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RESUMO 

 

O objetivo geral da dissertação é definir os papéis temáticos do tradutor a partir da análise 

semiótica de depoimentos de tradutores e de trabalhos teóricos sobre tradução literária. Farão 

parte do corpus de análise textos de Umberto Eco, Paulo Rónai, Haroldo de Campos e 

Rosemery Arrojo, cada qual devidamente localizado ao longo de um contínuo que une dois 

polos: a tradução como reprodução/transposição e a tradução como (re)criação/interpretação.  

A base teórica do trabalho é a semiótica discursiva, concebida por Greimas, somada a 

ferramentas fornecidas pela denominada semiótica tensiva, desenvolvida por Zilberberg. A 

metodologia proposta considera que o sentido de um texto se constitui como um percurso 

gerativo, com três níveis, que vão de um patamar mais abstrato e profundo a um  mais 

concreto e superficial: nível fundamental, nível narrativo e nível discursivo. Na abordagem da 

semântica discursiva – o nível de análise privilegiado por este trabalho –  devem ser 

considerados os temas e as figuras, aqueles mais abstratos, enquanto categorias de 

organização do mundo, e estas mais concretas, tomadas como elementos perceptíveis pelo 

corpo do sujeito. A partir do reconhecimento das figuras e dos temas a estas subjacentes, 

pode-se chegar aos papéis temáticos assumidos pelo tradutor. Tais papéis configuram um arco 

de possibilidades, que vão das mais reguladas às mais livres, dispostas, neste trabalho, no 

gráfico da semiótica tensiva, que mapeia a relação entre os eixos da intensidade e da 

extensidade. 

  

 

 

Palavras-chave: análise semiótica; papéis temáticos; tradutor; tradução. 
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COMPENDIO 

 

 

L'oggettivo generale di questa dissertazione è definire i ruoli tematici del traduttore, a partire 

dall'analisi semiotica di testimonianze di traduttori e scritti teorici sulla traduzione letteraria. 

Integreranno il corpus di analisi testi di Umberto Eco, Paulo Rónai, Haroldo de Campos e 

Rosemery Arrojo, ogniuno dei quali localizzato lungo un continuo che unisce due poli: quello 

della traduzione come riproduzione/trasposizione e quello della traduzione come 

ricreazione/interpretazione. La base teorica del lavoro è la semiotica discorsiva, concepita da 

Greimas, aggiunta a strumenti forniti dalla chiamata semiotica tensiva, sviluppata da 

Zilberberg. La metodologia proposta pensa la costituzione del senso di un testo come un 

percorso generativo, con tre livelli, i quali vanno da uno strato più astratto e profondo a uno 

più concreto e superficiale: livello fondamentale, livello narrativo e livello discorsivo. 

Nell'approccio della semantica discorsiva – livello di analisi privilegiato in questa 

dissertazione – vengono presi in considerazione i temi e le figure, quelli più astratti, in quanto 

categorie di organizzazione del mondo, e queste più concrete, viste come elementi percepibili 

dal corpo del soggetto. Dal riconoscimento delle figure e dei temi che le sono soggiacenti, è 

possibile raggiungere i ruoli tematici assunti dal traduttore. Questi ruoli configurano un arco 

di possibilità, che vanno dalle più regolate alle più libere, distribuite in questo lavoro sul 

grafico della semiotica tensiva, il quale delinea il rapporto tra gli assi intensivo e estensivo.    
 
 
 
Parole chiave: analisi semiotica; ruoli tematico; traduttore; traduzione.   
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ABSTRACT 

 

 

 

The general objective of the dissertation is to define the thematic roles of the translator from 

the semiotic analysis of translators' testimonies and theoretical works on literary translation. 

The texts of Umberto Eco, Paulo Rónai, Haroldo de Campos and Rosemery Arrojo will be 

part of the corpus of analysis, each of which is duly located along a continuum joining two 

poles: translation as reproduction / transposition and translation as (re) creation / 

interpretation. The theoretical basis of the work is the discursive semiotics, conceived by 

Greimas, added to tools provided by the so-called tensile semiotics, developed by Zilberberg. 

The proposed methodology considers that the meaning of a text constitutes a generative 

course, with three levels, ranging from a more abstract and deeper level to a more concrete 

and superficial: fundamental level, narrative level and discursive level. In the approach to 

discursive semantics - the level of analysis privileged by this work - must be considered the 

themes and figures, those more abstract, as categories of organization of the world, and these 

more concrete, taken as elements perceivable by the body of the subject. From the recognition 

of the figures and the themes to these underlying ones, one can arrive at the thematic papers 

assumed by the translator. These papers configure an arc of possibilities, ranging from the 

most regulated to the most free, arranged, in this work, in the graph of tensive semiotics, 

which maps the relationship between the axes of intensity and extensiveness. 

 

 
 
Key words: semiotic analysis; thematic papers; translator; translation. 
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                                             INTRODUÇÃO 

 

 

 

 
 Uma história da teoria da tradução é reconstruível a partir da 

antiguidade latina, porque é nesse âmbito que a civilização ocidental 

se volta pela primeira vez para as culturas e as línguas dos outros 

como sendo fonte de conhecimento. (NERGAARD, 2007, p.25)
1
  

 

 

 

  Já na Roma antiga, a tradução e, consequentemente, o tradutor eram representantes de 

uma importante atividade cultural, possibilitavam a assimilação dos valores da cultura 

helênica por parte da sociedade latino-romana. Desde então, e até os dias atuais, anônimos e 

célebres nomes executam essa função tão importante quanto polêmica. Ao longo da história 

humana (ocidental, vale dizer), percebemos  que aqueles que se dedicavam à tradução não o 

faziam de modo exclusivo, já que tal atividade ainda não configurava um ofício profissional.  

