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APRESENTAÇÃO

O sétimo volume da  REVISTA CONEXÃO intitulado ‘O Funcionamento da 
Tradução e os Desafi os da Experiência de Traduzir’ propõe-se a apresentar estudos 
desenvolvidos  nas áreas de Linguística e de Literatura em torno da temática da tradução. 
Queremos dar destaque, a este tema, por entender que se trata de uma área de estudos que 
necessita de produção científi ca no Brasil.

O ato de traduzir, como uma prática logocêntrica, requer um acúmulo de saberes e de 
experiências que envolvem, notadamente, diálogos entre diferentes áreas de conhecimento 
e entre múltiplas culturas. É a partir de tais diálogos que emergem as refl exões acerca das 
possibilidades de obtenção de equivalências de sentido entre línguas, e  que precisam 
traduzir realidades que parecem ser intransponíveis e que, por isso, tornam-se pouco 
acessíveis à prática da tradução.

Não obstante tais difi culdades façam parte da realidade de trabalho do tradutor, como 
problemas que se armam em seu cotidiano e que demandam soluções objetivas, não é com 
base em alternativas puramente logocêntricas que o tradutor irá resolvê-las, pois nas práticas 
tradutórias também entram em jogo juízos de valor, “vácuos” temporais entre os textos 
que são objeto da tradução e os textos a serem traduzidos, bem como formas subjetivas de 
apreensão das determinações históricas que subjazem aos textos a serem traduzidos. 

É, desde esta ótica, portanto, conforme a posição de Francis Aubert1 em ‘Conversas 
Com Tradutores’ (2003), que o objeto do tradutor acaba resistindo aos métodos e aos modelos 
que as teorias lingüísticas lhe oferecem, impondo-lhe o desafi o de ter de “equilibrar-se” entre 
as restrições de ordem estrutural, circunscritas pelos códigos lingüísticos, e as restrições de 
ordem cultural, que remetem às possibilidades de produção de co-ocorrências semânticas 
entre os signos, possibilitando, por fi m, construções arquitetônicas que produzem efeitos 
de equivalência semântica entre  textos.

É, pois, com o objetivo de refl etir em torno de tais questões que este número da 
Revista Conexão Letras tem a satisfação de apresentar os estudos que seguem.

O artigo’Neologia Tradutória’ de autoria de Patrícia Chittoni Ramos Reuillard e Cleci 
Regina Bevilacqua explora as relações entre processos de criação neológica e os desafi os 
que o tradutor precisa enfrentar diante do emprego de neologismos que podem ocorrer 
por empréstimos, ser estilísticos, ou derivar de transformações, tais como lexicalizações 
e composições, envolvendo diferentes níveis de complexidade morfológica. Com base no 
estudo realizado, as autoras apontam, através de casos elucidativos, diferentes soluções 
encontradas por tradutores, a fi m de produzir equivalências semânticas de expressões 
neológicas em textos de diferentes gêneros.

O artigo ‘Entre a Literatura e o Espetáculo: o papel e as contribuições do tradutor-
dramaturgista’, de Luciana Montemezzo, visa a caracterizar a prática da tradução do texto 
literário, dando destaque às contribuições do tradutor para a concretização de inúmeras 

1 Fazemos referência ao texto “Conversas com tradutores: diálogos da prática com a teoria.” publicado como 
introdução de “Conversas com tradutores; balanços e perspectivas da tradução. São Paulo, Parábola Editorial, 
2003, p.7-15.
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atualizações que necessitam ser feitas, tanto no âmbito vocabular como nas dimensões cultural 
e histórica, para que o texto dramático possa vir a tornar-se objeto de encenação.

‘Por Uma Abordagem Linguístico-Enunciativa da Tradução’, de Paula Ávila, busca 
tratar, notadamente, das relações entre a Linguística e os estudos sobre tradução a partir de um 
questionamento em torno da condição marginal que a tradução adquire no seio dos estudos 
lingüísticos. Com base em algumas refl exões sobre o tema, a autora procura repensar acerca 
do estatuto da tradução para os estudos lingüísticos voltados para questões enunciativas.

O artigo ‘V de Vanilóquio: uma verifi cação das variações vocabulares nas várias 
versões em vídeo de V de vingança’, de Guilherme da Silva Braga, propõe uma análise 
do tratamento vocabular, realizado por tradutores, a partir da comparação entre diferentes 
versões produzidas do longa-metragem “V for Vendetta”, buscando investigar como o 
monólogo de V permite refl etir sobre o processo de construção de scripts cinematográfi cos 
em diferentes línguas, com base em opções feitas pelos tradutores

Em ‘Elementos Para Uma Refl exão Sobre Tradução a Partir da Teoria Benvenisteana 
da Enunciação’ Heloísa Monteiro Rosário (UFRGS) busca refl etir sobre a prática tradutória 
e seu ensino, desde uma ótica enunciativa. A autora embasa o estudo realizado em noções 
como a de ‘competência tradutória’ e ‘aparelho formal de realização da enunciação’, com 
vistas a tratar das relações entre tradução e funcionamento enunciativo.

Em ‘Tradução e Língua: visão de mundos, mundos de visões”, Francisca Eugênia dos 
Santos e Ana Laura dos Santos Marques propõem uma discussão em torno dos diferentes 
aspectos lingüísticos e sócio-culturais que remetem à prática tradutória, dando destaque 
ao processo de construção identitária do tradutor.

Em ‘Interlocução Entre a Análise do Discurso e os Estudos da Tradução: algumas 
contribuições para o ensino de línguas’ Fabiele Stockmans de Nardi  e Sinara Oliveira Branco 
buscam analisar, a partir de entrecruzamentos entre domínios dos estudos da tradução e da 
Análise do Discurso, como o trabalho de ensino de língua estrangeira possibilita refl etir 
sobre a prática da tradução, enquanto ferramenta no processo de aquisição de uma língua 
estrangeira e como um espaço que permite analisar a relação língua-sujeito.

Na secção Entrevistas, Ana Zandwais entrevista Adail Sobral, docente do Curso de 
Letras da Universidade Católica de Pelotas-RS, tradutor e organizador, juntamente com 
Ivone C. Benedetti, de ‘Conversas com Tradutores’, publicado por Parábola Editorial, 
2003. Nesta entrevista o Prof. Adail Sobral é convocado a refl etir, basicamente, sobre duas 
grandes questões: a) a necessidade de pensar o ato de traduzir como um ato essencialmente 
ético e as conseqüências de tal tomada de posição; b) os desafi os que um tradutor precisa 
enfrentar no processo de formação de bacharéis na área de tradução.

A secção  Resenhas está constituída por textos de Literaturas africanas de Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira.

Nesta seção Neiva Kampff  apresenta o livro ‘Pensageiro Frequente’ do moçambicano 
Mia Couto, que após sete anos retorna à produção da crônica.

Donizeth Santos desvenda o texto do angolano Pepetela em ‘Contos de Morte.’
Emílio Davi Sampaio trabalha com ‘Avante Soldados: para trás’, de autoria do 

escritor gaúcho Deonísio da Silva.
Esperamos, por fi m, através deste fascículo, poder contribuir para a implementação 

de um número cada vez mais expressivo de pesquisas em torno da temática da tradução.

Jane Fraga Tutikian
Ana Zandwais

Organizadoras
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Neologia Tradutória

Patrícia Chittoni Ramos Reuillard 
 Cleci Regina Bevilacqua1

Résumé: A travers cet article, nous tentons d’établir un lien entre les processus 
néologiques et l’activité de traduction. Pour autant, nous présentons un bref 
panorama des études sur la néologie primaire, en reprenant les théoriciens les plus 
importants de ce domaine. Sur la base des principes de la néologie traductive, 
nous postulons dans un second temps le besoin d’une plus grande implication du 
traducteur devant les néologismos et offrons des exemples pour le corroborer.  
Mots-clé: Néologie, traduction, néologie traductive.  

Resumo: Com este artigo, procuramos estabelecer uma correlação entre os 
processos neológicos e a atividade de tradução. Para tanto, apresentamos um breve 
panorama dos estudos sobre a neologia primária, retomando os teóricos mais 
importantes nessa área. A partir dos princípios da neologia tradutória, postulamos, 
em um segundo momento, a necessidade de uma maior implicação do tradutor 
diante dos neologismos e oferecemos alguns exemplos para corroborá-lo.
Palavras-chave: Neologia, tradução, neologia tradutória.

Introdução

O léxico de uma língua, independentemente dos lugares e das épocas, está sempre 
em movimento: empresta palavras de outras línguas, busca-as em seu próprio acervo lexical, 
cria novas, descarta outras. Essa capacidade de renovação contínua revela a competência 
lexical dos falantes nativos, isto é, o conhecimento de uma lista de entradas lexicais, da 
estrutura interna dos itens lexicais e de suas inter-relações bem como a capacidade de 
formação de entradas lexicais gramaticais novas (BASÍLIO, 1980, p. 9). Revela igualmente 
a vitalidade de um idioma, que busca novos recursos linguísticos para dar conta de seu 
desenvolvimento técnico e científi co e para aprimorar a comunicação da comunidade 
lingüística consigo mesma e com outras comunidades.

Na língua geral, basta abrir jornais e revistas para confi rmar, diariamente, o vigor 
desse processo e as tentativas, em geral inócuas, para impedi-lo2. Nas áreas técnicas e 

1 Professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, do Departamento de Línguas Modernas e 
do Programa de Pós-Graduação em Letras, membros do Grupo TERMISUL e do Núcleo de Estudos de Tradu-
ção Olga Fedossejeva.
2 A esse respeito, ver as polêmicas engendradas pelo projeto de lei n ‹ 1676-D, de 1999, de Aldo Rebelo e, mais 
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científi cas mais produtitvas, a criação lexical é imperativa e permanente, dada a necessidade 
de acompanhar e transmitir o conhecimento adquirido. O campo da economia, por exemplo, 
renova-se continuamente, como se pode ver nos neologismos eurobônus e dólar cabo3.

Esse processo de renovação das palavras sempre interessou aos estudiosos. Alves 
(2001, p. 54) cita, entre outros, estudos portugueses sobre inovações vocabulares voluntárias 
já em 1606, enquanto Assis Rocha (1998, p. 24) relembra que essa preocupação em 
descrever e classifi car o componente morfológico das línguas vem desde a Antiguidade, 
com a gramática descritivista greco-latina. No entanto, os estudos sobre o processo de 
criação e de renovação lexical só se desenvolveram com maior vigor a partir da segunda 
metade do século XX. Esse interesse crescente pode ser observado tanto na Europa quanto 
na América do Sul, onde existem equipes refl etindo sobre o fato neológico, coletando 
neologismos e analisando-os4.

Para melhor situar este fenômeno, traçaremos um breve panorama dos estudos 
neológicos, salientando, todavia, que não se trata aqui de apresentar a neologia de acordo 
com as diferentes teorias lingüísticas, mas apenas de rever os posicionamentos teórico-
metodológicos que consideramos mais relevantes.

1. Neologia e neologismo

Na obra de referência que consagra à criatividade lexical em língua francesa, Guilbert 
(1975, p. 31) defi ne a neologia como a “possibilidade de criação de novas unidades lexicais, 
em virtude das regras de produção incluídas no sistema lexical”, presente tanto na língua geral 
quanto nas línguas de especialidade. Esse autor salienta, porém, que a essência da neologia é 
diferente no léxico geral e nos vocabulários científi cos e técnicos: no léxico geral, ela seria 
potencial e o lugar natural da criação lexical em seu aspecto morfológico, dependendo das 
regras do sistema da língua e da imaginação criativa dos leitores, ao passo que nos vocabulários 
especializados “estaria estritamente ligada à realidade expressa” e culminaria em uma “soma 
fi nita e exaustiva de denominações” (GUILBERT, 1973, p. 8).

Guilbert (1975, p. 40) distingue três tipos de criação lexical: neologia denominativa, 
neologia estilística e neologia de língua. Segundo ele, a neologia denominativa tange à 
necessidade de nomear um objeto, um novo conceito e visa à exata adequação do nome 
ao objeto ou conceito, buscando evitar qualquer ambigüidade na designação. Chama esse 
neologismo de ‘denominação’ ou de ‘neologismo de coisa’; o vocabulário da nanotecnologia, 
área científi ca em pleno desenvolvimento5, ilustra bem esse processo.

Já a neologia estilística funda-se na busca da expressividade da palavra em si mesma 
ou da frase pela palavra para expressar, sejam idéias não originais de uma maneira nova, 
seja uma visão pessoal do mundo. Essa forma de criação, também chamada de ‘neologismo 
de fala’ ou de ‘neologismo de autor’, estaria ligada especialmente

recentemente, pelo projeto de lei n ‹ 156/2009, proposto pelo deputado gaúcho Raul Carrion. 
3 Exemplos extraídos do Observatório de Neologismos do Português Brasileiro Contemporâneo – TermNeo, 
disponível em http://www.ffl ch.usp.br/dlcv/neo/. 
4 Importa citar o projeto de investigação NEOROM, no âmbito da Rede Panlatina de Terminologia (REALITER), 
que se propõe a analisar contrastivamente a neologia nas línguas românicas. Esse projeto criou uma rede de bancos 
de dados neológicos, formada por grupos que estudam o espanhol europeu e americano, o catalão, o galego, o 
italiano, o francês da França, do Quebec e da Bélgica, o português, variante brasileira e de Portugal, e o romeno.
5 Para mais informações, ver, entre outros, o Projeto NanoTerm, disponível em http://www.geterm.ufscar.br/. 
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à originalidade profunda do indivíduo falante, à sua faculdade de criação verbal, à 
sua liberdade de expressão, independentemente dos modelos estabelecidos ou contra 
os modelos estabelecidos. Ela é própria de todos aqueles que têm algo a dizer, que 
consideram como algo bem pessoal, e que querem dizer com suas palavras, seus 
arranjos de palavras, ela é própria dos escritores. (GUILBERT, 1975, p. 41)6

Não faltam exemplos de escritores reconhecidos pela criação de neologismos para 
corroborar a afi rmação de Guilbert. Para citar apenas alguns, lembremos James Joyce, 
Lewis Caroll7, Heinrich Heine, Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, Ionesco e, entre nós, 
Guimarães Rosa, Millôr Fernandes e João Cabral de Melo Neto.

Segundo Barbosa (2000, p. 182), nos neologismos que surgem nos universos de 
discurso jornalístico, humorístico, publicitário, dentre outros, “[...] se nota uma ação que 
o emissor procura exercer sobre o receptor. O emprego do neologismo passa, então, a ter 
como função dominante outra que não a referencial: a busca de um efeito, de uma ação 
produzida sobre o destinatário. É a função conativa.” (grifo nosso).

A busca dessa ação, que espera uma reação do leitor, pode ser perfeitamente verifi cada 
neste slogan publicitário de uma companhia aérea inglesa, sobre a rota Amsterdã-Belfast 
– Amsterdam Belfast – com os fi nais das duas palavras em vermelho. Percebe-se aqui um 
jogo de palavras em que dam é um homófono de damn, empregado antes de adjetivos como 
um intensifi cador. Portanto, a leitura é Amsterdam Belfast - damn fast, ou seja, Amsterdã 
Belfast - muito rápido8, o que cria evidentemente uma difi culdade de tradução.

Contudo, apesar dos importantes efeitos expressivos dos neologismos literários 
e estilísticos, estes são em geral passageiros, conforme sustenta Cardoso (2004, p. 160), 
para quem “as criações lexicais literárias ou estilísticas se comportam de maneira diferente 
das demais criações. Apresentam apenas um valor expressivo naquele momento e naquele 
texto. Cumprido seu papel expressivo, tendem ao esquecimento. Motivam-se a cada leitura. 
Difi cilmente passam a integrar o léxico da língua.” 

Também Alves (1999, p. 161) faz referência ao caráter espontâneo e lúdico que 
podem assumir os neologismos giriáticos, literários, publicitários e jornalísticos, e afi rma 
que sua duração é freqüentemente efêmera.

Uma excelente ilustração dessa neologia estilística é o excerto abaixo, extraído do 
Dicionário etimoLÓGICO I, de Millôr Fernandes9, em que cada entrada representa um 
neologismo semântico e, simultaneamente, um difi culdade de tradução:

Dicionário Português-Português
Armarinho – Vento que vem do mar.
Barganhar – herdar um botequim.
Barracão – Cidadão que proíbe a entrada de cães.
Cerveja – Sonho de toda revista.
Coitado – Estuprado.
Democracia – Sistema de governo do inferno.

  

6 As traduções das citações em língua estrangeira são de responsabilidade das autoras.
7 Cujo personagem Humpty-Dumpty, em Alice no País das Maravilhas explica a Alice um dos processos de 
formação de novos vocábulos, as palavras-valise:  gÉ como uma valise, veja bem: há três signifi cações contidas 
em uma única palavra. h Disponível em:<fr.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll> Acesso em: 03 jul. 2007.
8 Agradecemos ao tradutor Gilson de Matos, bacharel em Letras e mestrando em Estudos da Linguagem (UFR-
GS), por este exemplo. 
9 Millôr online, disponível em  http://www2.uol.com.br/millor/dicionario/001.htm Acesso em 17/04/2011. 
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O terceiro tipo de criação para Guilbert (1975, p. 44) é o dos neologismos de língua, ou 

seja, as formações verbais que não se distinguem das palavras comuns do léxico e não chamam 
a atenção quando usadas pela primeira vez. É a virtualidade do neologismo que o defi ne.

Após sua criação, o neologismo de língua sofre um processo de rejeição ou de 
aceitação por parte dos destinatários, momento em que vários fatores extralinguísticos 
podem intervir. Lembremos, de passagem, a rejeição maciça ao neologismo “imexível”, 
criado por um locutor que, em determinado momento, não gozava de prestígio junto aos 
falantes de língua portuguesa. Quando, ao contrário, o julgamento é de aceitabilidade, os 
falantes perdem paulatinamente a “consciência do fato neológico” e a nova palavra se 
“desneologiza”, conforme afi rma Barbosa (2000, p. 178-180).

Boulanger (1979, p. 66) conceitua o neologismo como “uma unidade lexical de criação 
recente, uma acepção nova de uma palavra já existente, ou uma palavra emprestada há pouco 
de um sistema lingüístico estrangeiro e aceita na língua francesa.” Este autor estabelece uma 
classifi cação formal e afi rma que essas novas unidades lexicais podem ser formadas a partir de 
três grandes modos: neologismos de forma, de sentido e de empréstimo. Os neologismos de 
forma dividem-se, por sua vez, em quatro grandes grupos: as palavras criadas por derivação, 
composição, siglação e outros processos, os quais englobam as modifi cações ortográfi cas, as 
palavras-valise10, as criações ex-nihilo, o decalque, a redução, a truncação e a lexicalização 
de nomes próprios. Para Boulanger (1990, p. 234-235), a neologia se reporta, de um lado, 
às línguas de especialidade – de origem científi ca, técnica ou tecnológica – ou às ciências 
humanas e sociais; a esses neologismos, ele dá o nome de neotermos (BOULANGER, 
1989 apud ALVES, 1999, p. 159); de outro lado, à língua geral; ambas são suscetíveis de 
“alimentação, de renovações ou de metamorfoses contínuas e reiteradas”.

Alves, que defi ne neologismo como

uma nova forma, uma nova acepção atribuída a uma unidade lexical ou um 
estrangeirismo recebido de uma outra língua. O neologismo, fortemente vinculado 
ao caráter social da linguagem, é sempre resultante de um fato social, que, em um 
determinado momento da história da sociedade, determina a criação de uma nova 
unidade lexical. (ALVES, 2006, p. 132),

também distingue os neologismos dos neologismos terminológicos, mas salienta 
que os processos que determinam sua criação são os mesmos (1999, p. 162).

Em estudo dedicado aos processos neológicos mais produtivos do português 
contemporâneo (ALVES, 1994), esta autora ressalta que a formação de neologismos deriva 
de mecanismos provenientes da própria língua ou de outros sistemas lingüísticos (p. 5) e os 
divide em neologismos fonológicos, sintáticos, semânticos, por conversão, por empréstimo 
e por outros processos – truncação, palavra-valise, reduplicação e derivação regressiva. 

Os neologismos fonológicos dizem respeito à criação de uma palavra cujo 
signifi cante seja totalmente inédito, criada sem base em nenhuma palavra existente (ALVES, 
1994, p. 11). Os sintáticos – que abrangem a derivação e a composição –, ao contrário, 
dizem respeito à combinação de elementos já existentes na língua e são assim chamados 
porque a combinação de seus membros concerne não somente ao âmbito lexical, mas 
também ao nível frásico, já que “o acréscimo de um sufi xo pode alterar a classe gramatical 

10 Existem inúmeras designações para este tipo de criação lexical: mots porte-manteau, mots-centaures, con-
tamination words, blending words, crossing words, telescoped words, porte-manteau words, cf. CLAS, 1987, 
Meta XXV; palavras-valise, cruzamento vocabular, contaminação, cf. ALVES, 1994; palavra-ônibus, cf. HOU-
AISS; composição haplológica, mistura, cf. MARTINS, 2004.
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da palavra-base; a composição tem caráter coordenativo e subordinativo; os integrantes 
da composição sintagmática e acronímica constituem componentes frásicos com o valor 
de uma unidade lexical.” (ALVES, 1994, p. 14)

Os neologismos por conversão – ou derivação imprópria – referem-se aos itens 
lexicais que apresentam alterações em sua distribuição sem que ocorram mudanças formais 
(ALVES, 1994, p. 60). A autora afi rma que adjetivos e verbos empregados substantivamente 
são bastante freqüentes em língua portuguesa, como no caso do adjetivo consorciado, que 
pode ser empregado também como substantivo. 

Já os neologismos semânticos ou conceptuais ocorrem quando há uma transformação 
semântica em um item lexical, sem alteração formal. Essa transformação pode ser provocada 
por mudança no conjunto de semas referentes a uma unidade léxica, através de processos 
como a metáfora, a metonímia, a sinédoque, entre outros, ou por extrapolação de um termo 
para outra língua de especialidade, de um termo para a língua geral e de uma palavra da 
língua geral para uma língua de especialidade (ALVES, 1994, p. 62-65). 

Na neologia por empréstimo, estão previstos os casos em que se recorre a outros 
sistemas lingüísticos para a ampliação do acervo: os estrangeirismos e os decalques. 
Estrangeirismo é o que corresponde à fase neológica da unidade estrangeira e é 
abundantemente encontrado, hoje em dia, no comércio e nas novas tecnologias: nas vitrines 
das lojas, por exemplo, pouco se vê a palavra ‘liquidação’, mas sale, off ou outlet. Já o 
empréstimo representa a fase em que essa unidade “não é mais percebida como estrangeira 
e passa a ser dicionarizada” (ALVES, 2004, p. 117). Quanto ao decalque, trata-se da versão 
literal da palavra estrangeira para a língua receptora. Dos outros processos (ALVES, 1994, 
p. 68-71), fazem parte a truncação, a palavra-valise, a reduplicação e a derivação regressiva. 
Na truncação, uma parte da seqüência lexical é eliminada. Na criação de uma palavra-valise, 
uma ou duas bases perdem uma parte de seus elementos e constituem um novo item léxico. 
O processo em que uma base é repetida duas ou mais vezes é chamado de reduplicação e, 
na derivação regressiva, um elemento de caráter sufi xal é suprimido. 

A maioria dos autores que se debruça sobre os fenômenos neológicos parte do estudo 
de corpora da língua geral ou das linguagens especializadas, o que explica por que, embora 
se refi ram ao processo de formação de palavras-valise, não se detenham nessa formação, 
haja vista ser um processo mais produtivo em literatura.

Retomemos, então, alguns autores – Boulanger (1979), Clas (1987), e Grésillon 
(1984) – que dedicam a essa formação algumas páginas. 

Para Boulanger (1979), a palavra-valise é oriunda da redução de uma seqüência 
de palavras a uma só: conserva-se a parte inicial da primeira palavra e a parte fi nal da 
última. O autor salienta ainda que o corte dessas partes nem sempre corresponde a cortes 
morfologicamente naturais e exemplifi ca com a palavra chocomousse, em que chocolat 
é cortado após choco e acrescido de mousse, e que “o sistema da língua fi ca perturbado e 
obscurecido por tais criações” (BOULANGER, 1979), opinião compartilhada por Josette 
Rey-Debove (apud BOULANGER, 1979, p. 81) para quem esse processo atrapalha 
gravemente a morfologia, levando a pensar que as partes de palavras são morfemas. 
Segundo Boulanger, tais criações são muito usadas nas terminologias técnicas e científi cas e 
funcionam como marcas registradas. Em estudo anterior (REUILLARD, 2007), comprovou-
se que as palavras-valise encontram-se entre os processos neológicos mais produtivos na 
obra psicanalítica de Jacques Lacan e são uma das características mais marcantes de seu 
discurso. Neste, algumas características são todavia compartilhadas com o discurso literário, 
tais como a criatividade e a importância atribuída ao signifi cante. Por essa razão, poderíamos 
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qualifi cá-lo de discurso de “entremeio”, entre literatura e linguagem de especialidade.

Clas (1987) lembra que esse processo – que ele denomina braquigrafi a de encaixe11 
– é utilizado simultaneamente pela língua técnica e, de modo menos sério, pela língua 
corrente, concluindo que essas criações só podem ser efêmeras e ter um status estilístico. 
Coloca entre os processos habituais de criação de palavras-valise, as conjugações de 
apócope, aférese e síncope, mas observa que o modelo canônico parece ser a apócope e 
aférese (p. 348). Quanto à sua função, afi rma se tratar de um processo econômico e lúdico 
de formação de palavras, uma matriz terminológica, universal, que pode responder a 
necessidades de criatividade. Assim, analisa essas formações sob dois aspectos: a) formal: 
utilização combinada de apócope, aférese e síncope; b) sintático-semântico: os componentes 
A e B dão o resultado C; salienta ainda que a decomposição semântica pode ser muito 
variada, mas nem sempre convincente, havendo várias possibilidades para uma mesma 
formação (grifo nosso) Conclui, por fi m, que a brachygraphie gigogne não passa de um 
caso particular da composição12 e nisso se apóia em Jean Tournier (apud CLAS, 1987, 
p. 351-352): “Morfologicamente, a única diferença é que os elementos do amálgama são 
mais ou menos encaixados uns nos outros ou, como se diz, ‘engavetados’, ao passo que 
nos outros compostos são justapostos.”

Como já dissemos, esse recurso às palavras-valise é bastante empregado na literatura 
e não se confi gura como um fenômeno recente, como se pode ver nestes exemplos da língua 
francesa: hypocritiquement (Rabelais, 1483-1553); mélancolise (Honoré de Balzac 1799-
1850); caméléopard (Charles Baudelaire 1821-1870); concubiste (Louis Aragon, 1897-
1982); cordoléances (Ionesco, 1909-1994); parlementeur (Boris Vian, 1920-1959).

Também em nossa literatura, os escritores recorreram e ainda recorrem a 
essas formações. É o caso de Cruz e Souza e de Millôr Fernandes, ambos estudados 
detalhadamente sob esse ponto de vista por Martins (2004). Tais formações acabam, muitas 
vezes, por ser a marca registrada de um autor; Guimarães Rosa é um exemplo clássico 
disso. Porém, Martins relembra, com acerto, que a criação neológica não é apanágio dos 
escritores, visto que essas formações surgem igualmente nas línguas de especialidade ou 
na língua geral. A diferença consiste no fato de que os neologismos de determinadas áreas 
de conhecimento são incorporados nos dicionários de língua, o mesmo acontecendo raras 
vezes com os neologismos literários.  

Grésillon (1984, p. 24-25), em obra consagrada ao estudo das palavras-valise de 
Heinrich Heine, defi ne-a como a produção de uma forma totalmente singular, obtida pela 
fusão de dois termos que podem ser foneticamente próximos e que compartilham um 
segmento homófono, mas entre os quais não existe em geral nenhum vínculo semântico 
natural. Segundo a autora, a palavra-valise caracteriza-se formal e semanticamente por sua 
dupla natureza. A classifi cação que a autora alemã propõe comporta cinco tipos de palavras-
valise: com segmento homófono (uburbanisme = Ubu + urbanisme), o mais usual; com 
truncação, afetando um ou dois constituintes (grammaniaque = grammaire + maniaque); 

11 Em francês, brachygraphie gigogne. Diante da diversidade das denominações dos mesmos processos de 
abreviação, decidimos intitular nosso estudo de braquigrafi a de encaixe para mostrar que se trata de escritas 
truncadas que se encaixam e para evitar os termos mais ou menos marcados tais como hapaxépie, haplologia, 
acronímia, crase, paronomásia, cruzamento, amálgama, engavetamento, encaixe, ou ainda palavra-valise, pa-
lavra centauro, palavra de encaixe, palavra contaminada, palavra fusionada, palavra portemanteau h. CLAS, 
1987, Meta, XXXII, 3, p. 347.
12 Em língua portuguesa, distingue-se a composição por justaposição ou por aglutinação. Desse ponto de vista, 
as palavras-valise seriam formadas pelo processo de aglutinação, em que os elementos componentes se juntam 
num só vocábulo gráfi co e sofrem perda de sua integridade silábica (cf. CUNHA, 1978, p. 77). 
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com segmento homófono e truncação (mélancolisé = mélancolique + alcoolisé); com 
encaixe, mais raro (ubiamourquité = ubiquité + amour); palavras dévalisés (usurepassion 
= usure + passion = ? usurpation).

A língua espanhola oferece um exemplo muito atual de palavra-valise. Derivado da 
língua inglesa (emotion + icon), denomina os ícones utilizados nas linguagens via internet, 
como MSN, Skype e correio eletrônico, que traduzem estados emocionais (alegria, tristeza, 
raiva, etc.): emoticono (emoción + ícono).

Todos os processos acima relatados e amplamente estudados referem-se à neologia 
primária, que pode se desdobrar em criação espontânea ou planejada, quando se trata das 
línguas de especialidade. A esse respeito, a norma 704 da ISO (International Organization 
for Standardization), denominada Princípios de denominação, estabelece os princípios 
para a criação de novas palavras e é seguida por inúmeras instituições internacionais de 
normalização terminológica.

Vejamos agora a relação instaurada entre a neologia e a tradução.

2. Neologia tradutória

Em sua prática profi ssional, os tradutores se deparam cotidianamente com a neologia 
e os problemas que ela pode criar. De fato, entre o aparecimento de um termo ou palavra 
e seu registro nos dicionários ou mesmo em bancos de dados, há um lapso de tempo 
relativamente longo. No entanto, em que pese essa assincronia, o tradutor, sempre premido 
pelo tempo e pelas circunstâncias de sua atividade profi ssional, é muitas vezes obrigado a 
oferecer, na língua de chegada, uma solução para o neologismo encontrado na língua de 
partida. De acordo com pesquisas feitas por Hermans e Vansteelandt (1999), ele recorre, 
então, a duas estratégias principais: traduzir o neologismo por meio de um sintagma ou 
dar primazia ao signifi cante da língua de partida em detrimento do signifi cado. 

Esses autores classifi cam a neologia em dois tipos: neologia primária e neologia 
tradutória. Cada vez que um novo termo é criado em determinada língua e acompanhado da 
formação de um novo conceito, estamos diante da neologia primária. A neologia tradutória, 
em contrapartida, refere-se à formação e à introdução de termos e palavras que já possuem 
um precedente lingüístico em outra língua. Seu contexto clássico é a tradução, pois os 
tradutores encontram-se entre os primeiros a se confrontar com as criações neológicas. 
Sobre isso, dizem que 

embora um tradutor isolado não crie diariamente neologismos e só se ocupe de uma 
parte da neologia, ou seja, a neologia terminológica ou denominativa, o mundo da 
tradução desenvolve uma atividade neográfi ca variada e múltipla, sobretudo nas 
áreas em que a neologia primária é também abundante. De fato, os tradutores devem 
produzir na língua de chegada um texto com as mesmas funcionalidades que o texto 
da língua de partida. O valor ligado ao neologismo, freqüentemente assinalado no 
microcontexto da língua de partida, isto é, no conjunto das informações veiculadas 
pela frase ou pelo parágrafo, requer freqüentemente um neologismo paralelo na língua 
de chegada. Uma perífrase faria desaparecer a funcionalidade do neologismo. 

Ainda que essas afirmações restrinjam a neologia tradutória aos aspectos 
terminológicos ou denominativos, sabemos que também o tradutor que se dedica a textos 



16

Conexão Letras
não-especializados, sobretudo jornalísticos e literários, defronta-se com as mesmas 
questões. Relembremos, de passagem, as difi culdades encontradas pelos tradutores de 
Guimarães Rosa ou de James Joyce para diversas línguas13. 

Segundo os autores belgas, para criar bons neologismos, o tradutor deve afastar-se 
da maneira como a noção é expressa na língua de partida, considerar todos os aspectos e 
todas as dimensões da noção ou do referente, e usar o aspecto ou a dimensão que melhor 
convir ao discurso, aos hábitos lingüísticos e terminológicos da língua de chegada. Desse 
modo, recorrerá menos aos decalques e encontrará melhores soluções que as paráfrases. 
Porém, para atingir esse grau de aperfeiçoamento, deverá atender aos três princípios da 
neologia tradutória que eles estabelecem. 

O primeiro princípio lembra que “não se traduz de uma língua para outra. O 
tradutor não busca sistematicamente equivalentes para todos os termos do texto a ser 
traduzido (nunca traduz palavra por palavra)” (HERMANS; VANSTEELANDT, 1999, p. 
38). Considerando que a primeira obrigação do tradutor não é a equivalência dos termos, 
mas a da mensagem – e, acrescentaríamos, a equivalência da função da tradução –, esse 
princípio estabelece que este profi ssional apenas criará termos se estes forem úteis para a 
transmissão correta dessa mensagem. Assim, 

o neologismo passa então pelo prisma do sistema nocional antes de passar pelo 
prisma do sistema da língua. No caso da tradução por equivalência dos termos, que 
desempenham um papel mais importante na tradução especializada do que na tradução 
de textos literários, o tradutor não busca, de saída, traduzir o termo. Identifi ca a noção 
expressa pelo termo do texto de partida e reexpressa a seguir no texto traduzido. 

Observe-se que os autores reiteram a distinção entre textos científi cos e literários. 
Embora não questionemos as especifi cidades de cada um desses textos, acreditamos que, 
no que tange à criação de neologismos, ambos os tipos podem engendrar difi culdades ao 
tradutor e que não se poderia falar de “papel mais importante na tradução especializada”. 
Como bem lembra Cabré (1998, p. 259), “a neologia não pode ser considerada como uma 
disciplina de alcance restrito, já que se apresenta em todas as situações de comunicação – e 
não somente no discurso especializado”.

O segundo princípio, de ordem terminológica, diz respeito às tradições que 
presidem à criação de termos em determinada especialidade. Como cada disciplina tem 
seu próprio sistema nocional e matrizes terminogênicas, que a fazem privilegiar certas leis 
de construção dos termos, caberá ao tradutor respeitar esse sistema e criar neologismos a 
partir das mesmas matrizes. Na tradução da medicina, por exemplo, o tradutor, sensível a 
tais matrizes, privilegiará os formantes greco-latinos na formação de novas palavras.

O terceiro e último princípio estabelecido pelos estudiosos belgas determina o respeito 
à coerência da língua de chegada. Para eles, o tradutor deverá ser conservador e seguir as 
vias traçadas pela língua. Além disso, os neologismos devem oferecer a possibilidade de 
engendrar derivados em sua categoria lexical ou em outras categorias lexicais. 

Compartindo com a maior parte dessas afi rmações, defendemos que a implicação 
do tradutor com a neologia, de linguagens especializadas ou não, deve ultrapassar o nível 
de mera reprodução do neologismo do texto de partida. Para tanto, o este profi ssional deve 

13 Sobre essa questão, ver, entre outros: MENDES, Eliana Amarante de Mendonça. Os neologismos em Grande 
Sertão: Veredas: problemas de tradução. Tese de doutorado, USP, 1992; James Joyce & Tradução, In Scientia 
Traductionis, Florianópolis, UFSC, n. 8, 2010.
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munir-se de conhecimentos que o tornem apto a produzir, em sua língua materna, itens 
neológicos equivalentes em sentido e em função, ou seja, deve tornar-se um tradutor-neógrafo. 
Tal proposta pode ser ilustrada por estudo anterior (REUILLARD, 2007), que postula a 
necessidade de propor equivalentes em língua portuguesa para os neologismos lacanianos.

Vejamos um exemplo: a palavra-valise lacaniana hainamoration apresenta grande 
complexidade, pois, composta pelos substantivos haine e amour, coloca em jogo tanto 
uma relação semântica de oposição quanto uma relação de analogia com énamoration e 
énamourement. Em outras palavras, caberá ao tradutor que com ela se deparar preservar os 
sentidos opostos de ódio e amor, mas também o sentido de ato ou resultado de se enamorar. A 
solução já consagrada em língua portuguesa – amódio – dá conta da união dos dois sentidos, 
mas a analogia não é contemplada; um dos signifi cados do original perde-se então nessa 
travessia. Como transpor tal signifi cante e signifi cados simultaneamente? Na impossibilidade 
de fazê-lo por meio de um único signifi cante, o tradutor pode recorrer a uma combinação de 
modalidades tradutórias: transmitir a informação ausente por uma explicitação, tal como uma 
inclusão no texto ou uma nota de rodapé; recurso, de resto, já empregado: “enamoração feita 
de ódio (haine) e de amor, um amódio”14. O tradutor-neógrafo, em contrapartida, poderá propor 
a criação de um novo signifi cante, uma palavra-valise que retome a noção de enamoramento 
e que encerre as noções de ódio e amor, como em enamodiamento. Vale frisar, no entanto, 
que, em se tratando de uma linguagem especializada, o concurso entre tradutor e especialista 
na criação de neologismos revela-se imprescindível.

