Faculdade de Comunica-
ção Social) e de outras Universidades brasileiras de ponta 
(USP, UFMG, UFPB, UFJF, UFPR) e ainda Universidades es-
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trangeiras (University of London, Inglaterra; Universidade 
da Madeira, Portugal; Universidade de Varsóvia, Polônia; 
Dartmouth College, Estados Unidos; Casa de las Américas, 
Havana, Cuba), através de Convênios formais ou ações 
pontuais de Cooperação Técnica, o Projeto é possuidor 
de mérito científico e tecnológico, atestado por vários fo-
mentos já vencidos (SESU / MEC, ‘Programa Especial de 
Apoio a Projetos destinados à Modernização e Qualifica-
ção Institucional do Ensino Superior Público’, 1999; FAPERJ 
/ Apoio às Entidades Estaduais, 2001 e 2005; FAPERJ / EX-
TPESQ, 2010; FAPERJ / APQ1, 2014, entre outros). 

Atinge ainda alunos que ingressaram na universidade 
pelo sistema de cotas, potencializando, assim, a forma-
ção desses jovens, e contribuindo de forma decisiva para 
o desenvolvimento educacional e cultural de nosso esta-
do, sem deixar de lado o desenvolvimento econômico e 
social, dado o papel que a tradução entre línguas, assim 
como a tradução intercultural possuem no Brasil de hoje 
e no mundo contemporâneo. Além disso, o Escritório Mo-
delo de Tradução desenvolve o aprofundamento da dis-
cussão e prática do tradutor na sociedade. Viabiliza ainda 
a inserção no Instituto de Letras da percepção e pensa-
mento crítico sobre os Estudos de Tradução, em constan-
te vínculo dialógico com a sociedade.

O Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César 
do Instituto de Letras trabalha em perspectiva ampla-
mente universitária, desenvolvendo atividades de Ensi-
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no, Pesquisa e Extensão. Seu Centro de Produção – onde 
se encontra uma pequena, mas já significativa e apro-
priada ao tema, Biblioteca nas Línguas Estrangeiras do 
Projeto, e onde se realizam os trabalhos de tradução - 
localiza-se na sala 11.024, bloco B, na rua São Francisco 
Xavier 524, 11º andar, Instituto de Letras, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. Seu Centro de Estudos In-
terculturais - Pesquisa em Tradução e Planejamento en-
contra-se na sala 11.010, bloco F, no mesmo endereço, 
e constitui-se no local para encontros constantes entre 
pesquisadores nacionais e estrangeiros, assim como 
para os encontros regulares do Grupo de Pesquisa da 
Coordenadora (constituído de seus Orientandos – PI-
BIC, Extensão, Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado, 
assim como dos já formados).

Criado a partir de Grupo de Trabalho, instituído em 
1997, sob minha coordenação, então Vice-Diretora do 
Instituto de Letras, vem abrindo frentes, até então não 
trilhadas, para docentes, pesquisadores e alunos – bol-
sistas ou não (voluntários) - dos cursos de Alemão, Es-
panhol, Francês, Inglês e Italiano do ILE/UERJ, no que 
diz respeito aos Estudos de Tradução, assim como em 
grau crescente, os de Grego e Japonês. Em atividade de 
ponta, realiza traduções e/ou versões das línguas supra-
-citadas para a comunidade interna e externa da UERJ 
desde 1999. Além, disso, o Escritório Modelo de Tradu-
ção desenvolve o aprofundamento da discussão e práti-
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ca do tradutor na sociedade. Viabiliza ainda a inserção 
no Instituto de Letras da percepção e reflexão sobre os 
Estudos de Tradução - fundamental nos dias de hoje com 
a atual configuração do mundo contemporâneo.

Como Coordenadora Geral do Projeto, a partir de 
Pós-Doutorado em 2008, com Bolsa do CNPq, na Uni-
versidade de Londres, com pesquisa no campo da Tra-
dução Intercultural, impulsionei, com base em minha 
atuação no Setor de Literatura Norte-americana do De-
partamento LAG, desenvolvimento de pesquisa relativa 
à Literatura dos afro-descendentes estadunidenses e 
brasileiros – em particular, à literatura feminina – e de 
seu impacto, através da tradução, na mediação cultural 
em um mundo dito globalizado, com ênfase em pesqui-
sa, através de orientações de Mestrado e Doutorado 
(já concluídas e em curso), também, sobre a ‘tradução 
do ser negro’ em diferentes espaços geopolíticos (SAL-
GUEIRO, 2014).