 

 Esses autores não eram tradutores profissionais no sentido em que 

entendemos, hoje, essa atividade: eram poetas, literatos e filósofos 

(...); para nenhum deles traduzir representava a ocupação principal, 

mas, sim, uma atividade complementar que era considerada útil 

também para fins de criatividade, como exercício da própria 

linguagem e do próprio estilo. (NERGAARD, 2007, p. 13)
2
 

 

      Uma breve leitura de qualquer um dos volumes de Brevíssima história da tradução no 

Ocidente, de Mauri Furlan, ou mesmo de A tradução vivida ou Escola de tradutores, ambos 

de Paulo Rónai, permite-nos notar que, no decorrer do tempo, o tradutor possuía, 

primeiramente (ou ao menos paralelamente) uma 'profissão' oficial, que poderia ir de escritor 

ou poeta a político, de clérigo ou monge a preceptor, entre tantas outras. 

     Em se tratando da Roma antiga, cabe apontar dois importantes nomes: Lívio 

Andronico e Cícero. O primeiro, além de ex-escravo e preceptor dos filhos de seu ex-senhor, 

foi um renomado escritor e poeta, que realizou a tradução para o latim da Ilíada (e, 

                                                        
1 Todas as traduções do italiano para o português da obra de NERGAARD, 2007 são nossas. Una storia 
della teoria del tradurre è ricostruibile a partire dalla classicità latina, perché è in questo ambito che la 
civiltà occidentale si è rivolta per la prima volta verso le culture e le lingue altrui come fonti di conoscenza.  
2 Questi autori non erano traduttori professionali nel senso in cui noi oggi intendiamo questa attività: 
erano poeti, letterati e filosofi (...); per nessuno de loro tradurre rappresentava l'occupazione principale, 
bensì un'attività complementare che veniva ritenuta utile anche ai fini di attività creativa, come esercizio 
sul proprio linguaggio e sul proprio stile.  
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posteriormente, da Odisseia), sendo considerado o "primeiro tradutor europeu"
3
. O segundo, 

célebre orador, influente político e renomado escritor, destacou-se, também, como tradutor, 

sendo considerado, juntamente a Horácio, um dos precursores na teorização da tradução. 

Durante a alta Idade Média, antecedendo os anônimos monges-tradutores (séc. IX-XII), que 

realizavam uma tradução literal (mot-a-mot) de textos e escrituras religiosos, consideramos 

fundamental citar dois nomes: São Jerónimo (331-420) e Boécio (470?-524). Quando em 

vida, e, portanto, antes de se tornar santo, Hyeronimus teve importante atuação enquanto 

tradutor oficial da Bíblia, tendo-lhe sido atribuído, posteriormente, o "título" de patrono dos 

tradutores. Boécio, por sua vez, foi, além de renomado filósofo romano, notável na atividade 

tradutória, tendo defendido particularmente a chamada tradução literal. Entre o final da Idade 

Média e o início do Renascimento (séc. XIII - XV), em particular (mas não exclusivamente) 

na Itália, ocorre o chamado Volgarizzamento, ou seja, a tradução (livre) de textos latinos para 

a então denominada língua vulgar. Nesse cenário, atuam,  como tradutores, figuras ilustres 

como Leonardo Bruni e Giovanni Boccaccio. Até mesmo o "pai" da língua italiana, Dante 

Alighieri, deu seus (célebres) passos no caminho da tradução. 

      A partir de então, e até os dias de hoje, ao lado de inúmeros anônimos, grandes nomes 

deixaram sua marca no mundo da tradução; nomes que vão desde Martinho Lutero até 

Umberto Eco, passando ainda por Goethe, André Gide, Ezra Pound, Italo Calvino e Paulo 

Rónai, entre tantos outros.  

    No que concerne às teorias tradutórias, não existe, e nem jamais existiu, uma 

unificação. Conviveram, e convivem até hoje, diversas teorias acerca do ofício do tradutor. O 

embate, talvez, mais antigo e que (ainda hoje) circunda e atravessa as mais variadas teorias da 

tradução é aquele que se dá entre a dita “tradução literal” e a denominada “livre”. Para além 

de tal embate, de acordo com Michaël Oustinoff (2011), todas as abordagens teóricas acerca 

da tradução estão relacionadas a três questões: a posição que se toma acerca da tradução, o 

projeto da tradução e o horizonte daquele que traduz. 

       Em La teoria della traduzione, Siri Nergaard (2007, p.9) nos lembra de que, 

segundo Susan Bassnett, existem quatro áreas de interesse dentro do campo dos estudos de 

tradução: a história da tradução; a tradução na cultura da língua de chegada; a tradução e a 

linguística e a tradução e a poética.  

   Siri Nergaard retoma também o pensamento de Steiner, lembrando-nos de que 

 

                                                        
3 BALLARD, 1992, P.38, apud FURLAN, 2001, V.1, P. 1 
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Steiner (1975) chega ao ponto de sustentar que, de Cícero e 

Quintiliano até hoje, as ideias sobre o traduzir têm sido sempre as 

mesmas. Ele afirma que, em dois mil anos, toda a teoria da tradução 

se reduz a variações em torno da posição entre "letra" e "espírito", 

isto é, sobre qual tipo de tradução seria a mais correta ou a mais fiel. 

(NERGAARD, 2007, p. 16)
4
 

   

          Se fosse necessário estabelecer um ponto em comum entre as ideias e os conceitos 

acima defendidos por Bassnett e por Steiner (ambos retomados por Siri Nergaard), não seria 

uma tarefa muito difícil, visto que na fala de cada um dos teóricos são recorrentes três 

elementos da tradução: a origem (o texto de partida), o ponto intermediário (o tradutor) e a 

chegada (o texto traduzido). As “variações em torno da oposição entre ‘letra’ e ‘espírito’" 

representariam, pois, as escolhas que o tradutor faz e que podem pender tanto para o texto 

fonte (a “letra”), gerando, assim, uma tradução “correta”, quanto para o texto de chegada, 

fazendo desse uma construção “fiel” ao “espírito” do texto de partida.  

