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A SEMIOLOGIA CLÀSSICA E A RESISTÊNCIA À TRADUçAO
Rosemary Ar"*
Bingharnron University

A hist6ria dos escudos da traduçao também
poderia ser descrita como a hist6ria de algumas
obsessôes intimamente relacionadas que se reve~
lam, por exemplo, nas di versas ver5ÔeS da mesma
questâo persistente que tem inspirado a maior
parte do que se escreve sobre a atividade cradut6ria hâ pelo menos vinte séculos. De acordo corn
George Steiner, em After Babel, de 1975, "pode-se
dizer que tooas as teorias de traduçao -fonnais,
pragmâticas, cronol6gicas- sâo apenas variantes
Je uma ûnica e inesca~vel pergunta: como se
pode, ou se deve, atingir a fidelidadel Discute-se
essa questao hâ mais de dois milênios" (261-2)1.
Como alguns especialistas têm repetido nos
(.Itimos anos, a visao tradicional da traduçao como
uma fonna de equivalência ideal, e tudo 0 que isso
lmplica, é passlvel apenas corn base em noç6es
dominantes de realidade, represemaçao e
conhecimento pr6prias da filosofia ocidental
(Niranjana, 1992: 2). Ao autorizarem urna con~
cepçao essencialista de texto como urn objeto
cst<ivel e presente, supostamente capaz de arma~
:cnar significados que podem (e devem) ser repelidos em sua totalidade dentro dos limites de uma
mesrna Iîngua e, ponamo, também transferîveis
para outras culturas e lînguas, essas "noçôes
dominantes de realidade, representaçâo e conheumento" estao diretamente implicadas corn as
conseqüências envolvidas no que Jacques Derrida

La autora sostiene q~
existe una idcaliz.aci6n
pertina.z y generalizada dei
texto original y, por 10
tanto. una asidua
r~stencîa contra la
traducci6n profundamente
maigadas en la culrura
occidental. De f.kil
idemificxi6n dentro de las
nociones bâsicas que
compartimos re5pC'Cto al
ripo de re!aciones que
puede establecerse entre
los originales y las
traducciones. as! como
entre los autores y los
tradUClOJ'l"S. (:;lnto 1;;1
idealizaci6n de originales
como la resislencia contra
la rraducci6n se
encuentran estrechameme
[igadas a 10 que Derrida ha
denominado ~semiolog{a
chbica" y, por supuesto, a
la concepci6n dei
significado que ést;l
conlleva. Es posible
encomrar, en ficcioncs
narrnrivas que versan sobre
el tema, ejemp]os
ilustrativos sobre el
estrecho vrnculo existentc
entre el esencialismo y
nuesuos sentimientos y
prejuicios hacia la
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c::.hnm:l dt:: scmio[ogia c1assica. 0 exame dessas
conseqütlncias é particularmente re1evante pam
uma compreensao de nossa resistência milenar à
rrndllç;1o, aparente nao apenas nos preconceitos
cuidadosamcme cultivados pelo chamado senso
comum em relaçao à tarefa do tradutor, mas, tam~
bém, na maior parte das questôes geralmente
discutidas pelo discurso te6rico-acadêmico que
ainda domina a area dos esruclos da traduçao, e até
mesmo em textos de ficçao que exploram a tema.
Talvez ninguém tenha siclo mais eloqüente do
que Derrida em apontar as obsessôes que estru~
turam as noçôes derivadas do logocemrismo e que
amparam as concepçôes tradicionais da linguagem
e clas re1açôes que esta poderia estabelecer cam 0
"real" e sua proposta de uma distinçao clara,
objetiva e nao~problematica entre signo e coisa,
reproduçao e original. Como sugere 0 fil6sofo
francês, a principal funçâo do signo é "representar
o presente em sua ausência". Ou seja, a signo,
camo "presença adiada", "é colocado no lugar da
coisa em si, da coisa presente, sendo que 'coisa'
aqui é tanto o'significado camo 0 referente" (1982;
9). Assim, ao tomar 0 lugar do que seria a fonte do
significado, ao tomar 0 lugar do que deveria estar
presente, a signa é um "desvio" ao quai precisamos
recorrer quando 0 presente "nao pode ser
apresentado": "quer cstejamos lidando corn 0 signa
verbal ou escrito, corn a signa monetario, ou corn
a representaçâo e1eitoral ou poiftica, a circulaçao
de signas adia a momenta em que podemos
encontrar a coisa em si, torna~la nossa, consumi-[a
ou usa~la, toca~la, vê-Ia, intuir sua presença"
(ibid).
Consid('rando~se que se ttata de um "desvio" e
que "adic, .• presença", 0 signo --como um subs~
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traducci6n. Ésws pueden
mmbi~n detectarse, no
obstante, en la mayor parte
dei discurso acad~mico
dcsarrolJado en el seno
disciplinar de la
traductologia, que presume
de aSumir puntos de vista
objetivos frente a los
diversos aspectos que
suscita la actividad de!
traducror.

Palabras clave;
traducrologia, teona de la
traducci6n,
deconstrucci6n, narrativas
de ficci6n sobre la
traducci6n, semiologCa
cliisica.