Outro exemplo, agora extraído da literatura, provém de um texto de Millôr 
Fernandes, traduzido para o inglês: dando uma “piscadela intertextual” para o leitor, como 
bem denomina Umberto Eco (2007), Millôr cria inúmeros neologismos – invertendo as 
sílabas de todas as palavras de cada verso – ao construir uma fábula a partir do modelo 
das fábulas de Esopo: 

Fopos de Esábula. Uma tentativa de contar as histórias como no tempo em que os 
animais falavam

O Macorvo e o Caco
Andesta na fl orando um enaco macorme
Avistorvo um cou com um beco pedalo de
Quico no beijo. “Vou comou aqueijo quele ou
Não me chaco macamo”, vangloriaco o
Macouse de sara pigo consi. 

Vejamos sua tradução para a língua inglesa15: 

FASOP’S AEBLES
THE CRONKEY AND THE MOW

Saunterest along the fontering, a hukey monge 
sow a craw with a niece pice of cheak in its beese.
“I’ll fi ny a wad to ease that cheet, or I’m not calley monked!,” 
they the monkelf to himsought.

14 O Seminário: livro 20: mais, ainda.  Versão brasileira de M. D. Magno, 1985.
15 Agradecemos ao tradutor Guilherme da Silva Braga, licenciado em Letras e mestrando em Literatura Com-
parada (UFRGS), por ter compartilhado conosco esta tradução de sua autoria.
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Como se vê nessa tradução da fábula milloriana, o tradutor, partindo do mesmo 

processo de criação em língua portuguesa, criou um texto suscetível de produzir no leitor da 
língua de chegada os mesmos efeitos do original, ou seja, manteve o sentido e reproduziu 
o efeito dos signifi cantes neológicos.

Considerações fi nais 

Como esperamos ter deixado claro através dessas ilustrações de neologia tradutória, 
acreditamos que o profi ssional da tradução é mais do que um simples mediador entre os 
leitores do texto de partida e aqueles do texto de chegada. No que tange à introdução de 
neologismos em sua língua materna, ele cumpre um importante papel na transmissão do 
conhecimento, sobretudo especializado; de fato, juntamente com o especialista da área, ele 
é o primeiro a se deparar com os novos itens lexicais. Por essa razão, o desenvolvimento 
de sua autonomia tradutória e a qualifi cação da atividade e do produto que ele oferece 
passam por sua implicação nos processos neológicos: deixando de ser um mero receptor 
de neologia, o tradutor deve transformar-se em produtor de neologismos.  

Porém, para que isso possa ocorrer, a sensibilidade do tradutor para as questões 
atinentes à formação de palavras em sua língua materna e nas língua(s) de trabalho deve 
ser despertada em sua formação acadêmica, alimentada por profundos conhecimentos e 
desenvolvida no decorrer de sua trajetória profi ssional. Nesse sentido, ainda temos um longo 
caminho a percorrer, tanto na academia quanto na sociedade brasileira de modo geral. Vale 
lembrar a necessidade de esclarecer, junto à comunidade, o papel que desempenha este 
profi ssional na transmissão do conhecimento para que não lhe seja negada sua implicação 
na criação de palavras, como acontece com bastante frequência.

Por fi m, salientamos a pertinência dos estudos de neologia da perspectiva da 
tradução, o que, sem dúvida, vem qualifi car não apenas o profi ssional dessa área, mas 
também incrementar as pesquisas acadêmicas que se debruçam sobre tais questões.
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Entre a literatura e o espetáculo: o papel e as contribuições 
do tradutor dramaturgista

Luciana Montemezzo1

Para Mario Miguel González, meu principal interlocutor 
ao longo deste processo tradutorio.

Resumen: La idea de que el traductor puede ser un elemento mediador 
entre el texto extranjero y el grupo que se hace cargo de un montaje 
escénico todavía es bastante reciente em Brasil.   Bajo tal perspectiva, el 
traductor actuará bien más cercano a lo que se ha convencionado llamar 
Dramaturg (BOBES, 1987). Teniendo como punto de partida el análisis 
de la traducción de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca 
(1898-1936), este artículo tiene el objetivo de mostrar la importancia del 
traductor que esté situado en el intervalo entre el autor de la obra extranjera, 
el director, los actores y el público. Para ello, se explicitarán las variadas 
etapas del proceso que han llevado al resultado fi nal de la traducción, 
según lo señala GARCÍA YEBRA (1983).  
Palavras-chave: Literatura Comparada; Tradução Literária; Teatro 

Resumo: A concepção de que o tradutor pode ser um elemento de ligação 
entre o texto estrangeiro e a equipe de montagem é ainda muito recente 
no Brasil.  Sob tal perspectiva, o tradutor atuará muito próximo do que 
se convencionou chamar Dramaturg (BOBES, 1987). A partir da análise 
da tradução de La Casa de Bernarda Alba2, de Federico García Lorca 
(1898-1936), o presente artigo visa a demonstrar a importância da fi gura 
do tradutor no espaço intervalar entre o autor da obra estrangeira, o diretor, 
os atores e o público.Para tanto, serão explicitadas as várias etapas do 
processo que levaram ao resultado fi nal da tradução, conforme o salientado 
por GARCÍA YEBRA (1983).  
Palabras-clave: Literatura Comparada; Traducción Literaria; Teatro

1 Professora da Universidade Federal de Santa Maria
2 Minha tradução, publicada em tese de doutoramento produzida na UNICAMP, em 2008.
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Introdução

A toda tradução subjaz um procedimento de compreensão e interpretação que, via 
de regra, passa despercebido pelo leitor e várias são as etapas até chegar à concretização 
da tradução propriamente dita. Para elaborar um texto homólogo3 ao texto original, 
inúmeras são as atualizações4 que necessitam ser feitas, em nível não só vocabular, mas 
também cultural e histórico. Assim, a tradução pode ser analisada sob dois pontos de 
vista complementares: de acordo com García Yebra (1983: 145)5 por um lado é processo 
– quando se refere aos procedimentos tradutórios em sentido restrito – e resultado – 
quando se realiza como objeto de consumo. Além disso, também é atualização, no sentido 
em que concretiza uma das tantas virtualidades signifi cativas de um determinado texto 
em um contexto diverso daquele em que foi produzido. Quando se trata de tradução de 
textos dramáticos, a postura intervencionista do tradutor pode ser muito proveitosa para 
o processo de montagem. Diferente dos demais gêneros literários, tais como o romance, 
que conta com a presença de um narrador, que conduz de certa maneira, o leitor, o gênero 
dramático se constitui como um constructo coletivo e interdependente, estabelecendo 
relações peculiares em diversos aspectos6.

1. O tradutor dramaturgista

O texto dramático traduzido, portanto, precisa ser observado de maneira diferente 
daquele escrito no idioma vernáculo: a inserção do tradutor potencializa ainda mais o texto 
e o seu resultado prático, a encenação. Ao optar por determinado vocábulo em detrimento 
de outro, o tradutor está “encerrando” a signifi cação. No entanto, ao explicitar sua opção, 
advertindo sobre a existência de outras possibilidades, poderá fornecer ao diretor e aos 
atores indicações relevantes para a composição das personagens, para a montagem dos 
cenários, para o posicionamento da luz, etc. O tradutor, devido à natureza do seu trabalho, 
poderá trazer à luz algumas nuanças do texto que nem sempre estarão visíveis para os 
demais leitores. A sua leitura, mais atenta e especializada, certamente poderá contribuir 
para a transformação – que é o objetivo fi nal do texto dramático – do material literário 
em espetáculo. Assim sendo, o tradutor estará situado nos espaços intervalares existentes 
entre o autor, o leitor e o diretor de cena e estabelecerá, com a sua leitura peculiar, os 
elos necessários para a efetivação do espetáculo. Tal ideia já vem sendo trabalhada 
há algum tempo na Europa, onde o conceito foi elaborado. Visto sob tal perspectiva, 
o tradutor atua muito próximo do que se convencionou chamar Dramaturg. Segundo 
BOBES (1987: 22), o Dramaturg é 

3 Cf. Carvalhal (1993: 51), cada tradução é a concretização de uma das tantas possibilidades de leitura de um 
texto. “Desta forma, o texto traduzido espelha constantemente o anterior e se converte em seu ‘outro’”.  
4 Por atualização, entendemos os procedimentos que tornam possível o trânsito intercultural de textos, indepen-
dente das diferenças cronológicas e/ou históricas que os demandaram.
5 “La traducción puede considerarse como acción o proceso, o bien como el resultado de esa acción, de ese 
proceso. Cuando alguien dice: ‘La traducción del alemán es más difícil que la del francés’, se refi ere al proceso; 
‘traducción’, entonces, equivale a ‘traducir’. (…) Pero, cuando decimos: he comprado una traducción de la 
Ilíada (…), nos referimos, evidentemente, al resultado de la acción o proceso de traducir.”
6 Bobes (1987: 24) compara a obra dramática com o romance, afi rmando que o desdobramento entre autor-nar-
rador que o romance permite não se realiza no drama: “El narrador es una persona fi cta, cuyos límites estrictos 
están en el texto, señalados por el autor, por el contrario, el director de escena y los actores (…) son personas 
reales que pueden alterar, con su interpretación, su lectura, con sus ideas, (…) a los personajes (…)   
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(…) una especie de adaptador, una fi gura intermediaria  entre la obra y el director de 
escena. Además de la función de lector-intérprete de una obra, el Dramaturg puede 
alterar el texto para adaptarlo a un escenario a una forma de teatralidad (…)

Contudo, PAVIS (2005: 116-117) considera que há uma oposição entre os termos 
Dramaturg e Dramatiker. Segundo ele, o termo Dramatiker, mais usual em língua alemã, 
designa os autores de peças teatrais. Este termo corresponde, portanto, ao português 
dramaturgo. Já Dramaturg é um termo utilizado para designar aquele que toma parte do 
espetáculo em colaboração com o restante da equipe. Ainda de acordo com PAVIS (2005: 117), 
quando se trata de uma peça estrangeira, o tradutor pode assumir as funções de Dramaturg, 
uma vez que opera uma crítica bastante especializada no texto que será encenado.

Para evitar possíveis confusões entre o autor da peça e o tradutor intervencionista, 
ao estilo do Dramaturg alemão, já que a Língua Portuguesa não dispõe de um vocábulo 
para tal função – talvez o vocábulo mais aproximado seja encenador – opto, neste trabalho, 
pelo termo dramaturgista. Considero, portanto, especifi camente tratando de traduções para 
o teatro, que o tradutor que assume uma postura intervencionista, apontando os resultados 
de suas pesquisas com vistas a contribuir com as possíveis montagens do texto, pode ser 
chamado de Tradutor-dramaturgista. 

A opção pela postura intervencionista apoia-se na negativa ao silenciamento7 do 
tradutor e busca entendê-lo como sujeito produtor de sentidos: cada tradução demanda 
sempre um processo de escolha. Paralela a cada escolha feita, existe, pelo menos, uma 
outra possibilidade de tradução não concretizada, quando não várias, conforme sintetizou 
BENJAMIN (2001) no vocábulo (die) Aufgabe8: ao mesmo tempo em que traduzir 
implica uma tarefa, também provoca uma renúncia. No entender do fi lósofo, ao se realizar 
como tarefa, o ato também se realiza como renúncia, sendo, ao mesmo tempo, possível 
e impossível. Ao explicitar suas opções – especialmente as mais polêmicas, já que o 
processo de seleção nem sempre é absolutamente consciente – o tradutor estará assumindo 
o papel intervencionista que sempre desempenhou, além de demonstrar sua metodologia 
de trabalho, o que muito poucas vezes tem condições de fazer.

O papel do tradutor-dramaturgista, nesse contexto, será o de destacar as virtualidades 
do texto, explorando-as em colaboração com a equipe de montagem, o que contribuirá 
positivamente para a realização do espetáculo. Vale destacar que, na falta de uma pessoa 
especializada em tradução, não raro são os próprios atores e diretores que traduzem as 
peças que desejam encenar, o que, inegavelmente demonstra o quanto ainda se precisa 
avançar em termos de profi ssionalização na área. 

2. TRADUZIR PARA O TEATRO 

Se é certo que toda a tradução é uma atividade multiautoral, polissêmica e imprecisa, 
como poderá ser vista a tarefa quando o objeto em questão é um texto dramático? Nesse 
caso, estamos diante de uma situação de trabalho superpotencializada, devido não só ao 
processo de alteridade que todo ato tradutório encerra, mas também pelas especifi cidades 

7 Tradicionalmente era negado ao tradutor o direito de manifestar-se no texto. Assim, considerava-se que a boa 
tradução era aquela em que não se observava a presença do tradutor. Contemporaneamente, contudo, essa pers-
pectiva vem sendo superada por uma visão que outorga ao tradutor o status de co-autor, uma vez que também ele 
é um produtor de sentidos na cadeia de signifi cações e ressignifi cações que todo ato de leitura encerra. 
8 Utilizo a tradução de Susana Kampff Lages que, diferentemente de traduções tradicionais, considera a ambi-
valência do vocábulo.
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constitutivas do texto dramático.  Da mesma maneira que a tradução, também o teatro 
depende da interferência ativa do outro para efetivar-se. 

Assim sendo, o texto dramático traduzido não sofrerá apenas a interferência ativa da 
montagem, uma vez que haverá, antes dela, necessariamente, a intervenção do tradutor – que 
também é ativa, embora, muitas vezes, seja mantida numa espécie de anonimato9.  Para que 
o resultado cênico seja positivo, todas as esferas envolvidas no processo precisam dialogar 
e cooperar. Neste caso, têm de ser consideradas outras variáveis além das tradicionalmente 
envolvidas no processo tradutório. O texto deve ser observado em suas duas dimensões 
complementares: literatura e espetáculo. A fala da personagem no palco, acompanhada de 
adequada postura vocal e gestual - recurso inexistente nas demais formas literárias – confere 
ao texto dramático maior potencialidade semântica do que aquela tradicionalmente atribuída 
aos processos de tradução literária. A expressão linguística terá de encontrar o meio termo entre 
o tom natural típico da oralidade e a literariedade. No entanto, não só o material linguístico 
deve ser objeto de preocupação do tradutor. Ainda segundo PAVIS (2005: 412),

(...) será preciso levar em conta duas evidências: primo, no teatro, a tradução 
passa pelo corpo dos atores e pelos ouvidos dos espectadores; secundo, não se 
traduz simplesmente um texto linguístico num outro; confronta-se, faz com que 
se comuniquem situações de enunciação e culturas heterogêneas, separadas pelo 
espaço e pelo tempo.

Além das relações entre autor e leitor, mediadas pelo tradutor, presentes em todo 
o ato tradutório, há outros elementos constitutivos da signifi cação a serem considerados: 
diretor, atores e público10. O tradutor de obras teatrais transitará entre várias margens, 
potencializando ainda mais a cadeia de signifi cação estabelecida no âmbito do texto. Ainda 
de acordo com PAVIS (2005: 413-414)

O texto de onde se parte (T0) é resultante das escolhas e da formulação por seu autor. 
Este próprio texto só é legível dentro do contexto de sua situação de enunciação, 
principalmente de sua dimensão inter- e ideo-textual, a saber, de sua relação com 
a cultura ambiente. (...) O texto da tradução escrita (T1) depende da situação de 
enunciação virtual e passada de T0 assim como daquela do futuro público, que 
receberá o texto em T3 e T4. (...) o texto da dramaturgia (T2) é, portanto, sempre 
legível na tradução de T0. (...) A etapa seguinte, em T3, é aquela da colocação à prova 
do texto, traduzido em T1 e T2, no contato da cena: é a concretização da enunciação 
cênica. (...) Não é exagerado dizer que a tradução é ao mesmo tempo uma análise 
dramatúrgica 
(T1- T2), uma encenação (T3) e um dirigir-se ao público (T4) que se ignoram.11

9 De acordo com KRUG E SILVA (1999: 12) Em nosso país, aproximadamente a metade dos espetáculos tea-
trais são baseados em traduções, sem que o devido crédito sempre seja dado, o que contribui para a ‘marginali-
dade’ do tradutor. Ou seja, o tradutor de textos levados à cena é ainda mais desconhecido e ignorado que no meio 
literário. Ainda segundo KRUG E SILVA (1999: 12), “ironicamente, o tradutor tem seus direitos garantidos pelo 
SBAT – Soc. Bras. de Autores Teatrais, cujas normas o protegem praticamente como um autor.”  
10 De acordo com ROSENFELD (1923: 21), “A base do teatro é a fusão do ator com a personagem, a identifi -
cação de um eu com o outro eu – fato que marca a passagem de uma arte puramente temporal e auditiva (lite-
ratura) ao domínio de uma arte espaço-temporal ou audiovisual. O status da palavra modifi ca-se radicalmente. 
Na literatura são as palavras que medeiam o mundo imaginário. No teatro são os atores/personagens (seres 
imaginários) que medeiam a palavra. Na literatura a palavra é a fonte do homem (das personagens). No teatro 
o homem é a fonte da palavra.”
11 O itálico é do autor.
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Como numa espécie de teia, estabelece-se uma rede de signifi cação cooperativa 

gerada por implicações e provocações que são, grosso modo, a essência do fazer teatral. 
São elas que, ao fi m e ao cabo, constituem a unidade da expressão artística que se efetiva 
sobre o palco. Além do leitor e do espectador, também o diretor, os atores, o encenador e 
os demais integrantes da equipe que “traduz” o texto literário em cena e ato performático 
são também receptores.

3. CARACTERÍSTICAS DO TEXTO TEATRAL

O texto dramático tem algumas especificidades que, às vezes, dificultam sua 
abordagem, uma vez que este oscila dialética e sinteticamente entre leitura e enunciação, entre 
literatura e palco, sem se deixar encerrar por nenhuma das instâncias somente. Além disso, o 
texto teatral possibilita um peculiar contraponto intertextual.  Segundo RYNGAERT (1996: 
12), “(...) o teatro é antes de tudo diálogo, ou seja, (...) nele a palavra do autor é mascarada 
e partilhada entre vários emissores. Essas palavras em ação assumidas pelas personagens 
constituem o essencial da fi cção.” O diálogo existe mesmo quando se trata  de um monólogo, 
uma vez que o ator dependerá da resposta da plateia para fazer seu texto evoluir, da mesma 
forma que precisará de uma equipe que lhe dê suporte para fazer o espetáculo acontecer.

No que diz respeito à organização textual, o texto dramático é um constructo formado 
de duas dimensões distintas e essenciais: fala das personagens e rubricas.  Embora fala 
e rubrica formem um todo – uma preenchendo, de certa maneira, a lacuna deixada pela 
outra, é necessário analisá-las separadamente, quando se tratam de textos dramáticos de 
orientação tradicional12. Assim, ambas podem ser consideradas, isoladamente, elementos 
constitutivos do texto a ser traduzido, com características e demandas próprias. Identifi car 
tais características e perceber quais são essas demandas é tarefa que deve ser levada a cabo 
pelo tradutor, antes mesmo de começar o trabalho efetivo de tradução. 

3.1. Falas e rubricas: dimensões complementares
Talvez um dos maiores atrativos de uma peça teatral seja o deleite de ver as 

personagens saírem do papel e criarem vida diante da plateia, por meio dos atores. Tal fato 
aproxima o texto do público de uma forma muito peculiar, interage com ele e, não raro, 
interfere na sua vida e nas suas atitudes. A linguagem falada13, via de regra, desempenha 
o papel de fi o condutor na efetivação do espetáculo. É por meio dela que a interação 
entre os vários elementos envolvidos na produção e na recepção do texto dramático se 
concretizará.

O texto teatral tem como objetivo principal o público: sem ele não há espetáculo. É 
da cooperação interativa entre público e texto que depende o sucesso ou o fracasso de uma 
encenação.  Para que haja interação exitosa, é importante que o espectador se identifi que 
com a representação, que se deixe seduzir pela história contada e pela vida das personagens. 
A linguagem do texto, então, deverá colaborar para que a sedução se efetive, uma vez que 
a identifi cação esperada – que pode ser negativa ou positiva – passa necessariamente pela 
expressão linguística. Assim, se a personagem se utiliza de um vocabulário que é distante 
daquele utilizado pelo espectador, será mais difícil que a identifi cação se concretize.

12 Atribuo ao texto dramático o adjetivo tradicional, considerando-o em relação à sua estrutura narrativa, e não 
necessariamente relacionando-o com o conteúdo abordado. 
13 Não considero, aqui, produções cênicas que colocam em prática modelos de vanguarda, nos quais a fala é 
marginal. 
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É papel das rubricas, no interior do texto dramático, a elaboração linguística da 

imagem desejada. No caso de uma leitura passiva – não necessariamente voltada para a 
encenação –, elas colaborarão para conduzir o leitor à signifi cação desejada pelo autor e 
para criar as imagens mentais de que ele precisará para ler a peça em sentido amplo. Já 
quando o texto é tomado ativamente – com vistas à encenação –, as rubricas orientarão 
diretor e atores e auxiliarão na concretização do espetáculo. Ora explicando, ora justifi cando 
opções, as rubricas demonstram o esforço empreendido pelo autor na tentativa de encerrar 
a signifi cação. Em alguns casos, ainda de acordo com RYNGAERT (1996: 45)

(...) certos autores atribuem um lugar considerável às indicações cênicas, como se 
defi nissem antecipadamente a forma de representação ou como se não pudessem 
imaginar o texto das personagens independentemente do contexto no qual este seria 
produzido. 

RAMOS (1999: 16) afi rma que a rubrica é “a forma literária na cabeça do autor (...)”.  
Salienta ainda que elas constituem um espaço excepcional de pesquisa, uma vez que oferecem 
“um ponto privilegiado de observação”.  De acordo com a análise de RAMOS (1996: 17)

(...) o texto da rubrica pode ser considerado, contemporaneamente, o registro literário 
de uma certa potência cênica, o vestígio ou marca de um método. O estilo de cada 
encenador e, ou, dramaturgo, quando exerce essa condição de montador de um 
espetáculo imaginário, estará estampado nas didascálias. Será lá, nessa cena desejada, 
que se encontrará a referência mais próxima, literária, do formato que já assumiu 
ou assumirá a cena na leitura de seu autor. O método, ou a poética de encenação de 
cada um vai repercutir neste texto e ter sua expressão literária.

Em alguns casos, as rubricas podem tornar-se um problema para o tradutor, que precisa 
aproximar-se da visão que o autor projetava para sua peça, quando estivesse no palco: uma 
descrição pormenorizada pode criar, para o tradutor, determinados problemas de atualização 
para que a montagem seja adequada à expectativa do público.  Devido ao interesse pelo texto 
em todas as suas etapas, García Lorca pontuava enfaticamente o espaço cênico e o fi gurino 
que julgava adequados para a montagem de cada peça. Assim, as rubricas constituem, 
particularmente no caso de La Casa de Bernarda Alba, um problema específi co dos mais 
difíceis de resolver no processo de tradução. Elas são o espaço em que o autor manifesta suas 
intenções e funcionam como um complemento que orienta a leitura e compõem a signifi cação. 
Como o autor, além de poeta e dramaturgo, era também artista plástico e músico, suas rubricas 
revelam a excepcional preocupação com a plasticidade da montagem, dignas do apurado 
olhar de diretor, como pode se ver no início do terceiro ato:

Cuatro paredes blancas ligeramente azuladas del patio interior de la casa de Bernarda. 
Es de noche. El decorado ha de ser de uma perfecta simplicidad. Las puertas iluminadas 
por la luz de los interiores dan un tenue fulgor a la escena. En el centro, una mesa 
con un quinqué, donde están comiendo BERNARDA y sus HIJAS. La Poncia las 
sirve. PRUDENCIA está sentada aparte. Al levantarse el telón hay um gran silencio, 
interrumpido por el ruido de platos y cubiertos. (GARCÍA LORCA, 1972: 1506)

Nesta rubrica, está evidente a preocupação do dramaturgo não só com o 
funcionamento do texto na sua virtualidade literária, mas também com a luminosidade que 
deve incidir sobre os atores, com a simplicidade da decoração, com o clima de tensão – 
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demonstrado pelo silêncio que domina a refeição da família, apesar da visita de Prudência. 
Neste momento, serão tecidos comentários sobre o casamento de Angústias, a fi lha mais 
velha de Bernarda Alba, que foi prometida em casamento a Pepe Romano, apesar de sua 
avançada idade. Ficará evidente, no diálogo entre as irmãs, a mãe e a  visitante, a inveja e 
a inconformidade que as demais irmãs sentem em relação à escolha motivada apenas pela 
herança de Angústias, fi lha do primeiro casamento de Bernarda. O cenário deverá colaborar 
para que o clima de tensão e austeridade se mantenha conforme foi pensado pelo autor.

No caso específi co das traduções feitas para o teatro, a atualização promovida pela 
tradução precisa levar em conta a oralidade, já que é necessário buscar a empatia com o público 
espectador. Falas inadequadas ao contexto de recepção certamente não alcançarão o objetivo 
de identifi cação com o público, imprescindível para o sucesso da montagem.  Quando há um 
hiato histórico entre o período de produção da obra a ser representada e a época atual, não 
raramente haverá também diferenças culturais e de costumes que muitas vezes poderão vir 
a infl uenciar no resultado cênico ante a plateia. Nesse sentido, o tradutor precisará observar 
para que a atualização linguística não seja exagerada e desproporcional, tendo em vista que, 
se isso vier a ocorrer, os efeitos no palco podem transformar um drama em comédia, por 
exemplo. No caso de La Casa de Bernarda Alba, por exemplo, como os costumes e a moral 
dos dias atuais já são muito diferentes dos da Espanha dos anos 1930, se a tradução não 
observar o tom austero do texto lorquiano, talvez o resultado diante do público seja muito 
diferente do esperado, uma vez que há que se considerar e existência de uma linha muito 
tênue que separa a o drama da comédia em termos de linguagem, sobretudo quando entre 
elas há uma acentuada distância cronológica e cultural, como neste caso específi co.

3.1.1. La Casa de Bernarda Alba
La Casa de Bernarda Alba (1936) foi a última obra escrita por Federico García 

Lorca, que nunca a viu no palco. Um mês antes de ser assassinado pelos fascistas espanhóis, 
no início da sublevação que tomou conta do país de 1936 a 1939, o poeta e dramaturgo 
granadino conseguiu fazer uma leitura dramática desta peça, composta no momento em 
que o poeta depositava na arte dramática todas as suas esperanças.

A preocupação com a condição sócio-econômica espanhola, seus costumes 
arraigados e toda a tradição patriarcal autoritária marcaram historicamente os textos. 
Entretanto, as personagens são muito mais do que meros eixos de uma engrenagem com 
um único fi m, uma vez que a condição humana – com todas as suas mazelas -, é sempre 
transcendente na obra lorquiana: se, por um lado, García Lorca trata de questões locais, 
sua literatura transcende em direção a um tom universalizante, ao tocar em questões típicas 
de toda a humanidade.

A tensão social causada pelos enfrentamentos entre republicanos e nacionalistas 
– os dois grupos que se alternaram no poder desde 1931 na Espanha à época de Lorca - 
é representada alegoricamente em A Casa de Bernarda Alba. A ação ocorre no espaço 
interno da casa de Bernarda Alba, matriarca de 60 anos que vive com suas cinco fi lhas 
solteiras (Angústias, Madalena, Amélia, Martírio e Adela), sua mãe (Maria Josefa) e 
duas empregadas (uma delas apenas designada como Criada, e a outra, Pôncia, que é 
uma espécie de governanta)14. Devido à morte de seu marido, Bernarda impõe às fi lhas 

14 Segundo GIBSON (1989: 486), o poeta estava absolutamente convicto dos objetivos que tinha para sua 
peça, pois (...) ao chamar a peça La casa de Bernarda Alba e não simplesmente Bernarda Alba, Lorca enfatiza o 
ambiente em que a tirana existe e age, e explicita essa intenção no subtítulo defi nitivo, “Um drama de mulheres 
nas aldeias da Espanha”. Ao defi nir a peça como “um documentário fotográfi co” o poeta indicava ser ela uma 
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um luto forçado, impedindo-as de saírem de casa por oito anos seguidos, segundo reza 
a tradição familiar.

As fi lhas de Bernarda têm condutas sociais e psicológicas claramente marcadas. 
Suas vozes compõem um discurso coletivo que oscila entre opressão e desejo de liberdade. 
Segundo EDWARDS (1983: 340) cada uma das personagens tem um comportamento 
peculiar, fato que as difere entre si: 

Martirio (...) es (...) una especie de mártir prisionera de su fealdad física y, a causa de 
ella, prisionera de su miedo a los hombres y de su desilusión de todo. (…) Magdalena 
(…) es (…) una víctima de la desesperanza. Para ella las ilusiones no existen y la 
única felicidad reside en el pasado. (…) Amelia (…) es también víctima del miedo de 
su madre. Las tres, en progresión cronológica, son etapas diferentes de un recorrido 
cuyo fi nal está personifi cado en la terrible fi gura de María Josefa, su abuela loca.

Vistas sob tal perspectiva, Angústias e Adela, as fi lhas mais velha e mais nova, 
respectivamente, representam antagonicamente as possibilidades de concretização da 
feminilidade em suas dimensões social e individual: casamento e procriação. A primeira 
conseguirá casar-se graças à herança que lhe foi deixada pelo pai, embora não esteja 
apta para a vida marital nem para a procriação, pela avançada idade – 39 anos – e a 
fragilidade de sua saúde. A segunda, apesar de jovem e saudável, não dispõe de dote 
e, portanto, deve conformar-se em esperar pela morte da irmã – que, segundo Pôncia, 
a governanta, não resistirá ao primeiro parto – para concretizar seu amor por Pepe 
Romano. No entender da governanta, como é natural, depois da morte de Angústias, 
Pepe se casará com Adela, a mais jovem das irmãs. Contudo, Adela não se conforma 
com a espera e com o luto forçado.

O conflito, então, se estabelece no ambiente intradoméstico e se opõe 
diretamente ao espaço exterior aos muros da casa. Alheia ao conflito travado entre 
suas filhas – que tem por pivô o jovem Pepe Romano15, futuro marido de Angústias –, 
Bernarda julga ter sob controle os sentimentos e as ações das filhas. Embora alertada 
pela governanta de que algo está prestes a acontecer, Bernarda ignora os indícios 
da convulsão interna que vai tomando conta de sua casa. Inconformadas com o fato 
de que Pepe, de aproximadamente 25 anos, se case com Angústias, as demais irmãs 
tecem comentários maldosos em relação aos interesses financeiros envolvidos na 
união. Angústias, filha do primeiro casamento de Bernarda, é a única rica entre as 
irmãs. Por isso, Pepe quer se casar com ela.

A dubiedade das personagens, ao mesmo tempo tão humanas e tão simbólicas, 
encerra uma perspectiva que está presente ao longo de toda a peça: o grande confl ito entre 
aquilo que se deseja intimamente e a expectativa social que rege a vida dos seres humanos 
sem permitir-lhes outra alternativa senão aquela imposta pela tradição e pelas obrigações 
sócio-familiares. Segundo RUIZ RAMÓN (1986: 177), o teatro lorquiano precisa ser 
compreendido como a antítese entre dois princípios básicos: princípio de autoridade – 
ordem, tradição, realidade, coletividade – e princípio de liberdade – desejo, imaginação, 
individualidade –, que são antagônicos e irreconciliáveis entre si.

Apesar de sua postura arrogante e inquisitiva, a matriarca não percebe o mal-estar que 

espécie de reportagem, com ilustrações em preto e branco, sobre a Espanha intolerante, sempre pronta a esma-
gar os impulsos vitais do povo, aqui representados pelas fi lhas de Bernarda e também pelas criadas. 
15 Que não consta do Dramatis Personae e não é, portanto, uma personagem. Apesar disso, é peça central da 
disputa travada pelas irmãs. 
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toma conta de suas fi lhas, negando-se a ver a disputa travada entre elas pela fi gura de Pepe. 
Quando se dá conta, já é tarde demais. Tentando dissuadir Adela do propósito de manter seu 
romance com Pepe, Bernarda fi nge tê-lo assassinado. Desesperada, Adela comete suicídio. 
A tragédia que se instala no ambiente doméstico é prontamente sufocada por Bernarda:

E não quero choro. A morte deve ser encarada frente a frente. Silêncio! (Para outra 
fi lha.) Mandei calar! (Para outra fi lha.) Lágrimas, quando estiverem sozinhas. Nos 
afundaremos todas em um mar de luto! Ela, a fi lha mais nova de Bernarda Alba, 
morreu virgem. Ouviram? Silêncio, já disse! Silêncio!16

“Silêncio” é primeira e, também, a última palavra pronunciada por Bernarda na 
peça. A extrema vigilância no comando da casa e da família, aliada à preocupação com as 
tradições e a propriedade fazem de Bernarda uma representação da elite rural espanhola, 
alvo preferencial do teatro lorquiano. A intolerância é, talvez, um dos traços mais marcantes 
da matriarca, que justifi ca suas ações, uma vez mais, pela honra e a imagem da família 
perante a sociedade em que está inserida. Por isso o luto, por isso o silêncio.

Devido a tais características, é possível identifi car em La Casa de Bernarda Alba 
elementos da Espanha pré-fascista: era preciso fortalecer as bases da tradição à força de 
autoritarismo, ainda que para isso fosse necessário tolher as liberdades individuais. Assim 
como fazem o Estado e a Igreja, Bernarda cerceia a liberdade de suas fi lhas – representantes 
do povo, reprimido e assustado, incapaz de enfrentar o sistema que o sufoca, embora 
desejoso de mudanças e liberdade –, esconde sua mãe e oprime os empregados.

As situações de opressão, como a representada no último drama lorquiano, são 
vistas por FOUCAULT (2004: 247), como fruto de um caráter regulador, próprio do espaço 
institucional. A referência a instituições não se restringe apenas ao âmbito público, mas 
também ao privado. Assim, todo o aparato regulador que tem ingerência sobre as relações 
sociais é considerado institucional. De acordo com o fi lósofo

Geralmente se chama instituição todo comportamento mais ou menos coercitivo, 
aprendido. Tudo que em uma sociedade funciona como um sistema de coerção, sem 
ser um enunciado, ou seja, todo o social não discursivo é a instituição. 

Considerando que o caráter institucional está fi xado no comportamento e no discurso 
que se reproduz, é licito afi rmar que não somente as instituições públicas são responsáveis 
pela opressão do indivíduo. O núcleo familiar também exerce papel preponderante no 
processo de aniquilação do indivíduo frente à sociedade, constituindo-se como poderosa 
instituição privada que fortalece as bases do sistema político autoritário e repressor. Sob 
tal ponto de vista, La Casa de Bernarda Alba é um exemplo do processo de articulação 
entre público e privado que visa a dominar as individualidades em nome da tradição que 
sustenta o poder econômico nas mãos de um determinado grupo. De acordo com RUIZ 
RAMÓN (1986: 208)

(…) la casa de Bernarda Alba es un mundo cerrado en el interior de otro mundo 
cerrado, y ambos no se excluyen, sino que se necesitan, pues la destrucción del uno 
determinaría automáticamente la destrucción del otro.

16 Nossa tradução, página 51.



30

Conexão Letras
No interior da casa da família, há uma rebelião prestes a eclodir, que acaba sendo 

sufocada pelo poder instituído, ocupado pela matriarca. Permitir que o confl ito se instaure 
de fato signifi ca perder o controle e ter de passar a admitir uma outra maneira de vida. 
Como tal mudança não pode acontecer, Bernarda prefere sufocar as fi lhas e até mesmo 
vê-las morrer – como acontece com Adela. Manter as aparências é mais importante 
do que a própria felicidade. Ainda assim, mesmo sendo tirana e algoz de sua família, 
Bernarda também é vítima da sociedade à qual quer, insistentemente, prestar contas.  Da 
mesma forma que encarcera suas fi lhas e sua mãe, está presa a convenções e tradições 
que sequer se permite questionar.

Às fi lhas não está permitido qualquer tipo de comportamento que possa expor 
a honra da família perante os demais habitantes do povoado em que vivem. A maneira 
que Bernarda encontra para controlar os possíveis comentários maledicentes é manter as 
fi lhas no interior da casa. Contudo, mesmo isoladas, as fi lhas esboçam reação e acabam 
por se confrontar umas com as outras. A interferência de apenas um elemento externo 
à casa – Pepe Romano – é sufi ciente para provocar o confl ito e pôr por terra a fortaleza 
que Bernarda crê ter construído. Na cena em que Adela e Martírio se enfrentam como 
rivais, fi ca evidente que o desejo de realização pessoal que as distancia é também a 
condição que as aproxima. Contudo, as irmãs não conseguem perceber a amplitude da 
trama em que estão envolvidas, o que torna o confl ito ainda mais agudo. Tanto Adela 
como Martírio representam, sob tal ponto de vista, os lados opostos de um mesmo desejo, 
de uma mesma esperança que se torna desesperança e desespero. 

De maneira análoga ao que ocorre na fi cção, a sociedade espanhola estava muito 
próxima de um confl ito que levará ao silenciamento dos indivíduos, graças à proximidade 
da instalação da ditadura fascista, o que torna sua aproximação com a realidade quase 
inevitável, desde que mantidos os devidos limites entre fi cção e realidade. O poder 
político que o Estado e a Igreja demandam, em tal sociedade, dá a Bernarda a credencial 
necessária para reproduzir em microcosmo o despotismo observado em macroescala. 
Graças a um processo de mútua cooperação entre as instituições privada e públicas é 
possível manter o status quo de cada um dos braços que entregarão a sociedade espanhola 
ao domínio fascista.