        Esses três “elementos” estão, por sua vez, inseridos nas questões às quais está 

relacionada a tradução, de acordo com Oustinoff. Em outras palavras, o posicionamento 

acerca da tradução é uma decisão do tradutor, que pode pender para o texto de partida ou 

para o de chegada; o projeto da tradução é também uma escolha do sujeito tradutor que, 

novamente, deve selecionar a “direção” que guiará seu fazer tradutório (pró-chegada ou pró-

partida); e, por fim, o horizonte desse tradutor, que, mais uma vez, está relacionado às 

escolhas que ele faz em relação ao texto “fonte” e ao texto traduzido.  

     Quase sempre associada à noção pouco definida de fidelidade ao original, a tradução 

e, consequentemente, o tradutor recebem definições, julgamentos e sanções que este trabalho 

pretende investigar. 

         O objetivo geral da dissertação é definir os papéis temáticos do tradutor a partir da 

análise semiótica de depoimentos de tradutores e de trabalhos teóricos sobre tradução literária. 

Na análise, será privilegiado o nível discursivo do percurso gerativo
5
 de sentido proposto pela 

semiótica clássica, mais particularmente em seu componente semântico. Por meio desse 

procedimento, visamos ao reconhecimento e à explicitação, no corpus de análise, das figuras, 

                                                        
4 Steiner (1975) arriva al punto di sostenere che da Cicerone e Quintiliano fino a oggi le idee sul tradurre 
sono state sempre le stesse. Egli afferma che, in duemila anni, tutta la teoria della traduzione si riduce a 
variazioni intorno all'opposizione fra "lettera" e "spirito", cioè su quale dei due tipi di traduzione sia quella 
più giusta o quella più fedele.  
5 O percurso gerativo, lembremos, é um simulacro metodológico usado para explicar/explicitar o modo 
como se constrói e o modo como se apreende o sentido em um texto. Nas palavras de José Luiz Fiorin 
(2013, p. 20), “é uma sucessão de patamares, cada um dos quais suscetível de receber uma descrição 
adequada, que mostra como se produz e se interpreta o sentido, num processo que vai do mais simples ao 
mais complexo (...) os patamares do percurso são três (...) Os três níveis do percurso são o profundo (ou 
fundamental), o narrativo e o discursivo.” 
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dos temas subjacentes a tais figuras e dos papéis temáticos oriundos desse revestimento 

temático-figurativo e atribuídos ao tradutor ou por ele assimilados. 

 Em seguida, pretendemos discutir a tradução como um projeto que opera num 

contínuo, em cujas pontas estão os termos reprodução/transposição e (re)criação/interpretação. 

A gradação e a variação entre essas posições-limite se dão de acordo com a noção que se 

sustente de fidelidade e originalidade, termos que funcionam como reguladores das variações. 

Utilizaremos, para isso, alguns conceitos da semiótica tensiva
6
, que serão posteriormente 

apresentados e explicados. 

      As concepções de tradução e de tradutor passaram por muitas mudanças desde o 

surgimento deste fazer tão complexo e polêmico que é o ato tradutório.  Há algo, contudo, que 

não se alterou jamais: o fato de que o tradutor é, ao mesmo tempo, leitor e autor, ou, para 

usarmos conceitos da semiótica, enunciatário e enunciador em relação, respectivamente, ao 

texto de partida e ao texto de chegada. 

 

 É na qualidade de atividade semiótica que a tradução pode ser 

decomposta em um fazer interpretativo do texto a quo, de um lado, e 

em  um fazer produtor do texto ad quem, de outro. (COURTÉS; 

GREIMAS, 2016, p. 509) 

 

 

        A tradução é, portanto, e de acordo com Greimas, uma atividade através da qual se 

produz e se apreende sentido (uma “atividade semiótica”) e que se realiza por meio de um 

fazer “duplo” e consecutivo: o fazer interpretativo sobre o texto de partida (“a quo”), que é, 

por sua vez, o fazer do enunciatário desse texto “a quo”, e o fazer produtor do texto de 

chegada, do texto traduzido (“ad quem”), que vem a ser o fazer do enunciador desse texto 

“ad quem”. O tradutor é, portanto, quem recebe e interpreta o texto de origem (“a quo”) e, ao 

mesmo tempo, traduz/produz o texto de chegada (“ad quem”). Em outras palavras, é alguém 

que acumula duas funções: enunciatário e enunciador. Lembremos que o enunciador e o 

enunciatário compõem o sujeito da enunciação, são desmembramentos desse sujeito. “O 

enunciador cumpre os papéis de destinador do discurso e está sempre implícito no texto, 

nunca nele manifestado” (BARROS, 2005, p. 82). Também o enunciatário é “implícito, 

cumpre os papéis de destinatário do discurso” (Ibidem).  

         Para compor nosso corpus de análise, escolhemos autores que vêm teorizando sobre a 

tradução, construindo um percurso teórico e analítico sobre o ato de traduzir. Vale dizer que 

os autores escolhidos representam visões e percursos diversos no universo da tradução, sendo 

                                                        
6 Atual desenvolvimento da semiótica greimasiana, realizado por Claude Zilberberg. 
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por tal razão, justamente, relevantes para nossos propósitos.  A saber, trabalharemos com os 

teóricos e tradutores Haroldo de Campos, Paulo Rónai, Rosemery Arrojo e Umberto Eco, 

cujos textos selecionados permitem que se tenha uma boa compreensão da prática da tradução 

e dos desafios que encontra o tradutor no exercício de seu fazer, assim como propiciam uma 

razoável amostragem de diferentes visões teóricas  acerca da tradução e do tradutor . 