A liderança de um Grupo de Pesquisa Nacional – GR-
Pesq / CNPq (Discurso e Estudos de Tradução) desde o 
ano 2000, que congrega todos os docentes / Superviso-
res do ESCRTRAD vem também aumentando o escopo 
de trabalho e campos de estudo e atuação para estu-
dantes de Graduação e Pós-Graduação, instigados, aos 
poucos, dentro de seus níveis de aprendizagem a já, 
da mesma forma, começar a produzir: desde um pôs-
ter em suas bolsas de IC até artigos, buscando revistas 
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qualificadas, e capítulos de livros, rumo a uma trajetó-
ria independente no Pós-Doutorado e Concursos (ALVA;  
SALGUEIRO, 2010). 

Desta forma, o projeto Escritório Modelo de Tradução 
tem como principais métodos para avaliação de seus ob-
jetivos alcançados o desenvolvimento de seu próprio tra-
balho nas constantes solicitações de traduções realizadas 
pela equipe docente e discente. .
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Revisando Traduções: 
O Trabalho Entre Dois Universos

Maria Aparecida Cardoso Santos

De um modo geral, quando traduzimos um texto – por 
demanda ou por iniciativa individual – encontramo-nos 
diante de algumas escolhas que envolvem questões te-
óricas a respeito do processo tradutório. Tais questões 
comportam estratégias tradutórias na transposição da 
língua de partida para a língua de chegada. Como traduzir 
um texto? Traduzimo-lo palavra por palavra, traduzimos 
a partir do sentido geral ou a partir de uma compreensão 
pessoal do sentido proposto pelo autor do original o que, 
em outras palavras, significa dizer traduzir pelas entreli-
nhas?  Caberá ao tradutor buscar e desenvolver o melhor 
ou mais adequado método de traduzir em conformidade 
com o tipo de texto que está traduzindo tendo em vista os 
modos de organização do discurso bem como as funcio-
nalidades linguísticas. Nesse sentido, considerando toda 
a produção de conhecimento envolvida nos processos de 
tradução, torna-se importante definir o modus traducendi 
uma vez que, de acordo com Spano (2011, p. 5),

L’attività del tradurre è un’attività lenta, artigia-
na che richiede non solo sensibilità al testo ma 
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anche grande consapevolezza del proprio opera-
to. Il traduttore infatti, è un lettore privilegiato in 
quanto la sua lettura ed interpretazione non sono 
guidate solo dal piacere personale della scoperta 
del testo e del suo autore, ma soprattutto anche 
dalla possibilità, e responsabilità, di ricreare lo 
stesso piacere in altri lettori.
La traduzione però è anche un gioco interessan-
te, che entra nelle maglie della narrazione, ne 
individua la struttura e la ricostruisce in un nuo-
vo contesto per un nuovo pubblico. 

Estabelece-se, então, que a escolha da teoria que em-
basa a tradução não é tanto uma escolha pessoal aleatória 
quanto uma escolha pessoal determinada pelo escopo de 
melhor transpor conteúdos entre culturas e pensamentos 
diversos que têm a necessidade de se encontrarem por 
determinações que fogem do tema de que vamos tratar 
nesse texto: a revisão de tradução.

Antes, porém, de analisarmos a importância da revisão 
e o papel do revisor de textos em obras traduzidas, con-
vém reafirmar o valor dos mecanismos garantidores da 
textualidade que devem estar presentes nos processos de 
produção, tradução e revisão de um texto.

É notória a associação do termo texto à etimologia lati-
na que remete à ideia de urdidura e trama que compõem 
um tecido acaba por se tornar a metáfora do conceito de 
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texto. Assim como um tecido não pode estar esgarçado 
e para tanto é necessário que os fios estejam unidos, de 
igual forma é necessário que o texto seja construído se-
gundo princípios que lhe garantam a textualidade e que 
são constituintes das “relações que fazem com que um 
texto seja um texto (e não simples somatória de frases) 
revelando uma conexão entre as intenções, as ideias e as 
unidades linguísticas que o compõem, por meio de enca-
deamento de enunciados dentro do quadro estabelecido 
pela enunciação” (KOCH, 1984, p. 21-22 apud TRAVAGLIA, 
2003, p. 24). A conexão entre os elementos que compõem 
o texto vem garantida pelos princípios de coesão e coe-
rência unidos aos fatores pragmáticos de que nos falam 
Beaugrande e Dressler1. Nesse sentido, o autor do texto 
deve estar atento às prescrições que envolvem a produ-
ção de um texto claro, coeso, coerente e também grama-
ticalmente correto ao mesmo tempo em que não perde 
de vista o público ao qual sua obra se destina. 