Na fi cção, não há alternativa diante de tanta tirania. Na impossibilidade de 
enfrentar diretamente o poder de Bernarda, há, no entanto, vias de escape, para a qual 
apelam Adela –a morte – e Maria Josefa – a loucura. Essas são, de acordo com RUIZ 
RAMÓN (1986: 208), as duas únicas maneiras de escapar da tirania instituída. Para 
a fi lha que ousou ultrapassar os padrões de comportamento impostos, resta a morte: 
castigo que, como o que vitimou próprio autor da peça, é imputado àqueles que ousam 
desacomodar a ordem vigente.

4. CRITÉRIOS PARA A TRADUÇÃO DE LA CASA DE BERNARDA ALBA

Várias são as difi culdades inerentes à tradução de textos dramáticos, devidos às 
especificidades deste tipo de texto. Para exemplificá-las, selecionei alguns dos 
problemas enfrentados durante o processo de tradução de La Casa de Bernarda Alba, 
com vistas a comentá-los, bem como as soluções que me pareceram adequadas. Para 
tanto, foram elaborados os quadros comparativos a seguir, metodologia que, entre 
todas, me parece mais elucidativa e didática neste tipo de análise. Em seguida, cada 
caso foi explicado e comentado. 
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 4.1. Quadro compara  vo do processo tradutório de La Casa de Bernarda Alba

Federico García Lorca (1936) Minha Tradução (2008)

(1444) CRIADA
Por la puerta se va a la calle.  Las sobras 
de hoy son para mí.

(264) CRIADA
A porta da rua é serventia da casa. As sobras 
de hoje são para mim.

(1472) ANGUSTIAS
Y, además, ¡más vale onza en el arca que 
ojos negros en la cara!

(280) ANGÚSTIAS
Acima de tudo, mais vale moeda no cofre 
do que  olhos negros na cara! 

(1439) LA PONCIA (sale comiendo 
chorizo y pan.)
Llevan ya más de dos horas de gori-
gori.

(262) PÔNCIA (entra comendo lingüiça 
e pão.)
Estão nessa ladainha há mais de duas 
horas.

(1442) LA PONCIA
Ese día me encerraré con ella en un cuarto 
y le estaré escupiendo un año entero. 
“Bernarda, por esto, por aquello, por 
lo otro”, hasta ponerla como un lagarto 
machacado por los niños, que es lo que 
es ella y toda su parentela. (…)

(264) PÔNCIA
Nesse dia me fecharei com ela num quarto 
e cuspirei nela um ano inteiro: “Bernarda, 
por isso, por aquilo, por aquele outro” até 
deixá-la como uma lagartixa pisoteada pelas 
crianças, que é isso que ela é e toda a sua 
parentalha são. (...) 

(1447) MUJER 1ª (En voz baja.)
¡Vieja lagarta recocida!        

(266) 1ª MULHER (em voz baixa.)
Piranha velha, mal comida!

No primeiro exemplo, a Criada lança mão de uma expressão popular para tentar 
afastar a Mendiga, que pede as sobras de comida. A tradução, neste caso, pode recorrer sem 
problemas ao equivalente popular “a porta da rua é serventia da casa”, bastante adequado 
à voz da Criada e ao tom popular que se necessita dar ao diálogo.

No segundo exemplo, Angústias ironiza o interesse de Pepe Romano por ela, 
a irmã mais velha e mais feia, mas que tem maiores posses. Assim, lança mão de um 
provérbio que ressalta o poder do dinheiro diante das virtudes, tais como a beleza (com a 
qual Martírio não conta). Onza17 é uma medida de valor que acabou se tornando, devido 
ao escasso uso, metonimicamente, um sinônimo de dinheiro.  A lição que se tira é que ter 
dinheiro é mais importante do que ter beleza, idéia que a tradução deverá preservar, apesar 
do desuso das medidas. No entanto, para adequar o conteúdo à fala da personagem, será 
necessário encontrar outro provérbio em português que se refi ra ao mesmo tempo a ambas 
as expectativas, ilustradas por objetos reconhecidamente relacionados à riqueza e à beleza. 
Na falta de um provérbio equivalente, o melhor seria não tentar criar outro inexistente 
e sintetizar, ainda que perdendo as imagens de moedas antigas guardadas em uma arca 
(ligadas à tradição familiar) e olhos negros (relacionados à beleza).

O terceiro exemplo é uma onomatopéia. O gori-gori, ou gorigori – segundo prefere 
grafar e defi nir MOLINER (1991) - é um canto fúnebre que acompanha os enterros. Ainda 
de acordo com o Dicionário de Uso anteriormente mencionado, trata-se de uma expressão 

17 Segundo MOLINER (1991), é uma medida monetária (“duodécima parte del *as o *libra romana”)já em 
desuso que equivale à décima - sexta parte de uma libra e equivale um pouco menos a trinta gramas.
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jocosa, o que nos leva a crer que, de fato, ladainha seja o vocábulo mais adequado ao 
contexto. Embora não seja uma onomatopéia, ladainha funciona sonoramente de maneira 
semelhante e remete às rezas murmuradas ao redor de um caixão.

O quarto exemplo faz parte da fala de Pôncia, na qual revela todo o rancor que 
sente em relação à patroa. Segundo ela, haverá um dia em que se fartará dos desmandos 
de Bernarda, e o tratamento entre as duas se inverterá.  Tanto é assim que Pôncia pretende 
cuspir em Bernarda por um ano inteiro, justifi cando cada movimento com uma atitude 
passada da matriarca. Além disso, Pôncia também pretende deixá-la no meio da rua, 
depois de uma merecida surra, ponerla como un lagarto machacado por los niños. 
Neste caso, o uso da metáfora zoomórfi ca certamente não comporta a tradução literal. 
Lagarto, em espanhol, ainda de acordo com MOLINER (1991) signifi ca uma pessoa de 
má índole, desprezível. Nossa opção por lagartixa procurou harmonizar a necessidade 
do coloquialismo com a possibilidade real de um animal tão insignifi cante que pudesse 
ser pisoteado por crianças.

No último exemplo, contudo, o raciocínio do tradutor precisa abarcar informações 
adicionais ao termo lagarta que, embora possa funcionar de forma análoga à anterior, 
tem traços semânticos diferentes do masculino lagarto: em espanhol, lagarta é usado 
metaforicamente, ainda segundo MOLINER (1991), para as prostitutas. O substantivo 
feminino é, portanto, um palavrão, enquanto o masculino não chega a sê-lo. Quando 
a 1ª Mulher chama, baixinho, Bernarda de vieja lagarta recocida, a está ofendendo de 
uma maneira até então não referida, fato que não pode ser desconsiderado na tradução.  
Assim, será preciso buscar, uma vez mais, outra metáfora zoomórfi ca que seja ofensiva à 
conduta moral feminina. Traduzir simplesmente como “puta” seria deixar de lado a relação 
que parece haver, no populacho, entre o ato sexual e a conduta animalesca, aos instintos 
essenciais de procriação e manutenção da espécie. Da mesma forma, recocida signifi ca bem 
mais do que simplesmente “cozida”: signifi ca cozida várias vezes, algo muito próximo da 
expressão popular brasileira “não cozinha na primeira fervura”, como referência à idade e 
à experiência das mulheres. Minha opção, uma clara aposta na licença poética, levou em 
consideração não só a sonoridade (recocida – mal comida), mas também as características 
da personagem da peça, segundo a análise prévia que empreendi antes de elaborar a tradução 
e o tempo de refl exão que o processo tradutório me proporcionou.

4.2. Demais aspectos relevantes da tradução de La Casa de Bernarda Alba
Além da comparação elaborada por meio dos quadros, também foram feitos outros tipos de 
análises, algumas delas explicitadas a seguir. É digna de destaque, por exemplo, a designação do 
objeto em que Bernarda Alba se apóia desde que aparece em cena. Desde o início, é designado 
com bastón. Na última cena, contudo, quando Adela a enfrenta antes de suicidar-se, diz:

ADELA (Haciéndole frente.)

Aquí se acabaron las voces del presidio! (Adela arrebata un bastón a su madre y lo 
parte en dos.) Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. 
En mi no manda nadie más que Pepe. (GARCÍA LORCA, 1972: 1529)

Curiosamente, ao longo de todo o texto, a bengala era referida como bastón. Nesse 
momento em que se verifi ca o auge da tensão, contudo, surge o vocábulo vara. Certamente, 
há uma intenção nesta alteração vocabular, utilizada para designar o mesmo objeto, que 
vem acompanhando a matriarca desde o início da peça. Segundo MOLINER (1991), a 
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vara “se aplica a algunos bastones que son a la vez insignia  de autoridad  en quien los 
usa; particularmente la del alcalde. A veces se emplea como representación de la misma 
dignidad”. Assim, Adela atribui ao objeto não só o valor de mero apoio, mas também o 
identifi ca como signo de poder e autoritarismo da mãe. Ao quebrá-lo, deixa de reconhecê-lo 
e rompe com ele. É preciso que a tradução demonstre essa alteração, marcando a mudança 
de designações do objeto referenciado. A tradução observou tal diferença:

ADELA (Enfrentando-a.)

Aqui se acabaram as vozes do presídio! (Adela toma a bengala de sua mãe e a parte 
em duas.) Isso é o que faço com a vara da dominadora. E a senhora, nem um passo 
mais. Ninguém manda em mim, só Pepe!

Tendo em vista todas as questões anteriormente trabalhadas, desde os aspectos 
teóricos da tradução até as peculiaridades da obra dramática que traduzi, optei por alguns 
critérios que deveriam balizar minhas escolhas e constituir a metodologia que norteou a 
tradução. O critério fundamental foi a opção por uma variante linguística coloquial que não 
deixasse de lado o universo poético-simbólico lorquiano mas que mantivesse, ao mesmo 
tempo, o tom austero de que o texto necessita para efetivar-se como drama.

Ambientada nesse espaço popular, como se espera de um drama, que trata da vida de 
pessoas comuns, La Casa de Bernarda Alba se caracteriza pelo uso intenso de coloquialismos, 
expressões populares, palavrões, onomatopéias (geralmente enunciados pela criadagem e 
pelas pessoas do povo) e provérbios (via de regra, usados por Bernarda e suas fi lhas), numa 
nítida alusão à proveniência de cada personagem. Para garantir a oralidade, optei por alguns 
“desvios” na norma culta da língua portuguesa, tais como a próclise no início de orações, e 
pela supressão completa das possíveis mesóclises. Optei, também, pelo pronome de tratamento 
você (informal) e senhor, -a (formal), notadamente os preferidos no uso coloquial da língua 
na maior parte do território brasileiro e pelos possessivos seu e sua. Tal opção encerrou um 
dos maiores confl itos na tradução, devido às peculiaridades e especifi cidades no uso dos 
pronomes no Brasil e na Espanha: no espanhol peninsular, o uso pronominal serve para 
assinalar com clareza o nível das relações sociais. O grau de intimidade e formalidade entre os 
participantes de uma conversa é balizado pelo uso pronominal. Tú é índice de informalidade 
e intimidade, enquanto usted marca distanciamento e formalidade. Inclusive as relações 
familiares costumam refl etir essas regras. No Brasil, contudo, tais diferenças não são marcadas 
pelo uso pronominal, o que, muitas vezes, difi cultou o trabalho, sobretudo tendo em vista as 
marcas regionais que o tal uso encerra.

Tomei especial cuidado com as traduções de nome próprios, alguns deles muito 
carregados semanticamente. Parti do princípio de que os nomes próprios não devem ser 
traduzidos aleatoriamente, porque são marca fundamental da personagem, sobretudo 
em teatro - e em especial no teatro lorquiano, que surpreende no sentido de atribuir 
características às personagens por meio de seus nomes. A manutenção desses nomes 
considera a facilidade ou difi culdade de pronúncia que cada um deles pode ou não encerrar. 
Via de regra, os nomes foram mantidos, tais como Bernarda Alba e Adela. Em outros casos, 
a manutenção demandou uma adaptação de grafi a – como, por exemplo, com as personagens 
Prudência, Maria Josefa, Madalena, Amélia, Martírio e Angústias.

No caso de Pôncia (La Poncia), além da adaptação da grafi a, subtraí o artigo 
defi nido espanhol, uma marca depreciativa que não encontra equivalente nos nomes 
próprios brasileiros. Em comparação com a Criada, hierarquicamente inferior a Pôncia 
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(que desempenha no drama um papel de governanta e alcoviteira ao mesmo tempo), o 
uso do artigo defi nido lhe confere uma posição à meia medida entre a criadagem e a 
família: não é sufi cientemente serviçal para não ter nome próprio, tampouco é importante 
o bastante para ter um nome respeitável.

Semelhante situação aconteceu com o nome do objeto de disputa entre as fi lhas 
de Bernarda Alba, Pepe el Romano. Entretanto, neste caso o substantivo masculino não é 
depreciativo: enfatiza o aposto que qualifi ca o qualifi ca. Optei, contudo, por também excluir 
o artigo, e traduzir o nome por Pepe Romano, simplesmente. Tal opção,  poderá acarretar 
a possibilidade – inexistente no original – de dar a entender que Romano é o sobrenome 
de Pepe. No entanto, uma vez mais, não encontrei outra solução mais adequada.

No caso do nome do marido de Pôncia, Evaristo el Colorín, optei por traduzir 
o aposto e manter o nome próprio. Já que a personagem é identifi cada não só por seu 
nome mas também por sua atividade (criador de pintassilgos), e tendo em conta que a 
relação entre nome e atividade também ocorre com frequência no Brasil, traduzimos 
seu nome por Evaristo Pintassilgo.

Considerações fi nais

Se é possível afi rmar que um texto nunca está absolutamente acabado – porque, 
ao ser lido, estará, outra vez, sendo ressignifi cado, que será possível dizer das traduções? 
Provavelmente, pela polifonia que encerram, pelos diálogos que estabelecem, pela condição 
histórica das línguas e das culturas que as envolvem e as permeiam, serão elas, dentre 
todos, os textos mais inacabados. Esta qualidade será ainda mais potencializada quando 
o texto a ser traduzido for do gênero dramático, uma vez que este somente se efetivará 
de fato diante da plateia. Assim sendo, este objeto de estudo é de natureza absolutamente 
desafi adora e, por isso mesmo, tão interessante quanto pertinente.

Tendo em vista que um texto dramático normalmente é traduzido de acordo com 
uma necessidade cênica efetiva – um grupo que deseja, de fato, montar a peça estrangeira 
– e não para ser arquivado ou simplesmente publicado, há que se considerar que a fi gura do 
tradutor-dramaturgista, embora recente, tem muito a acrescentar na cadeia de ressignifi cações 
que se estabelece via tradução. Será ele o profi ssional a estudar detalhadamente, graças às 
peculiaridades de seu ofício, cada personagem, cada quadro e cena, além de elaborar pesquisas 
referentes ao contexto de produção do texto, uma vez que tudo isso faz parte das etapas de 
desenvolvimento do processo tradutório, que levaram, ao fi m e ao cabo, nas palavras de 
GARCÍA YEBRA (1983) ao resultado, que se efetivará em dois âmbitos: texto e palco.

Além disso, ele poderá elaborar estudos referentes ao autor e à obra, para acompanhar 
catálogos e críticas sobre as peças, enriquecendo a cultura receptora. Quando os textos 
forem de dramaturgos desconhecidos, também será ele, de certa maneira, o primeiro 
leitor e o primeiro crítico deste novo autor que estará sendo apresentado, via tradução e 
conseguinte montagem, a um novo público. Neste caso, a partir de sua tradução, os demais 
críticos elaborarão suas análises e o público leitor conhecerá este novo autor. Assim, seu 
trabalho ultrapassará o prosaico papel de mediador, que tradicionalmente lhe é atribuído, 
e alcançará status de crítico e, por que não dizer, de co-autor.

Embora ainda não haja uma tradição no Brasil de inserir o tradutor no processo 
de montagem e execução de peças teatrais estrangeiras, esta prática tende a contribuir 
com a proposta cênica e com a montagem, uma vez que o exercício da tradução agrega 
conhecimentos muito específi cos – não frequentes na mera leitura interpretativa. Assim, 
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a presença do tradutor, também chamado, neste caso, de tradutor-dramaturgista, muito 
provavelmente acrescentará informações relevantes em relação à obra e ao autor traduzidos 
que muitas vezes poderiam passar despercebidas pelos atores e pelo diretor da peça. Diante 
de tal tarefa, o tradutor apontará para novas possibilidades de trabalho entre áreas que, 
tradicionalmente, tiveram afi nidades mas que, pouco a pouco, distanciaram-se. Apraz-me 
ver, uma vez mais, os tradutores estabelecendo pontes, relacionando muito mais que línguas 
estrangeiras, mas sim, culturas e histórias partilhadas.
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Por uma abrodagem enunciativa da tradução

Paula Ávila Nunes1

Resumo: O trabalho tem por objetivo responder essencialmente duas 
perguntas: (1) como a Lingüística tem se relacionado com os estudos da 
tradução? e (2) qual o lugar que a Lingüística da Enunciação reserva para 
tradução? A primeira surge da constatação de que os estudos sobre tradução 
parecem ter se desenvolvido à margem da Lingüística, constituindo um 
campo de saber próprio. A proposta é, então, de pensar qual o lugar do 
fenômeno da tradução para as teorias lingüísticas contemporâneas, mais 
especifi camente para a Lingüística da Enunciação, o que leva à segunda 
pergunta. Através dela, tenta-se evidenciar de que forma o campo dos estudos 
enunciativos da linguagem apresenta um arcabouço teórico favorável à 
abordagem da tradução.
Palavras-chave: tradução; crítica; Lingüística; Enunciação.

Há quase 50 anos, Georges Mounin, em seu Os problemas teóricos da tradução, 
dedicou mais de 200 páginas à defesa de que a tradução pode (e deve) ser um dos objetos 
de estudo da Lingüística. Passado quase meio século, a argumentação de Mounin - baseada 
no fato de que, segundo ele, a Lingüística parece se desviar da tradução como objeto de 
estudo - poderia parecer sem fundamento, se não fosse uma questão intrigante: grande parte 
dos trabalhos realizados no campo do que se convencionou chamar de Estudos da Tradução 
é produzida ora por tradutores, na busca de refl exão sobre sua prática profi ssional, ora por 
teóricos da literatura, ora por teóricos de outras áreas do conhecimento, mas poucos são os 
lingüistas que tomam como objeto de estudo o fenômeno da tradução, ainda que este seja, 
evidentemente, um fenômeno lingüístico. Se tal afi rmação parece absurda, é só lembrarmos 
que o rol de pensadores2 que propuseram refl exões importantes sobre tradução é composto 
por fi lósofos3 (desde Cícero, talvez o primeiro pensador sobre tradução de que se tem 
notícia, passando por W. Von Humboldt, Walter Benjamin, Jacques Derrida), por escritores/
poetas (como Goethe, Friedrich Hölderlin, Friedrich Schleiermacher), críticos literários/
teóricos da Literatura (como John Dryden, Ezra Pound, George Steiner, Gideon Toury, 

1 Doutoranda em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
2 Os nomes aqui listados foram selecionados com base em alguns compêndios sobre tradução (Baker, 2004; Gent-
zler, 2009; Milton, 1998; Munday, 2009; Venuti, 2004), que os citam por suas contribuições para o campo.
3 A classifi cação que proponho aqui é meramente didática, pois, sabemos, vários dos autores citados dedicaram-
se a diversas áreas do conhecimento, não sendo apenas escritores, ou críticos literários, por exemplo.
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e, mais recentemente, André Lefevère, Susan Bassnett, Rosemary Arrojo) e tradutores 
profi ssionais (como Antoine Berman e Lawrence Venuti). Do lado dos lingüistas, a lista 
é bem menos extensa, tendo em Eugene Nida, Roman Jakobson e John Catford os nomes 
mais importantes, sobretudo com seus trabalhos sobre equivalência4.

Esse breve recordatório permite entender porque os Estudos da Tradução, sobretudo 
em suas teorias mais recentes (pós-década de 60) se afastaram de uma abordagem lingüística 
(cf. Riccardi, 2002; Munday, 2008), passando a levar em consideração o fenômeno 
tradutório por outros prismas, tais como o cultural, o antropológico, o literário, etc. E tal 
postura advém do fato de que, para muitos teóricos da tradução, a Lingüística é insufi ciente 
para abordar este objeto teórico, dado que as pesquisas orientadas por este viés parecem 
possuir uma “obsessão pela idéia de equivalência per se e com a equilavência em níveis 
lingüísticos, o que é considerado muito pouco para ser de signifi cância central para os 
esforços do tradutor”5 (Malmkjaer, 2002: 111)6. A própria afi rmação de que uma abordagem 
lingüística deu lugar a abordagens culturais, antropológicas, literárias, etc é sintomática do 
pensamento de que a Lingüística exclui de sua análise tais variáveis, como se os aspectos 
culturais, antropológicos e literários não tivessem lugar em uma análise lingüística.

Nessa conjuntura, é perfeitamente justifi cável que, tal como alguns autores defendem, 
os Estudos Tradutórios reclamem por uma espécie de “emancipação” da Lingüística; isto 
é, se o senso comum poderia nos fazer afi rmar que os Estudos de Tradução formam uma 
sub-área da Lingüística, os teóricos da tradução a defendem como uma disciplina autônoma, 
ou melhor, uma interdisciplina, na medida em que “toma elementos de disciplinas vizinhas: 
não apenas a Lingüística e a Literatura Comparada, mas também os estudos culturais, a 
fi losofi a, a antropologia, a psicologia, a etnografi a, a sociologia, os estudos comunicacionais, 
a semiótica e os estudos sobre mídia, para citar os mais proeminentes”7 (Ulrych e Bosinelli, 
1999:236, citado em Riccardi, 2002:2 – grifos meus). É o caso, por exemplo, de Antoine 
Berman (2007:18), enfático em seu pensamento de que a

tradução não é nem sub-literatura (como acreditava-se no século XVI), nem uma 
sub-crítica (como acreditava-se no século XIX). Também não é uma lingüística 
ou uma poética aplicadas (como acredita-se no século XX). A tradução é sujeito e 
objeto de um saber próprio.

Tal visão já é, inclusive, adotada pelo autor desde a publicação de seu livro L’épreuve de 
l’étranger, datado de 19848. Nele, Berman defende:

4 No Brasil, especifi camente, o cenário parece mais balanceado: se, por um lado, alguns de nossos maiores teóricos 
sobre tradução, como Haroldo e Augusto de Campos, John Milton são escritores e/ou críticos literários, temos, por 
outro lado, uma sólida abordagem da tradução feita por lingüistas como Paulo Ottoni e Francis Aubert.
5 Todas as citações contidas neste texto, quando não escritas originalmente em português, foram traduzidas por 
mim. A versão original poderá ser consultada em nota de rodapé.
6 No original: “obsession with the idea of equivalence per se and with equivalence at linguistic levels which are 
deemed too low to be of central signifi cance to the translator’s endeavors”.
7 No original: “(…) drawing on elements from neighboring disciplines: not only linguistics and comparative 
literature, but also cultural studies, philosophy, anthropology, psychology, ethnography, sociology, communica-
tion studies, semiotics and media studies, to name the most prominent”.
8 Essa informação é interessante pois os Estudos de Tradução receberam esse nome (em inglês, Translation 
Studies) e se estabeleceram, ofi cialmente, como disciplina apenas quatro anos depois, em 1988, quando o artigo 
de Holmes, originalmente datado de 1972, se torna amplamente divulgado (cf. Munday, 2001). É neste mesmo 
ano que Snell-Hornby, na primeira edição de seu Translation Studies: an integrated approach, propõe que a área 
seja vista como disciplina independente. Berman, no entanto, já defendia tal hipótese antes dos dois autores, o 
que mostra que o sentimento de independência do campo data de ainda mais tempo.
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(…) deve-se afirmar que a tradução não pode jamais constituir uma simples 
ramifi cação da lingüística, da fi lologia, da crítica (como acreditavam os românticos) 
ou da hermenêutica: ela constitui – quer se trate de fi losofi a, de religião, de literatura, 
de poesia, etc. – uma dimensão sui generis. E produtora de um certo saber9. (p. 
286 – grifos do autor).

Por outro lado, como o mesmo Berman lembra, mesmo este saber próprio pode 
sofrer infl uências e até ser transformado por outras experiências, outras práticas e 
outros saberes. É com relação a este último que afi rma que “é claro que a Lingüística, 
no século XX, pode enriquecer a consciência sobre tradução; o inverso, a propósito, 
é igualmente verdadeiro” (1984:286). Também é inquestionável que, por se tratar de 
um ato de linguagem (cf. Meschonnic, 1999; Ottoni, 2005a), a tradução mereça uma 
abordagem lingüística, uma vez que “a prática generalizada da comunicação interlingual, 
em particular as atividades de tradução, devem ser objeto de atenção constante da ciência 
lingüística” (Jakobson, 2003:66).

É em meio a essa “questão identitária” e epistemológica que qualquer estudo 
lingüístico sobre tradução emerge hoje, e propus retomá-la pois, para um lingüista, parece 
ter se tornado necessário justifi car seu interesse pela atividade tradutória. No entanto, este 
texto não pretende discutir a pertinência ou não dos Estudos da Tradução à Lingüística, ainda 
que parta desta discussão, pois, independentemente da posição adotada, duas constatações 
são incontestáveis: (1) a tradução é um fenômeno lingüístico; (2) a Lingüística é a ciência 
que trata de fenômenos lingüísticos. Tendo isto em vista, meu objetivo é o de justifi car 
uma abordagem enunciativa da tradução, o que, acredito, distingue-se das abordagens 
lingüísticas comumente desenvolvidas, por não se ater apenas ao nível lingüístico, ainda 
que não prescinda – e até mesmo parta - dele. Isso porque um estudo enunciativo da 
tradução não se atém apenas a questões de equivalência (e menos ainda à equivalência 
no âmbito estritamente lingüístico, como tanto criticam os teóricos da tradução), mas 
desenvolve-se levando em consideração inúmeros outros fatores (tais como forma, sentido, 
e, principalmente, subjetividade) que adquirem relevância para se pensar tradução.

Tento ilustrar, portanto, que uma abordagem lingüística da tradução é possível, sem 
reduzi-la a um fenômeno de língua, mas pensando-a como um fenômeno de linguagem 
(oposição explicada mais adiante), com todas as implicações que isso gera. Para tanto, 
tomo, como ponto de partida, as considerações de Ottoni (op. cit), para quem “a lingüística 
não dá conta da tradução enquanto um acontecimento que emerge do funcionamento da 
linguagem” (p. 23), reconstituindo a linha de raciocínio que leva o autor a tal afi rmação, 
para, posteriormente, argumentar em favor de uma abordagem enunciativa da tradução 
que leve em conta esse funcionamento.

1 A crítica à Linguística Estruturalista

Em seu artigo O papel da Lingüística e a relação teoria e prática no ensino da 
tradução10, Paulo Ottoni defende a idéia, já antecipada acima, de que o arcabouço teórico 
da Lingüística não é sufi ciente para abordar a complexidade do fenômeno tradutório. Com 

9 No original: (…) il faut affi rmer que la traduction ne peut jamais constituer une simple branche de la linguis-
tique, de la philologie, de la critique (comme le croyaient les Romantiques) ou l’herméneutique: elle constitue 
– qu’il s’agisse de philosophie, de religion, de littérature, de poésie, etc. – une dimension sui generis. Et pro-
ductrice d’un certain savoir.
10 O artigo é datado de 1996, e integra o livro Tradução manifesta (cf. bibliografi a).
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relação a isso, é importante lembrar, logo de início, que a Lingüística a que se refere o 
autor é aquela rotulada como Estruturalista, que, em seu artigo, se equaciona à Lingüística 
desenvolvida a partir do Curso de Lingüística Geral. Em oposição a ela, seu texto defende 
que a Lingüística que se convencionou chamar de Pós-estruturalista é a única capaz de 
abordar a tradução como fenômeno de linguagem (em oposição a um fenômeno de língua, 
que não considera a fala, ou seja, o uso individual), o que ele argumenta ser o caso da 
Teoria da Desconstrução, de Jacques Derrida. Por esta ótica, por ser a Enunciação uma 
Lingüística diretamente ligada ao pensamento saussuriano (cf. Flores e Teixeira, 2005; 
Flores e Nunes, 2007), e sendo, portanto, passível de ser considerada como pertencente ao 
grupo das “teorias pós-estuturalistas”, parece lícito afi rmar que, tanto quanto a Teoria da 
Desconstrução, a abordagem enunciativa também dispõe de aparato teórico-metodológico 
para abordar a tradução como fenômeno de linguagem. Antes de defender essa hipótese, 
porém, é necessário entender os motivos que levam Ottoni a tais considerações.

1.1 A divisão língua-linguagem, sujeito-objeto
O autor parte da concepção de que, para fundar a Lingüística, Saussure11 viu-se 

obrigado a distinguir língua e linguagem, uma vez que a última, por seu caráter heteróclito 
e sua falta de unidade interna, não poderia ser objeto de uma ciência12. Isso implica 
que, por ser a língua a linguagem menos a fala, o objeto da Lingüística teria excluído a 
liberdade individual de uso da língua, ou, mais precisamente, teria excluído o sujeito de 
seu escopo. E isso traz uma conseqüência profunda para o modo de pensamento que se 
instaura a partir da fundação da Lingüística: excluir o sujeito do escopo teórico equivale a 
endossar a dicotomia sujeito-objeto o que, em última análise, implicaria uma cisão entre 
teoria e prática:

A crença na dicotomia teoria x prática, sobre a qual tem se baseado todo o arcabouço 
do conhecimento ocidental, traz pelo menos duas conseqüências: 1. A possibilidade 
de uma oposição clara e objetiva entre teoria e prática emerge da crença na 
possibilidade da oposição entre sujeito e objeto, em que o primeiro pretende não 
apenas descrever e controlar o segundo, mas também não misturar-se com ele. A 
possibilidade dessa oposição necessariamente anula a subjetividade do sujeito em 
relação com o objeto (…) (Arrojo, 2003:108)13.

Transportando esta hipótese de cisão entre sujeito-objeto para o campo dos estudos 
da tradução, a implicação é imediata: se a Lingüística, para se constituir, precisou abrir mão 
da fi gura do sujeito, tomando seu objeto, como diz Arrojo, desprovido de subjetividade, 
“podemos afi rmar que, teoricamente, a tradução é absolutamente possível para a lingüística, 

11 Emprego o nome de Saussure, neste caso, por fi delidade ao texto de Ottoni, uma vez que, dadas as descober-
tas dos manuscritos originais do genebrino e toda a refl exão teórica que deles advêm, é insustentável afi rmar que 
Saussure estabelece uma ou outra coisa. A terminologia apropriada seria que o Curso de Lingüística Geral, tal 
como foi concebido, estabelece tais considerações. Este texto não endereça a problemática de que o CLG não 
é resumitivo do pensamento de Saussure e nem de como as refl exões dos manuscritos poderiam pôr em xeque 
as idéias de Ottoni, pois, tal como afi rma Normand (2007), se outras visões sobre o pensamento de Saussure 
se tornaram possíveis com a descoberta dos manuscritos, eles não invalidam a leitura do próprio Curso. Além 
disso, a interpretação de Ottoni é exemplar da forma como o livro é freqüentemente lido por muitos lingüistas, 
com certas imprecisões não respaldadas por uma leitura atenta do Curso. Mesmo assim, seu raciocínio, ainda 
que parte de uma leitura questionável do CLG, propõe algumas considerações que são de interesse para este 
trabalho, motivo pelo qual recorro às considerações do autor.
12 Obviamente, toma-se aqui uma visão positivista de ciência; “logocêntrica”, nos termos de Ottoni.
13 Este trecho é citado por Ottoni à página 22.
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mas sem a interferência de um tradutor” (p. 28)14. Isso porque, ainda segundo a visão de 
Ottoni, ao tomar a língua como sistema de signos, em que signifi cado e signifi cante estão 
em perfeita oposição, ela se torna “um todo por si” (Saussure, 2005:17), ou seja, um todo 
estável, que não depende do sujeito e do uso que ele faz da língua15. Por este viés, a Lingüística 
não conseguiria compreender o ato tradutório, pois parte “da postura do tradutor como um 
transportador de signifi cados estáveis de um sistema – de uma língua – para outro, aquele 
que vai transportar signifi cados entre dois sistemas fechados e diferentes entre si” (p. 27).

Considerando esse raciocínio, a tradução é possível, para a Lingüística, somente na 
teoria, enquanto que a “tradução é impossível se for encarada (…) na sua prática, na qual 
intervêm, inevitavelmente, caraterísticas individuais que contrariam a perfeita oposição 
entre signifi cado e signifi cante” (p. 29 – grifo do autor). Vê-se aí como a clivagem sujeito-
objeto ecoa em uma divisão entre teoria e prática e, em última instância, entre língua como 
sistema abstrato e o uso individual que cada falante faz dela.

No entanto, como sabemos, mesmo que apenas empiricamente, a tradução não 
acontece senão pela mobilização da língua (sistema abstrato) através de um uso individual. 
Assim, o processo tradutório não pode ser pensado desarticulado do sujeito tradutor, e isto 
por pelo menos um motivo: traduzir implica operar sobre signifi cados, sobre sentidos, e 
“é só o indivíduo-tradutor que tem condições de produzir e transformar esses signifi cados 
em outros, dentro do jogo de diferenças e semelhanças do sistema da língua” (p. 32). É 
sobre este ponto que podemos, então, pensar em uma abordagem enunciativa da tradução, 
uma vez que enunciar é precisamente “colocar a língua em uso por um ato individual de 
utilização” (Benveniste, 1989:82).

2 Por uma abordagem enunciativa da tradução

Do exposto até agora, podemos entender que a crítica a uma abordagem lingüística 
da tradução deriva do fato de que ela contempla o fenômeno tradutório através de uma 
perspectiva que o reduz a um fato de língua, isto é, desconsidera que há um sujeito que 
traduz e que esse sujeito faz escolhas, interpreta, produz sentidos. Tal visão está em 
oposição à consideração da tradução como um fato de linguagem, perspectiva que Ottoni 
defende ser o diferencial das teorias Pós-estruturalistas (mais especifi camente, ou talvez 
até exclusivamente, a Desconstrução proposta por Jaques Derrida). Talvez seja exatamente 
por essa exclusão da subjetividade implicada na tradução que a abordagem lingüística tenha 
perdido seu espaço para os estudos funcionalistas e culturais, a partir da década de 60, bem 
como, mais recentemente, para uma abordagem literária (cf. Riccardi, 2002a).

No entanto, se, como propõe Ottoni, a Lingüística Pós-estruturalista pode ser vista 
como uma “nova postura epistemológica” (p. 27), capaz de contemplar a tradução como 
uma manifestação lingüística que põe “a linguagem em funcionamento na sua totalidade” 
(p. 25), a Lingüística da Enunciação, em suas diferentes teorias, passa a ser uma possível 
escolha teórica para abordagem desse fenômeno. Isso porque, se minha leitura do texto 
de Ottoni estiver correta, suas críticas levam-nos a inferir alguns “requisitos” necessários 
para que a Lingüística possa abordar a tradução, e a Enunciação parece estar alinhada 

14 Todas as citações desta sessão, salvo quando indicado o contrário, provêm do texto de Ottoni, motivo pelo 
qual só apresento a página em que se encontram.
15 Este é um dos pontos em que me afasto da perspectiva de Ottoni. Ainda que a língua possa se confi gurar 
em um “todo por si”, ela é dependente do sujeito, do falante, pois somente ele pode determinar o que é ou não 
língua. O sujeito tem, portanto, um papel fundamental na teoria saussuriana.
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com tais exigências. De forma resumitiva, os requisitos me parecem ser os seguintes: uma 
abordagem lingüística da tradução não pode 

(1) abordar a linguagem fora de seu funcionamento; 
(2) separar sujeito e objeto; 
(3) ignorar a presença do tradutor como agente em todo o processo 
tradutório; 
(4) pressupor que o tradutor seja um transpositor de sentidos únicos e estáveis 
de uma língua para outra; e 

Minha proposta é, neste momento, verifi car em que medida a Lingüística da Enunciação 
preenche tais expectativas, tendo por base a Teoria da Enunciação de base benvenistiana.

2.1 A Lingüística da Enunciação aborda a linguagem em seu funcionamento
Dentre as características que unifi cam o campo enunciativo de estudos da linguagem, 

está talvez a mais estruturante: toda a abordagem enunciativa propõe uma visão de língua 
observada a partir do ponto de vista do sentido. Por isso, costuma-se dizer que se trata de uma 
semântica da enunciação e, como nos ensina Benveniste, “a noção de semântica nos introduz 
no domínio da língua em emprego e em ação” (1989:229 – grifos meus). Desta forma, o 
uso se torna “um princípio de discriminação, um critério” (ib, p. 227), pois é somente “no 
uso da língua que um signo tem existência” (id.). O sentido, tal como considerado pelos 
enunciativistas, só emerge da linguagem em funcionamento, o que diferencia este ponto de 
vista teórico de uma abordagem imanentista, que considera a língua por si mesma, fechada 
em si mesma (a língua como sistema de signos de que fala Benveniste). Há, assim, uma 
“diferença profunda entre a linguagem como sistema de signos e a linguagem assumida 
como exercício pelo indivíduo” (Benveniste, 2005:281): para a Enunciação, o que existe 
é a linguagem enquanto manifestação lingüística necessariamente realizada por um sujeito 
que coloca a língua em funcionamento. É somente a partir deste funcionamento que se 
pode, então, tecer quaisquer considerações sobre a linguagem. Portanto, é conseqüência 
imediata que não haja separação entre sujeito e objeto, assunto do próximo item.