      As obras escolhidas são as seguintes: A tradução vivida, de Paulo Rónai,  Dire quasi 

la stessa cosa, de Umberto Eco, Metalinguagem e outras metas, de Haroldo de Campos, e 

Oficina de Tradução, de Rosemery Arrojo, cada qual (conforme dissemos) devidamente 

localizada ao longo de um contínuo que tem como polos categóricos a 

reprodução/transposição e a (re)criação/interpretação. A título de ilustração do que 

pretendemos desenvolver, pode-se dizer que Rónai e Eco encontram-se no polo que tem como 

ponto extremo a tradução como uma operação de reprodução/transposição, enquanto Campos 

e Arrojo situam-se no polo cuja extremidade representa a tradução como 

(re)criação/interpretação. A visão sobre a tradução e a noção de fidelidade, sustentadas por 

cada autor, servem, então, como reguladoras da gradação e do posicionamento no contínuo 

que liga tais polos. Para chegar a tais polos e à caracterização do contínuo em que se 

desenvolvem, recorremos à análise semântica do discurso das obras selecionadas, de modo a 

mapear os temas mais expressivos na caracterização da atividade tradutória, que se 

concretizam nos papéis temáticos do tradutor.  

      Cabe ainda dizer que os textos do corpus privilegiam a tradução literária, outra razão 

para nosso interesse na amostra. O texto literário permite maior riqueza de gradação do 

conceito  de fidelidade e, em consequência, maior complexidade de análise. As denominadas 

traduções técnicas, cuja realização implica pouca carga de ambiguidade e de deslizamentos 

semânticos, apresentam muito pouca abertura quanto às possibilidades de tradução.   

     Dire quasi la stessa cosa é um livro que reúne não apenas a visão e a ideia de 

fidelidade que Umberto Eco tinha acerca da tradução, mas também suas experiências 

concretas como tradutor, editor e autor traduzido. Eco ressalta já no início da obra seu caráter 

pouco acadêmico, sem vinculação teórica, ainda que a ressalva possa ser desmentida ao longo 

da obra, já que as experiências que constituem o  conteúdo do livro têm sempre pressuposta 

uma posição teórica. Mas o autor insiste: 

 

  Partindo de experiências pessoais e nascendo de duas séries de 

entrevistas, esse livro não se apresenta como um livro de teoria da 

tradução (e não tem a sistematicidade de um) pela simples razão de 
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que deixa descobertos infinitos problemas de tradutologia. (2010, p. 

15)
7
 

 

 

     A tradução vivida, por sua vez, e nas palavras do próprio Rónai,  

 
nasceu de uma série de conferências sobre a tradução, proferidas nas 

Alianças Francesas do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre em 

1975 a convite do professor Jean Rose, delegado-geral da Aliança 

Francesa no Brasil. (RÓNAI, 2012, p. 7) 

 

 

       A Oficina de Tradução, de Rosemery Arrojo, não por acaso, tem como subtítulo “a 

teoria na prática”, visto que trata de questões não somente teóricas, mas também práticas. O 

livro se divide em capítulos de acordo com as questões abordadas e apresenta, ainda, capítulos 

com exercícios de tradução e vocabulário crítico. Ou, nas palavras da própria Arrojo: 

 

   (...) pretende-se que esta oficina crie um espaço ao ofício e à prática 

da tradução, onde a teoria terá um papel importante, na medida em 

que poderá nos auxiliar a entender o que acontece quando traduzimos 

e também a enfrentar o constante processo de tomada de decisões 

evolvido em toda tradução. À imagem da oficina sobrepomos, então, 

a imagem do laboratório, onde se põem em prática e se testam as 

fórmulas e os conceitos aprendidos da teoria. (ARROJO, 1986, p.8) 

 

      Por fim, no prefácio de Metalinguagem e outras metas, Haroldo de Campos apresenta 

uma concepção de crítica como metalinguagem, que fundamentará os capítulos da obra. Em 

suas palavras,  

 

 
os dois primeiros dizem respeito a questões de ordem teórica e 

metodológica; os demais passam da teoria à prática, isto é, versam 

problemas concretos da poesia e da prosa brasileira contemporânea. 

Seu denominador comum temático é a obra de invenção, pois é 

especialmente na análise do contributo inventivo de uma obra (ao 

largo do qual passa, via de regra, a crítica tradicional) que se testa a 

sintonia da metalinguagem com o seu tempo e com os textos em que 

esse tempo está mais vivo e efetivamente presente (aqueles, inclusive, 

em que já se engendra o futuro). (CAMPOS, 2006, p. 12) 

                                                        
7 Embora haja uma tradução bem resolvida e adequada (feita por Eliana Aguiar e com revisão técnica de 
Raffaella de Fillipis Quental, e publicada pela editora Record), optei por traduzir diretamente do original 
italiano, uma vez que, sendo tradutora do italiano, preferi exercitar o ofício ao longo desta dissertação, 
também como forma de testar as possibilidades e praticar o ofício. Partendo da esperienze personali e 
nascendo da due serie di conversazioni, questo non si presenta come um libro di teoria della traduzone (e 
non ne há la sistematicità)per la semplice ragione che lascia soperti infinitos problemas traduttologici.  
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        Tanto o livro de Eco quanto o de Rónai são divididos em capítulos de acordo com as 

questões e as complexidades que cercam o ofício do tradutor e que mantêm uma relação 

(direta ou indireta) com os conceitos de fidelidade e de originalidade defendidos por seus 

autores. Essa relação entre tradução e fidelidade/originalidade não se limita às obras 

analisadas de Eco e de Rónai, estando presente em todo o corpus selecionado. Mas nesses 

dois autores, sobretudo, a tradução é submetida a limites normativos que circunscrevem a 

ação do tradutor através da exigência de competências modais apontadas como 

imprescindíveis ao seu ofício. Já em Arrojo e em Campos, a relação tradução-

fidelidade/originalidade não se mostra tão rigorosa e não é tão exigente com o tradutor  

quanto em Eco e em Rónai, apenas sugerindo o fator criatividade como um tipo de 

competência relevante e desejável, não lhe impondo, entretanto, tantos limites.  