No que concerne ao tradutor, é necessário que seu tra-
balho de tornar possível que um texto produzido em uma 
língua, pertencente a outra cultura, adote critérios garan-
tidores de textualidade para que chegue claro e coerente 
aos leitores e à cultura da língua de chegada. Dessa for-
ma, convém que o tradutor esteja atento ao fato de que o 
texto se lhe apresentará com

1  BEAUGRANDE, Robert-Alain de; DRESSLER, Wolfgang Ulrich. Introduzione alla 
linguistica testuale. Bologna: Il Mulino, 1994. 
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os mesmos “ingredientes” do texto lido pelo, 
digamos assim, leitor comum, mas, que queira-
mos ou não, muitos de seus aspectos vão estar 
em evidência na leitura feita pelo tradutor uma 
vez que o objetivo deste não se esgota com uma 
leitura, um comentário, um resumo, uma pará-
frase ou o que seja na mesma língua, mas vai 
além: às vezes chega a ser tudo isto só que em 
outra língua. Por esta razão, o que faz a textuali-
dade de uma sequência linguística para o leitor 
não tradutor será, pelo menos em alguns aspec-
tos, diferente do que faz a textualidade para o 
tradutor (TRAVAGLIA, 2003, p. 23).

O texto traduzido seria então uma espécie de retextua-
lização que, tendo a intertextualidade como um elemento 
mediador interno entre o texto de partida e o texto de 
chegada, visaria a produzir no texto traduzido efeitos de 
sentido semelhantes àqueles presentes no texto original. 
Entretanto, a despeito da intenção subentendida no pro-
cesso de tradução, é necessário que, na passagem de um 
texto A para um texto B será, portanto, necessária a me-
diação externa do revisor. 

Todo texto, qualquer que seja a língua em que é produ-
zido, deve passar por um processo de revisão a fim de que 
possíveis ruídos sejam retirados em favor da comunicação 
melhor e mais clara. Dependendo da qualidade do texto, 
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faz-se necessário, mais do que o trabalho de revisão, um 
trabalho de copidesque que é ainda mais aprofundado e 
quase análogo ao da redação. Todavia, é necessário que o 
revisor tenha a consciência de que ele não é nem o autor 
do texto nem um co-autor, mas um colaborador cujo tra-
balho é essencial para o bom resultado final. 

De modo geral, o revisor tem de estar atento a questões 
de natureza gramatical e de natureza textual. Isso implica 
compreender que seu conhecimento transita pela via do 
equilíbrio entre o que é gramaticalmente correto e tex-
tualmente pertinente. Em outras palavras, cabe ao revisor 
ajustar o conteúdo da mensagem à norma padrão da lín-
gua – no nosso caso a língua portuguesa – e aos princípios 
da textualidade como coesão e coerência, por exemplo. 
Nesse sentido, de acordo com Leite e Magalhães (2014, 
p. 228), aquilo que se espera do revisor é que ele “seja 
capaz de detectar e corrigir o maior número possível de 
erros, bem como consiga identificar inadequações e, se 
for o caso, propor melhorias no texto revisado”. 

Para Santos (2000), que defende como necessário o equi-
líbrio nesse processo de mediação entre o autor e o leitor,

o revisor de textos não é um crítico, um analista, 
um censor ou um guardião do ‘bem escrever’. 
[Ele] é, na verdade, um facilitador da comunica-
ção entre o emissor e o receptor da mensagem. 
[...]. Em outras palavras, a função do revisor é 
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anotar e apontar os problemas que, no plano 
da língua e da comunicação, inibem a clareza, a 
coesão, a coerência e, por conseguinte, a objeti-
vidade e a comunicação efetiva do texto.

No caso de um texto traduzido, a mediação do revisor 
se torna um pouco mais complexa por envolver o tradutor 
cuja presença apresenta uma questão fundamental, que 
implica determinar se, além de uma boa formação na lín-
gua de chegada, existe a necessidade de conhecimento da 
língua de partida.

A tradução como desafio para o revisor: uma expe-
riência pessoal

A revisão de um texto traduzido é bem diferente da re-
visão de um texto original, muito embora os princípios ge-
rais no que concerne à textualidade a serem observados 
sejam praticamente os mesmos. O texto traduzido pode 
ainda passar pela revisão feita pelo próprio tradutor que, 
nesse caso, precede aquela que é feita por um revisor. 

Quando o tradutor revisa seu próprio texto, convém 
que haja o cotejo entre a tradução e o texto original. En-
tretanto, quando o revisor é outro – independente ou 
contratado por uma editora – nem sempre haverá consul-
ta ao tradutor ou ao texto original posto que nem sempre 
o cotejo será uma exigência. 

De acordo com nossa experiência pessoal tanto no 
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campo da revisão (mais antiga) quando no da tradução 
(mais recente) é sempre bom que o revisor conheça a lín-
gua de partida da obra traduzida para melhor exercer seu 
papel de mediador. 