2.2 A Lingüística da Enunciação não separa sujeito e objeto
Se uma das grandes críticas que Ottoni faz à Lingüística estruturalista se sustenta no 

fato de ela separar sujeito e objeto, de forma a ignorar a subjetividade inerente a qualquer 
uso da língua, a Lingüística da Enunciação realiza exatamente o movimento contrário ao 
colocar a subjetividade no centro de sua análise, pois “a linguagem só é possível porque 
cada locutor se apresenta como sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no seu discurso” 
(Benveniste, 2005:286 – grifos do autor). O fundamento da subjetividade encontra-se, pois, 
no exercício mesmo da língua, fazendo com que “a linguagem (…) [seja] a possibilidade 
da subjetividade” (ib, p. 289). Dado que “a enunciação supõe a conversão individual da 
língua em discurso” (Benveniste, 1989:83), toda a teoria enunciativa deve ser capaz de 
observar como, ao mobilizar o sistema da língua, o sujeito se marca naquilo que diz através 
de um uso lingüístico cujas características são sempre singulares. Dito de outra forma, o 
objetivo da análise repousa em “ver como o ‘sentido’ se forma em ‘palavras’” (id.), o que 
caracteriza o processo de semantização da língua, sempre resultado singular da apropriação 
da língua por parte de um sujeito. Dessa forma, a Enunciação não só não separa sujeito 
e objeto como um não existe senão pelo outro: só há manifestação lingüística porque há, 
antes de tudo, um sujeito que enuncia. Isso leva ao ponto seguinte.
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2.3 A Lingüística da Enunciação contempla a presença do tradutor na tradução

Dado que a Enunciação se interessa pela subjetividade na linguagem, isto é, por 
como do locutor se passa ao sujeito (cf. Benveniste, 2005:286) - que se marca no que 
diz, deriva-se daí a constatação, um tanto óbvia, de que tanto tradução quanto tradutor 
são objetos de uma análise enunciativa. A Enunciação só concebe tradução enquanto um 
produto de um tradutor, e não como uma manifestação lingüística tomada per se. Isto é, 
não considera apenas o texto, o enunciado, ainda que parta dele, mas passa a

 
interrogar-lhe como produto de uma enunciação, resultado, portanto, de uma 
articulação particular de forma e sentido (cf. Benveniste, 1989), produzida pelo autor 
do original. Isso não quer dizer, no entanto, que o tradutor deve procurar saber o que 
o autor quis dizer (se é que isso é possível sem uma explicação por parte do próprio 
autor); antes, o tradutor deve procurar saber como o autor disse o que disse, isso é, 
como o texto se confi gura em uma organização semântica particular, ou seja, como 
o texto produz sentido, como o autor, em seu uso particular da linguagem, articulou 
forma e sentido, produzindo uma sintaxe própria (Nunes, 2011, p.17-8).

Essa sintaxe própria em nada deve ser confundida com a sintaxe a que normalmente 
nos referimos nos compêncios gramaticais. Trata-se, na teoria benvenistiana, de uma relação 
específi ca de engendramento de forma e sentido, que ganha vida de duas formas: “por meio 
de índices específi cos, de um lado, e procedimentos acessórios, de outro” (Benveniste, 
1989:84). A primeira forma de o sujeito se marcar no que diz, aquilo que é chamado por 
Benveniste de índices específi cos, está relacionada aos índices de ostentação, termo cunhado 
pelo autor para denominar os elementos lingüísticos que são “engendrados de novo cada 
vez que uma enunciação é produzida, e cada vez eles designam algo novo” (ib, p. 85). 
Constitui-se em um grupo fi nito de elementos, tais como os pronomes, tempos verbais, 
modalizadores, etc. Em uma visão estrita de estudo enunciativo, estes são precisamente 
os elementos que são observados, pois só existem na e pela enunciação.

No entanto, há aquilo que chamo de “uma segunda forma de o sujeito se marcar 
no que diz”, constituída por um grupo infi nito de possibilidades. É através dessa segunda 
forma que podemos pensar a relação, sempre singular, entre forma e sentido, o que nos 
leva, igualmente, a refl etir sobre o que é o sentido para a Enunciação.

2.4 A Lingüística da Enunciação não pressupõe sentidos estáveis e únicos
Outra crítica feita por Ottoni à Lingüística Estruturalista diz respeito ao que ele 

chama de “sentido estável e único”. Isso porque, segundo o seu raciocínio, uma vez que 
se exclua a subjetividade da linguagem, o que resta é a língua como sistema de signos e, 
conseqüentemente, como um sistema de oposições. Para o CLG, um signo não signifi ca 
senão pela relação de oposição que mantém com os demais. O sentido se dá, portanto, pela 
negatividade e já é inerente ao sistema lingüístico. Benveniste, ao considerar a subjetividade 
o eixo central de uma análise enunciativa, depara-se com a questão: como o sujeito pode 
singularizar o que enuncia se há sentidos já antecipados pelo próprio sistema da língua? 
A resposta para esta problemática parece estar na sua concepção dos níveis semiótico e 
semântico de signifi cação:

Coloco que há dois domínios ou duas modalidades de sentido, que distingo 
respectivamente como semiótico e semântico. O signo saussureano é na verdade a 
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unidade semiótica, quer dizer, a unidade dotada de sentido. É reconhecido o que tem 
sentido; todas as palavras que são encontradas num texto francês, para quem domina 
esta língua, têm um sentido. Mas importa pouco que se saiba qual é este sentido e 
não se está preocupado com isso. O nível semiótico é isto: ser reconhecido como 
tendo ou não um sentido. Isto se defi ne por sim, não. (…) A semântica é o “sentido” 
resultante do encadeamento, da apropriação pela circunstância e da adaptação dos 
diferentes signos entre eles. Isto é absolutamente imprevisível. É a abertura para o 
mundo. Enquanto que o semiótico é o sentido fechado sobre si mesmo e contido de 
algum modo em si mesmo (Benveniste, 1989:21).

Disso resulta que a semiótica “se caracteriza como uma propriedade da língua” 
(1989:230), enquanto que “a semântica resulta de uma atividade do locutor que coloca a 
língua em ação” (id.). A concepção de dois universos de sentido implica, fundamentalmente, 
uma mudança no próprio objeto de análise, que deixa de ser o signo e passa a ser a frase: “o 
signo semiótico existe em si, funda a realidade da língua, mas ele não encontra aplicações 
particulares; a frase, expressão do semântico, não é senão particular” (ib, p. 230 – grifo 
do autor).

Dado que a Enunciação aborda tanto o universo semiótico quanto o semântico, 
ainda que privilegie o último, é lícito afi rmar que não se trata, portanto, da observação de 
sentidos estáveis e únicos, mas de sentidos evanescentes e produzidos, engendrados de 
forma nova cada vez que se enuncia.

3 Considerações para um campo

As considerações preliminares que desenvolvi aqui apontam para uma espécie 
de justifi cativa de uma abordagem lingüística da tradução que não se esgota no material 
lingüístico, como tanto criticam os estudiosos dos estudos tradutórios. No entanto, como 
ainda é necessário evidenciar através da revisão de como alguns teóricos do campo 
enunciativo tomaram a tradução como objeto de estudo, que mesmo dispondo de um 
arcabouço teórico favorável a uma abordagem do fenômeno tradutório, a Enunciação ainda 
permanece reticente a este objeto. Eis o primeiro motivo pelo qual um estudo enunciativo 
da tradução se torna convidativo.

Porém, acredito que a contribuição mais importante que uma análise enunciativa 
pode proporcionar esteja na contemplação do processo tradutório de forma bilateral. Se é 
verdade que a maioria dos lingüistas, conforme afi rma Malmkjaer (op. cit.), se interessa 
pela tradução vendo sua relação com a Lingüística unilateralmente, isto é, pensando o 
que a Lingüística pode dizer sobre a tradução, minha proposta vai no sentido oposto. Ao 
mesmo tempo que, para um lingüista, é inevitável tomar a tradução como objeto de estudo, 
o processo não se esgota aí. É preciso também pensar o movimento contrário, indagando 
o que a tradução pode dizer à Lingüística. Isso porque, como lembra Meschonnic (op. 
cit.), “traduzir não se limita a ser o instrumento de comunicação e de informação de uma 
língua para outra” (p. 14); antes, “é o melhor ponto de observação sobre as estratégias de 
linguagem” (id.)16. É este ponto de observação privilegiado que pode nos ensinar um pouco 
mais sobre língua e linguagem, e, inevitavelmente, sobre sujeito, o que, indubitavelmente, 
interessa a todos nós, lingüistas do campo enunciativo.

16 Nos originais: « traduire ne se limite pas a être l’instrument de communication et d’information d’une langue 
à l’autre » e « c’est le meilleur poste d’observation sur les stratégies de langage »
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V de vanilóquio: uma verifi cação das variações nas várias 
versões em vídeo de V de Vingança

Guilherme da Silva Braga1

Abstract: This article presents a critical analysis of the alliterative monologue 
with which V for Vendetta’s eponymous anti-hero presents himself in the 
movie, taking into account some of its relations to the graphic novel which 
inspired it, and points out some differences between the original and the 
different monologues as dubbed into Hungarian, French, German and 
Brazilian Portuguese in order to discuss the issue of creative translation.
The analyses are followed by a new proposal for the monologue’s translation 
and a statistical-quantitative analysis of the dubbings into all languages 
presented.
Palavras-chave: tradução criativa; V de vingança; aliterações

Resumo: Este artigo apresenta uma análise crítica do monólogo aliterativo 
feito pelo anti-herói epônimo do longa-metragem V for Vendetta à luz 
dos quadrinhos que o inspiraram e aponta diferenças relevantes do ponto 
de vista da tradução criativa entre o áudio original e as soluções adotadas 
nas diferentes dublagens do fi lme para o húngaro, o francês, o alemão e o 
português brasileiro.
Estas discussões são seguidas por uma nova proposta de tradução e 
uma análise estatístico-quantitativa das dublagens para todas as línguas 
analisadas.
Keywords: creative translation; V for Vendetta; alliterations

Introdução

Logo no início da versão cinematográfi ca de V for Vendetta, quando a personagem 
Evie está prestes a ser violentada por três agentes do governo que a fl agram andando pelas 
ruas de Londres após o toque de recolher, uma fi gura mascarada surge para salvá-la e, a 
seguir, apresenta-se com o impressionante monólogo aliterativo reproduzido abaixo:

1 Tradutor literário, graduado em Letras-Licenciatura (português-inglês) pela UFRGS e mestrando em Litera-
tura Comparada pela mesma Universidade.
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Voilà! In view a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both 
victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of 
vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this 
valorous visitation of a bygone vexation stands vivifi ed! And has vowed to 
vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafi ng 
the violently vicious and voracious violation of volition. The only verdict is 
vengeance, a vendetta, held as a votive not in vain, for the value and veracity 
of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this 
vichyssoise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it is 
my very good honor to meet you and you may call me V.

Não parece necessário mencionar a altíssima incidência de vv que ocorrem no 
trecho – o que decerto não passaria despercebido –, mas talvez valha a pena tecer uns 
breves comentários sobre os problemas tradutórios que suscita, uma vez que o fi lme foi 
projetado em salas de cinema por todo o mundo nos mais variados idiomas.

A tradução do monólogo de apresentação do personagem V em dublagens para 
diferentes línguas será o tema central deste artigo2.

1 Como abordar textos de alta exigência formal?

Uma das primeiras perguntas que o tradutor encarregado de verter o monólogo de 
V para uma outra língua fará a si mesmo será necessariamente Como traduzir esse texto.

 O original parece conter uma injunção clara para que se mantenha a alta taxa de 
incidência de vv no texto-alvo, mas neste caso a pergunta Quanto do sentido original é 
lícito alterar para manter o efeito aliterativo? também pode surgir e sem dúvida constitui 
um questionamento legítimo.

Não cabe, no entanto, tratar a questão meramente em termos de forma vs. conteúdo, 
pois essa abordagem tende a empobrecer a discussão e a levar-nos a um beco sem saída.

Trata-se antes de pensar em como pôr a forma a favor do conteúdo, tal como ocorre 
no original.

Vejamos: um personagem chamado V, antes de revelar o nome, despeja uma 
torrente de vv em cima de uma interlocutora atônita enquanto explica quem é, de onde 
veio e o que pretende. Não se percebe disparidade ou incongruência alguma entre forma 
e conteúdo e, portanto, seria difícil imaginar uma boa argumentação que – levando em 
conta o efeito suscitado pelo original – pudesse dar-se ao luxo de privilegiar apenas uma 
em detrimento da outra.

Antes de avançarmos na discussão teórica, no entanto, cabe lembrar que os 
problemas tradutórios são resolvidos sempre no plano da prática, e o responsável pela 
solução é ninguém menos do que o próprio tradutor. Susan Bassnett é taxativa quando 
afi rma que “Encontrar uma solução até para o problema mais assustador é obviamente 
tarefa do tradutor3. Quase no mesmo fôlego, porém, acrescenta que “Tais soluções podem 
variar muito; a decisão do tradutor sobre o que constitui informação invariante com relação 
a um dado sistema de referência é em si um ato criativo.”

2 Para fi ns deste artigo, não foram levados em conta os movimentos dos lábios do ator, fator sabidamente impor-
tantes na tradução para dublagem mas irrelevantes no caso do monólogo em discussão, uma vez que o persona-
gem interpretado por Hugo Weaving passa todo o tempo do fi lme com o rosto coberto por uma máscara.
3 BASSNETT, p. 59.
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Ora, se sabemos que o tradutor tem autonomia para decidir o que é informação 

invariante, é forçoso que também tenha autonomia para decidir o que é informação 
possivelmente variante. É nesse ponto que se abre espaço para a criatividade do tradutor,  
manifesta no tratamento que dispensa ao texto em língua-alvo.

Lembremos, portanto, da lição de Haroldo de Campos, que afi rma que

Para nós, tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, 
autônoma porém recíproca. Quanto mais inçado de difi culdades esse texto, mais 
recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação. Numa tradução 
dessa natureza, não se traduz apenas o signifi cado, traduz-se o próprio signo, ou 
seja, sua fi sicalidade, sua materialidade mesma (propriedades sonoras, de imagética 
visual, enfi m tudo aquilo que forma, segundo Charles Morris, a iconicidade do signo 
estético, entendido por signo icônico aquele “que é de certa maneira similar àquilo 
que ele denota”). O signifi cado, o parâmetro semântico, será apenas e tão-somente 
a baliza demarcatória do lugar da empresa recriadora.  Está-se pois no avesso da 
chamada tradução literal.4

Outro teórico de visão parecida em relação ao mesmo tipo de problema é Jiří Levý, 
que, no ensaio “Translation as a Decision Process”, argumenta que o tradutor, ao tomar 
decisões, precisa “lidar com combinações de um número de instruções” – isto é, com a 
sintaxe de instruções que irá ditar o modo da tradução.

Para exemplifi car o funcionamento deste princípio, o autor cita o seguinte trecho 
do poema “Das Aestethische Wiesel”, de Christian Morgenstern:

Ein Wiesel
saß auf einem Kiesel
inmitten Bachgeriesel.5

Em seguida apresenta cinco traduções distintas, todas propostas pelo tradutor norte-
americano Max Knight:

A Weasel
perched on an easel
within a patch of teasel.6

A ferret
nibbling a carrot
in a garret.7

A mink
sipping a drink
in a kitchen sink.8

4 CAMPOS, p. 24
5 “Uma doninha / estava sentada em um cascalho / em meio ao murmúrio do riacho.”
6 “Uma doninha / empoleirada num tripé / em um canteiro de cardos. h
7 “Um furão / mordiscando uma cenoura / em um sótão.”
8 “Um vison / aperitivando uma bebida / em uma pia de cozinha. h
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A hyena
playing a concertina
in an arena.9

A lizzard
shaking its gizzard
in a blizzard.10

A partir destes trechos, Levý estabelece o seguinte conjunto de instruções 
elementares para a tradução dos poemas de Morgenstern, verso a verso: (1) o nome de um 
animal; (2) o objeto da atividade deste animal, que rima com (1); (3) o local da atividade, 
que rima com (1) e (2).

A seguir, conclui que “Todas as cinco traduções preservam a função das três linhas 
no trocadilho como um todo (instruções defi nicionais), mas não o signifi cado real dos três 
motivos (instruções seletivas)”.

Vejamos então como se apresentam, na prática, essas traduções que em certa medida 
abrem mão do “signifi cado real” para preservar a “função” do original na língua-alvo.

2 Por trás do script cinematográfi co: As origens de V

 Nos quadrinhos, após a pergunta de Evie que no fi lme desencadeia o monólogo – 
Who are you? (“Quem é você?) –, V responde apenas Me? I’m the king of the twentieth 
century. The bogeyman. The villain. ...the black sheep of the family (“Eu? Eu sou o rei do 
século XX. O bicho-papão. O vilão. ...a ovelha negra da família”).

O monólogo, portanto, é obra dos roteiristas do fi lme – mas não é difícil descobrir 
onde os irmãos Wachowski buscaram inspiração ao ler os títulos dos capítulos na obra em 
quadrinhos de Alan Moore e David Lloyd, que se divide em três livros:

Book 1 – Europe after the Reign

The Villain, The Voice, Victims, Vaudeville, Versions, The Vision, Virtue Victorious, 
The Valley, Violence, Venom, The Vortex.

Book 2 – This Vicious Cabaret

Prologue, The Vanishing, The Veil, Video, A Vocational Viewpoint, The Vacation, 
Variety, Visitors, Vengeance, Vicissitude, Vermin, Valerie, The Verdict, Values, 
Vignettes.

Book 3 – The Land of Do-As-You-Please

Prologue, Vox Populi, Verwirrung, Various Valentines, Vestiges, The Valediction, 
Vectors, Vindication, Vultures, The Vigil, The Volcano, Valhalla.

No Brasil, a preocupação com o aspecto formal do texto traduzido evidencia-se 
desde primeira edição brasileira de V de vingança (1989) e mantém-se intacta na nova 
edição publicada em 2002.

9 “Uma hiena / tocando uma concertina / em uma arena.”
10 “Um lagarto / sacudindo a moela / em uma nevasca. h
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Vamos às traduções11:

Tomo 1 – [A Europa depois do reino]12

O vilão, A voz, Vítimas, Vaudeville, Versões, A visão, Virtude [Virtude vitoriosa]13, 
O vale, Violência, Veneno, O vértice (sic) [O vórtice].

O primeiro tomo não traz muitas informações relevantes sobre as opções do tradutor, 
pois a tradução de praticamente todos os títulos se oferece naturalmente em português sob 
a forma de uma palavra iniciada por v.

Tomo 2 – Este cabaré depravado [Este vil cabaré]

Vai-da-valsa , O véu, Vídeo, Vertente vocacional, Viagem, [Vertigem14], Variedade, 
Visitas, Vingança, Vicissitude, Vermes, Valerie, Veredicto, Valores, Vinhetas.

No segundo tomo já se percebe de maneira inconfundível a preocupação do tradutor  
em manter os vv no título dos capítulos: a inusitada tradução de The Vanishing por “Vai-da-
valsa” – que à primeira vista pode parecer tirada da cartola, mas na verdade é fortemente 
calcada no enredo e nas imagens do capítulo original, que começa com V e Evie dançando 
juntos e termina com o desaparecimento (vanishing) do anti-herói, o que deixa Evie em uma 
situação absolutamente confusa e desorientada (“vai-da-valsa”) – não deixa dúvidas.

A tradução de Vacation por “Viagem” também se encontra claramente condicionada 
por uma forma adequada ao conteúdo: este é o capítulo em que o agente Eric Finch ganha 
uma viagem de férias a Norfolk depois de sair no braço com um colega.

De A Vocational Viewpoint a “Vertente vocacional” não há um caminho demasiado 
longo a percorrer, mas a solução mais uma vez apresenta-se como resultado de uma 
exigência formal.

 E a última tradução assinalada – a de Vermin por “Vermes” –, embora seja quase de 
regra quando faz menção a uma pessoa desprezível, neste caso específi co não é sustentada 
pelos elementos gráfi cos do quadrinho: a página em que o título aparece estampa justamente 
um rato, fi gura recorrente neste ponto da história.

Mesmo assim, o privilégio concedido pelo tradutor à letra escrita não faz senão 
reafi rmar a importância que atribuiu à função estilística das aliterações.

Tomo 3 – A terra do faça-o-que-quiser

Prólogo, Vox populi, Verwirrung, Vários namorados [Versos voluptuosos], Vestígios, Véspera 
do adeus, Vetores, Vingança [Vindicação], Víboras, Velório [Vigília], Vulcão, Valhala (sic). 

11 A edição de 1989 não faz menção ao nome do tradutor. A de 2002 dá crédito a Jotapê Martins.
12 Apenas a edição de 2002 traz o título do primeiro tomo, em uma folha que precede a primeira página ilus-
trada e ausente na edição de 1989.
13 As duas edições de V de vingança consultadas (Globo, 1989 e Via Lettera, 2002) apresentam títulos diferen-
tes para certos capítulos. Nos casos em que as duas edições trazem títulos diferentes, o primeiro a aparecer é 
sempre o da edição de 1989, e o que segue entre colchetes, o de 2002.
14 O capítulo  gVertigem h aparece nesta posição apenas na edição brasileira de 2002 e não consta na edição de 
1989. A edição inglesa encadernada em único volume único traz os capítulos Vertigo e Vincent em um apêndice 
após o fi nal da história e esclarece que, embora tenham sido publicados na serialização original de V for Ven-
detta, os dois capítulos são simples interlúdios à história principal e não foram concebidos pelos autores como 
parte essencial da obra.
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Enquanto na edição brasileira de 1989 Various Valentines foi traduzido por “Vários 

namorados” – solução apenas parcialmente satisfatória devido à ausência de vv na segunda 
metade do sintagma –, a edição de 2002 substitui-a por “Versos voluptuosos”, uma solução 
muito apropriada do ponto de vista formal e ao mesmo tempo claramente relacionada à 
ação que se desenrola neste capítulo, pois nesta altura da história V está enviando versos 
subversivos à população via correio.

O problema suscitado pelo título Valediction foi resolvido como “Véspera do adeus”, 
com a clara adição de uma palavra extra iniciada por v.

O capítulo Vultures, que trata da disputa pelo poder e da traição entre membros de 
uma gangue de criminosos, recebeu o nome de Víboras.

Já o título Vindication, originalmente traduzido por “Vingança”, fi gurava de maneira 
um tanto problemática na edição de 1989, em virtude de um outro capítulo também 
chamado “Vingança” (tradução de Vengeance) no tomo dois. Na edição de 2002, o título 
foi alterado para “Vindicação”.

Se mais uma vez voltarmos nossa atenção para o monólogo do fi lme, não é difícil 
encontrar várias coincidências com os títulos recém-citados:

Voilà! In view a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and 
villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of 
the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone 
vexation stands vivifi ed! And has vowed to vanquish these venal and virulent vermin 
vanguarding vice and vouchsafi ng the violently vicious and voracious violation of 
volition. The only verdict is vengeance, a vendetta, held as a votive not in vain, for 
the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. 
Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it 
is my very good honor to meet you and you may call me V.

As palavras sublinhadas representam aquelas inspiradas pelos títulos dados por 
Alan Moore aos capítulos de V for Vendetta e são mostradas abaixo:

A vocational viewpont (“view”), Vaudeville (“vaudevillian”), Victims (“victim”), 
Villain (“villain”), Vicissitude (“vicissitudes”), Vestiges (“vestige”), Vox populi 
(“vox populi”), Vanishing (“vanished”), Vermin (“vermin”) The Verdict (“verdict”), 
Vengeance (“vengeance”), Values (“value”), Vindication (“vindicate”), Virtue 
victorious (“virtuous”).

Outra possível inspiração para o monólogo encontra-se em alguns trechos 
protagonizados pelo personagem Eric Finch nos quadrinhos, o agente encarregado de seguir 
os passos de V que aos poucos começa a compreender as motivações do anti-herói.

Nestas passagens, os pensamentos de Finch aparecem representados por meio de 
uma série de palavras em v, como que para insinuar a contaminação de seus ideais pelos 
de seu antagonista:

“Vaulting, veering, vomiting up the values that victimized me, feeling vast, feeling 
virginal... was this how he felt? This verve, this vitality... this vision. La voie... la 
vérité... la vie.” (V for Vendetta, sem data, p. 216.)

“Voltando a viver , virando, vomitando valores que me vitimizam, vivendo o vasto, 
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virginal... será que ele se sentiu assim? Esta verve, esta vitalidade... esta visão! La 
voie... la vérité... la vie.”15 (V de vingança, 1989, vol. 5, p. 7.)

Neste trecho, até mesmo uma tradução bastante literal apresenta-se quase pronta do 
ponto de vista formal, pois as palavras em v mais uma vez são opções muito naturais em 
português. A única exceção é vaulting (“saltando”), traduzido por “voltando a viver”.

Contudo, nem sempre é assim. Vejamos o trecho seguinte:

“…wind spins weather-vanes... walking, walking, the happy wanderer, valderee, 
valdera, it all fi ts... think like he thinks. He walked this road before me... and did 
those feet, in ancient times... but where? Where did he go... like a vixen to its lair, 
like a vole to its hole, a veritable vanishing act, but where? Think like him, think 
like him, full of voodoo, full of vision. What would he do? Where would he... um? 
Of course. Of course!” (V for Vendetta, sem data, p. 230.)

“ O vento gira o catavento... caminhando e andando, o feliz vagabundo, valderee, 
valdera, tudo encaixa... pensar como ele. V andou por esta terra antes de mim... e deu 
estes passos em tempos antigos... mas aonde foi... como uma víbora rumo à vastidão. 
Como uma vespa rumo ao vespeiro, um verdadeiro vôo. Mas para onde? Pense como 
ele, cheio de vodu, várias visões. O que fez? Onde... hmm! Claro! Claro!” (V de 
vingança, 1989, vol. 5, p. 23.)

Aqui o tradutor vê-se obrigado a fazer certos malabarismos a fi m de preservar o 
aspecto estético-aliterativo na língua-alvo. Os animais citados no original sofrem uma 
notável metamorfose tradutória: a vixen (“raposa fêmea”) transforma-se em “víbora”, e 
não vai mais para uma toca (“lair”), senão rumo à “vastidão”.

Esta última imagem parece ganhar força quando, depois de constatar a transformação 
dos voles (espécie de roedor do campo semelhante a um ratinho) e de seus holes (“buracos”) 
em “vespas” e “vespeiros”, percebemos que o veritable vanishing act (“verdadeiro 
número de desaparecimento”) de V foi traduzido por “um verdadeiro vôo” – solução 
particularmente feliz por aludir tanto às vespas como à idéia de liberdade também presente 
em “vastidão”.

Talvez não seja exagero afi rmar que, no trecho acima, a tradução apresenta elementos 
mais bem-amarrados do que no original.

3 De volta ao monólogo de V

No caso do monólogo de V, portanto, a instrução primordial oferecida pelo texto-
fonte parece ser Use palavras com v.

Esta instrução surge não só da profusão de vv presentes no texto fílmico, mas também 
da própria inspiração aliterativa que os roteiristas encontraram nos títulos dos capítulos e 
nos trechos de contaminação lingüística da obra original em quadrinhos.

Assim que percebi a difi culdade, a curiosidade tradutória instigou-me a descobrir 
como diferentes tradutores, trabalhando com diferentes línguas, haviam solucionado o 
problema suscitado pelo trecho.

A primeira constatação – deveras feliz – foi a de que todas as dublagens encontradas, 

15 As partes correspondentes da edição de 2002 trazem alterações mínimas em relação aos trechos citados, que 
no entanto nada têm a ver com os aspectos formais discutidos e portanto não serão indicadas.
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sem exceção, preservavam em maior ou menor grau o jogo de palavras, o que corrobora 
a força injuntiva da sintaxe de orientações presente no trecho.

É claro que, assim como a raposa de Moore transformou-se em víbora ao passar 
para o português, e a doninha de Morgenstern virou furão, hiena e até lagarto, a opção por 
traduzir usando um grande número de palavras iniciadas por v traz consigo uma série de 
conseqüências no texto fi nal.

Façamos então uma breve análise das dublagens para o húngaro, o francês, o alemão 
e o português brasileiro16.

3.1 O monólogo húngaro

Voilá! Ránézve, avatott verselőművész, ki váltakozva játszik vértanút és vétkest 
mikor mit rendel a végzet. E jelmez nem vajmi világi híuság, hanem végső 
véleménynyílvánítás mely veszőben van. Viszont, íme visszatért váratlan a letűnt 
vitézség. Vivát! Megfogadta, hogy végez a hitvány, veszett varanggyal, elveszejti a 
vétkes vezetést, mely vasra ver vihogva, s vérbefojtja a változás viharát. Az egyetlen 
válasz a vérbosszú, a vendetta, a végleges változás. Vakmerő, vitézi és végül a várva 
várt régvágyatt törvényes világba vezet. Való igaz, ez a verbális lavina végtelenné 
vált. Így, azzal fejezem be, örvendek a szerencsének, szolítson V-nek.

[Voilà! À primeira vista um veterano artista do verso, que faz ora o papel de mártir, 
ora o de criminoso, de acordo com as viradas do destino. Estas vestes não são 
uma simples vaidade mundana, mas a suprema liberdade de expressão, que está 
desaparecendo. Porém, eis que a bravura desaparecida de repente retornou. Viva! 
Ela jurou acabar com os vermes desprezíveis e raivosos, destruir a liderança maligna 
que nos acorrenta em meio a risadas e afoga a tempestade da mudança em sangue. A 
única resposta é a vingança, a vendeta, a mudança defi nitiva. Ela enfi m nos levará 
ao tão sonhado mundo de valor, coragem e ordem que há tanto tempo esperamos. 
De fato, esta avalanche verbal fi cou interminável. Assim, encerro dizendo que é um 
prazer conhecê-la. Me chame de V.]

Aqui estamos diante de um verdadeiro abismo de divergências entre o conteúdo e 
os modos de dizer do original e da tradução. Para começar, a dicção do V húngaro é muito 
mais poética: trechos como vérbefojtja a változás viharát (“afoga a tempestade da vingança 
em sangue”) e vakmerő, vitézi és végül a várva várt régvágyatt törvényes világba vezet 
(“Ela enfi m nos levará ao tão sonhado mundo de valor, coragem e ordem que há tanto 
tempo esperamos”) simplesmente não têm equivalentes no original.

Contudo, para tornar todos esses maneirismos expressivos mais verossímeis, vale 
notar que o tradutor húngaro fez com que V se apresente não como vaudevillian veteran 
(“veterano do vaudevile”), mas como avatott verselőművész – um “veterano artista do 
verso”. Assim todo o trecho reveste-se de maior naturalidade, uma vez que sabemos desde 
o início estar diante de um poeta.

O jocoso trecho fi nal do monólogo inglês, que diz this vichyssoise of verbiage veers 
most verbose (“esta vichyssoise [sopa] de verborragia torna-se demasiado prolixa”) sofre aqui 
uma de suas inúmeras transformações curiosas para outras línguas: o trecho passa a dizer ez 
a verbális lavina végtelenné vált (“esta avalanche verbal tornou-se interminável”).

16 Infelizmente não pude descobrir quem são os profi ssionais responsáveis por estas traduções e assim sou 
obrigado a tratá-los apenas por “tradutor”.
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Apesar de todas as diferenças, não há como negar que o trecho apresenta-se 

permeado pelos mesmos ideais políticos e arroubos estilísticos que animam o original.

3.2 O monólogo francês

Voilà! A première vue je ne suis qu’un vulgaire comédien de vaudeville à qui les 
vicissitudes de la vie font jouer le vilain et la victime... et vice versa. Ce visage 
n’est pas que le vil refl et de ma vanité, mais un vibrant vestige de la «vox populi» 
aujourd’hui vacillante et vaincu. Vous devez y voir les vieux restes d’une vexation 
vieillissante, aussi vive que vivante, et vouer à vaincre cette vermine vulgaire, 
vivace, virulente et vénale qui vivote en privant ses valeureuses victimes vaincues 
de la vérité et des vraies valeurs! Le seul verdict que je vois est la vengeance, une 
vendetta violente brandit tel un ex-poteau et non en vain, visant à faire vaincre la vertu 
face à cette vilenie lovée dans les veines de nos villes ! Ces vagues vocales faisent 
de moi un ventriloque vociférant ses volutes verbales. Revenons en à l’essentiel. Je 
suis honoré de vous rencontrer alors pour vous je serai V.

[Voilà! À primeira vista não sou mais do que um comediante qualquer de vaudevile, 
levado pelas vicissitudes da vida a interpretar o vilão e a vítima... e vice-versa. 
Este semblante não é o vil refl exo da minha vaidade, mas um vestígio vibrante da 
vox populi, hoje vacilante e vencida. Nele você deve ver os velhos restos de uma 
vetusta afronta, tão viva quanto ativa, e jurar vencer estes vermes vulgares, vivazes, 
virulentos e venais que vivem privando suas valorosas vítimas vencidas da verdade 
e dos valores verdadeiros! O único veredicto que vejo é a vingança, uma vendeta 
violenta brandida como uma barra, e não em vão, que vise fazer a virtude vencer a 
vilania enrodilhada nas veias de nossas cidades! Estas ondas vocais fazem de mim 
um ventríloquo, vociferando volutas verbais. Voltemos ao essencial. É uma honra 
conhecê-la e você pode me chamar de V.]

A tradução do monólogo francês para o português, como se poderia imaginar, em diversos 
trechos funciona até mesmo no nível estilístico graças à enorme proximidade entre as línguas.

Aqui se podem notar diversos expedientes tradutórios bem mais sutis em jogo, como 
por exemplo a tradução de both victim and villain (“tanto vilão como vítima”) por le vilain 
et la victime... et vice versa (“o vilão e a vítima... e vice-versa”), ou ainda a inclusão de 
adjetivos ausentes no original a fi m de enriquecer o efeito aliterativo, tal como acontece 
na tradução de vestige (“vestígio”) por vibrant vestige (“vestígio vibrante”) e na de stands 
vivifi ed (“permanece viva”) por aussi vive que vivante (“tão viva quanto ativa”).

Também é digno de nota que, no monólogo original, o sujeito de and has vowed 
to vanquish these venal and virulent vermin (“e jurou vencer esses vermes corruptos e 
virulentos”) é valorous visitation (“aparição valorosa”) – ou seja, o próprio personagem V.

Na tradução francesa, lê-se vous devez... vouer à vaincre cette vermine vulgaire 
(“você deve... jurar vencer esses vermes vulgares”), o que transforma a promessa de V 
em uma exortação à Evie.

No plano interpretativo, é possível que o tradutor francês tenha concebido V como 
a corporifi cação de um anseio coletivo – tese aliás amplamente fundamentada, tanto nos 
quadrinhos como no fi lme –, e nesse sentido seria correto afi rmar que “V”, “Evie” ou 
“população em geral” seriam equivalentes em um plano semântico.

No plano denotativo, contudo, a solução adotada constitui um desvio considerável do original.
O tradutor francês, talvez imaginando que em sua tradução a vichyssoise de V 

pudesse perder um pouco do impacto e do pedantismo originais por ser justamente um 
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galicismo, refez todo o trecho com a belíssima imagem de um un ventriloque vociférant 
ses volutes verbales (“um ventríloquo, vociferando volutas verbais”).

A imagem do ventríloquo também serve como reforço para a interpretação 
subjetiva que o tradutor francês deslocou para o plano denotativo: como porta-voz da 
vontade coletiva – lembremos que o termo vox populi é empregado no original –, V não 
fala por si, mas “vocifera” o que vem dos outros.

3.3 O monólogo alemão

Voilà! Ein demütiger Veteran des guten Willen, vorgesehen als Vertreter von Opfer 
und Verbrecher gleichermaßen von den vielfachen Wechselwellen der Vorsehung. 
Diese Visage ist keine bloße Verkleidung aus Eitelkeit, sondern ein Vermächtnis 
der Vox populi, nun vakant, verschwunden. Wie dem auch sei, diese tapfere 
Verkörperung eines vergangenen Verdrusses ist wieder quicklebendig, und hat sich 
geschworen, die korrumpierte und verabscheunswerte Vipernbrut zu vernichten, 
die als Vorhut des Verbrechens der vergabten Vernichtung der Meinungsfreiheit 
Vorschub verschafft. Das einzige Verdikt heißt Rache, eine Vendetta. Heilig wie ein 
Votiv und nicht vergebens, denn Wert und Wahrheit einer solchen werden eines Tages 
die Vorsorglichen und Vortreffl ichen bestätigen. In der Tat, diese Vichyssoise aus 
Verbalitäten verzweigt sich höchst verklausuliert, also lassen Sie mich hinzufügen, 
es ist mir eine große Ehre Sie kennenzulernen, bitte nennen Sie mich V.