Classic Semiology and the
Resistance w Translation
The author argues that
there is a persistent,
widespread idealizarion of
originals and,
consequemly, a gcneral
resistance to translation,
deeply embedded in
Western culture, which
can be easily idemified in
aU the basic notions wc
share in connecrion with
the kinds of relationships
that can be established
hetween originals and
translations, and hetween
authors and translators.
80th the idealization of
originals and the resistance
to translation are directly

sempre aquém daquilo cujo lugar ocupaI,llllbém represema 0 que é essencialmente
",ccundario" e "temporario": "secundarÎo em
tdaç,io a um original e a uma presença perdidos
dll~ quais 0 signo deriva, tempon'itio em relaçao a
1''':1 presença ausente em relaçao à quai 0 signo se
~ llnstitui camo um movimento de mediaçao"
(Ihld). A desconstruçao persistente da oposiçâo
\: I;lssica entre fala e escritura e da crença
lhsseminada 'de que a VOl, ou a palavra falada,
pudcsse representar um vefculo privilegiado do
'l/-lnificado tem sido, coma se sabe, uma das
prmcipais marcas do projeto filos6fico de Derrida,
~ltlC se interessa, portanto, também em
dcsconstruir esse fonocentrismo!logocentrismo
que lem, freqüentemente, considerado a escritura
U)lllO uma forma de mediaçâo temporaria e naO/,;{mfiavel. Como explica 0 fil6sofo,
IlllltO

a estrutura e a hist6ria da escritura fonética
têm, obviamentc, desempenhado um papel
decisivo na detenninaçâo da escritura como 0
duplo do signo, 0 signo de um outro signo. 0
significante de um significante fônico.
Enquanto 0 significante fônico permaneceria
numa proximidade viva, na presença viva da
mnemé ou da psuché, 0 significante grafico, que
o reproduz ou 0 imita, se encontra um grau
mais afastado, esta fora dos limites da vida, se
retira da vida e a coloca para repousar no tipo
de seu duplo (1991, 134).
Se, nesse quadro da semiologia classica, a
rcsiscência à escritura é uma das expressôes da
Irllstraçao associada à mediaçao inescapavel
Icprcscntada pela significaçao e à impossibilidade
37

rclated to what Jacques
Derrida has caUcd "classic
semioIOb'Y~, and, naturally,
to the conception of
meaning it cnmils.
Exemplary illusnations of
the direct association
between essenrialism and
our feelinb'S and prejudices
regarding translations can
he found, for instance, in
fictional texts that address
the issue. Such feelings
and prejudices can also be
detected, howevcr, in the
great majority of the
academic discourse wrinen
within the discipline of
translation studies, which
allegedly rakes an objective
perspective on the issues
brought about by the
translator's activity.

KeJ WOTl!s:
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Translation Theoty,
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Representations of
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de se atingir 3 coisa em si, que est3ria, entremmo, m3is pr6xima d3 voz e do
signific3nte falado, na relaçao entre a traduçâo e 0 chamado "original", este
passaria a usufruir da proximidade privilegiad3 da essência ou da vida do
significado. Ao pretender cruzar barreiras entre ifnguas, culturas e, muitas
vezes, cambém épocas diferemes, a escritura traduzid3 se encontraria
inevitavelmente afastada e alienada da presença dos significados produzidos
nos limites do que se considera uma mesma lfngua e que em vao tentaria
reproduzir. Nessa posiçao desconfortave1 de substituto inadequado do original
ausente em outra Iîngua, em outra cultura e em outro tempo, toda tmduçâo
também é vista camo secundaria e temporaria, coma 0 "desvio" a que somos
obrigados a recorrer quando nao cernos acesso ao presente que se esconderia
nas ifnguas e nos textoS que nâo dominamos. Afastada da voz, da lfngua, ou
do quer que se imagine coma a fonte vital do significado --que se encontraria,
entretanto, protebtido no interior de um original idealizado, estavel e presente
nas palavras e no formato em que foi escrito-- toda traduçâo provoca a
desconfiança que associamos aos simulacros.
Na verdade, todas as metâforas que a tradiçâo tem usado para descrever os
mecanismos do imercâmbio que deveria ocorrer entre original e traduçao
estâo diretamente relacionadas a essa concepçao classica de signa e da relaçao
que este tem sido autorizado a estabelecer corn 0 que quer que consideremos
seu referente. Entre essas metâforas, a mais significativa e a mais recorrente é,
sem duvida, aquela que associa a atividade tradut6ria ao transporte, ou à
transferência, de significados de um texto para outro, de uma lîngua e cultura
para outras, metâfora significativamente inscrita, inclusive, na pr6pria
etimologia do verbo "traduzir", do latim rraducere, que significa, entre outras
coisas, "transferir de uma ordem ou posiçâo para outra". De acordo corn essa
16gica, 0 texto, camo as palavras, é visto como uma espécie de embalagem que
tem a funçâo de armazenar e proteger significados que poderiam ser
perfeitamente recuperados e transportados para outra texto/inv6lucro, em
outro contexto cultural e numa outra ifngua que, par sua vez, também eHaria
encarregada de mantê,los intactos e disponf\'eis para que os leitores corn ela
familiarizados pudessem repetir a mesma experiência daque1es capazes de 1er 0
original2. Coerentemence, a partir dessa perspectiva, os escritores de originais
seriam capazes de concrolar os limites e os contornos dos significados que
produzem e supostamente acondicionam em seus textos enquanto caberia aos