     As análises pormenorizadas (em níveis discursivo e também narrativo) de trechos 

selecionados de cada um dos textos componentes de nosso corpus permitirão o 

estabelecimento dos possíveis papéis temáticos assumidos pelo tradutor ou a ele atribuídos ou 

impostos . A subsequente comparação/confrontação entre tais análises pode nos possibilitar, 

então, a proposição de uma relação entre os papéis temáticos depreendidos  e a noção de 

fidelidade e visão acerca do ato tradutório mobilizadas em cada texto analisado. 

 Muitos são os teóricos que trataram e/ou ainda tratam da tradução. De John Catford a 

Georg Gadamer, de George Mounin a Erwin Theodor, de Andre Lefevere a Lawrence Venuti, 

entre tantos outros, cada um com uma abordagem diversa em relação a esse polêmico e 

controverso fazer. A fim de dar maior clareza e melhor ilustração quanto à localização dos 

textos/autores de nosso corpus no contínuo proposto por esta dissertação, apresentaremos, nos 

capítulos dois e três, de modo breve e localizando-os no referido contínuo, dois (dentre tantos) 

teóricos cujas visões acerca da tradução ilustram adequadamente os polos aqui sugeridos. 

Pelo caráter geral do contínuo de posições que se organiza a partir dos polos extremos, 

consideramos relevante ilustrar as posições por assim dizer fundadoras (no sentido de 

emblemáticas, representativas) da oposição. Trata-se de Eugene Nida e Octavio Paz, cujos 

olhares sobre o ato de traduzir foram por nós apreendidos, respectivamente, através de 

Toward a science of translating (1964) e Tradução: literatura e literalidade (2009).  Cabe 

explicitar que não realizamos análises semióticas em busca de revestimentos temático-

figurativos ou de papéis temáticos em tais textos e nos limitamos à depreensão do 

embasamento teórico-tradutório ali presente. A divisão/diferenciação entre esses teóricos, 
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para sua posterior localização no contínuo aqui proposto, foi feita com base na dicotomia 

tradução como operação linguística x tradução como fazer literário, estando, então, a 

tradução/operação linguística no polo da reprodução/transposição, e localizando-se, portanto, 

a tradução/fazer literário no polo da (re)criação/interpretação. Esperamos, desse modo, 

ilustrar e ancorar de forma mais clara e abrangente a distribuição dos autores/textos do corpus 

ao longo do já mencionado contínuo. Nos capítulos subsequentes, apresentaremos maiores 

esclarecimentos acerca das visões teóricas de Nida (no capítulo dois) e de Paz (no capítulo 

três) e acerca do porquê de suas localizações em um ou outro polo.  

     A base teórica desta dissertação , como já se vem mostrando, é a semiótica discursiva, 

concebida por Greimas. A metodologia proposta considera que o sentido de um texto se 

constitui como um percurso gerativo, com três níveis, que vão de um patamar mais abstrato e 

profundo a um  mais concreto e superficial: nível fundamental, nível narrativo e nível 

discursivo. Na abordagem da semântica discursiva – o nível de análise privilegiado por este 

trabalho –  devem ser considerados os temas e as figuras, aqueles mais abstratos, considerados 

categorias de organização do mundo, e estes mais concretos, tomados como elementos 

perceptíveis pelo corpo do sujeito. A partir do reconhecimento das figuras e dos temas a estas 

subjacentes, pode-se chegar aos  papéis temáticos assumidos pelo tradutor, às competências 

semânticas que se originam nas competências modais subjacentes à concretização de seu 

fazer.  

      É necessário, portanto, atentar para as modalizações sofridas pelo sujeito tradutor 

(ainda no nível narrativo do texto), através das quais recebe as competências necessárias  para 

realizar seu percurso narrativo e, revestido de concretude e já no nível discursivo, para efetuar 

o percurso temático que nos permitirá identificar o papel temático por ele assumido ou a ele 

atribuído. No nível narrativo, “o percurso do sujeito representa, sintaticamente, a aquisição, 

pelo sujeito, da competência necessária à ação e a execução, por ele, dessa performance” 

(BARROS, 2005, p. 30). De acordo com  Courtés e Greimas, a competência modal  

 

(...) pode ser descrita como uma organização hierárquica de 

modalidades (ela será fundamentada, por exemplo, num querer-fazer 

que rege um poder-fazer ou um saber-fazer). Devemos distingui-la da 

competência semântica (no sentido mais lato da palavra semântica, o 

que se dá, por exemplo, quando dizemos que a estrutura profunda de 

uma língua é de natureza lógico-semântica), cuja forma mais simples 

é o programa narrativo virtual. Uma vez que as reunamos, essas duas 

formas de competência constituem o que se pode chamar 

competência do sujeito. (COURTÉS; GREIMAS, 2006, p. 76) 
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Semanticamente, a modalização pode se dar sobre o ser do sujeito (de estado), 

atribuindo-lhe uma existência modal, ou sobre o fazer do sujeito, permitindo-lhe receber as 

competências modais, as qualificações necessárias para que a ação/performance se realize. 

“Tanto para a modalização do ser quanto para a do fazer, a semiótica prevê essencialmente 

quatro modalidades: o querer, o dever, o poder e o saber” (BARROS, 2005, p. 44). 