[Voilà! Um humilde veterano da boa vontade, destinado a representar a vítima e 
o criminoso em igual medida pelas várias viradas do destino. Este semblante não 
é um mero disfarce por vaidade, mas um resquício da vox populi, agora vazia e 
desaparecida. Seja como for, esta valente encarnação de um desgosto passado está 
mais uma vez cheia de vida, e jurou aniquiliar os corruptos e desprezíveis fi lhotes 
de víbora que, como vanguarda do crime, alimentam o legado de destruição da 
liberdade de expressão. O único veredicto é a vingança, uma vendeta... sagrada 
como voto, e não em vão, pois o valor e a verdade desta um dia legitimarão os 
cautos e os virtuosos. De fato, essa vichyssoise de verborragias estende-se de 
maneira extremamente abstrusa, então me permita acrescentar que é uma grande 
honra conhecê-la. Por favor, me chame de V.]

O tradutor alemão sofre aqui um revés terrível: a relutância de sua própria língua 
em servir ao objetivo para o qual pretende empregá-la.

Afi nal, para representar o som /v/, a língua alemã emprega em geral a letra w, 
enquanto a letra v resulta na pronúncia de /f/. Assim, o tradutor vê-se obrigado a alternar 
entre ww com som de /v/, vv com som de /f/ e eventuais vv com som de /v/, sendo que este 
último caso constitui a exceção à regra.

Em vista dessa peculiaridade da língua, surgem trechos como die als Vorhut des 
Verbrechens der vergabten Vernichtung der Meinungsfreiheit Vorschub verschafft (“que, como 
vanguarda do crime, alimentam o legado de destruição da liberdade de expressão”), que, 
mesmo contendo seis palavras iniciadas por v, não traz uma única ocorrência do som /v/.

Para piorar ainda mais a situação, no título do fi lme – V wie Vendetta – o v avulso 
tem som de /f/, enquanto o v de Vendetta tem som de /v/.

Talvez fosse possível traduzir todo o trecho apenas usando palavras que fi zessem 
coincidir o som /v/ e a letra v, como Visage (“rosto”), Veteran (“veterano”) e Verbalitäten 
(“verborragias”), mas sem dúvida a tarefa seria muito mais árdua do que a dos demais 
tradutores mencionados.
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Apesar do formidável obstáculo lingüístico, o tradutor alemão também seguiu os 

ditames formais do original e traduziu, por exemplo, vermin (“vermes”) por Vipernbrut 
(“fi lhotes de víbora”), optou por soluções pouco ortodoxas em certos casos – como, por 
exemplo, na tradução de visitation (“aparição”) por Verkörperung (“encarnação”) – e incluiu 
palavras inexistentes no original a fi m de realçar o efeito desejado, como vergabten (“legado” 
– na verdade um adjetivo, embora fi gure na tradução acima como substantivo).

3.4 O monólogo Brasileiro

Voilà! À sua vista um humilde veterano do vaudeville, trajado com vestes de vítima e 
vilão pelas vicissitudes do destino. Este semblante, não mero verniz de vaidade, é um 
vestígio de  V  populi, agora vazia e esvaecida. Porém, esta valorosa visitação de uma 
vexação passada se encontra vivifi cada e fez um voto de vencer os vermes venais e 
virulentos que se valem do vício e valorizam e violação violenta, depravada e voraz da 
vontade. O único veredicto é a vingança, a vendeta, tida como votiva, não por vaidade, 
pois o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Verdade 
como essa vívida verborragia já se torna assaz verboso. Permita que eu acrescente que 
é uma grande honra para mim conhecê-la e a senhorita pode me chamar de V.

Na dublagem brasileira, o que salta à vista é o maior comprometimento do tradutor 
brasileiro com a tradução dicionarizante das palavras do original, o que resulta em um 
texto mais literal e menos literário do que todos os anteriores.

Quase não se observa recriação ou reescritura signifi cativa do texto a fi m de realçar 
suas qualidades formais: a difi culdade imposta pelos  V parece antes ser um problema do qual o 
tradutor deseja se livrar o mais rápido possível do que um desafi o a ser resolvido à altura.

Mesmo assim, podemos observar as traduções pouco ortodoxas de cast vicariously 
as por “trajado com vestes de”, vanguarding por “se valem”, vouchsafi ng por “valorizam”, 
“not in vain por “não por vaidade” e vichyssoise of verbiage por “vívida verborragia” – 
todas elas índices claros de que o tradutor reconheceu a importância do mecanismo que 
rege o original e tentou reproduzi-lo.

Além do mais, a dublagem sofre com (1) a tradução inadequada de palavras 
bastante simples, como visitation (aqui, “aparição”, “fantasma” – uma tradução óbvia 
dado o contexto) por “visitação” e vexation (“irritação”, “aborrecimento”, “angústia”) por 
“vexação”, (2) o fl agrante descuido com a concordância da “verborragia assaz verboso” 
[sic] e (3) o uso excessivo de palavras de pouco trânsito em nossa língua, como “venal”, 
“virulento” e “votivo” – elementos importantes na produção de um efeito pernóstico-
latinista no original que, no entanto, fi ca perdido na tradução literal para o português.

A soma de todos os fatores elencados acima compromete signifi cativamente o 
desempenho estilístico-literário do monólogo em nossa língua.

4 Uma nova proposta em português

Ciente de que apontar defeitos é sempre mais fácil do que fazer – e também para 
não incorrer na justa crítica de Susan Bassnett quando afi rma que “ao discutir seu trabalho, 
os tradutores evitam analisar seus próprios métodos e concentram-se em expor as falhas de 
outros tradutores17” –, resolvi oferecer uma análise do trecho a fi m de ressaltar aspectos que 

17  BASSNETT, p. 30.
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julgo importantes para então apresentar uma tradução que acredito ter qualidades literárias 
e estilísticas semelhantes àquelas observáveis no monólogo inglês.

Um dos problemas que se apresentou desde o início foi o dos latinismos. Como 
traduzi-los para o português? A tarefa parece impossível, uma vez que nos expressamos 
naturalmente por meio de palavras latinas.

Por outro lado, as aliterações são uma constante no repertório estilístico da língua 
inglesa, enquanto o mesmo não ocorre – ou pelo menos ocorre em grau muito mais 
atenuado – em português.

Assim, pareceu-me que o equilíbrio entre as duas línguas estaria mantido se cada 
uma delas apresentasse um recurso estranho e outro tradicional: enquanto o original se 
caracteriza pelo improvável abuso de latinismos em um contexto aliterativo tão caro à língua 
inglesa, a versão em português poderia apresentar um inusitado excesso de aliterações em 
um contexto latino nativo.

O abuso de latinismos no original também resulta em um discurso que – embora 
possa ser classifi cado de poético e jocoso em vista da pirotecnia de maneirismos que 
apresenta – evidencia um grau nada desprezível de pedantismo.

À medida que o discurso de V torna-se mais infl amado, os vv passam a surgir com 
freqüência cada vez maior, até que, no ponto culminante do monólogo, o personagem revela 
seu propósito em um longo período em que nada menos do que todas as palavras lexicais 
são iniciadas por v: and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding 
vice and vouchsafi ng the violently vicious and voracious violation of volition.

Estas aliterações em v do original são um efeito tão dominante que podem dar a 
impressão de ser tudo o que há para se ouvir. Mas não são.

 Há outros efeitos aliterativos muito interessantes, como por exemplo no trecho 
vicious and voracious violation of volition, que parece brincar com séries inteiras de 
fonemas repetidos: se abstrairmos as vogais, tanto vicious com voracious apresentam 
séries praticamente idênticas de /vʃs/, cuja simetria é perturbada apenas pelo /ɻ/ presente 
em voracious. O par violation/volition apresenta uma simetria perfeita na seqüência de 
consoantes /vlʃsn/.

4.1 Monólogo proposto

Busquei reproduzir os efeitos comentados acima com a seguinte tradução:

Voilà! À primeira vista um veterano do vaudevile, fazendo contra a vontade as vezes 
de vilão e de vítima em virtude das vicissitudes do destino. Este vulto, mais que 
o vazio verniz da vaidade, é um vestígio de vozes vencidas, vanecidas. Mas veja! 
Esta valorosa visão da revolta passada volta à vida! E vem para vencer os vermes 
vis e virulentos que veneram o vício e vibram com a violação voraz e violenta da 
vontade! O veredicto visa a vingança, a vendeta – um voto válido, visto que o valor 
e a verdade hão de um dia vingar a vigilância e a virtude. Vejo que esta vertiginosa 
voragem verbal tende à verborragia, então me permita apenas acrescentar que estou 
muito honrado em conhecê-la e que pode me chamar de V.

A dupla repetição de seqüências de fonemas consonantais observável em violently 
vicious and voracious violation of volition foi aplicada a dois trechos distintos.

O primeiro surge da tradução de by por “em virtude de”, que possibilita o surgimento 
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do trecho “em virtude das vicissitudes”, onde se observa a repetição ordenada não apenas 
da seqüência consonantal /vtdʒ/, mas das sílabas inteiras /vi/, /tu/ e /dʒi/.

O segundo aparece na tradução de vox populi, now vacant, vanished por “vozes 
vencidas, vanecidas”. Aqui, o uso do adjetivo raro “vanecidas” busca não apenas restabelecer 
a simetria fonética perfeita das consoantes /vnsds/, presentes em “vencidas”, mas também 
deixar transparecer o pedantismo do personagem – não mais através de latinismos, mas de 
uma escolha lexical altamente rebuscada.

Esta mesma opção também justifi ca a tradução de vox populi por “vozes” – uma 
aparente simplifi cação que na verdade é uma compensação, uma vez que substitui a referência 
original ao capítulo Vox populi dos quadrinhos por uma referência ao capítulo “A voz”.

Uma estratégia semelhante foi usada na tradução de vichyssoise of verbiage por 
“vertiginosa voragem verbal”, que consegue uma alusão ao capítulo “Vertigem” dos 
quadrinhos em um trecho onde o original não apresenta referência extratextual alguma.

Outro elemento ignorado em todas as traduções acima que parece adquirir grande 
valor estilístico no contexto é o advérbio simply (“simplesmente”) que precede a última parte 
do monólogo. Dado o nível de complexidade das proezas léxico-aliterativas executadas por 
V até esse ponto, parece absolutamente improvável que o personagem possa “apenas” dizer 
alguma coisa, mas é justamente o que acontece: a partir do modalizador os vv desaparecem 
– o que reveste o trecho de um caráter irônico.

É fácil perceber que, a fi m de recriar as aliterações em português, lancei mão de 
várias outras traduções bastante livres, tais como vicariously por “contra a vontade”, 
visage por “vulto”, mere por “vazio”, however por “mas veja”, visitation por “visão”, 
stands vivifi ed por “volta à vida”, has vowed por “vem”, vanguarding por “veneram”, 
vouchsafi ng por “vibram”, is por “visa”, not in vain por “válido”, for por “visto que” e 
verily por “vejo que”.

O monólogo fi nal proposto – tal como já ocorria na dublagem brasileira do fi lme, 
embora obtenha o efeito com palavras distintas – faz alusão a um número importante de 
capítulos da revista em quadrinhos:

Voilà! À primeira vista um veterano do vaudevile, fazendo contra a vontade as 
vezes de vilão e de vítima em virtude das vicissitudes da vida. Este vulto, mais 
que o vazio verniz da vaidade, é um vestígio de vozes vencidas, vanecidas. 
Mas, veja!, esta valorosa visão da revolta passada volta à vida! E vem para 
vencer os vermes vis e virulentos que veneram o vício e vibram com a violação 
voraz e violenta da vontade! O veredicto visa a vingança, a vendeta – um voto 
válido, visto que o valor e a verdade hão de um dia vingar a vigilância e a 
virtude. Vejo que esta vertiginosa voragem verbal tende à verborragia, então 
me permita apenas acrescentar que estou muito honrado em conhecê-la e que 
pode me chamar de V.

Capítulos: 

Vaudevile (“vaudevile”), O vilão (“vilão”), Vítimas (“vítima”), Vicissitude 
(“vicissitudes”), Vestígios (“vestígio”), A voz (“vozes”), Vermes (“vermes”), 
Veredicto (“veredicto”), Vingança (“vingança”), Valores (“valor”), Virtude 
(“virtude”), Vertigem (“vertiginosa”).

Resta saber agora em que medida o efeito aliterativo compara-se ao do original.
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5 Uma análise estatístico-quantitativa

A fi m de conferir maior objetividade à discussão sobre a quantidade de vv desejáveis 
em qualquer tradução que pretenda reproduzir as características formais e funcionais 
do original, apresento abaixo uma análise estatística que leva em conta o número total 
de palavras, bem como o número e a  porcentagem de palavras (1) que começam por v, 
(2) que contêm v em posição intermediária e (3) que não contêm v, em todos os textos 
discutidos até aqui.

Monólogo v no início v no meio sem v

Original (127 p.) 48 (38%) 1 (1%) 78 (61%)
Húngaro (83 p.) 44 (53%) 7 (8%) 32 (39%)
Francês (161 p.) 60 (37%) 3 (2%) 98 (61%)
Alemão (131 p.)18 38 (29%) 0 (0%) 93 (71%)
Brasileiro (115 p.) 36 (31%) 0 (0%) 79 (69%)
Proposto (129 p.) 53 (41%) 1 (1%) 75 (58%)

Tabela 1. Quantidade de vv por monólogo e por posição

Podemos observar que, enquanto o monólogo original apresenta uma incidência 
total de 39% de palavras com v (sendo que 38% do total aparece em posição inicial), o 
monólogo húngaro excede – e muito – este índice: dentre todas as palavras empregadas, 
61% contêm a letra v, sendo 53% em posição inicial.

A tradução francesa mantém-se muito próxima das proporções do original, com 
uma variação mínima de 1% a menos de palavras com v em posição inicial e 1% a mais 
de palavras com v em posição intermediária.

O monólogo alemão, em vista das particularidades ortográfi co-fonológicas da 
língua, permite a elaboração de duas estatísticas: uma que contabilize apenas a ocorrência 
da letra v e outra que leve em conta as diferentes possibilidades de combinação gráfi ca e 
sonora entre v e w e /v/ e /f/. No primeiro caso, verifi ca-se a presença de apenas 29% de 
palavras começadas em v. No segundo, o total de palavras que contém seja /v/, seja /f/ em 
qualquer posição é de 41%, mas apesar da alta porcentagem o efeito fi ca prejudicado pelo 
emprego de muitas palavras com w por um personagem que se chama V, o que em última 
análise não faz sentido.

Em português, a dublagem do fi lme traz apenas 31% de palavras com v – apenas 
2% a mais do que a contagem menos favorável da tradução alemã, por sua vez repleta de 
difi culdades muito maiores.

O monólogo que proponho tem uma incidência aliterativa levemente mais alta do 
que o original – um total de 42% de palavras com v, sendo 41% em posição fi nal e 1% 
em posição intermediária.

Embora este tipo de análise não possa ser usado como critério único para a avaliação 
de tradução alguma, parece-me que pode ser útil para a medição precisa do grau em que 
um dado efeito se apresenta no original e, por conseqüência, para a verifi cação do grau 
em que é interessante mantê-lo na tradução.

18 Em vista das particularidades ortográfi co-fonológicas do alemão, também é possível estabelecer uma contagem le-
vando em conta cinco categorias diferentes em vez de três: a de palavras com /v/ no início (19-15%), com /f/ no início 
(27-21%), com /v/ no meio (3-2%), com /f/ no meio (4-3%) e por último a de palavras sem /v/ nem /f/ (78-59%).
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Considerações fi nais

É curioso notar como, nos exemplos mencionados acima, muitas das liberdades tomadas 
de maneira sensata por diferentes tradutores não parecem prejudicar de maneira alguma o 
texto traduzido, mas antes conferir-lhe um vigor literário e estilístico análogo ao do original. 
Se por um um lado essas decisões tradutórias exigem do tradutor sensibilidade à obra artística, 
por outro lado é inegável que o estudo de diferentes teorias da tradução, aliado à prática e à 
refl exão crítica constante, fornece a tradutores de todos os níveis ferramentas poderosas para 
se libertar da falsa dicotomia forma vs. conteúdo para então se concentrar na característica 
primordial do texto literário: o emprego criativo da forma a favor do conteúdo.

Na tradução dos textos criativos, portanto, talvez não seja demais relembrar um 
outro mote aliterativo de V – FREEDOM! FOREVER!
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Elementos para uma refl exão sobre tradução a partir da 
teoria benvenisteana da enunciação

Heloisa Monteiro Rosário1

Résumé: Dans le but de contribuer aux études sur la traduction et à 
la réfl exion sur son enseignement, le présent travail aborde la pratique 
traductive et le rôle du traducteur à la lumière de la théorie de l fénonciation 
de Benveniste (Benveniste, 1966, 1974). Après une présentation de la notion 
de compétence en traduction (Hurtado Albir, 2001, 2005), nous proposons 
de situer la discussion dans le champ énonciatif en vue d fanalyser la lecture 
spécifi que réalisée par le traducteur au cours de son travail. Enfi n, nous 
mettons l’accent sur les notions benvenistiennes de sémiotique, sémantique, 
appareil et cadre formel de réalisation de l fénonciation en lien avec la 
traduction, de manière à défi nir le cadre formel énonciatif de réalisation du 
texte traduit et, conséquemment, penser l fénonciation traductive.
Mots-clés: Traduction, Énonciation, mode sémiotique/mode 
sémantique, appareil et cadre formel de réalisation de l’énonciation, 
énonciation traductive

Resumo: Buscando contribuir não apenas para os estudos de tradução, mas 
também para uma refl exão sobre seu ensino, este trabalho refl ete sobre a prática 
tradutória e o papel do tradutor considerados a partir da teoria benvenistiana 
da enunciação (Benveniste, 1966, 1974). Para tanto, apresentamos a noção 
de competência tradutória (Hurtado Albir, 2001, 2005) e, deslocando a 
discussão para o campo enunciativo, problematizamos a leitura específi ca 
realizada pelo tradutor em seu trabalho. Por fi m, relacionando-as com a 
tradução, apresentamos as noções de semiótico, semântico, aparelho e 
quadro formal de realização da enunciação de Benveniste, propondo que se 
defi na em que consiste o quadro formal enunciativo de realização do texto 
traduzido a fi m de se pensar a enunciação tradutória.
Palavras-chave: Tradução, Enunciação, modo semiótico/modo 
semântico, aparelho e quadro formal de realização da enunciação, 
enunciação tradutória

1 Professora de língua francesa e tradução do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).
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Traduzir um texto não é traduzir a língua, mas

traduzir um texto em sua própria língua.
Henri Meschonnic

1 O ponto de vista criando o objeto

Traduzir o signo em vez de traduzir o poema é desescrever.
Fica, portanto, claro que escrever supõe repensar toda a teoria da linguagem. E que 
traduzir é a prática que, mais do que qualquer outra, coloca-a em jogo.
A conclusão disso é que o que está em jogo no traduzir é transformar toda a teoria da 
linguagem. Sim, uma verdadeira revolução cultural. (2007, p. 82, tradução nossa.)

Partindo dessa passagem de Henri Meschonnic sobre o traduzir, o presente trabalho 
busca contribuir para os estudos de tradução, de um lado, e para uma refl exão sobre o 
ensino da tradução, de outro, propondo uma discussão sobre a prática tradutória e o papel 
do tradutor considerados desde um ponto de vista enunciativo: o da teoria benvenistiana 
da enunciação (cf. Benveniste, 1966, 1974).

Em Émile Benveniste, l’invention du discours, Gérard Dessons afi rma que: “Entre 
as aberturas que a teoria de Benveniste pôde suscitar, a mais interessante, pelo alcance 
de suas investigações, é certamente a teoria do ritmo elaborada por Henri Meschonnic” 
(2006, p. 179, tradução nossa). 

Tradutor e teórico da tradução, Meschonnic busca a enunciação para pensar a 
tradução. O autor baseia-se fundamentalmente na refl exão de Benveniste sobre a noção de 
ritmo – desenvolvida no texto “La notion de ‘rythme’ dans son expression linguistique” 
(1951), publicado em Problèmes de linguistique générale, 1, em 19662 – e nos conceitos de 
semiótico e semântico por ele apresentados. Benveniste defi ne o ritmo como “um verdadeiro 
interpretante antropológico” (Dessons, 2006, p. 182, tradução nossa), considerando-o a partir 
do nível semântico da língua. E é justamente através do nível semântico da teoria da linguagem 
proposta por Benveniste que Meschonnic relaciona a linguística da enunciação e o trabalho 
de historicização da noção de ritmo (Dessons, op. cit., p. 183), defendendo que toda tradução 
é uma “re-enunciação específi ca de um sujeito histórico” (1973, p. 305, tradução nossa).3 

Daí por que, para o autor, “traduzir o signo em vez de traduzir o poema é 
desescrever”. Ao traduzir, portanto, o tradutor não trabalha com a língua – “o signo” (o 
conjunto dos signos) –, mas com a língua em uso – “o poema” –, marcando-se em seu 
dizer, re-enunciando, em sua própria língua, o semantismo do original.

Escolhemos, desse modo, a teoria benvenistiana da enunciação como nosso ponto 
de vista pelo fato de “prever na língua o lugar da irrepetibilidade dela mesma”, pois “a 
enunciação é sempre única e irrepetível, porque a cada vez que a língua é enunciada tem-se 
condições de tempo (agora), espaço (aqui) e pessoa (eu/tu) singulares” (Flores & Teixeira, 
2005, p. 100), o que nos permite pensar o objeto tradução relacionando língua, sentido e 
contexto – aqui entendido como a situação discursiva na qual se podem identifi car marcas 
de tempo, espaço e pessoa. Com isso, propomos um olhar enunciativo sobre a prática 
tradutória e o papel do tradutor.

2 Referimos aqui os títulos e as datas originais das publicações de Benveniste; no entanto, as citações seguem 
as traduções brasileiras.
3  Meschonnic retoma os conceitos de semiótico e semântico em Critique du rythme: Anthropologie historique 
du langage (1982), obra na qual formula sua teoria do ritmo.
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Iniciamos nosso texto discutindo a noção de competência tradutória tal como 

é apresentada por Amparo Hurtado Albir, também teórica da tradução. Em seguida, 
deslocamos a discussão para o campo enunciativo, problematizando a leitura específi ca 
realizada pelo tradutor em seu trabalho. E, por fi m, apresentamos as noções de semiótico, 
semântico, aparelho e quadro formal de realização da enunciação de Benveniste; noções 
que fundamentam o que é, também para nós, o traduzir.

1.1 Entrelaçando um pouco mais os dois campos
Buscamos, incialmente, no campo dos estudos de tradução, algumas noções 

apresentadas por Hurtado Albir (2001, 2005) para refl etirmos sobre a prática tradutória e 
o papel do tradutor.

A autora defi ne a tradução como “um processo interpretativo e comunicativo que 
consiste na reformulação de um texto com os meios de outra língua e que se desenvolve 
em um contexto social e com uma fi nalidade determinada” (2001, p. 41, tradução nossa), 
sendo, desse modo, ao mesmo tempo, um ato de comunicação, uma operação textual e 
uma atividade cognitiva.

Hurtado Albir também salienta que a tradução não se situa no plano da língua e que 
não traduzimos unidades isoladas, descontextualizadas, mas sim textos4; não se podendo 
esquecer, por outro lado, que se trata da atividade de um sujeito – o tradutor – que necessita 
de uma competência especializada – a competência tradutória – e que este, ao traduzir, 
efetua um complexo processo mental que consiste em compreender o sentido para, depois, 
reformulá-lo com os meios da outra língua, levando sempre em conta as necessidades do 
destinatário e a fi nalidade da tradução (Op. cit., p. 41).

A competência tradutória, tal como é defi nida pela autora, difere da competência 
bilíngue (2005, p. 27), ou seja, para ser tradutor, não basta ser profi ciente em diferentes 
idiomas, uma vez que “a competência tradutória é um conhecimento especializado, 
integrado por um conjunto de conhecimentos e habilidades, que singulariza o tradutor e o 
diferencia de outros falantes bilíngues não tradutores” (Op. cit., p. 19). A teórica igualmente 
acrescenta que, por ser um conhecimento especializado, a competência tradutória não é 
inata, sendo adquirida por meio da aprendizagem5.

Hurtado Albir mostra ainda que o modo de traduzir muda ao longo da história: “a 
época em que se faz a tradução e o meio sociocultural de chegada condicionam as escolhas 
do tradutor, o tipo de relação que este estabelece com o texto original e as soluções adotadas” 
(2001, p. 210-211, tradução nossa)6. Além do contexto sócio-histórico, segundo a autora, 
a equivalência tradutória também depende de condicionamentos textuais, da fi nalidade e 
da modalidade da tradução.

Com isso, percebemos que – mesmo no campo dos estudos de tradução, a partir 
de teóricos como Hurtado Albir por exemplo – podemos dizer que o sujeito (o tradutor), 

4 Trata-se, portanto, segundo a autora, de uma operação entre textos e não entre línguas. O que pode ser ex-
plicado através das noções benvenistianas de semiótico e semântico; noções que apresentamos no item 2.1 do 
presente trabalho.
5 Daí a importância de se discutir e de se buscar uma formação consistente para o profi ssional da tradução (o que 
passa, inclusive, por uma qualifi cação dos currículos de Bacharelado em Letras). Nesse sentido, torna-se cen-
tral, por exemplo, a compreensão não apenas do que é, mas também do funcionamento do que denominamos, 
na conclusão deste trabalho, enunciação tradutória.
6 Recuperamos, neste ponto, Meschonnic para quem toda tradução é uma “re-enunciação específi ca de um 
sujeito histórico” (1973, p. 305, tradução nossa). E também Benveniste, visto que temos aqui um euem um 
aqui-agoradeterminados.
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através de suas escolhas, da relação estabelecida com o original e das soluções adotadas, 
singulariza-se, marcando-se em seu texto.

Deslocando a discussão para o campo enunciativo, constatamos que – desse ponto 
de vista – a tradução é um tema pouco ou quase nada explorado, o que se comprova, por 
exemplo, na obra Introdução à lingüística da enunciação, de Flores & Teixeira (2005), que 
apresenta, em linhas gerais, as relações entre a linguística da enunciação e outras áreas do 
conhecimento – tais como: literatura, fi losofi a, psicanálise, análise de discurso, patologia 
da linguagem, descrição linguística, linguagem e trabalho, texto –, sem mencionar qualquer 
relação com os estudos de tradução.

No entanto, uma articulação entre esses dois campos é possível e muito mais do 
que bem-vinda. É o que traz, aliás, Paula Nunes em seu estudo “Do bilíngüe ao tradutor, 
do enunciado à enunciação: notas sobre uma perspectiva enunciativa do tradutor e da 
tradução” (2009).

Nele a autora examina a noção de competência tradutória de Hurtado Albir para 
problematizar a leitura específi ca realizada pelo tradutor em seu trabalho, propondo que 

o que ocorre (ou deveria ocorrer) na tradução é justamente uma “desautomatização” 
da leitura [...]. Isso porque se o processo tradutório implica competências e tomadas 
de decisão por parte do tradutor [...], esse processo difi cilmente pode ser automático, 
uma vez que cada texto exige decisões diferentes, que só podem ser tomadas a partir 
da leitura do tradutor. (Op. cit., p. 3)

Nunes, desse modo, estabelece a distinção entre “ler o enunciado” e “ler a enunciação” 
de um texto a ser traduzido, defendendo que desautomatizar a leitura signifi ca “ir além da 
materialidade do texto, suspeitar da transparência do enunciado, passando a interrogar-lhe 
como produto de uma enunciação, resultado, portanto, de uma articulação particular de 
forma e sentido, produzida pelo autor do original” (Op. cit., p. 5). Acrescentando ainda que, 
através dessa “leitura da enunciação” (isto é, da desautomatização de sua leitura do original), 
o sujeito tradutor produz uma nova enunciação – que é a tradução –, a autora salienta que 
se trata de um “uso subjetivo, particular e instanciado da linguagem”, referindo-se sempre 
a um eu inscrito em um determinado aqui-agora (Op. cit., p. 5).

A partir dessas considerações – e com o objetivo de continuar a discussão –, 
trazemos, a seguir, algumas noções da teoria benvenistiana da enunciação.  

1.2 O referencial teórico benvenistiano
Nosso ponto de vista neste trabalho é, assim, o da linguística da enunciação, através 

de uma refl exão fundamentada sobretudo nas noções de semiótico, semântico, aparelho e 
quadro formal de realização da enunciação apresentadas por Benveniste. Vamos a elas!

2 Sobre as noções de semiótico e semântico

Benveniste formula os conceitos de semiótico e semântico nos textos “La forme 
et le sens dans le langage” (1966) e “Sémiologie de la langue” (1969), ambos publicados 
em Problèmes de linguistique générale, 2, em 1974. No entanto, no texto “Les niveaux de 
l’analyse linguistique” (1962), publicado em Problèmes de linguistique générale, 1, em 
1966, o autor já identifi ca dois diferentes níveis de análise – o da língua como sistema de 
signos e o da língua como instrumento de comunicação (1995, p. 139).
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Diz Benveniste em “La forme et le sens dans le langage” (1966):

O sentido a transmitir, ou se se quiser, a mensagem é defi nida, delimitada, organizada 
por meio das palavras; e o sentido das palavras, por seu turno, se determina em 
relação ao contexto de situação. Ora, as palavras, instrumentos da expressão 
semântica, são materialmente os signos do repertório semiótico. Mas estes signos, 
em si mesmos conceptuais, genéricos, não circunstanciais, devem ser utilizados 
como “palavras” para noções sempre particulares, específi cas, circunstanciais, nas 
acepções contingentes do discurso. Isto explica porque os signos menos delimitados 
no interior do repertório semiótico da língua, como “ser”, “fazer”, “coisa”, “isto” 
tenham como palavras a mais alta freqüência de emprego. De mais, a conversão do 
pensamento em discurso se assujeita à estrutura formal do idioma considerado, isto 
é, à organização tipológica que, segundo a língua, faz predominar tanto o gramatical 
quanto o lexical. No entanto, falando grosseiramente, o fato de que se pode “dizer 
a mesma coisa” numa como noutra categoria de idiomas é a prova, por sua vez, da 
independência relativa do pensamento e ao mesmo tempo de sua modelagem estreita 
na estrutura lingüística.

 A refl exão sobre este fato notável parece clarear a articulação teórica que nós nos 
esforçamos por estabelecer. Pode-se transpor o semantismo de uma língua para o de 
uma outra,“salva veritate”; é a possibilidade da tradução; mas não se pode transpor 
o semioticismo de uma língua para o de uma outra; é a impossibilidade da tradução. 
Atinge-se aqui a diferença entre o semiótico e o semântico. (1989, p. 232-233)

Para o autor, a signifi cação do sistema que é a língua articula-se então em duas 
dimensões: a do modo semiótico e a do modo semântico (Op. cit., p. 64-66). 

O modo semiótico corresponde ao modo de signifi cação próprio ao signo linguístico, 
defi nindo-se por uma relação de paradigma (Benveniste, op. cit., p. 230); ou seja, um 
signo de um determinado sistema defi ne-se negativa e opositivamente em relação aos 
demais signos do mesmo sistema. Trata-se de um modo de signifi cação que “se estabelece 
intrassistema, mediante distinção” (Flores et al., 2009, p. 206), sem qualquer relação com 
a exterioridade – o sujeito e o mundo. A referência aqui é interna ao sistema de signos.

Por outro lado, o modo semântico corresponde ao modo de signifi cação próprio 
à palavra – o signo em uso pelo locutor –, defi nindo-se por uma relação de sintagma 
(Benveniste, 1989, p. 230); ou seja, o sentido de uma palavra defi ne-se em relação ao 
seu emprego na frase, à organização sintática dos “elementos do enunciado destinado 
a transmitir um sentido dado, numa circunstância dada” (Op. cit., p. 230). Trata-se de 
um modo de signifi cação do “sistema linguístico que resulta da inserção do sujeito na 
língua” (Flores et al., 2009, p. 205), visto que o sentido da palavra depende do contexto 
de situação, da situação discursiva na qual se pode identifi car a inscrição do sujeito na 
língua através de marcas de tempo, espaço e pessoa. A referência continua, portanto, sendo 
interna, mas agora é interna ao próprio ato de enunciação, pois é “na e pela enunciação 
que o ‘mundo’ passa a existir” (Flores & Mello, 2009, p. 201). Mais uma vez, então, 
não há qualquer relação com a exterioridade.

A partir disso, Benveniste afi rma que não se pode traduzir o semioticismo de uma 
língua para o de uma outra, uma vez que o sentido de um signo dá-se intrassistema, sendo 
um sistema linguístico completamente independente de outro sistema; enquanto a priori 
se pode traduzir o semantismo de uma língua para o de uma outra, uma vez que o que se 
traduz é o sentido de um determinado enunciado produzido por um eu em um dado aqui-
agora. Eis por que, segundo Benveniste, “o semiótico (o signo) deve ser RECONHECIDO; 
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o semântico (o discurso) deve ser COMPREENDIDO” (1989, p. 66)7.

Desse modo, em “La forme et le sens dans le langage”, Benveniste diferencia os 
modos semiótico e semântico da língua e os relaciona com a tradução. Sendo, aliás, cabe 
ressaltar, a única vez em que o autor fala sobre tradução em seus textos.

2.1 Sobre o aparelho e o quadro formal de realização da enunciação
Em “L´appareil formel de l´énonciation” (1970), publicado em Problèmes de 

linguistique générale, 2, em 1974, Benveniste trata das noções de aparelho e quadro formal 
de realização da enunciação.

Neste texto, o autor retoma o conceito de enunciação – “este colocar em funcionamento 
a língua por um ato individual de utilização” (1989, p. 82) –, salientando que “é preciso ter 
cuidado com a condição específi ca da enunciação: é o ato mesmo de produzir um enunciado, e 
não o texto do enunciado, que é nosso objeto” (Op. cit., p. 82). Desse modo, para se estudar a 
enunciação, toma-se como objeto de estudo o enunciado ou, mais especifi camente, a inscrição 
do sujeito na língua através de marcas de tempo, espaço e pessoa.

Por isso, segundo Benveniste, é preciso diferenciar o emprego das formas do 
emprego da língua. E, para tanto, propõe-se a “defi nir a enunciação no quadro formal de 
sua realização”8, esboçando “no interior da língua, os caracteres formais da enunciação a 
partir da manifestação individual que ela atualiza” (Op. cit., p. 83). O locutor, ao apropriar-
se da língua – isto é, dos recursos linguísticos disponíveis no sistema –, apropria-se 
então de um aparelho formal através do qual “enuncia sua posição de locutor por meio 
de índices específi cos, de um lado, e por meio de procedimentos acessórios, de outro” 
(Benveniste, op. cit., p. 84).

Nesse processo de apropriação da língua, o locutor (o eu): 

Instaura imediatamente um outro que, em sua alocução, será o alocutário (o tu). O alocutário, a) 
por sua vez, quando toma a palavra, também toma o lugar de locutor, havendo assim 
uma relação de reversibilidade entre o eu e o tu. Para Benveniste, portanto, a língua em 
funcionamento existe apenas na perspectiva do eu em relação ao tu que o constitui. Logo, 
“é porque existe intersubjetividade [o tu] que se pode pensar em subjetividade [no eu]” 
(Flores & Mello, 2009, p. 200). Tem-se aqui o que o autor denomina o “quadro fi gurativo da 
enunciação”, formado por duas fi guras igualmente necessárias e reversíveis – uma origem 
e outra fi m da enunciação – que instauram a estrutura do diálogo (1989, p. 87).
Instaura-se em sua fala e sua presença “faz com que cada instância de discurso constitua b) 
um centro de referência interno” (Benveniste, op. cit., p. 84) a partir do qual se estabelece 
o sentido do seu dizer.

Os índices específi cos apontados por Benveniste são os índices de pessoa (a relação 
eu-tu) e os índices de ostensão – ou seja, os indicadores de subjetividade como pronomes, 
advérbios, adjetivos. Esses indicadores, mobilizados pelo locutor para marcar sua presença 
no discurso, signifi cam em relação ao aqui-agora do locutor; daí a irrepetibilidade da 
enunciação, visto que as categorias de tempo, espaço e pessoa são – a cada instância de 
discurso – únicas, não podendo ser perenizadas no uso da língua. Eis por que “o ‘eu’, o 

7 Lembramos que, a esse respeito, Hurtado Albir afi rma que – em seu trabalho de tradução – o tradutor realiza 
um complexo processo mental que consiste primeiro em compreender o sentido para, depois, reformulá-lo (re-
enunciá-lo, do ponto de vista enunciativo) com os meios da outra língua (rever item 1. deste texto).
8 Neste artigo, o autor também afi rma que o processo enunciativo pode ser estudado sob, pelo menos, dois 
outros aspectos principais – o da realização vocal da língua e o da semantização da língua –, além do que se 
refere ao quadro formal de sua realização.
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‘aquele’, o ‘amanhã’ da descrição gramatical não são senão os ‘nomes’ metalingüísticos 
de eu, aquele, amanhã produzidos na enunciação” (Benveniste, op. cit., p. 86).

Já os procedimentos acessórios referidos pelo autor envolvem um “aparelho de 
funções”, assim “além das formas que comanda [o aparelho formal], a enunciação fornece 
as condições necessárias às grandes funções sintáticas” (Op. cit., p. 86), tais como:

a interrogação – uma enunciação que suscita uma resposta; a) 
a intimação – uma enunciação que implica uma reação do outro;b) 
a asserção – uma enunciação que comunica uma certeza; c) 
a modalização e a fraseologia – formas de uma enunciação que mostram as atitudes do d) 
enunciador em relação ao que enuncia;
a comunhão fática – uma enunciação que estabelece uma interação com o outro, cumprindo e) 
uma função social na qual “os laços de união [entre locutor e alocutário] são criados pela 
mera troca de palavras” (Benveniste, op. cit., p. 89).