fr.ldutores trabalho essencialmente mecânico de retirar do original os seus
19nificados, sem danificâ·los e, em seguida, corn todo 0 cuidado, promover 0
'II transporte seguro para outro texto/embalagem. Nos limites dessa tradiçao,
que pressupôe a possibilidade do manuseio impessoal de significados presentes
l' estaveis e, sobretudo, independentes das circunstâncias e dos sujeitos
l'lwolvidos no processo de transporte, é, portanto, compreensfvel que se
,1\.Socie 0 trabalho dos tradutores a um ideal de neutralidade, ou invisiblidade,
l', conseqüentemente, tarnbém à perda, ao desvio, à rnediaçao indesejada, ao
ll'rnporârio, ao arremedo e ao remendo em que nâo se pode exatarnence
~onfiar e, freqüememente, à impropriedade e à traiçao.
Na economia desse binarismo que entretém, entre muitas outras, a
possibilidade de urna oposiçâo clara e indiscutfvel entre os papéis do autor e
lradutor e entre 0 original e a traduçao, em que 0 primeiro desses elementos
cm geral representa aquilo que falta e/ou se nega ao segundo, convenien·
\cmeme se esquece de que, na realidade, 0 original também nâo passa de urna
wleçao de significantes cujos significados sempre nos remetem a outros
\ignificames que atingem alguma estabilidade apenas nos limites de uma
dcterminada leitura ou imerpretaçao, sernpre datada e intimamente Iigada às
tlrcunstâncias daqueles que a produzem e propôem. Conse~qüentemente,
Ignora-se, também, que como os significados e os significames nâo conseguem
manter intacta a oposiçao em que a semiologia c1âssica tenta aprision,~jAos, a
voz autoral que vemos como a origem (ou pr6xima da origem) do significado
nâo esta equipada para fazer cessar 0 jogo da significaçâo que constitui a base
dn linguagem humana. Nesse contexto, acaba·se tomando uma determinada
cstabilidade temporâria de significados (que da forma a uma determinada
lcitura do original) pelo conteûdo inequfvoco dos seus significantes, e é essa
configuraçao provis6ria que se espera reencontrar na craduçâo, sem se
considerar que a leitura e a reescritura que constituem 0 texto traduzido
lnevitavelmente ocorrem em circunstâncias diferentes e, freqüenternente,
COrn objetivos distintos dos que motivaram 0 original. Em outras palavras, 0
que se espera encontrar na traduçâo é a repetiçâo da leitura que se fêz do
original porque se toma essa leitura inevitavelmente datada e localizada, essa
rcorganizaçâo temporâria e circunstancial dos significados do original, pela
rcsgate dos significados originais e, portanto, pela leitura unfvoca e definitiva
, quai todos deveriam fidelidade. Além disso, a essa leitura supostamente
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definitîva que, corn freqüência, também é aquela que se imagina autorizada
pelo texto e/ou por seu autor, se associa, ainda, a noçâo de propriedade, nao
apenas no semido daquilo que é pr6prio e adequado, mas, também, no semido
de posse. Ou seja, como geralmente se pensa que os significados sao obietos
presentes e preservaveis, conscientemente deposîtados no texCQ por seu autor
ou emissor, e que a ele, enquanto fonte de significaçao, pertencem, como
também à lîngua e à culwra dentro de cujas limites foram procluzidos, tambérn
sua leitura deveria estar autorizada, em primeiro lugar, por uma éüca que
contempla, exclusivamente, essa noçâo de propriedade autoral.
A concepçao de auwria coma uma forma de propriedade privada que deve
ser respeitada por todos aqueles que se acercam do texto traz, naturalmente,
conseqüências importantes para as relaçôes que se têm estabelecido entre
autor e intérprete e entre original e reproduçao e, particularrnente, entre autor
e tradutor e entre original e traduçao, ja que a atividade rradut6ria implica,
além da leitura e da imerpretaçâo do texta, também sua reescritura. E é nesse
processo de reescritura, nessa inevitavel posiçao de autor, ou, no mînimo, de
co~autor do texto na lîngua para a quaI traduz, que 0 tradutor é geralmente
vista como um usurpador do papel alheio, ou coma invasor da propriedade
que nao lhe pertence. Alias, coma ensina a senso comum, esse tipO de
interferência indeseiavel somente pode ser tolerado quando invisîvel ou
imperceptîvel e, portanto, quando respeita a ilusao de que se manteve intacto
o significado originalmente procluzido. Nesse sentido, a traduçâo, coma a
transcriçao idealmente transparente, em outra lfngua e em outro contexto
cultural, da leitura que seria autorizada pelo autor ou par seu original, deveria
apenas nos permitir entrever 0 que esse original e seu autor pretenderam dizer,
nada mais, nada menas. Qualquer marca, por mais indelével que seia, da
atividade do rradutor, de suas circunstâncias e de suas escolhas, seria também
evidêncîa de sua impropriedade, de sua intromissao em seara alheia,
intromissao essa que rotineiramente chamamos de infidelidade ou craiçao.

~ignificados que envolve tanto a escrÎtura de originais coma sua reescritura em
outra lîngua. Em pelo menos (Tés textQs de ficçâo, "0 Tradutor
Cleptomanfaco", como do htingaro Dezsô Kosztolanyi (que leio na versâo para
o português de Ladislao 5zabo) (1996: 7~1O); "Notas ao Pé da Pagina", conto
Jo brasileiro Moacyr 5c1iar (1995: 371-375), e 0 romance Se nuTlUl noite de
lIltJ(.'TT1O Uni tliajame, do Îtaliano halo Calvino (que leio na versao para 0 inglês,
ff on a winter's niglll a traveler, de William Weaver), cujas possibilidades de
lcitura examinei em trabalhos recentes (cf. Arrojo, 1995, 2002 e 2004),
explora-se a imagem do tradutor coma ladrao do papel e da posiçaa auterais
c, conseqüentemente, também camo traidor, ou seja, coma aquele que se
~crviria da atividade tradut6ria para, indevidamente, QCupar 0 espaço do autor
c, assim, introduzîr significados "ilegîtimos" na traduçao do texto que nao é
~cu.