Conhecer o texto da língua de partida não é uma condição 
sine qua non para revisar uma obra traduzida. Todavia, con-
siderando que o mercado nem sempre prima pela exce-
lência na escolha de profissionais verdadeiramente quali-
ficados, torna-se necessário conhecer pelo menos alguns 
detalhes da língua de partida. A sedimentar essa certeza 
está minha experiência pessoal como terceira revisora de 
um livro traduzido do italiano cujo direito fora adquirido 
por uma editora. 

O convite para fazer a última revisão adveio do fato de 
nossa atuação profissional como revisora, professora de lín-
gua italiana na graduação e no curso de especialização em 
tradução e tradutora autônoma.2 Teoricamente, faríamos 
a última leitura apenas para validar o que fora feito ante-
riormente e corrigir o que por ventura tivesse passado pe-
los olhos dos outros revisores e sem contato com o original. 
Todavia, quando começamos a ler o texto, percebemos 
uma estranha alternância entre o uso dos pronomes tu e 
você, além de outras construções que provocavam falta 
de compreensão. Resolvemos pedir o original e quando 
o recebemos verificamos que se tratava de uma história 

2  Tradutora autônoma, nesse caso, significa traduzir sem vínculo profissional 
com qualquer editora.
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que primava pelo uso informal da linguagem e que usava o 
tu todo o tempo. Em português seria mais natural a esco-
lha pelo uso do pronome você, que costuma ser a opção em 
grande parte do Brasil, mas o que houve foi uma confusão 
pronominal que, ao lado de outras que implicavam mudança 
de sentido, passaram despercebidas pelos revisores anterio-
res. Apesar de não ser função do terceiro revisor, sinalizamos 
os problemas e pedimos à editora que entrasse em contato 
com o tradutor que seria o único a poder alterar a tradução. 

Atualmente, na qualidade de editora adjunta de uma 
revista acadêmica bilíngue3 estamos atentas à tradução 
e à revisão da tradução cujos processos acompanhamos, 
ora traduzindo ora revisando, com o escopo de garantir a 
qualidade da publicação.

Considerações finais

Sabe-se que os pressupostos da textualidade estão – ou 
devem estar - presentes tanto no momento da produção 
do texto original quanto na produção do texto traduzido. 
Sabe-se ainda que, tomando como ponto de referência o 
fato de que a tradução pode ser considerada como retex-
tualização a partir da qual o tradutor busca levar aos leito-
res da obra traduzida emoções e sensações semelhantes 
aquelas produzidas nos leitores do original, é possível esta-
belecer que o revisor ocupa um lugar primordial que é o da 

3  Revista Ecos de Linguagem, editada pelo Laboratório de Semiótica da UERJ 
(Labsem-Uerj).
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intercessão no sentido de ser ele uma espécie de mediador 
entre dois mundos ou dois universos, quais sejam, o mundo 
do autor e o mundo do tradutor e também do leitor. 

De um modo geral, não se exige do revisor nada além 
do conhecimento da modalidade padrão e das variações de 
sua língua. Isso implica dizer que o revisor não está obri-
gado a conhecer qualquer língua estrangeira em qualquer 
nível de proficiência. Em tese, lhe é bastante conhecer as 
normas que regem a sua língua bem como os princípios da 
textualidade para a realização de um trabalho bem feito.

Todavia, a despeito da existência ou inexistência de 
uma demanda dessa natureza, consideramos – a partir de 
nossa própria experiência – que é de suma importância 
que o revisor seja ao menos um leitor fluente na língua 
presente no texto de partida. 

Se uma analogia nos for permitida, diríamos que é pos-
sível viajar como clandestinos para países vários. Todavia, 
o passaporte nos dá a segurança necessária para uma cir-
culação sem sobressaltos. De igual modo, o texto traduzi-
do pode ser publicado sem revisão ou ser entregue a um 
revisor que não conheça a língua de partida, mas sua qua-
lidade estaria limitada. Se entregue, ao contrário, a um 
revisor que conhece a língua de partida, a colaboração 
desse profissional poderia, sem dúvida, propiciar a livre 
circulação das ideias sem os sobressaltos que, em um tex-
to, podem ser representados pela falta de textualidade.
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Meus Encontros com a 
Tradução: Relato de Experiência

Renato Venâncio Henriques de Sousa

Meu primeiro contato com a tradução no Instituto 
de Letras da UERJ, onde trabalho desde 1998, foi rela-
tivamente traumático. Como havia uma Especialização 
em Tradução que era oferecida há vários anos, fui con-
vidado a assumir turmas apesar da falta de experiência. 
Como acontece com frequência, tive que aprender com 
a prática. Felizmente, apesar das teorias envolvendo o 
processo tradutório, a tradução é essencialmente uma 
atividade prática, uma técnica, que se aprende e que se 
pode ensinar.