A noção de temporalidade, por sua vez, também é retomada neste texto por 
Benveniste. Tratada em diversos outros artigos publicados em Problèmes de 
linguistique générale, 1, em 1966, o autor reitera aqui que “ela é produzida, na 
verdade, na e pela enunciação”, que “o homem não dispõe de nenhum outro meio 
de viver o ‘agora’ e de torná-lo atual senão realizando-o pela inserção do discurso 
no mundo” (Op. cit., p. 85). 

Desse modo, assim como pronomes, advérbios e adjetivos, as formas temporais 
igualmente defi nem-se em relação ao eu – o centro de referência da enunciação –, o tempo 
presente sendo então o presente de quem fala a cada nova instância de discurso.

Benveniste, por fi m, encerra seu texto dizendo que seria preciso distinguir a 
“enunciação falada” da “enunciação escrita”. Para o autor, a enunciação escrita situa-se 
em dois planos, uma vez que “o que escreve se enuncia ao escrever e, no interior de sua 
escrita, ele faz os indivíduos enunciarem” (Op. cit., p. 90). 

O autor refere-se aqui à construção da narrativa e mostra que, através do quadro 
formal por ele esboçado, abrem-se amplas possibilidades de análise de formas complexas 
do discurso.

Deslocando um pouco essas considerações de Benveniste, acreditamos que temos 
também na tradução – igualmente uma “enunciação escrita” – uma forma complexa do 
discurso, visto que, de um lado, no original, temos as marcas do sujeito autor do texto e, 
de outro, em sua tradução, temos, do mesmo modo, a inscrição do sujeito tradutor que, 
ao traduzir, marca-se em seu dizer, re-enunciando, em sua própria língua, o semantismo 
do original. Acreditamos que as marcas que constituem o original não são simplesmente 
apagadas na tradução, mas se somam, de algum modo, às deixadas pelo sujeito tradutor 
do texto. Sujeito autor e sujeito tradutor encontram-se, portanto, na tradução.

Assim, para nós, temos aqui – também, mas não exatamente da mesma forma 
aventada por Benveniste em relação à narrativa – dois planos distintos que devem ser 
considerados quando se pensa a tradução. É o que propomos a seguir.

CONCLUINDO

Relacionando língua, sentido e contexto – aqui entendido como a situação discursiva 
na qual se podem identifi car marcas de tempo (agora), espaço (aqui) e pessoa (eu/tu) 
singulares –, defendemos, no presente trabalho, um olhar enunciativo sobre a tradução.
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Para tanto, do campo dos estudos de tradução, mobilizamos a noção de  competência 

tradutória (Hurtado Albir, 2001, 2005) e, a partir dela, deslocando a discussão para o campo 
enunciativo, problematizamos a leitura específi ca realizada pelo tradutor em seu trabalho, 
através da noção de desautomatização da leitura (Nunes, 2009).

Por sua vez, as categorias do campo enunciativo com as quais trabalhamos são as 
noções de modo semiótico e modo semântico tal como foram apresentadas por Benveniste, 
nos textos “Les niveaux de l’analyse linguistique” (1962) (PLG1), “La forme et le sens 
dans le langage” (1966) e “Sémiologie de la langue” (1969) (PLG2). Além das noções de 
aparelho e quadro formal de realização da enunciação apresentadas por Benveniste no 
texto “L´appareil formel de l´énonciation” (1970).

Articulando essas noções com nosso objeto que é a tradução, propomos que se defi na 
em que consiste o quadro formal enunciativo de realização do texto traduzido a fi m de se 
pensar a enunciação tradutória – uma forma complexa do discurso na qual se articulam dois 
planos distintos: o do sujeito autor e o do sujeito tradutor, ambos (o primeiro enunciando 
em uma língua e o segundo re-enunciando em sua própria língua o semantismo do original) 
deixando-se entrever através de marcas de tempo, espaço e pessoa em seus textos.

Nesse sentido, sustentamos que é preciso estabelecer – a exemplo do que faz 
Benveniste em “L´appareil formel de l´énonciation” (1970) – um aparelho formal de 
realização da tradução, especifi cando qual é o quadro fi gurativo da enunciação tradutória, 
qual é seu quadro formal e seu aparelho de funções. Ou seja, é preciso identifi car as 
fi guras envolvidas na enunciação tradutória e quais são as formas (os recursos linguísticos 
disponíveis no sistema)9 e as funções (os recursos sintáticos) das quais o sujeito tradutor 
se apropria em sua “enunciação escrita” específi ca que é uma tradução.

Desse modo, examinando – à luz da teoria benvenistiana da enunciação – a prática 
tradutória e o papel do tradutor, pretendemos contribuir tanto para os estudos de tradução 
quanto para uma refl exão sobre seu ensino. Este é o estudo que atualmente desenvolvemos, 
no Instituto de Letras da UFRGS, através de nosso trabalho de pesquisa.
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dos pronomes, adjetivos, verbos, advérbios, discurso relatado, implicitação e pressuposição.
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Tradução e língua: visão de mundos, mundos de visões

 Francisca Eugênia dos Santos1

 Ana Laura dos Santos Marques2

Resumen: Este artículo pretende refl exionar acerca de los diferentes aspectos 
lingüísticos y socio-culturales que la práctica de la traducción abarca, la 
adquisición de la lengua extranjera y la identidad del traductor. Consideramos 
que aún persiste una mentalidad tradicionalmente formada en el interior de 
las carreras universitarias que proponen caminos unidisciplinarios. Esta 
práctica nos lleva a depararnos con difi cultades metodológicas y didácticas 
en el momento de caracterizar situaciones comunicacionales complejas. 
Construir una identidad, una representatividad social del sujeto traductor a 
través de la lengua es la condición de siglos de estudios de la traducción.
Palavras-chave: Tradução, língua estrangeira, identidade, representação social

Resumo: Este artigo pretende refl etir sobre os diferentes aspectos lingüísticos 
e sócio-culturais que abrange a prática da tradução, a aquisição da língua 
estrangeira e a identidade do tradutor. Consideramos que ainda persiste uma 
mentalidade tradicionalmente formada no interior dos cursos universitários 
que propõem caminhos unidisciplinares. Esta prática nos leva a deparar-
nos com difi culdades metodologias e didáticas no momento de caracterizar 
situações comunicacionais complexas. Construir uma identidade, uma 
representatividade social do sujeito-tradutor através da língua, é a contradição 
desses séculos de estudo da tradução. 
Palabras-clave: traducción, lengua extranjera, identidad, representación social

“A linguagem é um sistema de signos móveis e que, até certo 
ponto, podem ser trocados: uma palavra pode ser substituída 
por outra e cada frase pode ser dita (traduzida) por outra. 
Parodiando a Peirce poderia dizer que o signifi cado de uma 
palavra é sempre outra palavra.”

Octavio Paz – Literatura e literalidade

1  Departamento de Lingüística e Literatura, Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile 
2  Departamento de Lingüística e Literatura, Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile
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Introdução: a prática da tradução

É indiscutível que a tradução é uma atividade complexa como a própria realidade da 
língua. Indiscutível também é a forma como se posiciona dentro das áreas do conhecimento: 
uma prática dentro de outras práticas. 

Octávio Paz, assim como outros ensaístas e poetas dentro da nossa literatura, 
dedicaram-se à prática da tradução. Ou melhor, eram cotados pelas editoras, como o caso de 
Borges, por exemplo, para realizar a “perfeita” tradução de grandes clássicos da literatura 
e da poesia universal. Nós nos perguntamos quais eram as características que possuíam 
esses grandes escritores e poetas que mereciam este galardão “escolhido” para um trabalho 
complexo. Não é difícil que a nossa resposta recorra ao conhecimento cultural e à sensibilidade 
do escritor. O escritor é aquele capaz de representar em sua época os problemas e simbolismos 
do seu povo transmitindo através da sua narrativa, o discurso do seu cotidiano. Seriam essas 
as qualidades válidas no trabalho do tradutor? Sem dúvida são características e atributos que 
deveriam ter um tradutor na sua essência profi ssional, características estas que podemos aludir 
a situações profi ssionais as quais “ele/tradutor” como sujeito pertencente a um momento 
histórico deveria ter para dialogar com um determinado texto. 

O texto é a realidade empírica do tradutor no seu intuito por encontrar as equivalências 
linguísticas da língua meta. Dessa forma, seu trabalho se estende por diferentes âmbitos 
do conhecimento e podemos declará-lo como um sujeito “muldimensional”. Quando 
falamos de equivalências linguísticas, encontramo-nos com a etimologia de uma palavra – 
equivalência - que representa “valores iguais”. Discute-se, há muito, o que é a equivalência 
dentro da tradução, uma vez que encontrar valores equivalentes em línguas diferentes 
possibilitaria o que os teóricos assumem como “a impossibilidade da tradução”. 

Dentro dos estudos lingüísticos e tradutológicos é importante mencionar que 
uma das primeiras relações que deveria fazer o tradutor com o seu mundo real seria 
entendê-lo como um mundo de palavras, de expressões idiomáticas, de signos e de 
signifi cados. Certamente, este é o principio da linguística que conforma um objeto tão 
complexo quanto o objeto da tradução.  

Refl etindo sobre o objeto da linguística, na luta diária por determinar nos sujeitos o 
caráter da língua e encontrar os fenômenos externos que infl uenciam na criação e formação 
de novas expressões, delimita-se a língua. Essa língua, desde os anos 1960, é a fonte dos 
pesquisadores que intervém em realidades culturais específi cas. Esta língua varia e cria, 
materializando mundos a partir da palavra. 

Se compreendermos a língua como produto do pensamento humano, criado por 
sujeitos sociais, recorremos a muitos dos estudos das ciências humanas, mas particularmente 
à linguística. Nesse momento, dadas as características da nossa refl exão, discutiremos 
a língua e o pensamento a partir da sua união e consequência, como dizia um dos seus 
fundadores: “supõe-se que as idéias são anteriores às palavras, (…) não nos dizem se o 
nome é de natureza vocal ou psíquica, (…) deixam supor que o laço que une um nome a 
uma coisa é uma operação simples” (Saussure 1999: 121). Essa operação simples à qual se 
referia Saussure completa-se na materialidade implícita da língua. Desde os primórdios da 
comunicação, cada cultura produziu os seus próprios símbolos e os seus próprios signos: 
“O signo linguístico une não uma coisa e um nome, mas um conceito e uma imagem 
acústica. Signo linguístico é precisamente uma entidade psíquica de duas faces, composto 
pelo conceito e pela imagem acústica...” Saussure (1999:124). Nesse caso, dependendo da 
entidade psíquica de duas ou mais faces dependerá o conceito criado. 
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A tradução defendida por alguns teóricos como atividade linguística, argumento utilizado 

pela condição fundamental do “saber” uma língua estrangeira, transforma-se em uma dicotomia 
própria da atividade tradutória. Essa realidade dicotômica, a do tradutor, irá se transformar ou 
o levará a manter ou destruir a visão da sua realidade, quando se depare com outra realidade. 
Uma realidade mantida viva na comparação antropológica do sujeito/língua.

1 Tradução e a aprendizagem da língua estrangeira

Como o sujeito social se condiciona a aprender uma língua estrangeira? Para fi ns 
desse artigo, partiremos do princípio de que o aprendiz de uma língua tem como primeira 
meta comunicar-se efi cazmente nessa língua. E antes, está disposto a fazê-lo, ainda que seu 
sucesso não dependa somente dessa autodeterminação. Tendo em mente esses dois fatores, 
o aprendiz certamente buscará um conhecimento da estrutura da língua, um conhecimento 
sócio-cultural dos contextos em que essa língua é e pode ser produzida e um conhecimento 
dos recursos que lhe possibilitem desenvolver-se numa interação nessa língua, mesmo com 
um domínio parcial de suas estruturas (léxico, sintaxe, semântica). Nesse sentido, é válida 
a defi nição de Selinker (1972) relacionada ao domínio parcial de uma língua (muitas vezes, 
mais amplo ou mais restrito e por tempo indefi nido) – a interlíngua - que um aprendiz de 
língua estrangeira vivencia com relação ao seu objeto de estudo. Enquanto desenvolve sua 
interlíngua, tentará traspassar a ela estruturas e contextos, signifi cados e experiências de 
sua língua materna ou de outras línguas previamente conhecidas. Sua língua materna (LM) 
será quase sempre o ponto inicial de aprendizagem de uma nova língua. A ela, recorrerá 
caso necessite desempenhar-se em situações imprevistas e, sendo esta língua fator de apoio, 
delimitará o grau de aceitação que o aprendiz terá da nova língua. 

Ao pensarmos no indivíduo que aprende uma língua estrangeira (LE), detectamos 
duas visões sobre o mesmo processo, dicotômicas: a primeira é aquela na qual o sujeito 
admite-se como estrangeiro, usando uma língua que não é a sua e por isso mesmo 
“autorizado” por instâncias de aprendizagem (escola – instituto - professor) a cometer 
erros, já que não almeja o domínio desse mundo “estrangeiro”. O domínio de sua língua 
materna lhe assegura a possibilidade de desempenhar-se dentro do conhecido e ver o mundo 
a partir dessa possibilidade. Já a segunda é aquela na qual o aprendiz tem como referência 
o falante nativo da língua em aprendizagem, por isso, almeja a excelência, a perfeição, 
sendo que a busca da melhoria de sua aprendizagem é constante. Suas expectativas em 
relação à sua aprendizagem são, portanto, altas. Não se trata de renegar sua língua materna, 
mas fazer da LE um caminho tão seguro quanto a primeira (ou às anteriores). O aprendiz 
entende que se pode expressar tudo por meio da associação de conceito/imagem acústica 
(Saussure, 1999), dessa forma, aceita a LE, com suas regras e valores. 

Por outro lado, ao construir sua realidade nessa dinâmica dicotômica, o sujeito se 
aproxima de certa subalternidade, aceitando os valores e regras da outra língua e da outra 
realidade. Estaremos aqui no mundo da conduta lingüística, este ato em que o sujeito 
se prepara para interagir com o outro.  A conduta lingüística cria as condicionantes e os 
estimulo sociais no processo de aprendizagem da língua. Claire Kramsch (1998:34-37) 
apresenta um exemplo típico de uma aula de língua estrangeira: um aluno pergunta ao 
professor como se diz um verbo em alemão. O professor lhe oferece três alternativas e 
acrescenta: a resposta correta depende do contexto.  Quase sempre, essa resposta frustra 
as expectativas do aluno, que espera que a tradução da sua LM à LE seja exata, precisa e 
única. A autora afi rma que “construir um ato de fala não signifi ca apenas levar em conta 
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fatores gramaticais e léxicos” (Kramsch (1998:37). Essa construção leva em conta decidir 
qual seria a forma adequada - através de uma avaliação que o falante faz de toda a situação 
de comunicação -, além de considerar as expectativas encontradas por parte do falante e 
do ouvinte envolvidos nessa situação (Kramsch, 1998:42). 

É provável que, durante os primeiros estágios de aprendizagem de uma língua, o 
aprendiz se encontre escolhendo o que lhe parece “melhor” em cada situação de comunicação 
sem considerar realmente o que essa escolha requer do falante e de seu interlocutor. O 
estudante aprende que pedir desculpas/cumprimentar em LE corresponde a uma palavra ou 
expressão, mas deve entender também que ambas as situações não correspondem totalmente 
ao uso de uma expressão ou palavra que ele porventura faça em sua língua.  Esse é um dos 
processos que exige uma técnica ou estratégia de aprendizagem desconectada da tradução, 
para que os condicionantes culturais da língua sejam internalizados como únicos. 

Apesar dessa separação necessária entre aprendizagem de língua e tradução, é 
evidente que a tradução dependa da aprendizagem de uma LE: o conhecimento da língua 
alvo é fundamental para que na construção da mensagem de um texto conformem-se o 
conhecimento das estruturas (da LM e da LE) e o conhecimento cultural, num processo 
complexo de compreensão, redação e revisão.

Partindo do princípio de que a tradução não deveria estar em todo o processo de 
aprendizagem da língua, mas que ela depende do domínio das estruturas aprendidas, 
admitimos que seria necessário rever o signifi cado da tradução como ato comunicativo que 
não se norteia apenas por parâmetros gramaticais e discursivos. Reduzi-la a um conjunto 
de técnicas pertencentes de modo exclusivo à linguística não nos parece adequado. 

No âmbito do ato tradutório e da tradução como ciência, podemos ver esse mundo 
recortado pela língua materna e pela língua meta. Duas línguas, duas realidades, duas 
visões de mundo e um produto fi nal: a visão do tradutor. 

Quando a universalidade da cultura, seus padrões estéticos e morais foram considerados 
pelos antropólogos como presentes em todos os grupos humanos, passamos a comparar os 
aspectos lingüísticos, os mitos, a família, expressões artísticas como formas elementares do 
nosso “modo de fazer” as coisas (Lévi-Strauss, 1949). Um “modo de fazer” representativo 
da vida humana e dos sujeitos criadores dessas sociedades.  Por esse motivo, a comunicação 
estabelecida entre estes sujeitos e a ordem das coisas criadas são vistas de diferentes perspectivas 
pelas ciências humanas. Cada qual estudará um objeto diferente desse sujeito criador.

Dessa forma, o objeto da linguística é estudado a partir de duas dimensões: o 
funcional e o formal. Essas duas dimensões se dividem na gramática e na pragmática. 
Consideradas dentro do pensamento daqueles que as defendem, mas muitas vezes difundidas 
de forma errônea, nem sempre são compreendidas dentro da realidade empírica traçada 
pelos estudos da língua. Segundo a apreciação de Wolfgang Klein (1992), essas dimensões 
dependem da classifi cação que tenha cada teórico. Funcionalistas ou estruturalistas e suas 
aplicações e interesses. Esses se adaptam a refi namentos de realidades e a interdependências, 
o que vai conformar o objeto de cada uma dessas correntes teóricas. 

Ao pensar que a tradução depende do conhecimento de duas línguas em sua dimensão 
estrutural e representativa, podemos afi rmar que “o segredo da língua estrangeira depende 
da descoberta do segredo da nossa própria língua” (P. Ricouer, 2005:66). Este mistério a ser 
desvendado se torna um desafi o para o tradutor no contraste das duas línguas. Haverá então 
dentro das áreas do conhecimento uma ciência que trate do estudo de duas línguas?

Muitos pensadores, teóricos, fi lósofos interessaram-se pelo estudo da tradução, 
ou pela análise crítica da tradução como atividade fi losófi ca, antropológica e histórica, 
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o que nos leva a concluir que um tradutor passeia por diferentes lugares dentro desse 
amplo leque de informação. Porém, o seu conhecimento interno e a forma como domina 
língua estrangeira é a resposta à sua identidade linguística. Ou seja, a responsabilidade do 
tradutor depende das características socioculturais e lingüísticas apreendidas no processo 
de aquisição da língua estrangeira. 

Por outro lado pensamos que a aquisição da língua estrangeira é uma etapa crucial 
na formação do tradutor, pois não podemos conceber sua existência sem essa habilidade e 
o conhecimento da outra língua.  Nas aulas de língua, assim como nas aulas de tradução, os 
estudantes veem o mundo como um campo minado de palavras e léxicos. Consideramos que 
aprender e ensinar essa realidade linguístico-tradutora é percorrer um caminho de caráter 
multidisciplinar. Porém, se pensamos que a realidade da língua não necessariamente está 
composta por duas ou três realidades, senão por múltiplas refl exões em torno das leituras 
desse mundo multifacetado, chegamos a concluir que, antes de tudo, esses indivíduos 
aprendizes da língua e da tradução manifestaram, à medida do possível, uma desejada 
sensibilidade sócio-cultural em sua busca da realidade alheia. É por este motivo que muitos 
dos fi lósofos e fi lólogos do século XIX e XX construíram através da tradução sua linha de 
análise, desafi ando a tradução e impossibilitando as equivalências entre as línguas. Pensando 
que “existem línguas que hospedam outras línguas” (P. Ricouer, 2005: 65), e que cada 
língua tem seu próprio segredo, parece-nos sensato que a transmissão do conhecimento em 
uma área como a tradução esteja orientada a ampliar o mundo das idéias e das refl exões 
em torno da língua e seus matizes. Como exemplo, utilizamos a tradução de um texto de 
veterinária. O tradutor além de dominar a língua meta precisa ter o conhecimento do texto, 
da terminologia, e a pesquisa temática aqui funciona como o ponto crucial do seu trabalho. 
Não é necessário ser um veterinário, mas o mecanismo de busca dessa documentação 
especializada torna seu trabalho complexo.  Construir o ato tradutório depende de operações 
externas e internas que vão desde a leitura, a refl exão, a pesquisa para, fi nalmente, chegar 
à redação. Convoca-nos, então, na formação do tradutor mais que a prática e a execução 
de tarefas, abstrações e interpretações de mundos especializados que cruzam disciplinas e 
pensamentos. Para traduzir, além da habilidade lingüística, requerem-se:

“... múltiplas competências, sendo a principal, talvez, a que tem por base a consciência 
de que a produção tradutiva de um texto tem de ter em conta a sua função específi ca, 
a cultura receptora e a sua localização espaço-temporal em determinados contexto 
pragmáticos e sócio-culturais.” (Figueiredo, 2007:102) 

Traduzir não é somente verter um texto de uma língua a outra, mas sim transformá-
lo em outro. Ou seja, é fazê-lo parecer ao original, de modo que possa ser entendido 
e compreendido pelo o leitor da língua meta. Essa transformação é feita através de 
signifi cados, de vivências, de pensamentos e da essência do outro ser humano. Transformar 
signifi ca: “converter uma coisa em outra.”

2 Identidade do tradutor

Dessa forma, a construção da identidade tradutora com base em tão complexa 
estrutura parte de, por um lado, o conhecimento aprofundado da realidade em que está 
inserido o tradutor para que tenha uma visão ampla da sua língua materna, por outro, a 
utilização dessa mesma estrutura na construção de sua identidade na língua estrangeira. 

O desafi o recai na construção dessas duas identidades, em que uma não invalida 
a outra, ou seja, edifi cam-se, à medida que uma abre espaço a outra. O ato tradutório, no 
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entanto, transforma-se na interação entre duas sociedades e, em outras oportunidades, 
entre as diversas sociedades que denotam encontros linguísticos e culturais nos quais se 
“determinam comportamentos e padrões de fronteiras limitadas” (Martins, 2004).

A identidade do tradutor é composta por experiências diárias que lhe dão 
possibilidades de determinar através dos textos escritos a história e o tempo do outro. 
Uma dinâmica constante que depende de sua consciência, da sua conduta e da sua atitude 
como sujeito social dentro de um processo comprometedor e único. Nesse processo de 
identidade, participam o leitor, que é a meta desafi ante, e o texto. Um conjunto de elementos 
que compõem a sua realidade e interferem na sua leitura de mundo. Nesse momento de 
construção de sentido de mundo, o tradutor tem que considerar que o texto é o autor, e 
os leitores são sua fi gura. Uma fi gura construída entre a idéia do autor e como chegar aos 
leitores do texto traduzido. Nesse caminho de auto-correção constante, o tradutor se vê 
envolvido em uma executiva tarefa: a de determinar quais são os caminhos a seguir que 
independem das técnicas aprendidas e da habilidade linguística adquirida. No ato tradutório, 
o tradutor está em uma situação concreta: ele diante do texto. 

A leitura que o tradutor faz do texto é um momento único e é através dela que 
teremos o resultado da tradução. Esse resultado é controlado por um ato de interpretação 
e compromisso do leitor/tradutor, sujeito social que conhece seu papel político nessa 
sociedade da qual faz parte. A tradução é um compromisso social, se o tradutor transcende 
a dimensão do texto e considera que os leitores aos quais o texto está destinado estão junto 
a ele no momento desvendar o mistério do texto. Assim sendo, quando nos referimos às 
estratégias da tradução, às metodologias de pesquisa na área de tradução, ou mesmo às 
estruturas linguísticas determinadas, estamos nos referindo a um mundo que se defi ne a 
partir de um conhecimento que cada tradutor traz do seu próprio mundo. São tantas situações 
textuais que um tradutor pode viver que está dentro dele esse repertório de decisões. E, 
dessa forma, como não mencionar Ladmiral (1979:203-204):

“Não é possível deduzir da teoria lingüística, nem sequer da teoria semiótica, 
“écnicas de tradução” que possam ser “aplicadas” de modo linear: a tradução não é 
uma prática, que tem a sua ordem específi ca; como tal, ela defi ne-se por oposição 
ao discurso da teoria e ao fantasma de pretensas técnicas. Tendo em conta o hiato 
existente entre teoria e prática [...]e que convém não perder de vista, o único benefício 
que se tem o direito de esperar de uma teoria da tradução, ou tradutologia, consiste 
em clarifi car e em classifi car [...] as de tradução, em conceituá-las para articular 
uma ógica da decisão”. 

Esta lógica da tradução é dada pelas visões de mundo do tradutor, mas acima de 
tudo, pelo mundo criado e recriado todos os dias. Essa realidade própria do tradutor, 
transformada através de metáforas políticas, sociais e lingüísticas, leva-o a decisões 
certeiras e inteligentes. 

Considerações fi nais: superando as convenções da língua

A tradução é sem duvida um fenômeno comunicacional, resultado de mudanças 
tecnológicas, econômicas, sociais, culturais que envolvem a língua e suas diferentes 
vertentes, por isso, ao longo da história da humanidade tem provocado tantas tensões e 
chamado a atenção de tantos pensadores, fi lólogos e teóricos. Os fenômenos linguísticos, 
por sua vez, abrem-se em diferentes direções nessa refl exão interdisciplinar dentro das 
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comunidades humanas, manifestando sentimentos, verdades, falsidades e, sobretudo o 
“cosmos” com que toda comunidade se constitui e se constrói. Considerando esse cenário 
comunicativo com o qual o tradutor deve trabalhar e que, ao mesmo tempo, é também sua 
ferramenta de trabalho - a língua como instrumento para uma boa tradução - propomos 
uma aprendizagem de língua diferencial para esse grupo. Além de aprender regras e 
estruturas, um tradutor requer da língua a expressão e compreensão máxima da interação 
entre usuários, em todos os âmbitos do viver e do saber.

O ato de tradutório é esta aventura onírica em que os povos seduzem, reconhecem 
e intercambiam através do tradutor. Pensamos na possibilidade de poder localizar o 
tradutor nas fronteiras semiológicas que possam simbolizar esse homem pluridimensional 
retratado através da língua. A tradução é a infl uência mútua através de grupos sociais, que 
são orientados por padrões de comportamento ditados por valores culturais-morais. Sendo 
assim, a tradução tem um papel social com um objeto que supera os acordos e as convenções 
que consagram a língua.  Queremos enfatizar que a construção do sujeito-tradutor e sua 
visão multifacética na construção de sua identidade e na consagração fi nal da outra língua 
é, sem dúvida, a fórmula do seu sucesso.   
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Interlocuções entre a análise do discurso e os estudos da 
tradução: algumas contribuições para o ensino de línguas
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Abstract: This paper aims to gather specifi c ideas coming from Translation 
Studies and Pêcheux’s Discourse Analysis to create a discussion regarding 
the space of the mother tongue and translation in foreign language teaching. 
The starting point involves both the consideration of translation as a tool 
to help the learning process of a foreign language and also discourse 
analysis as a theoretical realm that guides the analysis of the relationship 
between the subject and language in order to observe spaces provided for 
the mother tongue as well as translation in foreign language classrooms, 
aiming to pinpoint what the construction of such spaces may present 
concerning concepts of language, teaching and subject permeating different 
methodological proposals. Observing different forms of interpretation that 
translation may represent, this paper aims to bring contributions for teaching 
practice through the dialogue between these two areas.
Keywords: foreign language, mother tongue, translation, teaching/learning.

Resumo: Buscamos neste trabalho, por meio de um diálogo entre os estudos 
da tradução e da análise do discurso de linha pecheuxtiana, construir uma 
discussão sobre o lugar da língua materna e da tradução no ensino de língua 
estrangeira. Partimos de uma compreensão da tradução como ferramenta de 
auxílio na aprendizagem de uma língua estrangeira, e da análise do discurso 
como espaço teórico a partir do qual podemos analisar a relação do sujeito 
com a língua, para observarmos os espaços dedicados à língua materna e 
à tradução nas salas de aula de língua estrangeira, buscando apontar o que 
a construção desses espaços pode nos revelar acerca das concepções de 
língua, ensino e sujeito que permeiam diferentes propostas metodológicas. 
Voltando-nos para os lugares de interpretação que o trabalho de tradução pode 
representar, desejamos produzir contribuições para a prática de sala de aula 
por meio de uma interlocução entre essas duas áreas de conhecimento.
Palavras-chave: língua estrangeira, língua materna, tradução, ensino-
aprendizagem.
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Este trabalho surgiu de um desejo comum de aventurar-se em outros campos e da 

paixão compartilhada pela língua e seu ensino. Desafi amo-nos, assim, a unir leituras que 
vem de campos distintos - o dos estudos da tradução e da análise de discurso de linhas 
pecheuxtiana -, a fi m de travarmos um diálogo que nos permita pensar nos espaços que a 
língua materna (LM) e o trabalho de tradução tem tido no ensino de língua estrangeira (LE). 
Tomamos como ponto de partida duas ideias que compartilhamos: a primeira, a reafi rmação 
da impossibilidade de silenciar a língua materna em um processo de ensino-aprendizagem 
de LE; a segunda, a compreensão da tradução como um espaço de interpretação que pode 
ser um importante auxiliar na aprendizagem de línguas. 

Iniciamos este trabalho pensando no lugar que a LM ocupou e ocupa no campo das 
práticas de ensino de língua estrangeira LE, o que implica olhar, ainda que brevemente, 
para alguns momentos que marcaram mudanças nas metodologias aplicadas a esse ensino. 
Podemos iniciar pensando um pouco sobre as práticas de ensino-aprendizagem da língua 
latina, que marcavam a entrada dos aprendizes num universo de cultura. O domínio dessa 
língua signifi cava a apropriação de todo um universo de produção cultural, movimento 
por meio do qual esse sujeito se vinculava ao mundo dos letrados. O latim, como a língua 
dos homens de cultura, dava aos sujeitos acesso a todo o conhecimento produzido nessa 
língua, conhecimento que o “ser letrado” implicava dominar. Podemos pensar, com Celada3 
(2002), que essa compreensão acerca da língua latina refl ete o imaginário que sobre ela 
se produziu, vinculando-a, dentro de uma formação social, a fi liações de memória que 
vão determinar o lugar que essa língua ocupa em determinado universo social e, portanto, 
também as práticas de ensino-aprendizagem que a cercam. Entendida, a língua latina, como 
língua de cultura, seu aprendizado tinha, então, como objetivo, levar o aprendiz a ler textos 
clássicos e ter acesso ao conhecimento cultural acima mencionado. 

Quando a proximidade com a língua do outro deixa de ser apenas a possibilidade de 
ter acesso ao patrimônio cultural nela produzido, interpondo-se nessa relação interesses de 
outra ordem (comercial, diplomática, etc), esse imaginário tende a se modifi car, alterando-se 
também os lugares que dentro de uma organização social os sujeitos atribuem à(s) língua(s). 
Tais movimentos afetam signifi cativamente as práticas de ensino-aprendizagem, o que se fez 
sentir a partir do momento em que surge a necessidade de se comunicar não apenas através 
da leitura, mas também da fala e da escrita em LE: os métodos de ensino de LE começam a 
se adaptar a novas necessidades e demandas, inaugurando outros movimentos em relação a 
esse ensino. O que se manteve em comum, no entanto, entre os diferentes métodos de ensino 
de LE foi o fato de os professores controlarem a forma da língua estudada, oferecendo aos 
aprendizes o modelo da estrutura desejada considerada como correta. Ou seja, o estudante 
aprende a repetir estruturas em uma determinada língua, mas não desenvolve a habilidade 
de usar a língua com mais liberdade, não combinando estruturas ou experimentando o real 
desenvolvimento do conhecimento da língua estrangeira. 

Entretanto, apesar dessa tentativa de controle, é justamente quando começa a 
estabelecer comparações entre a LE e a LM que o aprendiz passa a se mover com mais 
liberdade nessa outra língua, já que passa a questionar estruturas e vocabulário, percebendo 
as distinções (e semelhanças) entre as línguas materna e estrangeira. Nesse aspecto, o 
aprendiz, indiretamente, está lidando com a tradução de forma didática, observando como 
as línguas se constroem e que particularidades apresentam (culturais, geográfi cas, de faixa 
etária etc.). O desafi o ao ensino de língua estrangeira na atualidade é propor formas de 

3 Em seu trabalho, Celada (2002, p. 24) discorre sobre o “modelo tetralinguístico” (Deleuze e Guattari) para 
analisar como as línguas estrangeiras, numa formação social dada, irão se associar a fi liações de memória. 
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ensino de línguas que integrem atividades que trabalhem a forma ou estrutura e o uso ou 
comunicação da língua estudada, sem desconsiderar a dimensão sócio-histórica que toda 
língua comporta. Antes de nos determos nesse ponto, entretanto, passemos a observar 
algumas características dos métodos de ensino de língua estrangeira. 

1 (Dês)encontros entre LM e LE

Embora saibamos que são muito anteriores a ele as práticas de ensino de língua 
estrangeira, vamos começar essa nossa breve passagem pelas metodologias de ensino4 de 
LE pelo Método Tradicional (MT), que surge no século XVIII, inspirado pela prática dos 
exercícios de versão e gramática com textos em língua estrangeira. Visava, então, o referido 
método, também conhecido como Gramática e Tradução, o ensino do Latim e do Grego, e as 
aulas, que se centravam em exercícios de gramática e tradução, eram ministradas na língua 
materna do aprendiz. Ao falar sobre o método tradicional, Mascia (2003, p. 214) comenta que 
nele “a língua é concebida como um conjunto de regras e exceções observáveis em frases ou 
textos e suscetíveis de serem encontradas na língua de partida”. Isso explicaria a insistência 
na memorização de regras, permitindo ao aluno o seu domínio e a garantia de correção e 
adequação no uso da língua. É preciso, no entanto, lembrar que tal ensino deveria dar ao 
aluno acesso à tradição cultural e literária produzida nas línguas alvo, o que faz com que se 
mantenha, no MT, de certo modo, concepção da existência de uma cultura a ser ensinada, 
aquela que se deveria cultuar e compreender, assimilar e reproduzir. Não era a língua o 
elemento central de interesse nesse momento, mas o que se produzia ou registrava por meio 
de seu uso, estando ela limitada a um papel puramente instrumental.

Em trabalho anterior (DE NARDI, 2007, p. 86), afi rmamos ser possível dizer que 
lidamos, no MT

[...] com um certo imaginário de língua, em que o código linguístico estabelece uma 
ponte direta entre o sujeito que domina essa língua estrangeira, no caso o latim, e um 
universo de produção cultural e intelectual que foi registrado por meio dela, o que o 
alçava a uma posição social superior em relação ao domínio da cultura. Assim, se a 
língua constitui um repertório de palavras e regras cujo domínio garante ao sujeito 
o direito de pertencer à cultura, ela também, aqui, está presa a um certo imaginário, 
qual seja, o de conjunto restrito de obras que se precisa conhecer e dominar para 
fazer do seleto grupo daqueles que dominam o saber cultural. 

Estamos diante, portanto, de uma língua que se pode dominar, apreendendo-a a partir 
de seus fragmentos; língua da totalidade, que se apresenta como um corpo sem fi ssuras. 
Lidamos, ainda, em relação à língua e à cultura, dentro desse imaginário, com a separação 
entre as margens e o centro, como se houvesse uma fronteira clara entre um núcleo ideal 
e aquilo que, por estar fora, não pode lhe tocar. 

Embora estejamos pensando em práticas já muito antigas, o que percebemos é que 
resquícios desse modo de compreender a língua vão atravessar diferentes metodologias. 
Ao comentar a questão, Rajagopalan (2003) afi rma que o conceito clássico de língua 
torna-se cada vez mais difícil de sustentar devido ao fato de que tal conceito abriga a ideia 
de auto-sufi ciência da língua, não observando as heterogeneidades que marcam todas as 

4 Trazemos, nesse capítulo, algumas discussões sobre as metodologias desenvolvidas em De Nardi (2007), as 
quais, no entanto, estão sendo revistas aqui a partir do olhar do campo da tradução.
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comunidades de fala. Ou seja, os grupos dominantes vão se fortalecendo e se isolando, 
enquanto as diferenças são ignoradas e tratadas como fenômenos contingentes a ser 
estudados num segundo momento. Segundo Fairclough (1992), a língua é abordada como 
ela poderia ser num mundo ideal e paradisíaco e não como ela de fato é no mundo real. 

No contexto de ensino de língua estrangeira esse fenômeno torna o aprendiz inseguro 
e receoso de cometer erros, silenciando-o em sala de aula. A consequência disso é que os 
esforços didáticos se voltam para a aquisição de uma competência linguística perfeita, que 
é um conceito suspeito relacionado ao domínio que o falante nativo supostamente possui da 
sua língua (cf. RAJAGOPALAN, 1997). Sem nos aprofundarmos mais na discussão acerca 
da noção de competência, é importante ressaltar que subjaz a esse desejo a ideia de uma 
comunicação sem interferências, por meio da qual é possível dizer tudo o que se quer. Por 
isso o aprendiz é levado a buscar se comportar como um “falante nativo”, como se em nossa 
língua materna pudéssemos dizer tudo, dominar o seu todo. Tal postura só se sustenta, como 
comentamos acima, se trabalhamos no campo da língua ideal, postura perigosa seja em relação 
à auto-estima do aluno, que tenderá a buscar abrigo em sua língua materna, sem se aventurar 
na LE que aparecerá, portanto, como um lugar inacessível; seja em relação ao universo que 
cerca a língua algo, o qual fi cará marcado como um espaço de idealizações5.