Um reflexo significativo de quao arraigadas se encantram essas noç6es no
imaginario ocidenral pode ser examinado, por exemplo, em alguns textos de
ficçâo que tematizam a complexidade dos senrimentos associados aos conflitos
que em geral se escondem por cras da rivalidade que aproxima e separa autor
e tradutor, ambos empenhados na inevitavel luta pele poeIer de determinar

Ermes Macana, personagem de Calvino; Gallus, a c1eptomanfaco de
Kosztolanyi, e 0 narrador sem nome do conto mencionado de Sdiar sao
tradutores que, além de se tornarem desconfortave1mente VÎsîveis, traem a
çonfiança daqueles a quem devem respeito e gratidao, e em cuja sombra
deveriam ter permanecido isolados e transparentes. Ao c1eptomaniaco Gallus,
que "sabia inglês e hungaro perfeitameme" (9) e que, "em questôes de
literatura, era precisa e escrupulosamente meticuloso" (8), nao se perdoou,
por exemplo, 0 fato de ter produzido uma "traduçâo fluente, artîstica, e por
vezes poética", de "uma novela inglesa de detetives", intitulada "0 Misterioso
Castelo do Conde Vetsislav", que, segundo 0 narrador, "era um daqueles lixos
..:om os quais n6s nao queremos sujar as maos" (8~9). Segundo 0 enredo de
Kosztolanyi, 0 texto impecavel do rradutor, "de frases daras, mudanças
engenhosas, [...el mOntagens lingüfsticas espirituosas [...que eraml muito mais
dlgnas que 0 original" (8), nao pôde ser utilizado pelo editor que encomendou
u projeta, precisamente por nâo ter mamido 0 mau gosto e a verborragia do
(lfiginal ou, como explicita 0 narrador, por ter "arropelado a quase indiscutîvel
slJcralidade da propriedade privada" (10). Além disso, no casa dos personagens
Jc 5diar e de Calvino, 0 leitmotif do traduttori-tradiuori se combina ao das
/'CIJes infidèles, que sexualiza 0 texto, e transforma a relaçao entre autor,
tradutor e texto num triângulo amoroso em que a suposta vocaçâo de ladrao
c de traidor do rraduror envolve nao apenas 0 texto mas, também, as mulheres
lavoritas do autor. Assim, nessa posiçâo de traidor por excelência, a tradutor
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cobiça exatamente OS objetos mais caros ao coraçao e à vaidade dos autores
que tradul: seus originais e suas mulheres. A prap6sito, nesse enredo exemplar
da ética logocêntrica, patriarcal e machista, vale chamar atençao nao apenas
para a forma pela quai 0 tradutor é assodado à traiçào e ao roubo mas.
também, para 0 fato de que 0 papel reservado à figura feminina ainda é
lîmitado ao de objeto e propriedade privada de homens que se consideram
fortes e poderosos.
Nos bastidores dessa associaçao entre traduçào, roubo e traiçao, encomra~
se, implidtameme, outra: aquela que reladona a atividade tradut6ria ao fato
(para muitos, dolorosa) de que as ifnguas e a linguagem humanas nao sao
artefatos divinos e que, portamo, teimam em impedir a repetiçao do mesmo,
congelado e im6vel, permitindo, conseqüentememe. as imerferêndas
ilegftimas e as reproduç6es espurias. A prop6sito, também nao é por acaso que
se têm associado a traduçao e os tradutores, bem camo as oposiç6es entre 0
humano e 0 divino, 0 original e a traduçâo e, também, entre 0 autor (como a
origem do original) e 0 trndutor elou 0 intérprete, ao mito de Babel. Como se
sabe, nesse enredo exemplar, 0 desejo humano de encontrar 0 significado
definitivo, a coisa em si que se esconderia por trâs dos significantes e que
aeabaria corn todas as Înterpretaçôes imperfeitas e temporârias. se identifiea
corn 0 desejo dos descendentes de Noé de construir uma cidade e uma tarre
que alcançasse os céus e lhes concedesse os privilégios atribufdos ao divino,
entre os quais se destacariam 0 controle absoluto da Origem de todos os
originais e, conseqüentemence, 0 fim de todos os signas, do jogo infinito da
significaçao e de todos os tipas de mediaçao indesejâvel.
A tentativa de construir uma torre, expressao do deseja humano de se
igualar a Deus e de conquistar seus atributos, revela, em primeiro lugar, as
bases da aposiçaa radical que temas construÎda entre Deus e os mortais.
Enquanto ao primeiro se associam os privilégios do poeIer total e irrestrito, da
anipotência, da onisciênda, da criaçao e, obviameme, também 0 acessa à
verdade e ao conhecimento absolutos, que prescindem de qualquer
linguagem, os homens (e as mulheres) têm que se contentar corn os limites
implaeâveis da posiçao subaltema, sujeita às leis e ao controle de um Deus
desp6tico. Nessa narrativa, a reaçao divina à ameaça representada pela
construçao da tarte toma ainda mais clara a hierarquia estabelecida entre os
dois laclos da oposiçao entre 0 divino e 0 humano. Um Deus irado (e tao