      Utilizaremos também conceitos da semiótica tensiva (ZILBERBERG, 2017; 

FONTANILLE; ZILBERBERG, 2001), que representa uma nova maneira de analisar a 

produção de sentido, não mais se baseando fundamentalmente em oposições e 

descontinuidades, mas lançando mão de um contínuo e passando a contemplar, então, a 

dinamicidade e as gradações de sentido nos textos. Em outras palavras, abre-se mão de um 

olhar exclusivamente  voltado para a construção (e apreensão) do sentido a partir de oposições 

fundamentais e abstratas (como vida x morte, natureza x cultura, verticalidade x 

horizontalidade, entre outras) que, no decorrer de um texto, seguem uma dinâmica de 

afirmação de um dos termos fundamentais (natureza, por exemplo), seguida de sua negação 

(não natureza), e, só então, afirmação do termo contrário ao inicialmente afirmado ( no caso, 

afirmação de cultura em oposição à natureza). Em lugar dessa dinâmica binária, pautada na 

ideia de um quadrado de descontinuidades (afirmação de A, negação de A, afirmação de B e 

negação de B), passa-se a analisar a produção de sentido também por meio das gradações que 

o texto apresenta, valendo-se de sua dinâmica de continuidades. Em outras palavras, passa-se 

a analisar a produção e a apreensão do sentido no texto também  a partir de uma curva de 

continuidades e gradações, construída sobre dois eixos, o da intensidade e o da extensidade, 

sendo o primeiro indicador do componente sensível de um texto e segundo indicador de seu 

componente inteligível. Vale dizer que o eixo da extensidade é regido pelo da intensidade. Ao 

eixo da intensidade, propomos associar a maior ou menor liberdade que o tradutor tem para 

realizar seu fazer. O eixo da intensidade incide sobre o eixo da extensidade, projetado sobre a 

noção de fidelidade, e regula as oscilações e gradações da concepção de tradução. 

      Enfim, para explicar e explicitar as variações/gradações entre os papéis temáticos, a 

visão sobre a tradução e a noção de fidelidade presentes nos textos de nosso corpus, 

propomos, em lugar do quadrado semiótico, uma curva contínua sobre os eixos tensivos. 
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A saber, em lugar de: 

 

 

 

Propomos esta dinâmica
8
:  

 

 

 

 

 

 

Para apresentar tal proposta, esta dissertação se organiza em três capítulos. O primeiro 

capítulo é uma apresentação dos conceitos teóricos mobilizados, havendo, para tanto, também 

                                                        
8 O gráfico tensivo e outros aspectos referentes a esse desmembramento da semiótica serão apresentados 
e esclarecidos mais adiante. 
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uma exemplificação por meio de análises de trechos extraídos do corpus. A saber, serão 

apresentados, no capítulo inicial, os conceitos de modalização/competências modais, de temas, 

figuras e papéis temáticos, de semiótica tensiva (intensidade x extensidade, continuidades e 

descontinuidades) e de projeto enunciativo da tradução (em cada um dos polos opostos) , esta 

última noção de acordo com a formulação de Renata Mancini, em curso ministrado no 

Programa de Estudos de Linguagem da UFF (2017) e desenvolvido em trabalhos de pesquisa 

do grupo LABs, por ela coordenado. 

      O capítulo dois dá início às análises, aprofundando a ideia de um contínuo entre dois 

polos de realização e teorização da tradução. O capítulo analisará o polo cujos representantes 

selecionados são Umberto Eco e Paulo Rónai e se divide em: apresentação do polo; 

apresentação e análise de trechos citados tanto de Eco quanto de Rónai; e, por fim, 

sistematização, em quadros, das relações entre ambos, seguida da demonstração da 

localização desses autores ao longo do contínuo proposto. 

     O capítulo três tem estrutura semelhante à do capítulo dois, mas, em lugar do polo 

representado por Eco e Rónai, tem-se o polo cujos representantes são Haroldo de Campos e 

Rosemery Arrojo. Além disso, ao final do terceiro capítulo, há a apresentação de uma 

proposta de gráfico tensivo a fim de ilustrar as gradações e o contínuo de que trata esta 

dissertação.  

     Por fim, apresentamos as conclusões a que chegamos, seja em relação ao conteúdo 

apresentado e proposto nos capítulos um, dois e três, seja no que concerne à aplicabilidade e 

operacionalidade da semiótica nos assuntos aqui propostos. 
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1- PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

No presente capítulo, pretendemos demonstrar quais são as pré-condições para a 

organização e a proposição de um contínuo de gradações que ligue o polo onde a tradução é 

uma reprodução/transposição ao polo em que esse fazer é um ato de (re)criação/interpretação. 

Para tanto, realizaremos, previamente, análises em pequenos trechos de cada texto de nosso 

corpus, a fim de encontrar e explicitar quais são as competências modais (em nível narrativo) 

solicitadas ao (e, por vezes, exigidas do) tradutor, estabelecendo, desse modo, uma possível 

gradação entre os textos analisados, de acordo com o tipo de modalização.   

O conceito de modalização será aprofundado neste mesmo capítulo, mas adiantamos que 

a narrativa subjacente a todos os textos do corpus supõe um sujeito tradutor em busca do 

objeto “boa tradução”. O valor inscrito nesse objeto varia tanto em relação aos traços 

semânticos quanto em relação aos modais. Os traços semânticos agregam valores descritivos, 

que se classificam em objetivos (consumíveis e armazenáveis) e subjetivos (prazeres, estados 

de alma) (cf. BARROS, 2002, p.46). No caso da “boa tradução” almejada, a variação de 

valores descritivos se assenta sobre a ideia de fidelidade (fiel, próximo, idêntico, distante, 

diferente, infiel etc). Os valores modais pressupõem as modalidades que moldam a 

competência dos sujeitos, o saber e o poder, sobre os quais incidirão as variações entre dever 

e querer.  