Mas voltemos um pouco ao nosso percurso histórico. As novas exigências 
relacionadas ao ensino de LE promovem uma mudança no cenário das metodologias, que 
iniciou com um questionamento acerca da efi cácia do MT e a introdução de uma nova 
proposta metodológica que, em meados do século XX passa a ser conhecida como Método 
Direto (MD). Nesse modelo, que estava baseado nos processos de aquisição de LM, a 
proposta era o contato direto com a língua-alvo e um afastamento da língua materna do 
aprendiz. O lugar antes destinado à leitura e ao trabalho de tradução de textos passa a ser 
ocupado pela oralidade, que ganha lugar de destaque no processo de aquisição de LE. O 
recurso à tradução é deixado de lado e o desejo que subjaz o trabalho proposto por esse 
método é o de levar o aluno a pensar na língua estrangeira. 

Evitar a língua materna nas interações em sala de aula e, consequentemente, todo 
e qualquer exercício de tradução, parecia ser um elemento essencial para a efi cácia da 
proposta, distanciamento que trazia consigo a ilusão de que nada havia na experiência do 
aprendiz com a língua materna que pudesse ser proveitoso nessa situação de aprendizagem. 
O recurso à LM apresentava-se, portanto, como um risco, uma fonte produtora de 
interferências na expressão do aprendiz, a qual deveria desenvolver-se naturalmente a partir 
da imersão desse aprendiz na língua e a repetição do lhe era oferecido pelo professor.

Pese a mudança de perspectiva, seguimos lidando, no MD, com um conceito de 
língua em que ela é apresentada como apreensível em sua totalidade. Seguimos, portanto, 
diante “de uma língua transparente a ser dominada, pela repetição, por um sujeito que 
pode dizer nela o que desejar, aquilo que seu pensamento, a ser forjado nessa segunda 
língua, pedir que ele manifeste” (DE NARDI, 2007, p. 88). De acordo com Coracini (2005, 
p. 9), essa ideia de língua transparente é ilusória, pois a autora apresenta a convicção 
da “impossibilidade de determinar a separação entre as línguas que vão constituindo o 
sujeito à medida que com elas vai se identifi cando, se transformando na mistura da língua 
de outros – textos, discursos, memória, desejo... As línguas vão se “contaminando”, (es)
tragando a tão desejada e impossível pureza da língua materna ...”.

5 Moita Lopes (1996) chama a atenção para essa questão ao alertar sobre o imaginário de perfeição que tal pos-
tura pode criar em relação à língua alvo e também a tudo que a ela está vinculado: os sujeitos que a tem como 
língua materna, os países de que são idiomas ofi ciais e sua cultura, etc. 
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Voltamos, de certo modo, ao necessário alerta sobre o risco das idealizações de 

que falamos anteriormente, tema acerca do qual vale mencionar a refl exão que nos traz 
Rajagopalan (2003) quando afi rma que em um mundo globalizado6 como o de hoje, as 
línguas estão sofrendo infl uências mútuas numa escala sem precedentes, ou seja, o português 
sofre infl uência do inglês, que sofre infl uência do espanhol e, assim, sucessivamente. 
Segundo o autor, quem ainda pensa que uma língua estrangeira é representada por seus 
falantes nativos, como se tais falantes fossem perfeitos e incapazes de cometer “erros” 
linguísticos, na verdade, ainda está vivendo no século XIX quando entes como nação, 
povo, indivíduo eram concebidos em termos de uma lógica binária segundo a qual só se 
admitia uma resposta categórica do tipo ‘sim’ ou ‘não’. 

É necessário que os aprendizes, bem como o professor de língua estrangeira, tenham 
em mente que línguas são espaços de interlocução e da própria expressão das identidades 
de quem elas se apropriam. Segundo Rajagopalan (2005), as línguas se apropriam da 
identidade de seus falantes, infl uenciando a forma como enxergamos o mundo e a nós 
mesmos. Ainda que estejamos imersos na ilusão de dominar a língua, o que ocorre é 
que somos tomados por ela. Quem transita entre diversos idiomas está redefi nindo sua 
própria identidade. Quem aprende uma língua nova está se redefi nindo como uma nova 
pessoa. O destronamento da fi gura do falante nativo faz pensar em metas mais razoáveis e 
executáveis no ensino de LE. O verdadeiro propósito do ensino de LE é formar indivíduos 
capazes de interagir com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir. Signifi ca 
se transformar em um sujeito capaz de lidar com as diferenças (sem que isso implique 
mergulhar na ilusão de poder dominar esses espaços) existentes entre as línguas e entre os 
povos, sabendo distinguir e perceber a importância de sua língua materna em contexto de 
aprendizado de língua estrangeira. Isso implica, para o professor de língua, a necessidade 
de compreender, também os momentos em que é preciso focar na língua estrangeira para 
que o aluno desenvolva o conhecimento necessário nessa LE. 

Não se trata, portanto, de substituir a LE em sala de aula pelo uso da LM, o que 
pretendemos mostrar, apenas, é que seguir insistindo na ideia da possibilidade de isolar o 
sujeito de sua língua materna implica mergulhar na ilusão da separação entre sujeito e língua, 
ignorando o papel da língua na constituição das identidades. Entendemos ser impossível 
fazer o sujeito retornar a um estágio de desconhecimento de sua língua materna para supor 
a possibilidade de que ele venha a inserir-se totalmente despido de suas infl uências no 
universo de uma LE, já que, como nos mostrou Revuz (1998), entrar em contato com uma 
segunda língua provoca deslocamentos nas construções identitárias do sujeito, modifi cando 
também a sua relação com a língua materna. 

Ao olharmos para a língua enquanto materialidade do discurso, conforme nos ensina 
Pêcheux (1997), temos a possibilidade de ressignifi car a relação entre sujeito e língua, que 
não é nunca de completo domínio e controle, como também comenta Rajagopalan (1997; 
2003), que citamos anteriormente, mas de encontro. A língua se inscreve nos sujeitos, em 
seu corpo, e é impossível, portanto, no caso da língua materna, apagar suas marcas nesse 
sujeito, fazendo com que dela se “esqueça” ainda que temporariamente. Para Gadet e 
Pêcheux (2004, p. 45), é “por amor à língua que alguém se torna “louco pela língua”; por 
amor e inicialmente pelo apego primeiro ao corpo da mãe, quando sua insistência toma 
a forma de um amor da língua-mãe ou da língua materna”. A relação do sujeito com a 

6 Não nos ocuparemos aqui da discussão acerca do processo de globalização e das diferentes formas pelas quais 
podemos enxerga-lo; referimo-nos, apenas, à refl exão de Rajagopalan para reforçar que, a partir de diferentes 
lugares teóricos, é possível afi rmarmos a impossibilidade de negar à língua e aos sujeitos sua heterogeneidade.
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língua materna está intrinsecamente ligada à sua constituição como tal7, e, portanto, à sua 
identidade, que se constrói por meio dessa materialidade.

Afastamo-nos a partir de nossas refl exões, da preocupação, por vezes obsessiva, em 
isolar o aprendiz de LE de sua língua materna, que se fez presente em práticas inspiradas, 
por exemplo, pelos Métodos áudio-oral e audiovisual que ganharam força entre os anos 40 
e 50 do século XX. Defendia-se, então, que o domínio da LE deveria se dar pelo seu uso 
exclusivo, sem interferências da língua materna do aprendiz. Dominavam essas propostas 
os exercícios de repetição e a memorização das estruturas, por meio das quais se visava 
conquistar o domínio da língua-alvo.  Em meados dos anos 50 surge, ainda, o Método 
audiovisual, que tinha como princípio substituir, pelo recurso à imagem, a necessidade de 
se buscar na língua materna do estudante as explicações acerca dos elementos estudados na 
língua estrangeira. Esse movimento, entendemos, promove um retorno a uma concepção 
de língua enquanto repertório de palavras, cada uma correspondendo a um referente no 
mundo exterior que ela designa.

É importante notar que o movimento de silenciamento da língua materna a que 
nos opomos, embora minimizado, ainda está presente nos LDs para o ensino de língua 
espanhola e de língua inglesa no Brasil. Esses materiais, que em sua maioria seguem a 
orientação comunicativa, não preconizam abertamente a exclusão da LM da sala de aula 
de LE, mas percebe-se uma forte tendência a orientar o professor a não recorrer ao uso 
da língua materna ou da tradução e fazer uso de imagens como forma de substituir as 
comparações com a LM.

Por volta dos anos 70 do século XX inicia-se um movimento de reação aos métodos 
áudio-oral e audiovisual que vai se confi gurar no que costumamos designar de Abordagem 
comunicativa. Dois princípios chamam a atenção em relação a essa abordagem: a ausência 
de uma preocupação em afastar o aprendiz de LE da língua materna e a integração do erro 
como parte natural do processo de ensino-aprendizagem. A língua é vista pelos seguidores 
dessa abordagem como um instrumento de comunicação ou de interação social, e o objetivo 
do trabalho a ser desenvolvido é a conquista da competência comunicativa do aprendiz; 
compreende-se, portanto, que além de ler e escrever orações nessa língua, o estudante deve 
conhecer as maneiras como ditas orações são utilizadas para se conseguir um determinado 
efeito comunicativo. O olhar dos comunicativistas, ao tomar a noção de competência, 
estava voltado para a observação das capacidades dos indivíduos como membros de uma 
comunidade linguística, o que os fez afi rmar a insufi ciência da competência linguística e 
aproximar-se de uma concepção cognitivista de aprendizagem. 

Sem negarmos os importantes avanços que trouxe a abordagem comunicativa, 
compartilhamos, no entanto, com Mascia (2002), a preocupação que expressa ao analisar 
os pressupostos da referida abordagem, quando alerta para o fato de que ao vincular a 
aprendizagem de uma língua à capacidade de aprender a formar regras que levassem à 
construção de novos enunciados, a abordagem comunicativa tende a delegar ao pensamento 
um papel de relevância “na descoberta de regras de formação de enunciados”, o que 
pode implicar em um predomínio do pensamento sobre a expressão, que é dominada por 
ele, tendo como possível consequência a colocação da língua numa posição meramente 
instrumental e do sujeito como aquele que é capaz de apropriar-se desse instrumento 
para expressar tudo aquilo que o seu pensamento criou. Sem nos alongarmos mais nessas 
discussões, que embora importantes não são o centro de nossa refl exão, cabe lembrar o que 

7 Retomamos aqui uma postura que temos defendido em outros trabalhos, a exemplo de De Nardi (2007) e De Nar-
di e Grigoletto (2011), postura que nos une ao modo como Branco (2009) tem trabalhado a questão da tradução.
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comenta Coracini (1997) acerca da abordagem comunicativa e sua chegada ao Brasil na 
década de 80. Segundo a autora, teoricamente sua inserção implicaria num deslocamento 
do foco do trabalho com LE “do ensino para a aprendizagem”, fazendo, por exemplo, 
com que, embora ainda se preconize o uso da língua estrangeira em sala de aula, tenha se 
tornado consensual o recurso à tradução/ comparação com a língua materna quando isso 
se apresentar como um facilitador do trabalho com a LE em sala de aula. Para Coracini 
(1997, p.156), no entanto, a aprendizagem passa a ser vista como um processo idealizado 
e homogeneizante, estabelecendo-se uma diferença importante entre a aquisição da língua 
materna, processo inconsciente, e a aprendizagem de uma língua estrangeira, tido como 
um processo completamente conscientemente e controlável. A preocupação da autora é 
com o fato de que tal postura acaba por aumentar a distância entre uma língua e outra, 
colocando a LE sempre como algo exterior ao indivíduo. 

O que entendemos é que insistir na compreensão do processo de ensino-aprendizagem 
como algo predominantemente consciente e controlável é ignorar, também, as contribuições 
que a psicanálise tem dado a esse campo e que nos mostram que as resistências à língua 
do outro, e muitas vezes à nossa própria língua, podem vir de outro lugar que não das 
defi ciências de aprendizagem ou da recusa consciente de apreender esse conhecimento8. 
Esse domínio do sujeito, seja da língua, seja de seu processo de ensino-aprendizagem, 
é avesso à noção de um sujeito descentrado, como é o sujeito da AD, que não domina 
totalmente nem a língua nem as condições de produção do dizer.  

Nesse sentido, vale lembrar o que nos diz Coste (2002, p. 11), acerca da noção de 
competência. Para ele, importa lembrar que em sua apropriação pela didática de línguas 
esse conceito sofreu o que designa de deslizes interpretativos, quais sejam: (a) falar-se em 
competência comunicativa restringindo-a à capacidade de trocas orais efi cientes, limitando 
a amplitude do conceito aos diálogos; (b) considerar-se a competência comunicativa como 
uma totalidade única, supondo, a exemplo de Chomsky, que todos os falantes de uma língua 
têm a mesma competência; (c) produzir-se uma dicotomia entre competência linguística e 
competência comunicativa. O que propõe o autor é que busquemos a aplicabilidade do conceito 
de competência comunicativa a refl exões sobre os processos de leitura em língua estrangeira, 
afastando-nos da consideração de que a aquisição de uma sintaxe e de um vocabulário possa 
ser tomada como o objetivo do processo de ensino de uma língua estrangeira. 

Entendemos ser possível recorrer, nesse caso, à visão de Nord (1997) sobre a 
tradução como comunicação, seguindo um propósito para que aconteça. Mesmo em 
sala de aula, a tradução, como vista na atualidade, deve ser utilizada com um propósito 
semelhante ao do Método Comunicativo de ensino de língua inglesa. Ou seja, a tradução, 
segundo a autora, promove cooperação intercultural além de ato comunicativo que não 
seria possível devido a barreiras linguísticas e culturais. A tradução pode entrar em ação na 
prática em sala de aula de línguas estrangeiras para facilitar o entendimento intercultural, 
oferecendo alternativas para questões linguísticas muitas vezes não possíveis de serem 
abordadas caso a língua materna seja deixada de lado ou sem usar ferramentas tradutórias 
em atividades específi cas. Sem fazer o papel de ponte ou de espaço de transmissão de uma 
informação9, seja ela linguística ou cultural; o que acreditamos que o exercício da tradução 

8 Em De Nardi (2007) trabalhamos de forma mais detalhada com essa questão ao retomar discussões de AMA-
TI-MEHLER, J.; ARGENTIERI, S.; CANESTRI, J. A Babel do Inconsciente: língua materna e línguas estran-
geiras na dimensão psicanalítica. Rio de Janeiro: Imago, 2005. 
9 Não poderemos nos ocupar, nesse texto, de uma discussão mais aprofundada sobre as diferentes concepções 
de tradução, mas gostaríamos de remeter, nesse momento, aos trabalhos de Mittmann (2003) e Coracini (2005) 
em que tais discussões aparecem, marcando posições às quais nos aliamos nesse trabalho.
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possa trazer para a sala de aula é um espaço de produção de sentidos em que sua voz irá 
aparecer trazendo as marcas do lugar que ocupa nessa relação entre línguas. Traduzir não 
é, portanto, reproduzir com fi delidade, em nosso caso, em sua língua materna os sentidos 
que do texto original deveriam emergir, mas produzir um novo texto nessa outra língua 
que também está inserido em condições de produção específi cas.

Enfi m, para encerrar essa nossa passagem pelo lugar de LM e LE em diferentes 
metodologias de ensino, o que fi zemos a fi m de marcar o nosso lugar nesse caminho de (des)
encontros, pensamos ser possível afi rmar que os resquícios de uma insistência histórica no 
efeito nocivo do recurso à língua materna no processo de ensino-aprendizagem de segunda 
língua ainda podem ser vistos em aulas de LE e no material didático produzido para esse 
ensino. Ao analisar as metodologias de ensino de língua estrangeira, o que nos chama a atenção 
é que, pese os avanços que alguns métodos conseguiram trazer, a concepção de língua tende 
a se manter inalterada, havendo uma tendência a que se trate a língua como um código a ser 
apreendido para que com ele possamos expressar o pensamento, o que coloca o sujeito na 
posição de quem é capaz de dominar a língua e utilizá-la a serviço de sua expressão.

Dedicaremos o próximo subtítulo a tentar delimitar como estamos compreendendo 
o trabalho de tradução e sua inserção nas práticas de ensino de LE.
 
2 Olhares sobre a tradução e o ensino

Sem a pretensão de que esse trabalho seja uma revisão acerca das diferentes 
orientações dos estudos de tradução, o que vamos buscar, nesse momento, é apontar como 
estamos entendendo o trabalho de tradução, pensando especifi camente em seu lugar nas 
práticas de ensino-aprendizagem de LE. Como adiantamos anteriormente, o que se observa 
é que por muito tempo vivemos a ilusão da possibilidade de uma tradução termo a termo de 
uma língua para a outra, e nesse sentido, o exercício constante da tradução na aula de LE 
levava, não raro, a se desconsiderar o fato de que, diante de uma outra língua, estamos em 
face de uma nova estrutura, com tudo o que ela pode abrir, e, portanto, com movimentos 
próprios de produção de sentido. De certo modo, o exercício da tradução via-se afetado 
pela crença de que é possível dizer tudo na língua, na nossa e na do outro, e que há sempre 
uma possibilidade de correspondência direta entre as línguas, vistas apenas como suporte 
para a expressão de algo que lhe é anterior.

Quando nos afastamos de uma noção de língua transparente, de um sujeito 
intencional e, portanto, do texto enquanto depositário de um sentido original - que caberia ao 
leitor/tradutor/aprendiz decodifi car -, podemos caminhar em direção a um lugar em que as 
refl exões sobre os propósitos do ensino de língua estrangeira e as refl exões sobre a tradução 
se aproximam. Cabe destacar, em relação a isso, a consideração de que o sentido se produz 
pelo entrecruzamento de elementos linguísticos e de uma exterioridade que é constitutiva 
do discurso, e, portanto, está na língua. Elementos que designamos como situação, tema e 
códigos sócio-culturais, entre outros, passam a ser matéria desse trabalho com a língua e 
seu ensino-aprendizagem, podendo o exercício da tradução colaborar fortemente para que 
o sujeito-aprendiz experimente esse movimento de deslocar-se entre diferentes lugares, 
colocando-se como leitor nesses espaços de discurso.

Língua materna e a língua estrangeira se interpenetram na constituição da 
subjetividade. Falando especifi camente do tradutor profi ssional, é possível descrevê-lo 
como um sujeito entre línguas, culturas, onde línguas/culturas se mesclam, se misturam, 
se confundem; onde se apagam ou se embaraçam os limites, os contornos e as dicotomias. 
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O professor de língua estrangeira no Brasil parece estar em contexto bem próximo daquele 
do tradutor profi ssional, pois, ao mesmo tempo em que permanece em situação de língua 
materna, precisa ensinar a língua e cultura do Outro, causando, também, mescla e confusão, 
no que podem essas palavras ter de desafi adoras e produtivas.

Estamos entendendo, portanto, a tradução, nesse trabalho, em seu sentido amplo, como 
um exercício de interpretação, que implica para o sujeito que se coloca na condição de aprendiz 
de uma língua estrangeira a possibilidade de produzir sentidos a partir do que lê nessa outra 
língua, seja para falar na língua do outro seja para recolocar esse saber em seu universo, em 
sua língua materna. Em seu trabalho sobre as notas do tradutor, Mittmann (2003, p. 42), ao 
fazer refl exões que tomamos como base para muitas das considerações que aqui fazemos 
sobre o lugar da tradução na sala de aula de LE, defi ne o que chama de processo tradutório 
como “o processo de produção de um discurso que se materializa no texto da tradução, e que 
tem como especifi cidade partir da leitura de um texto específi co anterior, o texto original”. 
Como nos ajuda a compreender a autora, pela tradução não transportamos signifi cados, mas 
produzimos discursos que estarão também expostos à interpretação.

Além disso, ao analisarmos mais especifi camente o lugar da tradução nesse processo 
de ensino-aprendizagem e o modo como ela tem sido tratada, ao pedir ao estudante ou ao 
professor para não traduzir ou usar a língua materna em sala de aula, é ignorado o fato de 
que a tradução não acontece única e exclusivamente de forma verbal (escrita e/ou falada), 
mas também de forma não verbal, como já descreve Jakobson (1958) em suas categorias 
de tradução, presentes no texto do autor reproduzido em Venuti (2000):

1. Intralingual: interpretação de signos verbais através de outros signos da 
mesma língua. 
2. Interlingual: interpretação de signos verbais através de outra língua. 
3. Intersemiótica: tradução ou transmutação – interpretação de signos verbais 
através de sistemas de signos não-verbais (VENUTI, 2000, p. 114).

Como pode ser observado, Jakobson vai além da tradução de textos verbais de uma 
língua para outra, sugerindo que a tradução acontece dentro da mesma língua, com uso de 
paráfrase ou circunlocução, por exemplo. A utilização de fi lmes, expressões faciais e imagens 
em geral são possibilidades de tradução intersemiótica. Já a tradução entre línguas pode 
ocorrer em situações específi cas, sem causar prejuízo ao desenvolvimento do trabalho de 
sala de aula, desde que bem preparada e com objetivos claros, tanto para o professor quanto 
para o aluno. Qualquer uma das categorias de tradução acima descritas pode ser utilizada em 
contexto de ensino de língua estrangeira, favorecendo o aprendizado de línguas. 

Assim, podemos reforçar a ideia de Jakobson sobre o fato de que a função cognitiva 
da língua não depende apenas de padrões gramaticais, mas de operações metalinguísticas 
que seguem lado a lado com questões tradutórias. Pensando nesses aspectos, podemos 
ver o ambiente de sala de aula de línguas estrangeiras por outro ângulo mais abrangente 
e não tentar reprimir o aluno em sua forma de pensar e trabalhar as línguas envolvidas 
no processo. Ao ordenar ao aluno que “não use a língua materna em ambiente de língua 
estrangeira”, estamos exigindo algo impossível, uma vez que é na língua materna que 
o aluno tem a construção de suas ideias estabelecidas e, a partir dela, vai formando seu 
conhecimento e utilização da língua estrangeira estudada. Isso acontece pelo fato de que 
“o nível cognitivo da língua não apenas admite, mas exige a interpretação decodifi cada, 
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isto é, a tradução10” (JAKOBSON, 1958/2000, p. 116) de ideias, frases, palavras, da forma 
de pensar e agir de uma determinada comunidade (BRANCO, 2009).

Olhares diferentes, de tempos distintos, embora guardem divergências entre si, 
parecem nos mostrar que ao ampliar a noção de tradução é possível trazê-la de maneira 
produtiva para o espaço da sala de aula de línguas, especialmente se ao aproveitarmo-nos 
da impossibilidade de traduzir termo a termo um texto de uma língua para outra, pudermos 
desafi ar o aluno a reconhecer essa ilusão do todo que vivemos em nossa própria língua. 
Como comenta Mittmann (2003, p.61), ao falar sobre “a ilusão da relação direta entre a 
coisa e a palavra”, “o próprio processo tradutório, muitas vezes, encarrega-se de desfazer 
esta ilusão, quando o tradutor se depara com a inadequação entre as línguas, com os 
diferentes recortes de real que cada língua efetua”.

Além disso, no contexto de ensino de língua estrangeira, Hurtado Albir (1998, 42) 
afi rma que “tradução é um processo de reexpressão do sentido que as palavras e frases 
adquirem no contexto”. Ou seja, utilizada pelo professor em sala de aula, com objetivo 
didático. É importante frisar que não temos o objetivo, aqui, de fazer da aula de LE um 
exercício constante de tradução, mas pensar que também há um espaço importante para essa 
prática, observando os desafi os que ela implica, sempre levando em consideração o contexto 
linguístico e situacional, nunca traduzindo palavras ou frases isoladas, com objetivo 
didático. Conforme afi rma Pegenaute (1996), o professor deve apresentar o processo 
tradutório aos alunos seguindo um processo interpretativo que compreende diversas fases, 
todas elas com suas características particulares e os desafi os que compreendem.

Por fi m, gostaríamos de destacar que entendemos ser o recurso à tradução em sala 
de aula um importante momento de troca de papeis sociais em sala de aula por parte de 
professor e aluno, pois ao propor-se a discutir com o aluno as traduções possíveis para o 
que lhe é apresentado como texto de partida, constrói-se a possibilidade de um equilíbrio 
de poder em sala: o aluno recupera a voz silenciada. Exercícios que envolvam tradução 
podem contribuir para um maior envolvimento do aprendiz no processo de aprendizagem 
da língua estrangeira, uma vez que lhe é dado o direito de (re)escrever o que encontra como 
produção nessa outra língua, colocando-se diante desses dizeres enquanto sujeito-leitor-
produtor de discursos. Experimentar-se como tradutor pode ser um modo, portanto, de 
olhar para as suas próprias resistências na língua do outro, e aqui nos permitimos um jogo 
com o termo resistência que Mittmann (2003, p. 63) usou para defi nir o caráter do processo 
tradutório, que segundo ela, longe de tornar o trabalho de tradução impossível, “revela que 
há diferenças e semelhanças, distância e proximidades, equívocos, deslizamentos, falta e 
excesso, tanto entre as línguas como dentro de cada língua”. 

Como resultados mais imediatos, o trabalho com a tradução em sala de aula tem 
demonstrado que ele é capaz de propiciar ao aluno a ampliação do léxico, de que precisa se 
ocupar com detalhes, além de uma melhora na audição e expressão oral na LE, mas tende 
a desenvolver, especialmente, uma visão mais ampliada e crítica da cultura produzida na 
língua estrangeira, além de desafi á-lo a traduzir sua própria cultura. 

Aqui, parece interessante, citar um exemplo de atividade de tradução que envolve 
as quatro habilidades (escuta, fala, leitura e escrita) em contexto de sala de aula de língua 
inglesa como língua estrangeira.

10 the cognitive level of language not only admits but directly requires recoding interpretation, i.e., translation 
(apud VENUTI, 2000, p. 116).
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2.1 Chapeuzinho vermelho em tradução

A atividade foi desenvolvida em uma disciplina do Curso de Letras – Inglês da UFCG 
e envolveu questões linguísticas e literárias. A atividade foi sendo desenvolvida durante o 
semestre, tendo início com a descrição de como o conto de fadas é trabalhado em contextos 
culturais diversos, em países diferentes. Foi abordado como esse gênero vai sendo adaptado 
para a cultura alvo, observando o propósito de leitura no novo contexto. Antes da leitura 
do conto, os estudantes leram a respeito dos autores e de como a narrativa foi construída 
dentro do contexto francês e alemão, respectivamente, de Charles Perrault (1628-1703) e 
dos Irmãos Grimm (1785-1863). A partir das leituras, foi feita a discussão sobre como o 
conto Chapeuzinho Vermelho foi sendo transformado para o contexto brasileiro.

Foram analisadas questões que envolveram teorias mais voltadas à literatura. 
Entretanto, como o foco do trabalho era linguístico, foram abordados pontos sobre 
estratégias de tradução e o uso de abordagens linguísticas variadas. Após as discussões e 
o trabalho teórico, foi solicitado que os estudantes, em pequenos grupos, produzissem uma 
adaptação do conto Chapeuzinho Vermelho para o contexto do nordeste do Brasil, sugerido-
se que eles utilizassem qualquer uma das culturas específi cas do nordeste brasileiro como 
cenário. Foi também pedido que os estudantes apresentassem um prefácio explicando: i) o 
contexto e escolhas para a adaptação; ii) escolhas de linguagem e quaisquer outros detalhes 
considerados relevantes; além iii) da referência bibliográfi ca de suas pesquisas sobre os 
autores e contos. Sugeriu-se, ainda, que eles utilizassem ilustrações e recursos tradutórios, 
como notas de rodapé, por exemplo.

Com esse tipo de trabalho, é possível observar o uso das categorias de tradução de 
Jakobson, bem como a Abordagem Funcionalista de Nord (1997) nas explicações fornecidas 
através de notas de rodapé, ilustrações e de adaptações feitas, levando em conta questões 
sociolinguísticas e culturais. O resultado fi nal foi bastante interessante, tendo um dos grupos 
situado o conto na cidade de Patos, no interior da Paraíba, e todo o contexto foi adaptado 
para tal localidade, inclusive com linguagem típica da região – ‘fulô’, para ‘fl or’ e ‘vrimei’ 
para ‘vermelho’, por exemplo. O lobo, por sua vez, era um touro. Outro grupo localizou 
o conto na cidade de Campina Grande, também no interior da Paraíba, no período junino: 
o lobo mau foi representado por um forrozeiro que tenta violentar Chapeuzinho e a moral 
da história foi não confi ar em estranhos. Os textos foram ilustrados, comentados e houve 
inclusão de paratextos, como notas de rodapé11 e os prefácios.

As apresentações das produções foram feitas em língua inglesa, fazendo com que 
os estudantes se expressassem na língua estrangeira estudada, buscando explicar suas 
opções tradutórias, ao mesmo tempo recorrendo à língua materna, quando necessário, para 
comentar contextos específi cos, recorrendo, também, às imagens utilizadas. Ou seja, todos 
os estudantes participaram com comentários, questionamentos, sugestões, sendo ouvidos 
e utilizando tradução em contexto de ensino de língua estrangeira, o que nos mostra que a 
tradução pode acontecer promovendo o uso da língua estrangeira, favorecendo um ambiente 
que promova a comunicação mais fl uente por parte dos estudantes.

O que atividades como a que acima descrevemos brevemente têm nos mostrado, 
portanto, é que o exercício da tradução pode, como afi rmamos anteriormente, constituir-
se em um importante espaço de inserção da voz do aprendiz no processo de ensino-

11 É interessante observar, como nos mostra Mittmann (2003), o papel exercido pelas notas de rodapé no tra-
balho de tradução (e, poderíamos nos arriscar a dizer), também naquele de produtores de texto, constituindo-se 
um espaço em que se revela tanto a tentativa de controle da deriva dos sentidos, quanto o de manifestação de 
um desejo de responsabilidade compartilhada sobre o dizer.
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aprendizagem de LE, uma vez que, desobrigado a responder com “fi delidade” aos sentidos 
que supostamente deveria reproduzir a partir do texto fonte, lhe é propiciada a possibilidade 
de assumir um lugar de autoria na (re)construção desse dizer, que passa a ter as suas marcas 
e aquelas do espaço social em que está inserido. Além disso, vale lembrar o que o nos diz 
Pegenaute (1996), para quem a tradução apresenta possibilidades didáticas que: i) ensinam 
a traduzir; ii) ajudam no aperfeiçoamento das línguas estrangeira e materna; iii) auxiliam 
na formação intelectual e iv) ajudam na melhora da leitura. Os aprendizes passam a ser 
mais ativos e participativos, pois se tornam mais questionadores e buscam explicações para 
as comparações entre línguas e situações em sala de aula, como demonstrado na atividade 
de tradução utilizando um conto de fadas acima. Em outras palavras, mesmo em contexto 
de sala de aula de línguas estrangeiras, o trabalho de tradução está presente. 

Embora não nos tenhamos detido nessa questão, o anteriormente exposto nos 
leva a reafi rmar a necessidade de considerarmos a historicidade da língua como forma de 
ressignifi car a imagem acerca da tradução, ainda muito pautada pela crença da possibilidade 
de uma tradução palavra por palavra, como se houvesse sempre uma correspondência direta 
na LM para aquilo que se diz na língua do outro. Tal correspondência, entretanto, inexiste, 
pelo fato de que as línguas possuem estruturas particulares, bem como formas diversas de se 
historicizar, fazendo com que qualquer trabalho de tradução que aconteça em sala de aula leve 
em conta contextos e momentos específi cos, bem como o ambiente linguístico-cultural dessa 
língua, independentemente da língua materna dos aprendizes. Pensar a tradução no contexto 
atual do ensino de línguas é levar em conta não apenas regras e estruturas, mas também o 
sujeito como parte importante do processo, considerando-se tanto as condições de produção 
a que responde aquele de traduz o texto, quando o lugar ocupado pelo sujeito que usufruirá 
da tradução, levando-se em conta o contexto em que ela se enquadra. 

Considerações fi nais

Nossas considerações fi nais nesse trabalho são realmente a tentativa de fazer laço 
no dizer, constituindo-se, para nós, não num ponto fi nal, mas no passo primeiro de um 
diálogo que, entendemos, ainda possa render outros frutos. Por isso, vamos insistir aqui nos 
pontos que nos unem e que gostaríamos que ressoassem sobre o modo como entendemos 
que a tradução possa ser convocada a fazer parte das práticas de sala de aula de LE. Para 
começar, desejamos lembrar que entendemos como infrutífera a permanência, no campo 
do ensino-aprendizagem de LE, de velhas práticas que se pautem pela insistência na 
memorização de regras, por meio das quais viria, supostamente, o aluno ter a garantia 
de correção e adequação no uso da língua (seja ela materna ou estrangeira). Do mesmo 
modo, é importante que nos afastemos da ilusão de que é possível dominar uma língua em 
sua totalidade e, portanto, que a mesma seja um corpo homogêneo que, no caso da língua 
estrangeira, está sob o domínio do falante nativo. Longe de impulsionar o aluno a aventurar-
se nesse novo espaço que a LE representa, a busca por uma competência linguística perfeita 
tendo a silenciar o aluno em sala de aula, ou por colocar a LE em um lugar inacessível; ou 
por marcar o espaço social de que ela é parte como um espaço de idealizações.

Isso não signifi ca, de forma alguma, negar a importância do uso da LE nas aulas a 
ela dedicadas, o que seria incoerente com o desejo de conhecer os discursos de que essa 
língua é materialidade, mas reconhecer que há muito da experiência do aprendiz com a 
sua língua materna que pode ser produtivo nessa situação de aprendizagem. Além disso, 
longe de ser apenas uma fonte produtora de interferências na expressão do aprendiz, 
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como costumavam defender os que viam o recurso a ela como um risco desnecessário, a 
refl exão sobre a LM na sala de aula de LE pode ser um espaço importante de descobertas 
sobre os (des)encontros entre essas línguas. Como procuramos defender nesse trabalho, é 
impossível produzirmos para o sujeito o retorno a um estágio de desconhecimento de sua 
língua materna, supondo que em algum momento possa livrar-se de suas infl uências, já 
que é a LM a matéria primeira de sua constituição identitária.

E se como diz Coracini (2005, p. 12), “a identidade é interpretação de si – pelos 
outros e por si – e do outro – por si e pelo outro –, e como traduzir é interpretar”, é possível 
compreendermos que há um importante lugar para a tradução na sala de aula de LE. É por 
isso que fomos buscar em diferentes autores dizeres que nos pudessem mostrar a amplitude 
que pode e deve tomar a compreensão do trabalho de tradução, que não pode ser atrelado 
à reprodução de um texto original, mas que se constitui num importante espaço de leitura 
do texto e de suas condições de produção, espaço a partir do qual o sujeito pode se lançar 
a um trabalho de autoria que o coloque nesse espaço tenso e produtivo do estar entre 
línguas (e porque não dizer, entre diferentes espaços teóricos), de situar-se como alguém 
que joga nas línguas a partir do seu próprio lugar de sujeito, mas experimentando a tarefa 
de compreender o que nos diz o outro e fazer-se compreender pelo que pode dizer sobre 
o que nessa língua estrangeira foi produzido. 
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Entrevista

Ana Zandwais entrevista o Professor Adail Sobral: sobre o 
fazer tradutório

AZ. Em “Conversas com Tradutores” [Parábola Editorial, 2003; 2ª ed.: 2007] refl etes a 
respeito da condição e das ações do tradutor na atualidade, confi gurando o ato de traduzir 
como um ato essencialmente ético. Sob que aspectos, segundo tua ótica, o trabalho de 
traduzir intervém na realidade social e cultural como um ato ético?

AS. Num mundo sempre mais globalizado, a babélica tarefa do tradutor requer dele 
considerações éticas sempre mais amplas, que vão do conhecimento dos objetivos 
específi cos dos clientes ou leitores quando ele traduz um dado texto ao impacto de uma 
dada tradução  no mundo atual, passando pela “educação” do cliente ou leitores quanto 
à escolha do profi ssional tradutor e à avaliação da qualidade das traduções. Quem traduz 
tem de ser ético porque serve (legitimamente) a dois senhores, na qualidade de “parteiro” 
de sentidos fecundados numa dada língua e que nascem, ou emergem, em alguma outra. 

A situação fi ca ainda mais complicada porque quem traduz está dilacerado entre duas 
exigências contraditórias, advindas de concepções essencialistas de tradução: de um lado, 
a de que respeite o “espírito” (e mesmo a “letra”, ao menos em alguns de seus aspectos) da 
língua estrangeira, e não se importe com a língua não-estrangeira; do outro, que respeite o 
“espírito” (e mesmo a “letra”, ao menos em alguns de seus aspectos) a língua não-estrangeira 
e não se importe com a língua estrangeira. O imperativo ético de sua tarefa impõe-lhe, 
em vez disso, respeitar, sem desprezar, esses dois “espíritos” e essas duas “letras”. E deve 
fazê-lo sem deturpá-las, ainda que, humano que é, o tradutor possa enganar-se. 