ll:lfameme humano e interessado em proteger seus damînios e privilégias)
dcterminou naa apenas a destruiçao da tarre e das i1usoes nela representadas,
mas, acima de tudo, a condenaçao dos hamens ao castigo da dispersaa e da
multiplicidade das lfnguas e, partamo, também à arbitrariedade da linguagem,
que lhes trouxe coma canseqüência, ao mesmo tempo, tanto a inevitabilidade
da traduçao coma, paradoxalmeme, também sua inescapâvel impossibilidade.
Mnntém~se, assim, a integridade da aposiçaa primordial que, em nossa
Imaginârio. separa nao apenas 0 divino do humano, mas também 0 original da
Inlcrpretaçao e, implicitamente, também 0 autor do intérprete. De um lado,
Deus, a Figura Autoral absoluta, e 0 poeIer de criar e estabelecer significados
l.', de outro, os seres humanos, os etemos intérpretes fadados às repetiçoes
Ilnperfeitas e ao drama do viés e da mediaçao.
Em outras textos de ficçao que, direra ou indiretamente, tematizam as
"lnadequaçôes" e, sobretudo, os "perigos" envolvidos nas repetiç6es textuais,
l'0demos flagrar cenas paradigmaticas dessa separaçao clara e hierarquica
entre a original e suas derivaçôes, bem coma entre 0 autor do original e a seu
Icaor, tradutor, ou imérprete. No como "The Oval Portrait", de Edgar Allan
Poe (1983 [18501), e no romance Hisc6ria do Cerco de Usboa, de José
Saramago (1998), por exemplo. tenho observado camo 0 papel do escritar e
dl) autor de originais se associa, explfcita ou implicitamente, ao poder divino
dè criar e de estabelecer nao apenas significados definitivos mas, também, os
lnminhos e os comomos da pr6pria vida, a que confere. ao mesmo tempo,
uma marca de indiscutîvel inferioridade àqueles que se encarregam de
Icproduzir originais (cf. Arrojo. 2003a, 200Jb, 20(4).
No como exemplar de Poe, em que poeIemos associar 0 pintar obsessivo de
Ictratos ao tradutor (e. particularmente, àque1e que !ida corn textos Iiterarios)
(' sua ardua tarefa de reproduzir 0 irreprodutfvel. 0 original que se cradul é,
n,Ida mais, nada menos. do que uma bela mulher, a jovem esposa do
pnuor/tradutor, cuja dedicaçaa à traduçaa e, canseqüentemente, cujo fracassa
cm proteger seu "original" sao punidos corn a morte de seu amado modelo.
(De passagem, devo destacar 0 fato de que, nesse enredo, também se
IcxLUalila a figura feminina, que se reduz à condiçao de mera objeto inerte e
llldefeso e completamente à mercê dos interesses e da manipulaçaa
1II:lsculinos). Nessa hist6ria intrigante. paradoxalmente. é a reproduçao
rcpresemada pela pimura- que. pouca a pouca. passa a conter a "essência"
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e a "espfrita" que caracterizariam a que chamamos de a "vida" do original.
que parece particularmeme incomum nesse tratamemo da metafora d
tradutor coma pimor e da traduçâo coma retrato é a (aparente) reversa
radical da oposiçâo tradicional entre vida e mOrte freqüentememe associada à
relaçao concebida entre originais e suas derivaçôes. Coma se sabe, de acordo
corn a senso comum, é a traduçao, coma qualquer outra forma imperfeita de
reproduçao, que, ao falhar no transporte do material significame de um texta
e cultura para outros, tem a vocaçao inata de promover a perda ou a morte do
que évitai e vibrante no original. Na metâfora da traduçao como rerrato
pintado, pode,se inferir que, sobretudo quando 0 original é uma obra prima,
supostameme pleno e cheio de vida, sua reproduçao poeleria, no maximo, nos
dar uma vaga idéia da grandeza e da beleza que 0 definem J . Comudo, em "The
Oval Portrait", é 0 original -a jovem esposa do pintor- que lemameme
fenece à medida em que a chama que contém a essênCÎa de sua vida é
milagrosamente transferida de seu belo rasta para 0 rerrato e é, finalmente, a
retrato coma traduçao que sobrevive e impressiona a natrador muito tempo
depois da morte do original.
Ao mesmo tempo, 0 enredo de Poe também sugere que, insidiosameme, é
a reproduçào que vampiriza 0 original, roubando-Ihe 0 que precisa mente tem
de mais valioso e 0 custO da ousadia que permitiu esse macabro triunfo da
reproduçào sobre 0 original se toma dolorosameme alto para 0 pimor: seu
extraordinario sucesso em reproduzir 0 "espfrito" de sua amada é
exemplarmeme punido corn a motte da mesma. Em outras palavras, 0
comportamento "inadequado" do tradutor/pimor, obstinadameme dedicado
ao seu trabalho de reproduçâo como se este fo:ose um ato de verdadeira
criaçâo, e, ao mesmo tempo, sua falta de atençâo à inteb1fidade do original,
teriam causado a morte de sua esposa e modela. Ou seja, merecem puniçâo
exemplar a valorizaçao "indevida" da traduçâo coma se fosse um ato de
criaçâo e a imeresse na reproduçâo em detrimento do original. Além disso, ao
desafiarem a hierarquia tradicional entre original e reptoduçao e, claro, os
direitos e os privilégios do Autor, aqui implicitamente associado ao pader
divino de criar e de estabelecer os rumos da vida, essa valorizaçao e esse
Interesse produzem um efeito assustador: a reversâo da hierarquia
tradicionalmente estabelecida entre original e reproduçao seria, no mfnimo,
aberrante, e seu efeito, aterrador.
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Naturalmente, essa reversâo subversiva da economia tradicional de perda