Se todo trabalho de tradução supõe um fazer modalizado por um saber, a variação se dá 

nas modalidades virtualizantes que incidem sobre esta primeira. A sobremodalização pelo 

dever faz supor maior carga de obrigatoriedades, exigências e limitações, associando o ato de 

traduzir ao polo da tradução como reprodução/transposição. Já a incidência do querer sobre o 

saber traduzir liga-se à maior liberdade de escolhas e à possibilidade de criação, à negação de 

deveres, coerções e imposições, posicionando a tradução no polo da (re)criação/interpretação. 

No desenvolvimento do capítulo, a articulação entre as modalidades será detalhada e 

explicada de modo mais minucioso. 

Na sequência do capítulo, serão exploradas as articulações entre as diferentes maneiras 

de modalizar a ação do sujeito tradutor e as coberturas semânticas de seus percursos de 

trabalho e preparação. Para isso, serão feitas análises do nível discursivo dos textos do corpus, 

buscando apontar as figuras, os temas e os papéis temáticos ali presentes. 
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1.1- ORGANIZAÇÃO NARRATIVA E COMPETÊNCIAS MODAIS 

 

       Em trechos selecionados das obras que compõem nosso corpus, conforme dissemos, 

vamos determinar os papéis temáticos do tradutor, valendo-nos dos conceitos teóricos de 

configuração modal, tema, figura e papel temático.  

       As configurações modais, ainda no nível narrativo, moldam as competências e as 

habilidades do sujeito e realizam-se como um saber e  um poder (as modalidades estritamente 

relacionadas à competência), e um querer e um dever ser/fazer, que lhe possibilitam, então, 

executar (ou não) sua performance (no caso, a tradução).  

 

 De acordo com José Luiz Fiorin, 

 

 
 parte-se da constatação de que só pode executar uma ação quem 

possuir pré-requisitos para isso, ou seja, de que o fazer exige 

condições prévias. Só pode realizar uma ação o sujeito que quer e/ou 

deve, sabe e pode fazer.   isso que se chama competência modal do 

sujeito. A modalização do fazer é a sobredeterminação de um 

predicado do fazer por outro predicado (querer/dever/saber/poder). 

(FIORIN, 2000, p. 174) 

 

 

 E, segundo Regina Gomes,  
 

sobredeterminando o fazer dos sujeitos, as modalidades são, então, 

categorias empregadas para explicar as pré-condições necessárias 

para a realização das ações. Para agir, os sujeitos do fazer devem ser 

dotados de uma competência modal – um saber e um poder. 

(GOMES, 2008, p. 2) 

 

 

       Parece-nos, consequentemente, indispensável abordar a modalização e as 

competências modais, uma vez que, ao assumir um papel temático, o ator do discurso (no 

nosso caso, o tradutor) teve de perfazer um percurso temático oriundo, por sua vez, de um 

percurso narrativo que só se realizou por conta da modalização do ser e do fazer desse mesmo 

ator (então, sujeito do nível narrativo). Consideramos, pois, relevante abordar de modo mais 

profundo a questão da modalização em nosso corpus, buscando, assim, perceber como o 

sujeito tradutor se relaciona com os objetos com os quais deseja entrar em junção.  

     Vale lembrar que, de acordo com Fiorin (2007, p. 26), 
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    O sujeito em semiótica é definido por uma relação. Em primeiro 

lugar, é preciso notar que o ato de linguagem é, antes de tudo, um ato 

(cfr.  REI AS,     ).  m ato é um fazer ser.  ne, portanto, dois 

predicados elementares: um fazer, caracterizado por uma relação de 

transformação, e um ser, marcado por uma relação de junção. Isso 

significa que existem dois tipos de sujeito: um sujeito do fazer e um 

sujeito de estado. (cfr.  REI AS   O RT S, 1979) 

 

 

      Ainda segundo o referido linguista,  

 

O sujeito é um actante cuja natureza depende da função em que se 

inscreve. Em outras palavras, está sujeito ao objeto com que se 

relaciona. A relação com o objeto dá uma existência semiótica ao 

actante  a natureza do objeto dá a ele uma existência sem ntica. 

(FIORIN, 2007, p. 26) 

 

 

       O sujeito tradutor, que nos textos de nosso corpus é também o enunciador, está em 

constante relação de junção (conjunção ou disjunção) com os objetos texto traduzido e 

tradução executada. A existência semiótica desse sujeito tradutor pode, pois, ser definida a 

partir do desejo (ou da obrigação, ou da possibilidade) de conjunção ou de disjunção com o 

objeto texto/tradução, e isso, aqui, está diretamente relacionado à noção de fidelidade 

sustentada e ao embasamento teórico seguido por esse autor/tradutor. Também sua existência 

semântica é definida de acordo com o tipo de visão acerca do fazer tradutório  e com a noção 

de fidelidade sobre os quais se apoia. São esse olhar sobre a tradução e essa noção de 

fidelidade que circunscrevem o objeto texto/tradução qualitativamente, tornando-o, desse 

modo, “bom”, “ruim”, “adequado”, “inadequado”, aos olhos de um destinador, que pode ser 

concretizado em diferentes atora: o Mercado editorial, o próprio tradutor, o público, a crítica 

etc. O objeto, que, em nosso corpus, é concretizado como o texto traduzido ou a tradução 

executada, é, então, desejável (ou não) para o tradutor, o qual é, portanto, desejoso (ou não) 

do referido objeto.   

 

     O estudo da modalização do ser permite estabelecer tipologias de 

culturas (por exemplo, há culturas que valorizam mais o querer do que 

o dever e outras que fazem o contrário), dar representações mais 

adequadas da aplicação dos códigos sociais de caráter normativo, 

como regras gramaticais, regras de polidez. (FIORIN, 2000, p.17)  

 

 

Na relação com a tradução, o sujeito será regulado primeiramente por um saber e um 

poder que constituem sua competência, e um querer e um dever que instituem suas relações 
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não só com a tradução, mas com todo o seu percurso narrativo e que lhe permitirão atuar sob 

o modo da prescrição (dever) e/ou da vontade (querer).  