Até então, minha única experiência como tradutor limi-
tava-se à tradução de resumos de dissertações de mestra-
do e de teses de doutorado, que fazia a convite de colegas 
de trabalho ou para amigos. E confesso que, ao longo do 
tempo, fui adquirindo uma certa tarimba na versão – pois 
na verdade trata-se de versão – desse tipo de texto. No 
curso de Especialização da UERJ, assumi basicamente, dis-
ciplinas práticas, de tradução e versão, e me pus a traduzir 
e verter tudo o que me caía nas mãos. Aos poucos, perce-
bi que tinha sensibilidade para esta atividade. Além disso, 
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assumi a coordenação do Curso de Tradução em Língua 
Francesa em dois períodos: de 1º de março de 2001 a 28 
de fevereiro de 2002, e de 8 de maio de 2003 a 7 de maio 
de 2004.    

Fui, aos poucos, constituindo uma pequena bibliografia 
de textos sobre tradução. Comecei com os livros de Pau-
lo Rónai, que considero uma figura fundamental para os 
estudos de tradução no Brasil e longe de ser “datado”. Na 
verdade, acho necessário “resgatar” para as novas gera-
ções o trabalho extraordinário deste tradutor e homem 
de letras. Não é à toa que seus textos estão sendo relança-
dos: A tradução vivida (rónai, 1990) e Escola de tradutores 
(rónai, 1989) foram publicados pela José Olympio Editora, 
em 2012, enquanto que o simpático Como aprendi o por-
tuguês, e outras aventuras (rónai, 1975) saiu este ano num 
coedição da Casa da Palavra e da Biblioteca Nacional.1 

Esse contato com a atividade tradutória acabou dando 
uma direção inusitada à minha pesquisa de doutorado. Eu 
que sou, em princípio, “literário”, já que meus estudos de 
pós-graduação se concentraram na pesquisa em litera-
tura do Canadá de expressão francesa, acabei utilizando 
um “desvio”, que me foi permitido pelo autor com o qual 
decidi trabalhar. Trata-se do carioca Sérgio Kokis, que nos 
anos setenta emigrou para o Canadá, mais precisamente 

1  Ver, a esse respeito, os artigos de Maurício Meireles "Uma aventura pela 
língua portuguesa", publicado n'O Globo de 4/7/2013, Segundo Caderno, p. 2, e de 
Caetano Veloso "Rónai", publicado n'O Globo de 18/8/2013, Segundo Caderno, p. 2, 
sobre o relançamento de Como aprendi o português, e outras aventuras.  
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para a província de Quebec, onde se tornou conhecido 
como o brasileiro da “escrita migrante”. A publicação de 
seu primeiro romance, Le pavillon des miroirs (1994), irá 
projetá-lo no cenário literário do Quebec. A consagração 
do público e da crítica materializa-se em quatro prêmios: 
Grand Prix du livre de la ville de Montréal 1994, Prix de 
l’Académie des lettres du Québec 1994, Prix Québec-Paris 
1995 e Prix Desjardins du roman du Salon du livre de 
Québec 1995.    

Em minha pesquisa, estudei seus três primeiros roman-
ces, o já citado Le pavillon des miroirs, Negão et Doralice 
(1995) e Errances (1996), que têm o Brasil, parcial ou total-
mente, como cenário. O que me atraiu nesta pesquisa foi o 
fato de a escrita em língua estrangeira levantar uma série 
de questões que dizem respeito à criação literária em geral. 
Uma vez que ele retrata, em diversos momentos, a realida-
de de seu país de origem, ainda que através de convenções 
e “traduções” em sentido amplo, tornavam-se evidentes 
para mim as vantagens de se trabalhar com um autor per-
tencente ao mesmo universo linguístico e cultural. Para a 
redação do último capítulo da tese, tive que me debruçar 
sobre diversos autores ligados direta ou indiretamente aos 
estudos de tradução, que vão de Walter Benjamin a Henri 
Meschonnic e Paul Ricoeur, passando por Antoine Berman, 
Jacques Derrida e Lawrence Venuti, entre outros. Mais tar-
de, publiquei parte desse texto sob a forma de capítulo 
com o título de “A tradução como forma e formação”, no 
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livro O trabalho da tradução, organizado por Márcia Attála 
Pietroluongo (PIETROLUONGO, 2009). 