c ganho que tem definido as relaçoes entre original e reproduçao, se nao fosse
t;io "perigosa", abriria a possibilidade de uma nova perspectiva. Annal, coma
,6 mencionado adma, é apenas através da traduçâo/retrato que a beleza do
original pode ser admirada. Além disso, é a traduçâo, e nao 0 original, que
IInptessiona a narrador/leitor, ou seja, é a rraduçao ------e nâo 0 original- que
lhe interessa e 0 emociona. Entretamo, 0 desenvolvimento do enredo e,
'IObretudo, a caracterizaçao do narrador que observa 0 retrato nos levam a
wncluir que essa suposta valorizaçâo do original nâO passaria de um delîrio do
n:lrrador febril e à beira da morte que, para temar aliviar as dores decorrentes
dos ferimentos graves que sofreu, ingere boa parte do 6pio que trazia consigo
!,::Ira misturar ao tabaco que costumava fumar. Na verdade, como ele pr6prio
nos informa, é a seu "delfrio" que pode tê,lo levado a se imeressar tào
profundamente pelas retratos pendurados no aposento escuro em que
dcscansa (1983: 734). Ao mesmo tempo, para 0 narrador, a observaçao dos
quadros e 0 folhear do livro que os discute se toma uma alternativa atraente
.10 sono, uma forma de tentar escapar de sua condiçao febril e de seu estado
~rave. Além do mais, a possibilidade de que um retrato pudesse efetivamente
manter viva a imagem da jovem morta ha muitO tempo talvez represente um
umsolo reconfortante para 0 narrador ferido e temeroso de seu pr6prio fim.
Considerando,se que seu natrador naa é, de forma alguma, uma fome
l<l11fl<ivel, 0 que podemos aprender do intricado enredo de "The Oval
Portrait" é que a suposta capacidade do tradutor/pintor de recriar a vida do
tlriginal seria, muitO provavelmente, apenas um produto do estado alterado
cm que se encontra 0 narrador/observador. Ou seja, do ponta de vista do
~'nredo de Poe e, podemos inferir, também da perspectiva da razao e da 16gica
'llltivadas pelo logocentrismo, seria inaceitavel a desestabilizaçâo da oposiçào
tradicional entre original e reproduçao e, portanto, seria apenas um delfrio
lO\lranho conceber a possibilidade de que alguma forma de teproduçào pudesse
(quase que literalmente) captar 0 "espfritO" do original e, até mesmo, ousar
uperâ-lo. Se a suposta capacidade do tradutor de recriar a beleza do original
n;u) passa de uma ilusâo produzida pela percepçao comprometicla do intéprete,
.1 t.Oncepçào de traduçào implicitamente defendida em "The Oval Portrait" se
l\Socia à crença generalizada de que, na verdade, nenhuma forma de
Iloproduçao do original conseguiria preservar seu "espîrito" ou "energia". Além
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disso, implicitamence, também nos ensina que a tarefa do tradutor deveria ter
como meta primeîra 0 cuidado corn a integridade do original e jamais deveria
ser pautada par um interesse em transformar a traduçao numa obra de arte,
independente de seu original. Coma sugere 0 enreclo, a pintor "errou"
precisamence por ter dada vazao ao seu desejo autoral de recriar a original e
pela envolvimento apaixonaclo corn seu pr6prio trabalho, coma se este fosse
uma forma de criaçao artÎstÎCa, e, nao, uma simples reproduçao, pela quai foi,
alias, exemplarmente punido, podemos inferÎr, pela poder divino, pela figura
autoral absoluta, 0 ûnÎCO que teria a privilégio de criar, manipular e destruir a
"vida" do original. Novamente, essa valorizaçao implfcita do Original e do
Autor manteria intactas as oposiçôes hierârquicas tradicionais e reservaria
para a posiçâo autoral um espaça de poeIer comparâvel ao divîno, ao mesmo
tempo em que isola a trabalha daqueles que têm coma tarefa alguma forma de
reproduçâo textual num espaço de sombra e frustraçâo "perigosa".
No romance Hisréria do Cerco de Lisboa, de Saramago, a valorizaçâo da
autoria e do pader autoral transcende as relaçôes textuais e invade a domÎnio
do estritamente privado. Como samos informados, 0 protagonista Raimundo
Silva vive de seu trabalho de revisor e é, a princîpio, um escritor reprimido,
condenado a corrigir textos que geralmente despreza. Sua vida pessoal é
igualmente insatisfat6ria: é um homem de mais de cinqüenta anos que vive
sozinho e isolado corn os poucos recursos que ganha. Um dia, ao revisar um
livro hist6rÎCo sobre a retomada de Lisboa pelas portugueses no ana de 1147
-intitulado Hist6ria do Cerco de Usboa- resolve ignorar a hierarquia que 0
separa da escritura de originais e acrescema um "nao" à linha que
"redondamente afirma que os cruzados auxiliarâo os portugueses a tomar
Lisboa" (48). A partir desse ato consciente de subversâo, sua vida muda
radÎCalmente, nao apenas na area profissional mas, também, na pessoa!. Ao
dar vazâo ao seu desejo, ha muito reprimido, de reescrever, na posiçâo de
aut')r, 0 texto que revisa e, finalmente, ao ousar mudar 0 enredo que da forma
a ('~se texto, Silva também se toma capaz de mudar os rumos de sua pr6pria
vida ou, mais apropriadamente, toma~se capaz de deixar a sombra e a quase
(Jl'lrte em vida em que se isolava: apaixona~se (e é correspondido) pela Dra.
Maria Sara, a nova editora corn quem passa a trabalhar e que a estimula a
escrever seu pr6prio livra.
No texto de SllTamago, em que 0 "privilégio" de se tornar autor se relaciona
nâo apenas ao poder (quase divino) de mudar a hist6ria, a presente e a
46