Outro espectro que ronda essa tarefa é a da equivalência entre termos das línguas 
entre as quais traduz. A ética requer que o profi ssional trabalhe não com termos e nem 
mesmo com textos apenas, mas com discursos, o que envolve, na verdade, ver a tradução 
como a restituição em outra língua de relações enunciativas criadas em uma dada língua. O 
tradutor de certo modo tem o poder de deturpar valores, de impor interpretações, caso não 
tenha um comportamento ético. O tradutor não precisa ser fi el ao texto per se, materialmente 
falando, para ser fi el ao “original”, porque importa criar, seja qual for o texto, efeitos de 
sentido correspondentes (melhor dizendo, co-respondentes, que respondem, replicam, 
dialogam) em outra língua.

O texto é o veículo de um discurso, e este é uma representação interessada do 
mundo (composta por uma descrição de um estado de coisas, no âmbito e regras de 
uso da linguagem, a partir de uma intencionalidade determinada pelo contexto). Logo, 
ser ético é ser fi el aos recursos de criação de sentido da língua de que se traduz e aos 
recursos de criação de sentidos da língua para língua para a qual se traduz. Nesse sentido, 
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ser fi el ao “espírito” de que o texto é a “letra” pode implicar desrespeitar a “letra” do 
texto, que afi nal é só o “veículo” do “espírito”, embora só por meio dele possamos ter 
acesso a esse “espírito”. Traduzir é encontrar meios numa língua de dizer o que se diz 
em outra.  por isso exige ética. 

Em seu labor, o tradutor tem de identifi car, respeitar e reconstituir em outra 
língua a intencionalidade do autor lido e a especifi cidade do contexto de seus leitores 
(claro que na medida do humanamente possível, porque o sentido é algo que nunca se 
realiza por inteiro, restando sempre algo que não se consegue apreender). Os leitores 
da tradução leem o texto do tradutor, que tem o do autor estrangeiro como uma de suas 
bases, e não o autor. Como me perguntou um dos autores de quem traduzi alguns textos: 
“que imagem de mim estás criando no Brasil através das traduções?” Isso resume a meu 
ver a responsabilidade ética do tradutor como interface entre culturas: que imagem ele 
cria numa dada língua de um autor que escreveu em outra e que ele, tradutor, tornou 
acessível. O tradutor é na verdade um coautor, devendo evitar eticamente ser coator, 
impor-se ao autor ou impor-se aos leitores.

E assumir essa responsabilidade ética, sem criar álibis para si mesmo, mas com 
a certeza de que o erro é inevitável e até parte da condição humana, é a base do ato de 
interpretação legítima que é a tradução. Não criar álibis impede o tradutor de dizer “eu não 
sabia”, mas não o impede de dizer “errei”, e até o obriga a isso, se erros houver. Porque 
traduzir é sempre interpretar, legitimamente, ou seja, sem impor ao texto a traduzir as 
preferências ou ideias do tradutor.

O ato ético do tradutor é babélico: trata-se de evitar a “confusão” e abrir as portas 
“celestes” da compreensão, algo que está sujeito, como todo ato e qualquer ato humano, à 
incompreensão. Dos autores, dos editores, dos leitores, dos colegas tradutores... Traduzir 
é — deve ser! — um ato ético de criar efeitos de sentido vindos de uma língua em outra 
língua. Logo, traduzir exige – para resumir -- uma grande responsabilidade ética porque 
o discurso produzido pela tradução tem efeitos teóricos e práticos na realidade social e 
cultural ao criar (ou reconstituir, restituir) modos de ver o mundo, de valorar a realidade, ao 
estabelecer parâmetros de pensamento, ao conciliar e ao mesmo tempo por em confronto 
valores de duas culturas distintas.

AZ. 2. Quais os maiores desafi os que os Cursos de formação de bacharéis em Letras com 
ênfase em tradução precisam enfrentar a fi m de formar profi ssionais capazes de atender 
às múltiplas demandas do ofício da tradução?

AS. Do ponto de vista da formação, os cursos têm de considerar que traduzir difere de ensinar 
idiomas e devem oferecer um currículo adequado a essa tarefa, um currículo marcado pela 
concentração no desenvolvimento da capacidade de entender e explorar devidamente os 
recursos expressivos das línguas com que trabalha. 

Os diferenciais do bom tradutor, ou tradutor competente, são: profi ssionalismo, para 
poder dedicar-se com seriedade a seu ofício; curiosidade intelectual, para sempre buscar uma 
solução melhor a partir de seu conhecimento de mundo; e humildade pessoal, para sempre 
duvidar de ter chegado ao melhor e para aceitar que por vezes a melhor solução é a menos 
pior – em vez de se perder em regras práticas vazias ou na busca de soluções mirabolantes. 

Todo ato de tradução envolve a leitura de um texto numa dada língua que difere 
da leitura em geral porque é feita do ponto de vista de um profi ssional que, em vez de 
apenas entender o que lê ou responder/reagir ao que lê, deve enunciá-lo para outros 
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interlocutores, tem de reconstituir/reconstruir/restituir o que lê em outra língua, e que, 
portanto, tem de penetrar em dois universos de discurso e colocá-los numa relação de 
interlocução, constituindo-se num mediador entre o autor do texto traduzido, que se 
dirige a um dado público que conhece, e o público do texto traduzido, ao qual o autor 
não pode dirigir-se diretamente. Logo, os cursos devem oferecer uma ampla formação 
de leitura crítica, uma espécie de formação em análise de discurso na qual o tradutor 
se torne qualifi cado para ler a forma do conteúdo e a forma da expressão, em vez de 
limitar-se seja à forma ou ao conteúdo isoladamente.

Como expliquei alhures, o tradutor precisa ter condições de entender: 

a. Seu próprio perfi l psico-social, uma vez que ele organiza os textos de 
uma maneira que afeta esses textos, nos termos de suas vivências, de sua 
experiência, do que julga ser tradução etc.;
b. o perfi l psico-social do(s) público(s) da tradução, que vai/vão fazer sua 
leitura nos termos de sua situação de vida específi ca (do tipo de público que 
é/são), e não nos termos do tradutor;
c. a natureza específi ca da situação de interação entre os autores dos textos 
traduzidos e o público. E não só em geral — entre os “papéis sociais” do tradutor, 
do que se julga ser tradução etc. — como nos termos específi cos do objetivo da 
tradução, do tipo de tradutor que ele é (especializado, técnico etc).

Assim, os cursos precisam promover enfaticamente o conhecimento da língua 
materna; a capacidade de mobilização do conhecimento de mundo e de áreas específi cas 
a que os tradutores em formação possam desejar dedicar-se; o conhecimento de línguas 
estrangeiras (mesmo que o tradutor só vá trabalhar com uma); a capacidade de lidar com os 
dois sistemas sóciocognitivos distintos que são o par de línguas com que vai trabalhar.

De modo específi co, os cursos devem promover o desenvolvimento das seguintes 
capacidades de adaptação cultural:

EXPLICITAÇÃO - detalhar no texto-alvo ao menos parte do que é sugerido • 
no texto-fonte, principalmente as especifi cidades do campo do saber e as 
referências culturais mais específi cas.
SIMPLIFICAÇÃO - reduzir o esforço de processamento do leitor do texto-• 
alvo para uma leitura mais fl uida e uma melhor compreensão.
NORMALIZAÇÃO - “Domesticar” em algum grau o tom do discurso do • 
texto-fonte para torná-lo compreensível no texto-alvo, sem desfi gurá-lo.

Devem recorrer para isso a um trabalho com:

A consideração do contexto-alvo (público-alvo, local, tipo de discurso etc.)  • 
e sua relação com o contexto-fonte , em vez de se restringir ao texto.
A ampla exploração das possibilidades idiomáticas da língua-alvo em sua • 
relação com as da língua-fonte  na produção de um novo texto.
O uso hábil de recursos como reestruturação de trechos, notas, colchetes e • 
interpolações nos casos de maior necessidade de adaptação tendo em vista 
as necessidades do público-alvo.
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Pois a meta fi nal da formação acadêmica dos tradutores deve ser desenvolver a capacidade 
de negociação, isto é, saber colocar-se a meio caminho entre o texto-fonte e o texto-
alvo, respeitando as duas culturas. Essa é uma capacidade que requer maior esforço de 
adaptação cultural e que produz os resultados esperados da tarefa de mediação cultural 
que é traduzir. Porque traduzir é, mais do que uma tarefa de transposição entre línguas, 
a releitura negociada de uma dada cultura com os olhos de outra, algo que toda boa 
formação tem de levar em conta.

AZ. 3. Em que aspectos, no processo de formação do perfi l de tradutores, entendes que a 
Universidade precisa investir com mais ênfase, maior determinação?

AS. Afora os aspectos mencionados na pergunta dois, que estou relacionando com esta, a 
Universidade deve preocupar-se em formar o tradutor para ser um mediador entre culturas, 
uma vez que todo ato de tradução envolve o contato, o confronto, a negociação, entre 
duas culturas (e mesmo entre os vários segmentos sociais interculturais tanto da língua de 
partida como da língua de chegada.
É preciso que a Universidade enfatize que traduzir é 

a. Uma atividade em que é vital entender o que é expresso numa língua, 
considerando quem diz o que a quem, como, onde, quando e, principalmente, 
com que projeto de dizer, no âmbito de uma dada cultura, e exprimi-lo de 
modo a ser entendido em outra língua, levando em conta quem diz o que 
a quem, como, onde, quando e, principalmente, com que projeto de dizer, 
no âmbito de outra cultura. O público da língua de partida não é o mesmo 
público da língua de chegada.
b. Uma atividade que mantém o “mesmo”, que é o dizer, o como foi dito e o 
querer dizer do texto de partida, que existem numa dada cultura, e também 
o altera no texto de chegada, porque diz o “mesmo” em outra língua, a 
outros sujeitos, de outra cultura que tem seus próprios modos de dizer, de 
como dizer e de querer dizer. Uma atividade que implica colocar culturas 
em contato com o mínimo de confl ito.
c. Uma atividade que requer desenvolver habilidades de compreensão e de 
expressão que compatibilizem as formas culturalmente estabelecidas de 
dizer na língua de partida e na língua de chegada, bem como a capacidade 
de usar recursos que permitam ao leitor melhor entender o que disse o autor 
com o menor esforço possível, o que implica produzir um texto próximo de 
um texto escrito na língua-alvo.
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Resenha:

As “Palavras voadoras” de Passageiro Frequente,
de Mia Couto

Neiva Kampff Garcia1

Após um intervalo de sete anos, o escritor moçambicano Mia Couto retoma com 
Pensageiro frequente, a publicação de crônicas2. Estes “textos ligeiros” (COUTO, 2010:9) 
são aqueles escritos para a revista de bordo Índico, das Linhas Aéreas de Moçambique, na 
qual colabora desde 1999. Conforme o autor, o destinatário dessas palavras não é um “leitor 
‘típico’, mas um passageiro que pretende vencer o tempo e, tantas vezes, o medo” (COUTO, 
2010:9). Ao selecionar 26 pequenos textos para o livro, o autor aponta aqueles que acredita 
não estarem vinculados à uma época específi ca e amplia o seu universo de leitores.

A maioria das crônicas tem por assunto o território moçambicano, e nos é dado 
conhecer geografi as, histórias e História. Somos conduzidos pelo contexto físico onde atuam 
seres locais e estrangeiros, num encontro de diferenças e semelhanças. Os textos reportam 
tempos passados e presentes, quase sempre tendo por linha mestra as vivências do escritor. 

Um dos temas privilegiados é a cidade, conceitual e descritivamente, com a 
predominância de Beira, Maputo e Tetê, além do Rio de Janeiro e Luanda, estas 
merecedoras de histórias próprias. Percorremos províncias e reservas ecológicas com um 
biólogo que tem sua visão traduzida por um escritor3, como ocorre, por exemplo, com a 
apresentação do arquipélago de Bazaruto, cujas ilhas são apresentadas como se humanas 
fossem e delas sabemos o nascimento, a infância, a adolescência e a maturidade, num 
constante paralelo com os comportamentos humanos.

O escritor conta sobre viagens que fez como pesquisador, em que foi guia e também 
quando foi guiado, ora pelo homem da terra e ora pelo do mar; relembra percursos como 
turista e incursões pelos locais da infância revisitados pelo homem de agora. Algumas vezes 
os roteiros são determinados por assuntos caros ao autor, como o esporte, e, em especial 
o futebol, merecedor de dois textos na obra: a crônica de abertura “Fintado por um verso” 
e o conto4 “Carta de Ronaldinho”. Particularmente, nesses relatos, emergem os encontros 
de múltiplos olhares, tanto das personagens locais quanto das estrangeiras e, sobretudo do 
próprio autor em diferentes temporalidades.

1 Mestranda em Literaturas Portuguesa e Luso-Africanas do Programa de Pós-Graduação em Letras da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul.
2 A sua primeira publicação no gênero foi Cronicando, em 1991, pela Caminho de Lisboa.
3 Aludimos ao fato de que Mia Couto exerce concomitantemente as atividades de biólogo e escritor. 
4 O livro é composto por vinte e quatro crônicas e dois contos.
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A natureza é outro tema destacado no livro, tendo na água e na fauna, moçambicanas, o 

seu ponto referencial. O rio e o mar conduzem narrativas que imbricam signifi cados simbólicos 
e realidades geográfi cas, abarcando também fatos históricos. É no rio Zambeze e no Oceano 
Índico que navegamos por tais águas, e ali surgem as aves que retomam o ato que originou 
o material da obra. O leitor para quem, inicialmente, foram escritas as “palavras voadoras” 
(COUTO, 2010:9) e o outro, que ora as recebe, são presenteados com a dualidade da realidade 
e da fi cção, na presença não só dos pássaros, mas igualmente de baleias, hipopótamos, 
elefantes e crocodilos, dentre outros, todos ligados aos ciclos das águas.

Há, por toda a obra, uma visível tessitura poética, característica do estilo miacoutiano, 
que extrapola uma apresentação meramente informativa dos temas, promovendo a 
transformação de um leitor passageiro em um “pensageiro”. Mia, em “Nota introdutória” 
do livro, diz que a revista de bordo era “uma hospedeira em página impressa, um porteiro 
de nações [...]” e que a intenção de sua escrita era fazer com que o seu país “voasse 
pelos dedos do viajante, numa visita às múltiplas identidades que coexistem numa única 
nação” (COUTO, 2010:9). A publicação de Pensageiro frequente é a materialização dessa 
intencionalidade, agora proposta em outro espaço e temporalidade: Moçambique tem nas 
crônicas miacoutianas uma presença literária permanente e duradoura.

Rerefência

COUTO, Mia. Pensageiro Frequente. 1ª edição. Lisboa: Caminho, 2010. 
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Resenha:

Pepetela, Contos de morte

Donizeth Santos1

O livro Contos de morte, lançado apenas em Portugal em 2008 pelas Edições Nelson 
de Matos, traz uma faceta do escritor angolano que, embora seja a mais antiga, é ainda 
desconhecida por grande parte de seus leitores, pois é sabido que Pepetela começou sua 
carreira literária como contista no início da década de 60, publicando alguns contos na 
Revista Mensagem e na antologia Novos contos d’África, mas são poucos os leitores que 
conhecem essas primeiras produções e o lado contista do romancista já consagrado pelo 
público e pela crítica literária de língua portuguesa.

O livro com 98 páginas traz “cinco histórias dispersas”, conforme já vem 
informado na capa, escritas em momentos, circunstâncias e fi nalidades diferentes, mas que 
guardam um elemento de ligação entre elas: a temática da morte, presente em todas elas, 
como o próprio já título já anuncia, e também o modo de ver o mundo, porque “embora 
o autor tenha forçosamente mudado” (p.16), segundo ele mesmo diz na introdução, a 
essência, entretanto, permanece.

No primeiro conto, “A revelação”, escrito em 1962 em Lisboa e curiosamente 
publicado numa edição brasileira um ano depois (Poetas e contistas africanos. São Paulo: 
Brasiliense, 1963), o protagonista é o garoto Mandimba, uma fi gura que lembra muito o 
Ngunga do romance de mesmo nome, escrito e publicado posteriormente.

Mandimba é um menino negro que a pedido da mãe sai para comprar sal na loja do Sô 
Ferreira. Ao chegar lá, depara-se com um diálogo revelador entre o comerciante português e 
Mariana, uma mulher negra recém-casada que havia cedido favores sexuais a ele. O garoto 
ouve toda a conversa e toma conhecimento do desespero dela, que implora a Sô Ferreira para 
que cumpra as suas promessas de assumi-la, pois do contrário ela estaria perdida quando a 
criança nascesse porque o marido descobriria que não era o pai por causa da cor da pele. 

Neste conto, Pepetela explora ao máximo a tensão estabelecida entre o colonizador 
português e o colonizado angolano, representados na fi gura do comerciante Sô Ferreira e 
da negra Mariana, num ambiente de uma Angola ainda colonial em que o colono, embora 
decadente, usava e abusava das pessoas que ele julgava inferiores. 

Mariana paga com a própria vida, suicida-se diante da perspectiva de ser humilhada 
quando a criança nascer. Mas o narrador não poupa a fi gura do colono explorador. Ele descreve 
Sô Ferreira não só como alguém destituído de princípios morais e humanos, mas também 
como alguém decadente fi sicamente, com seu “riso de gengivas desdentadas, vermelhas 

1 Doutorando em Letras (Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa) na Universidade de São Paulo.
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como olhos do coelho”. Essa descrição do comerciante soa como uma metáfora do declínio 
do colonialismo português em Angola nas décadas de 50 e 60, como algo que, embora ainda 
mostrasse força através do poder cruel e abusivo, também já dava amostras de decadência.

Entretanto, “a revelação”, termo que nomeia a história, não é a gravidez que Mariana 
revela ao comerciante e, indiretamente, a Candimba, e sim a descoberta da exploração 
colonial feita pelo garoto, que o leva a sentir ódio dos brancos, e esta revolta faz com que 
ele mate um inofensivo coelho, pelo fato do animal ser branquinho como Sô Ferreira. 

A segunda história do livro, “O caixão do molhado”, escrita em 2001 especialmente 
para uma antologia em homenagem à cidade do Porto, nos mostra um período de transição 
entre a sociedade colonial e a sociedade pós-independência.

O protagonista é Sô Belarmino Moreira, um português nascido na cidade do Porto 
que veio para Angola com cinco anos de idade. Sô Belarmino, ou Molhado, como era mais 
conhecido, é um personagem tratado com simpatia pelo narrador e lembra um pouco Alexandre 
Semedo de Yaka, pelo fato de ser alguém oriundo de uma pequena burguesia colonial e que 
sofre um processo de angolanização, permanecendo em Angola depois da independência.

Molhado fi cou marcado por um episódio de infância: aos quatro anos de idade 
viu um cadáver de um homem boiando no rio Douro, na ocasião de uma de suas grandes 
cheias. E esse episódio é o motivo que o faz, quando já se encontra sexagenário e viúvo, 
construir um caixão para não correr o risco de ser sepultado na terra pura. 

No entanto, a precaução tomada por ele, para não ser sepultado sem caixão, vai se 
revelar falta de prudência, conforme nos diz o narrador ao fi nal do conto, pois o objeto 
construído para a ocasião da sua morte, com o passar do tempo fi ca guardado e esquecido 
debaixo da sua cama e, por ironia, vai ser a causa da morte da segunda esposa, Mariana, 
na noite de núpcias, antes mesmo que o casamento se consumasse.

O conto seguinte é “Mandioca de feitiço”, escrito para uma edição em homenagem 
a Miguel Torga, promovida pela Câmara Municipal de Sintra em 2001. Os protagonistas 
são Faustino e Firmo, personagens ressuscitados dos Contos da montanha do escritor 
português homenageado. Nessa historia, Firmo e Faustino vão parar na Angola colonial 
dos anos 40. O primeiro, embora tivesse um bom emprego em Luanda, não resiste aos 
apelos da aventura e retorna logo para Portugal. Já o segundo, arruma um emprego numa 
lavoura de café no Uije.

O contraste social que caracteriza a sociedade colonial, com a exploração da terra 
e da mulher nativa pelo colonizador, é representado no conto através da menção aos dois 
fi lhos mulatos que Firmo fi zera na Rosa, sua lavadeira, e através da referência à lavoura de 
café como uma “riqueza para poucos colonos, e maldição escrava para muitos” (p. 56).

Embora Faustino seja um ladrão, o narrador tem um olhar de complacência com 
ele, descrevendo-o como uma espécie de Robin Hood, entendendo os desvios de verba 
que ele fazia nas fi nanças do fazendeiro português, e pintando-o como alguém que tratava 
humanamente os seus subordinados.

Um elemento importante na estrutura do conto é a presença das crenças religiosas 
africanas, materializadas no feitiço da plantação de mandioca que Faustino encontra na 
sua rota de fuga, após ter seus desvios de dinheiro descobertos pelo patrão. Ndozi, o nativo 
angolano que o ajuda a fugir, avisa-o para que não coma os tubérculos enfeitiçados, caso 
contrário morreria. No entanto, dominado pela fome e confi ante em sua fé católica que 
concebia as crenças nativas como pagãs, não leva em conta o aviso e assim sucumbe ao 
poder do feitiço ao fi nal da história, e fi ca ali enterrado “no mais completo segredo” (p.66). 
Nesse confronto entre crenças religiosas, prevalece a crença nativa como uma metáfora 
da sobrevivência e da força das culturas africanas.
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“Estranhos pássaros de asas abertas”, a quarta história do livro, nos remete ao 

período pré-colonial e trava um diálogo direto com Os lusíadas de Camões, pois foi escrito 
a pedido do Semanário Expresso para servir de introdução ao Canto V do épico português. 
Aqui, neste conto, Pepetela conta o outro lado da história: o modo como os africanos e seus 
deuses reagiram à chegada e à intromissão dos homens e deuses europeus.

O ambiente retratado é o de uma harmonia que é quebrada com a chegada 
daqueles homens estranhos, barbudos e cabeludos, que cheiravam mal, falavam uma 
língua incompreensível e se vestiam com roupas pesadas. Assim o narrador descreve os 
portugueses pela perspectiva dos nativos, e ao caracterizá-los com aspectos negativos (má 
aparência e mal cheiro), ele inverte o estereótipo criado pelo texto camoniano, que pintava 
o nativo como bestial, bruto e malvado. 

Paralelamente, ele também inscreve na história a paixão de Adamastor pela ninfa 
Tétis, um caso amoroso que provoca a intervenção dos deuses europeus Netuno, Vênus, 
Marte e Vulcano, cujas intromissões nos mares africanos ofendem Kianda, a deusa das 
águas, e Nzambi, o deus supremo.

As histórias paralelas se cruzam quando Vênus toca em Veloso, o português que 
teve um contato mais próximo com os nativos, e provoca nele a tentação de possuir uma 
mulher africana, fato que vai ocasionar a revolta do marido e desencadear uma contenda 
que deixa como saldo um nativo ferido e um morto, vítimas das armas de fogo portuguesas, 
até então desconhecidas pelos africanos. 

O último conto do livro, “O nosso país é bué”, escrito em 1999 para a Revista da 
Sonangol2, se passa num período pós-independência e refl ete uma Angola ainda eufórica com 
os novos rumos que a libertação do colonialismo podia trazer, mas também, contraditoriamente, 
começando a se desencantar, como mostra o fi nal da história com a refl exão do miúdo Lito, 
de que “afi nal o país não era assim tão bué como imaginava” (p.94).

A palavra “bué”, da língua quimbundo falada na região de Luanda, signifi ca 
“muito” e pode ser entendida também como “demais”, e por ser um termo nativo, 
legitimamente angolano, revela-se adequado para refl etir essa euforia nacional no período 
pós-independência.

O clima de euforia presente no texto é desencadeado pela descoberta feita por Lito 
de que os vizinhos haviam descoberto petróleo no quintal de casa, o que vai gerar uma 
onda de perfuração de poços clandestinos nos quintais luandenses, afi nal todo mundo 
queria se tornar um microempresário do petróleo. Esse entusiasmo, logicamente, não vai 
passar despercebido pela polícia angolana, pois como afi rma o narrador, “eram tempos 
difíceis, qualquer notícia podia trazer uma tragédia, qualquer corrida podia signifi car perigo, 
qualquer grito signifi car agonia” (p.85).

A explicação dada pelas autoridades para tal fato inusitado dizia que o líquido que brotava 
do solo não era petróleo bruto e sim gasolina vazada das tubulações velhas e sem manutenção 
da refi naria, de modo que a substância que prometia prosperidade constituía uma ameaça à 
população por causa do perigo de explosões e incêndios que já haviam matado algumas pessoas, 
inclusive o Sô Afonso, que “morreu numa explosão ao acender o candeeiro” (p.93). 

Dessa forma, os cinco contos que compõem o livro, embora escritos em diferentes 
épocas e com diferentes intenções, contêm além da presença da morte em todos eles, um 
elemento unifi cador: a angolanidade. Todos contemplam um modo particular de Pepetela 
ver, sentir e escrever Angola, como afi rma Mia Couto na epígrafe que abre o livro.

2  Sonangol: Sociedade Nacional de Petróleos de Angola.
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Resenha: 

Avante, soldados: para trás

Emilio Davi Sampaio1

Em Avante, soldados: para trás Deonísio da Silva narra a história de uma guerra, 
mas narra também a história de um homem, seus amores, seus amigos, inimigos, seus 
medos, enfi m, sua morte. Carlos Morais Camisão, o protagonista, luta na guerra do Paraguai 
e participa de um episódio muito conhecido. Trata-se da Retirada da Laguna, menção à 
obra homônima de Visconde de Taunay. Silva reconta, entre vários episódios, a história 
do coronel Camisão, responsável pelo exército formado no Mato Grosso para lutar contra 
os paraguaios que haviam invadido as terras brasileiras.

O texto é uma releitura da obra de Taunay numa outra perspectiva, pois o romance se 
enquadra nos ideais da Nova História Cultural. Nesse processo de releitura e de recriação, 
possivelmente, recupera-se a voz de personagens que jamais fi gurariam na história ofi cial. 
Para isso, o autor situa a obra em dois planos: o histórico e o fi ccional e a divide em 
duas partes, com seus respectivos capítulos. Narra-se, na primeira parte, acontecimentos 
históricos relacionados à marcha do exército comandado por Camisão em direção ao 
inimigo e a ocorrência de batalhas, permeadas por episódios totalmente fi ccionais como 
acontece nos capítulos: Xerazade suspende a guerra e O padre telefonista. Na segunda parte 
privilegia-se a fi cção, retratando recordações e a história de amor vivida entre Camisão e 
Mercedes. Pela voz de Camisão, Silva expõe sobre a crueldade da guerra e da cólera, que 
dizimou boa parte dos soldados brasileiros. Também escreve sobre a morte de Camisão e 
o conhecido episódio sobre a retirada da laguna, marcha de fuga do exército brasileiro.

O autor retrata os horrores da guerra com passagens bem sangrentas, como no 
episódio em que soldados brasileiros decepam as cabeças dos próprios brasileiros mortos, 
as ensacam e as levam aos seus superiores para mostrar que, além daquelas cabeças, quem 
não estava ali, vivo e presente, como eles, era covarde e havia desertado no campo de 
batalha. Ou ainda, em outro episódio, quando da descrição de uma cena de tortura, em que 
os paraguaios colocam um padre dentro de um poço em meio a várias serpentes no intuito 
de que ele revelasse segredos sobre o exército brasileiro.

Da mesma forma que retrata os horrores, também constrói capítulos que escamoteiam 
a própria guerra. Fazendo pausa à imaginação, Deonísio da Silva traz para sua narrativa 
o humor e a ironia. Numa relação intertextual, no capítulo Xerazade suspende a guerra, 
percebe-se alusão aos contos árabes das Mil e uma noites. Mas, sarcasticamente, a linda 
Xerazade, que conta histórias ao rei Xariar para não morrer, é transformada na obra Avante, 

1  Professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul
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soldados: para trás num velho muito engraçado de sessenta anos que fora encontrado pelos 
soldados num ranchinho no meio do mato. Com ele estavam seis moças, que resolveram 
deixar seus bordéis e acompanhá-lo para fugir do exército paraguaio que se aproximava. Elas 
tornaram-se as ouvintes de suas incríveis histórias, e as pagavam com os seus próprios corpos. 
O velho Silvestre, como era chamado, passou a acompanhar os soldados e, com o intuito de 
tirar-lhes um pouco do tédio, contava suas histórias engraçadas e intermináveis. Era só alguém 
dar-lhe um mote que ele rapidamente passava a narrar algo inusitado e instigante.

Além dessa personagem, recuperada do mundo árabe, o autor enreda outra também 
muito interessante. Esta, do mundo semita, parece exercer certo antagonismo em relação 
à Xerazade, mas nota-se que a intenção do autor é outra. Trata-se de um cozinheiro judeu 
de nome Jacó. Este cozinheiro contribui com a tropa através de seus conselhos, de seus 
conhecimentos sobre o Velho Testamento e, também, preparando o alimento a ser consumido 
por todos. A intencionalidade de Silva é clara. Ele busca dois personagens, respectivamente, 
de dois povos inimigos que se situam em terras distantes, coloca-os juntos num mesmo lugar, 
numa mesma guerra que não signifi ca nada para ambos, e ainda lhes atribui funções relevantes 
no sentido de manter o exército brasileiro sempre animado, unido, forte e preparado para novas 
batalhas. Dessa forma, simbolicamente, pode-se dizer que Jacó oferece o pão e Silvestre o 
riso, condições e elementos mínimos necessários para que um ser humano possa manter-se 
vivo. Esta parte da narrativa é mais um exemplo de que em se tratando de literatura pode 
tudo, basta que este tudo seja feito, singularmente, de forma imaginativa. 

O quadro de personagens é bastante variado. Há padres, mascates, soldados, mulheres 
galopeiras, entre outros. No cruzamento entre história e fi cção fi ca evidente a construção 
de personagens puramente fi ccionais, como é o caso, além dos dois já mencionados, o 
de Lindinalva e frei Mariano para quem ela trabalhava, o cabo Argemiro, fi el amigo de 
Camisão, o sargento Silva e a própria Mercedes, amante de Camisão. Personagens históricos 
também fi guram: Camisão, Taunay, Major Urbieta, Guia Lopes. 

A narração está em primeira pessoa. O autor utiliza o narrador-personagem para 
contar a história: “Sabemos pouco do que se passa no Paraguai, mas avançamos. (...). 
Vejo o visconde à sombra, escarrapachado” (p. 15). Mas esse narrador não participa 
efetivamente da guerra, não pega em armas, não luta, apenas quer observar e contar 
uma história. Para D’Onofrio (2007, p. 55) este narrador se confi gura como sendo um 
narrador-testemunha: “É a focalização centrada sobre uma personagem que está presente 
no texto só para narrar os acontecimentos, sem se confundir nem com o protagonista 
nem com nenhuma outra personagem da história”. Constata-se esta forma narrativa na 
seguinte passagem: “Disse-lhe que, sendo um escritor, lutava por justiça, não de forma 
abstrata, mas com minha pena. Uns haviam usado a espada, outros as armas de fogo. 
Eles, os dois lados, queriam matar. Quanto a mim, só queria narrar” (p.212).

Um detalhe interessante é que esse mesmo narrador, ao fi nal da história, encontra 
Mercedes,  a paraguaia galopeira, inimiga do exército brasileiro, mas amante de Camisão, 
e a traz para o Brasil como sua esposa: “Foi em meados de agosto que encontrei Mercedes. 
Admirou-se de eu não estar pilhando a cidade, brasileiro que era”. (...) “Trouxe Mercedes 
para o Brasil e fomos morar provisoriamente na Fazenda Conde do Pinhal, nos arredores 
de Santo Carlos, em 1870” (p. 212).

Enfi m, a obra apresenta uma narrativa fi ccional que se utiliza de elementos 
históricos, isto é, o enredo se aproveita dos fatos históricos e cria uma nova narrativa que 
não vai substituir o fato histórico, mas apenas apropriar-se dele para contar a história de 
outra maneira. À luz de Bakhtin (1990), a atividade estética vai se apropriar do fato histórico 
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para dar uma nova vida a este fato, mas esta nova vida propõe-se a ser uma particularidade 
recriada pelo autor. Portanto, esta é uma narrativa que representa um conjunto de outras 
pequenas narrativas recriadas pelo autor por meio da prosa literária.

Referências:

BAKHTIN, M. Questões de Literatura e de estética. A teoria do romance. São Paulo: 
UNESP, 1990.
D’ONOFRIO, S. Forma e sentido do texto literário. São Paulo: Ática, 2007.
SILVA, D. Avante, soldados: para trás. São Paulo: Siciliano, 2000.
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Revista Conexão Letras

Política Editorial

A Revista Conexão Letras do Porgrama de Pós-Graduação em Letras da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul publica estudos de base teórica e aplicada nas áreas 
de Lingüística e Literatura, com produção semestral alternada: um semestre para estudos 
literários, outro para estudos lingüísticos, sendo que possui, simultaneamente, produção 
on-line e forma impressa. Aceitam-se colaborações do Brasil e do exterior, desde que se 
trate de pesquisa original devenvolvida dentro das referidas áreas.

A Revista publica texto em forma de artigos, debates, entrevistas sob forma de 
debates e resenhas, sendo acentos para publicação trabalhos nas línguas portuguesa, fran-
cesa, inglêsa e espanhola.

As diferentes modalidades de publicação devem obedecer às normas que seguem.

a) Artigos: textos entre 15 e 30 páginas, contendo Introdução, Análise (subdividida 
em itens) de acordo com a natureza da pesquisa, e Considerações Finais.
b) Retrospectivas: textos entre 15 e 30 páginas, envolvendo refl exões críticas a re-
speito de percursos de teorias ou pressupostos implicados na trajetória de escolas 
lingüísticas e literárias.
c) Debates: textos entre 10 e 15 páginas, contendo diálogos sob forma de aborda-
gem de questões relativas a outros estudos lá publciados, tais como:contribuições 
relevantes, limites e aspectos críticos do estudo em análise.
d) Entrevistas Sob Forma de Debate: textos entre 15 e 30 páginas, contendo diálo-
gos com outros pesquisadores, os quais envolvam diferenças de enfoque teórico 
e contradições em torno de um mesmo tema, ou análise crítica sobre o estado da 
pesquisa realizada nas áreas de publicação da Revistas. 
e) Resenhas: textos entre 4 e 10 páginas, contendo análise e refl exões críticas a 
respeito de livros publicados no país e no exterior.

Normas para apresentação de trabalhos

Os artigos, retrospectivas, debates e entrevistas sob forma de debate serão prece-
didos por Abstract, Résumé ou Resumen, seguido de Resumo com aproximadamente 150 
palavras cada.

Serão constituídos por: 

•Título do Trabalho em letra maúscula.
•Abstract, Résumé ou Resumen, seguido de Resumo em Língua Portuguesa, com 
espaço simples e um intervalo de espaço duplo entre cada.
•As expressões Keywords, Mots-clés, Palabras clave, contendo, no máximo, 5 
itens, seguidas de Palavras-chave (espaço simples entre referências em línguas 
estrangeira e portuguesa).
•Introdução e Considerarações Finais sem numeração.
•Corpo do trabalho numerado em diferentes seções, conforme a natureza da 
pesquisa.
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•Citações até 4 linhas, entre aspas, no corpo do trabalho, podem manter o mesmo 
padrão deste. Citações de mais de 4 linhas que ocupem parágrafo próprio, deverão 
ser digitalizadas em fonte 10, itálico, com recuo de dois toques, com espaço 1,5 
em relação ao corpo do texto.
•Notas devem ser digitadas em  pé de página (corpo 10).
•As referências bibliográfi cas devem estar em ordem alfabética e obedecer a ordem 
cronológica de publicação, no caso de haver várias obras de um mesmo autor, de 
acordo com os seguintes critérios: sobrenome do autor, nome, seguido de ponto, 
título do livro ou  revista em itálico e somente com a letra inicial em maiúsculo, 
seguidos de ponto, local de publicação, seguido de vírgula, data de publicação e 
indicação de páginas e vol., (no caso de revista ou de coleção), conforme modelo 
a seguir:

LYONS, John. Introdução à língüística teórica. São Paulo, Ed. Nacional, 1979.
COURDESSES, Lucile, Blum et Thorez em may 1936: analyses d’enoncés. In: 
Langue francaise. Paris, Eci. Larousse, vol. 9, p. 23-33, 1971.

•Tabelas, gráfi cos e desenhos devem ser encaminhados em versão também im-
pressa, pronta para reprodução.

Os trabalhos serão enviados em disquete, versão recente do Word for Windows, Times 
New Roman, corpo 12, espaço simples, acompanhados de duas cópias impressas. Em folha 
anexa, devem ser apresentados dos dados de identifi cação do colaborador, tais como: Nome 
do pesquisador, Instituição, Áreas de trabalho, Endereço, Telefone, Fax, E-mail.

Os colaboradores receberão dois exemplares da Revista por ocasião da publicação.
Os textos  não aceitos para publicação não serão devolvidos aos autores, que serão 

informados sobre o resultado da avaliação realizada por dois pareceristas, membros do 
Conselho Editorial.

Os trabalhos deverão ser remetidos para

Revista CONEXÃO LETRAS
Programa de Pós-Graduação em Letras - UFRGS
Comissão Editorial
Av. Bento Gonçalves, 9500 - Bairro Agronomia - Porto Alegre - CEP 91540-000
Site: http://www.msmidia.com/conexao
E-mail: contato@conexaoletrasufrgs.com

COMISSÃO EDITORIAL
Ana Zandwais (UFRGS)

Jane Tutikian (UFRGS - Coordenadora)



111

Volume 7 | 2012



112

Conexão Letras

Impresso na Gráfi ca da UFRGS