Na esteira da criação do Escritório modelo de tradução 
Ana Cristina César, em 1999, por iniciativa da professora e 
colega Maria Aparecida de Andrade Salgueiro, duas novas 
disciplinas de caráter eletivo foram introduzidas na grade 
do curso de Português-Francês: Introdução aos estudos 
de tradução I – Língua francesa e Introdução aos estudos 
de tradução II – Língua francesa. O mesmo se deu com 
os cursos cujas línguas fazem parte do referido Escritório: 
inglês, espanhol, italiano e alemão. Primeiramente minis-
tradas por colegas que atuaram no Escritrad, essas disci-
plinas me foram confiadas depois que se constatou meu 
real interesse pela atividade tradutória, o que se refletiu 
na apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos, as-
sim como na publicação de artigos em anais e periódicos. 

Como se trata de disciplinas eletivas, a periodicida-
de com que são oferecidas está sujeita a fatores como 
disponibilidade de professores e espaço na grade de 
disciplinas do semestre. No setor de francês, são pou-
cos os colegas que se dispõem a assumir essas disci-
plinas. Para que se justifique sua inclusão na grade, é 
necessário que haja material humano e uma demanda 
concreta por parte dos alunos que se interessam em 
dar os primeiros passos neste universo. Já há algum 
tempo, o setor faz uma lista de disciplinas eletivas que 
podem ser oferecidas e pede para os alunos assina-
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rem segundo seu interesse. Desde 2008, a tradução se 
faz presente e atrai um número crescente de alunos.  

De modo geral, conseguimos oferecer Introdução aos 
estudos de tradução I a cada quatro ou cinco anos, o que 
me parece insuficiente. Ademais, embora haja dois níveis, 
raramente conseguimos ministrar Introdução aos estudos 
de tradução II, em parte por falta de interesse manifes-
to dos alunos, mas também de professor disponível e de 
espaço na grade. No primeiro semestre de 2013, tive a 
oportunidade de ministrar essa disciplina para um grupo 
de dezoito alunos bastante motivados, que manifestaram 
claramente o interesse em cursar o segundo nível, o que 
não se concretizou pelas razões alegadas acima. 

Minhas atividades no Escritório modelo de tradução Ana 
Cristina César começaram em janeiro de 2009. Ali, atuo 
selecionando e supervisionando o trabalho dos bolsistas 
de língua francesa. Desde então, venho acompanhando o 
desempenho de alunos cada vez mais interessados e qua-
lificados para o exercício da atividade tradutória. A atua-
ção do supervisor não se limita a dar suporte ao bolsista 
quando determinado projeto de tradução se apresenta. É 
preciso prever atividades para os “tempos mortos”.

Portanto, indico aos estagiários a leitura de textos de 
teoria da tradução, seguidos de exercícios de tradução, 
que são depois debatidos em encontros periódicos. Des-
de o ano passado, tenho supervisionado e revisado a 
tradução de textos de Poetry slam de autores de língua 
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francesa para a FLUPP – A Festa Literária das periferias.   
Nos últimos anos, publiquei dois artigos sobre tra-

dução na Revista Italiano UERJ e um na Revista Ecos de 
Linguagem2. Mais recentemente, participei, juntamente 
com as professoras Ana Poltronieri e Ana Gini, da orga-
nização do primeiro número bilíngue português-francês 
da Revista Ecos de Linguagem que versa sobre a seguinte 
temática: “O estudo do sentido em diferentes perspecti-
vas”. É importante ressaltar que esse trabalho me possi-
bilitou fazer a revisão da tradução de vários artigos, que 
foram vertidos para o francês pelos próprios autores. O 
número 7 da revista, publicada pelas Publicações Dialo-
garts, sob a supervisão das professoras Carmem Lúcia 
Praxedes e Maria Aparecida Cardoso e coordenação ge-
ral da professora Darcilia Marindir Pinto Simões, ainda 
não tem previsão para ser publicado, em virtude da gra-
ve crise que a UERJ atravessa nesse momento.   

O crescente interesse dos alunos pela teoria e a prá-
tica tradutória tem se refletido numa busca por orien-
tação e formação à qual alguns professores de língua 
estrangeira tentam responder, reorientando suas pes-
quisas em função dessas novas demandas. Cabe a nós, 
professores de línguas estrangeiras e pesquisadores 
em tradução, repensarmos o papel dos Cursos de Le-
tras diante dessa demanda por cursos de tradução e 

2  Ver as Referências bibliográficas.
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criarmos as condições necessárias para que seu ensino 
seja cada vez mais difundido e incentivado.