(t.'(.I1ia

passado mas, também, ao poeler sexual masculino de arrair uma fêmea
particularmente de sejavel, 0 papel do revisor (como 0 do tradutor)
explicitamente se associa à invisibilidade forçada, à frustraçâo tanto
profissional quanta pessoal e à sexualidade reprimida. Contuda, por tras dessa
separaçâo dara entre original e reproduçâo, e também entre plenitude e
(rustraçâo, e até mesmo entre a satisfaçâo sexual e a repressâo do desejo, que,
sem dûvida, idealiza e engrandece a atividade autoral e as dimensôes do poder
do autor, sugere~se 0 "perigo" represenrado pela triste figura dos que vivem à
sombra de tama bonança. Essencialmeme frustrado tante na vida pessoal
coma profissional, 0 revisor Raimundo apenas consegue mudar seu destina ao
~ubverter 0 texto alheio. Ou seja, é a partir de um ato de traiçao e de
mfidelidade, e apenas no papel autoral, que Raimundo Silva começa a realizari>C pessoal e profissionalmente. Entretanto, coma poderÎamos prever, uma das
hçôes que exrrai de sua experiênda é a de que, enquamo espaço privilegiado
Jo Autor, 0 original deve ser tnantido, 0 maximo possÎvel, a salvo do desejo
.lutorallsexual de revisores mal intencionados. Assim, ao iniciar a escritura de
~eu pr6prio livro, Silva impôe como condiçao para sua eventual publicaçao
que seja ele mesmo a revisor da obra. Como a figura divina interessada em
rnanter seu espaço e seus privilégias, 0 autor Raimundo Silva deseja que as
oposiçâes hierarquicas que 0 separam daqueles que padern cobîçar sua
condiçâo se mantenham absolutamente daras e indiscutÎveis.
Os desejos, 'os pressupostos e os preconceitos associados à traduçao que
,dentificamas nesses enredos de ficçao também constituem a base que sustenta
r:rande parte do discurso te6rico~acadêmico que lem se proposto investigar e
.Iuminar a tarefa do rradutor. Como sugere Steiner no seu balanço sucinto de
dois milênios da hist6ria dos escritos sobre traduçao, as preocupaçôes das que
tl!m escrito sobre 0 assunto se concentram em especulaçâes essencialmente
prescrîtivistas envolvendo, sobretudo, a busca da forma mais adequada de se
atingir a fidelidade ao original (1975: 261~2; citado acima). A grande premissa
que alimenta essas especulaçôes e esses escritos é, naturalmente, uma noçao
cssencialista de texto coma dep6sito de significados presentes e conge1adas à
cspera do tradutor responsavel e imune à tentaçâo de se comar "visÎvel" e que
possa, portanto, manejâ~los corn 0 devido cuidado e cumprir seu dever de
ncutralidade e fidelidade. Conseqüentemente, grande parte do que se tem
cscrito na ârea, mesmo depois de Steiner, apresenta coma meta explicita ou
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implîcita honrar as hierarquias e as oposiçôes consagradas pelo senso comum
e pela tradiçao essencialista. Tenta~se, assim, proteger a "sacralidade" do
original e os privilégios e os direitos de propriedade daqueles que se
idemiflcam como luntes de signrncaçao e, ao mesmo tempo, comrolar e
disciplinar a ativid"de dos tradutores para garantir que nao se tornem
"perigosos" ou "infléis" e para que estabeleçam relaçôes "aceitaveis" corn os
originais e os autores corn que se envolvem.
Coma ilustraçao, proponho um exame clpido de alguns pontOS defendidos
por James S. Holmes no importante ensaio "The Name and Nature 0
Translation Studies", um dos textos inaugurais dos estudos da traduçâo como
area de pesquisa que se pretende autônoma, divulgado pela primeira vez em
1972 (2000; 172-185). No mapeamemo que propOe para 0 fururo
desenvolvimemo da disciplina, que imagina "ciemffka" e "empîrica", Holmes
implicitameme se baseia numa oposiçâo clara e assimétrica entre 0 especialista
("translation scholar") e 0 profissional da traduçâo que muito se assemelha ao
tipo de re1açao entre autor e tradutor. direta ou indiretamente defendida nos
textOS de flcçao brevemente comemados acima. Da mesma forma que, nesses
textos, someme a autor e/ou 0 original deveria(m) ter 0 poder de estabelecer
signiflcados enquamo 0 tradutor se rnameria à sombra e sob 0 total domfnio
do primeiro, no universo te6rico-acadêmico imaginado por Holmes, cabe
exclusivamente ao especialista a tarefa de deflnir, em termos universais, como
se tradu! e, até mesmo, prever como essa atividade sera desenvolvida no
fururo. Coma declara, 0 especialista em traduçâo teria como metas gerais
"descrever os (enômenos do traduzir e das traduçôes na forma em que se
manifestam no âmbito de nossa experiência" e "estabelecer princfpios gerais
através dos quais esses fenômenos poeIem ser explicados e previstos" (176). É,
portamo, 0 especialista quem teria 0 direito de ocupar a posrura "divina" de
(ome e chave dos signiflcados que deverao definir, organizar e comrelar a
atividade do tradutor enquanto a este caberia unicamente 0 papel de obje[Q
de estudo, de preferência, como imagina Holmes, camo parte de uma pesqUiS3
"sistematica" e em "condiçôes laboratoriais" (177).
. Nesse contexto, investigar e teorizar sobre a atividade tradut6ria corn
freqüência se confunde corn a busca de normas, f6rmulas e métodos que
pudessem sistematizar 0 esrudo da traduçao numa disciplina supostamentc
objetiva cujos especialistas estariam imunes às "incertezas" e aos vieses das