O trabalho de supervisão de língua francesa no Escritó-
rio Modelo de Tradução Ana Cristina César tem me pro-
porcionado uma troca constante e enriquecedora com os 
alunos que buscam uma formação em tradução. Como 
salientado anteriormente, observo, nos últimos tempos, 
uma demanda crescente por parte do alunado, haja vista 
o aumento da procura pela oferta do curso de Introdução 
aos Estudos de Tradução I, evidenciada em 2013, a partir 
de uma solicitação de alunos da graduação. 
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Literatura Afro-Diaspórica 
em Tradução: Recepção De 

Literatura Traduzida 
na França, nos Estados 

Unidos e no Brasil
Marcela Iochem Valente

Partindo do pressuposto que a tradução não é um 
simples processo interlingual e sim um processo de 
transferência cultural que envolve aspectos linguísti-
cos, ideológicos, políticos, entre outros, questões como 
o impacto que uma determinada obra traduzida tem 
nos seus polissistemas de origem e de chegada, e as 
imagens que podem ser criadas para uma determina-
da cultura através da tradução, passam a ter especial 
relevância para os Estudos da Tradução. Como os refe-
renciais e o olhar sobre aquela determinada experiên-
cia são distintos em cada cultura e considerando que 
a tradução não acontece em um vácuo, mas sim em 
um contínuo, ela não é um ato isolado, mas parte de 
um processo de transferência intercultural (BASSNETT; 
TRIVEDI, 1999, p. 2), as formas como um determinado 
autor é lido no contexto de produção do seu texto e no 
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contexto de recepção de uma dada tradução podem 
ser bastante distintas. As escolhas feitas pelo tradutor 
enquanto mediador cultural e a própria questão das 
obras escolhidas para serem traduzidas ou não, tam-
bém são aspectos muito significativos a se investigar.

Em nosso mundo atual, onde processos migratórios são 
constantes, a tradução possui grande relevância como 
uma forma de mediar relações interculturais entre países 
e também como uma ponte para a transmissão de capital 
cultural. A tradução pode funcionar como um meio para 
explicar aspectos de uma cultura para outra, popularizan-
do conhecimentos antes restritos àqueles que possuem 
o domínio de ambos os códigos (VALENTE, 2010, p. 326). 

Tendo isso em mente, a nossa pesquisa em desenvol-
vimento, no momento, busca investigar questões rela-
cionadas à tradução e à recepção de obras produzidas 
por escritores afro-diaspóricos no Brasil e nos Estados 
Unidos, principalmente, observando aspectos relacio-
nados à recepção das traduções dessas obras no Brasil, 
nos Estados Unidos e na França. Nesse contexto, consi-
deramos questões como: 

1) a motivação para se traduzir as obras de tais escrito-
res, geralmente não canônicos;

2)  o público leitor previsto para tais traduções;

3) algumas estratégias adotadas nas traduções existentes; 
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4) a distribuição das traduções em questão no polissis-
tema receptor;

5) a recepção crítica das obras nas culturas alvo e fonte;

6) a influência das traduções de obras da literatura 
afro-brasileira na imagem da literatura/cultura bra-
sileira no exterior e a possível reverberação dessa 
imagem no Brasil;

7) já que segundo Gideon Toury (1995) “não há como 
a tradução ocupar o mesmo lugar sistêmico de seu 
original” (p. 26), as formas como esses lugares sistê-
micos se aproximam ou se distanciam;

8) em que medida a tradução da literatura afro-brasi-
leira para o contexto estadunidense pode estar con-
tribuindo para a criação, no Brasil, de um sistema de 
literatura afro-brasileira, à semelhança do sistema 
de literatura afro-americana;

9) como a questão da negritude se apresenta nas obras 
pesquisadas e como essas questões são traduzidas 
para diferentes línguas e culturas;

10) qual o tratamento dado aos elementos culturais 
presentes em tais obras, já que muitos não possuem 
correspondentes em outras culturas e são elemen-
tos cruciais para os enredos, geralmente ligados à 
questão da negritude;
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11) os possíveis impactos da disseminação da literatu-
ra afro-brasileira no exterior nas discussões sobre 
questões raciais no Brasil;

12) como lidar com questões como o African American 
English em tradução, já que tal elemento não é ape-
nas uma questão linguística, mas traz implicações 
políticas e ideológicas;

13) a relevância dos prefácios e notas do tradutor na 
tradução de obras provenientes de tais contextos, 
entre outras. 

Em se tratando da literatura afro-brasileira, temos um 
sistema ainda em busca de seu espaço e reconhecimento 
no nosso polissistema literário. O fato de o negro apare-
cer como tema em obras literárias ou de podermos citar 
obras produzidas por negros há séculos não significa que 
a literatura afro-brasileira já seja uma discussão de longa 
data no Brasil. Muitas vezes, nas obras de escritores canô-
nicos, o negro aparece de forma estereotipada, tido como 
ingênuo, submisso, inferior ou ainda como objeto erótico; 
ao invés de possuir voz, o negro, muitas vezes, é falado a 
partir de olhares hegemônicos. A literatura afro-brasileira 
vem exatamente na contramão desse discurso.

Em Brasil Afro Autorrevelado (2010), Miriam Alves – es-
critora afro-brasileira contemporânea – traça uma espécie 
de panorama da literatura afro-brasileira e aponta que esta
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[p]ode até ser um conceito em construção aca-
demicista, mas consiste numa prática existen-
cial para os seus produtores, que ressignifica 
a palavra negro, retirando-a de sua conotação 
negativa, construída desde os tempos coloniais, 
e que permanece até hoje, para fazê-la signifi-
car autorreconhecimento da própria identidade 
e pertencimento etnicorracial. (ALVES, 2010, p. 
42, grifo da autora)

Atualmente, autoras afro-brasileiras como Conceição 
Evaristo, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro, Geni Guimarães, 
dentre outras, têm alcançado maior visibilidade através 
da tradução e da publicação de seu trabalho em obras 
como as da reconhecida pesquisadora, crítica e teórica 
Carole Boyce Davies, assim como pelo trabalho de algu-
mas editoras estrangeiras – como a Host Publications, 
nos Estados Unidos e a Anacaona, na França – que vêm 
dando especial atenção à tradução de obras estrangei-
ras para as línguas inglesa e francesa, respectivamen-
te. Suas produções são, muitas vezes, desconhecidas 
no Brasil por não fazerem parte dos cânones nacionais 
e por mostrarem um histórico de opressão e precon-
ceito racial, muitas vezes ocultado pela sociedade he-
gemônica. Porém, através da tradução, tais obras têm 
conseguido romper as barreiras nacionais, sendo lidas 
e estudadas em outros polissistemas literários e cultu-
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rais, questionando e desconstruindo mitos como o da 
democracia racial.

No que diz respeito à literatura afro-americana, escri-
tores negros estadunidenses utilizam a literatura como 
forma de subverter a posição silenciada a eles relegada, 
lutando para ter voz e para que suas vozes possam ser ou-
vidas. Também nesse contexto, a tradução pode ser vista 
como um meio para que essas vozes sejam amplificadas 
e ouvidas em diferentes espaços geográficos. Lorraine 
Hansberry, por exemplo, é uma importante escritora 
afro-americana que teve sua peça A Raisin in the Sun 
produzida pela primeira vez no ano de 1959 nos palcos 
da Broadway em um período em que não se podia imagi-
nar a possibilidade de uma produção de uma escritora ne-
gra e ainda com elenco e direção de negros em tal local. 

Hansberry utilizou a sua obra para questionar e sub-
verter valores hegemônicos da sociedade estadunidense, 
desconstruindo o sonho americano e denunciando a rea-
lidade de exclusão, segregação e preconceito enfrentada 
pelos seus. Embora não tenhamos tradução de A Raisin in 
the Sun para a língua portuguesa até o momento, a peça 
foi traduzida para mais de 30 idiomas, de acordo com in-
formações veiculadas em sites como o da Broadway1. Im-
portância semelhante têm as produções de autoras como 
Maya Angelou, Toni Morrison e Alice Walker. Como aponta 

1  http://www.raisinonbroadway.com/lorraine.html. Acesso em 01 de dezem-
bro de 2016.
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Luciana de Mesquita Silva em sua dissertação de mestrado: 
“[t]ais autoras buscaram trazer à luz discussões acerca das 
relações raciais em seu país, demonstrando, assim, como 
a literatura produzida por mulheres pode ir além de ques-
tões ligadas ao universo feminino (2007, p. 11).

O contexto estadunidense é completamente diferente 
do brasileiro no que diz respeito aos afro-descendentes 
porque a própria questão racial se difere consideravelmen-
te em ambos os países. Enquanto no Brasil não tivemos 
leis segregacionistas, por exemplo, nos Estados Unidos 
esse foi um dos primeiros alvos da luta dos afro-america-
nos. Ainda há aspectos como o padrão racial dicotômico 
estadunidense e o mito da democracia racial brasileiro, 
entre outros. Por tudo isso, o posicionamento em relação 
às questões raciais e à produção literária afro-diaspórica 
em ambos os países também se difere bastante. 

Dessa forma, acreditamos ser de grande importância 
investigações sobre a questão da negritude em diferentes 
espaços temporais e geográficos, assim como o estudo de 
como essa questão se realiza na tradução de obras literá-
rias do contexto da diáspora negra. Além disso, também é 
relevante lembrarmos que a tradução é uma forma de dar 
visibilidade a autores e obras outrora deixados à margem, 
com isso questionado cânones, conceitos e regras de so-
ciedades consideravelmente excludentes.
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