lnterpretaçôes em sua tarefa de descrever e/ou estabelecer as direttizes a serem
o,cguidas. 0 tradutOr, completameme à mercê do poeIer e do "saber" do scholar,
I:!twria finalmeme enquadrado numa disciplina que teria camo meta cuidar de
IIxJOS os aspectos direta ou indiretamente relacionados à sua atividade. e da
quai participaria exclusivameme coma objeto de estudo e, c1aro, também
~()mo seguidor cego das normas e previsôes estabelecidas. O:>mo afirma
Iioimes. "a grande meta do te6rico da traduçâo, no sentido amplo, deve ser,
-cm dûvida, 0 desenvolvimemo de uma teoria total e completa que acomode
wdos os e1ementos necessMios para que possa explicar e prever todos os
I~'nômenos que se incluem no espaço do traduzir e das traduçôes. excluindotodos os fenômenos que nao Ihe pertencem" (177~ 178). Nesse universo, que
cClma camo pressupostos indiscutfveis a possibilidade da recuperaçao e do
IIJnsporte neutro e impes50al de signiflcados e. portanto, também a
(ll'Ssibilidade de "explicaçôes" e "previsôes" que tenham alcance universal e,
,bretudo, sob 0 controle total do espe<:ialista, 0 tradutor permaneceria
m.lrginalizado do processo de signiflcaçâo. do quai, na realidade, nao poele
klxnr de participar. Obrigado a manter·se à sombra e na mira da desconfiança
k' especialistas. leitores e clientes, ao tradutor restaria 0 "consolo" de acolher
-.cguir as normas e as previsôes da disciplina e, implicitamenre, de nao ter
lU' assumir sua responsabilidade (essencialmeme autoral) pelas escolhas que
Ioda momento deve (azer quando traduz. Alias, para Holmes. 0 poder do
1"ecialista deveria atingir até mesmo as areas nao diretameme implicadas
.lm 0 trabalho textual desenvolvido pelos profissionais da traduçâo. Segundo
1•. pot exemplo, a elabotaçao de "polfticas tradut6rias" e a decisao sobre 0
Il'ICI s6cio-cultural desempenhado pelas tradutores também deveriam ser
Illhuiç6es dos "trarulation scholars":
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Nessa area a tarefa do especialista em traduçao é fomecer aconselhamento
Informado sobre a definiçao da posiçâo e do papel dos tradutores, do
Il11duzir e das traduçôes na sociedade: em questôes, por exemplo, camo
dcœrminar quais obras necessitam ser traduzidas em determinado contexto
io-cultural, e quaI deveria set a posiçao social e econômica do tradutor,
nll [ ... ] quai papel a traduçao deveria desempenhar no ensino e na
.lprendizagem de Ifnguas estrangeiras (182).
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Na medida em que a grande maîoria das abordagens œ6rico-acadêmica
dedicadas à questao ainda concebe 0 papel do tradutor coma a de um mer
objeto de escudo, {Qtalmeme submisso ao pader e ao saber supastamem
privilegiado dos especialiscas, e cuja atuaçao pudesse ser disciplinada po
normas ou méwdos que neutralizassem os vieses inevitaveis da interpretaçao
e das circunsrâncias em que ocorre, os tradutores e a importante atividade que
realizam cominuam sendo percebidos como praticamente invisîveis e
alienados do processo de significaçao na esperança de que se garama, quem
sabe, a credibilidade do processo e se mamenha sob controle 0 "perigo" das
falsificaçôes e das infidelidades. Na medida em que se Iimitam a confirmar os
preconceitos milenares que se têm cultivado em relaçao ao papel e à ética dos
tradutores, ou seja, na medida em que ainda se reprime e se evita a vocaçao
essencialmeme imerfereme da traduçâo, assim coma de qualquer ato de
leitura ou interpretaçao, garante-se a permanência do status quo. Embora,
visivelmente, nos (litimos anos, renhamos conseguido mais espaços
acadêmicos e editoriais para a atividade tradut6ria, cominuamos ignorando,
em grande parte, sua vocaçao inevitavelmeme ideol6gica e seu papel
fundamental nao apenas na constituiçao dos textos que rotineirameme lemos
e usamos, mas, também, na formaçâo de identidades nacionais e na pr6pria
constituiçâo da cultura, aberta cada vez mais ao estrangeiro. A conseqüência
mais dramâtica, entretanto, desse enredo, talvez seja a fato de que a grande
maioria dos profissionais da traduçâo ainda se vê a partir da mesma
perspectiva essendalista que rem nutrido 0 nosso imaginârio, 0 senso comum
e até mesmo 0 discurso acadêmico que domina a area, ignorando, partamo, 0
alcance e a importânda do pr6prio pape!.

No""
1 Esm e todas as traduçôes de citaçôes originalmemc publicadas em inglês sao minhas.
2 Para urna rcflexi'io mais detalhada dessa metâfora da traduçao camo rransferência,
particularmeme na forma camo foi empregada por Nida (1975), ver Arroja 1986:
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Um exemplo apropriado poele ser encontrado no conhecido Deffence et iUltStrcuion de
la langue françayse, escrito por Du Bellay cm 1549, citado por Theo Hermans.
Segundo Hermans, ~Du Bellay enfaticameme nega que a traduçâo passa
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desempenhar um papel no crescimento da literarura ou no enriquecimemo do
vcmâculo 1... 1 devido a sua incapaddade de mamer imacra aquela energia e.
coma devo cham~-Io! aquela chama que os romanos teriam chamada de gênio, e
que aparemememe reside nas obras de arte. 0 tradutor, emao, é como um pimor
que pode retratar corpo de uma pessoa, mas nao sua alma" (1985: 104).
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