Rónai, ao tecer ou retomar analogias a fim de ilustrar e definir o tradutor e seu fazer, 

questiona:  

 
   Chegados a um impasse depois do outro, quantos profissionais não 

se compararam a Sísifo ou a Tântalo, duas personagens da mitologia, 

que encarnam o desejo impotente? (RÓNAI, 2012, p. 27) 
        

       Ao apontar a analogia que o tradutor faz de si mesmo com personagens mitológicos 

e, ao lembrar o leitor de que tais personagens representam uma impossibilidade (um “desejo 

impotente”), que reconhecem após muita dificuldade (“um impasse depois do outro”), Rónai 

nos permite notar que o sujeito tradutor ao qual se refere é um sujeito modalizado por um 

querer e um não poder/saber; ele quer entrar em conjunção com o objeto texto bem 

traduzido/tradução bem executada, mas não consegue (não pode) fazê-lo, já que não é capaz 

de (não sabe) corresponder às exigências (o dever fazer) que permeiam seu ofício. E são 

muitas as exigências apontadas por Rónai (20 2, p.   ), tais como “a exigência óbvia de o 

tradutor não parar de estudar a língua de sua especialização”, ou a necessidade “de se manter 

em dia com a evolução e as novidades  de seu próprio idioma”, ou ainda a import ncia de 

“permanecer atualizado, em sintonia com sua época”. O sujeito tradutor, em Rónai, é um 

sujeito cercado de obrigações (ele deve saber fazer), de limitações (ele não sabe fazer), de 

restrições (ele não pode não saber).  

Eco, já no início de seu livro, propõe a tradução como um processo de negociação
9
. 

Segundo o autor e tradutor,  

 

   pode-se perguntar quais são as partes em jogo nesse processo de 

negociação. São muitas, embora, por vezes, privadas de iniciativa: de 

um lado, há o texto fonte, com os seus direitos autônomos, e, às 

vezes, a figura do autor empírico – ainda vivo – com as suas 

eventuais pretensões de controle, e toda a cultura onde o texto nasce; 

do outro lado, há o texto de chegada, e a cultura em que surge, com o 

sistema de expectativas dos seus prováveis leitores, e até mesmo, 

algumas vezes, a indústria editorial, que prevê diversos critérios de 

tradução. (ECO, 2010, p. 18)
10

 

 

                                                        
9 Essa questão, proposta pelo autor e tradutor italiano, será melhor exposta no capítulo dois. 
10 Ci si potrà domandare quali siano le parti in gioco in questo processo di negoziazione. Sono molte, 
ancorché talora private di iniziaiva: da una parte c’è Il testo fonte, coi suoi diritti autonomi, e talora la 
figura dell’autore empirico – ancora vivente – con le sue  eventuali pretese di controllo, e tutta la cultura in 
cui il testo nasce; dall’altra parte c’è Il testo di arrivo, e la cultura con cui appare, con il sistema di 
aspettative dei suoi probabili lettori, e persino talvolta l’industria editoriale, che prevede diversi criteri di 
traduzioni.    
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      Ao inserir o tradutor no jogo da negociação, Eco aponta, inevitavelmente, para uma 

competência absolutamente necessária a esse  jogo, a essa negociação: o dever/saber negociar. 

 ercado pelas “partes do jogo”, deve o tradutor negociar, ou, poderíamos dizer, deve fazer 

escolhas (talvez, entre o texto de partida e o de chegada), deve saber quando fazer concessões 

(por exemplo, diante dos “direitos autônomos” do texto fonte ou dos “critérios de tradução” 

impostos pelo mercado editorial), ou quando não deve ou não pode fazê-las (se confrontado, 

quem sabe, pelas eventuais pretensões de controle por parte do autor a ser traduzido). Como 

se vê, negociar, aqui, não é apenas realizar escolhas pautadas em um querer, mas sim 

dever/saber escolher, escolher quando ceder e quando não ceder às coerções e às limitações 

que cercam o ato tradutório. 

 Arrojo, em sua Oficina de tradução, diz que  

 

   a tradução, uma das mais complexas de todas as atividades 

realizadas pelo homem, implica necessariamente uma definição dos 

limites e do poder dessa capacidade tão ‘humana’ que é a produção de 

significados. (ARROJO, 1986, p. 10) 

 

   Em outros termos, podemos dizer que o ato tradutório envolve modalizações pautadas 

sobre o saber, um saber implícito no adjetivo (“complexa”) usado para qualificar o referido 

ato. Traduzir é, para Arrojo, uma atividade complexa e realizada pelo homem, é uma 

“capacidade ‘tão’ humana”, logo, esse homem sabe realizá-la, ou, ao menos, precisa sabê-lo, 

precisa saber produzir significados. Mas as modalizações que compõem o fazer do tradutor 

não se limitam ao saber. Antes de tudo, o tradutor é modalizado por um poder realizar esse 

fazer, incidindo sobre esse sujeito tradutor modalizações baseadas no poder/não poder. Trata-

se de um ato que “implica necessariamente” o estabelecimento do que pode (ou não pode) ser 

feito (a “definição” dos “seu limites”), estabelecendo-se, assim, até onde pode ir esse tradutor 

(até onde vai o seu “poder”). Aquele que traduz é, pois, aquele que pode e que sabe produzir 

significados. 

 Ao longo de seu texto, Haroldo de Campos traz à tona o conceito do tradutor-

(re)criador, ressaltando, portanto, o aspecto criativo do ato tradutório, que é, então, visto 

como um ato de (re)criação. Para ilustrar esse conceito, o autor se vale da figura de Ezra 

Pound, tradutor e poeta cujo fazer tradutório, por conta do caráter (re)criador, perpassava e 

também nutria seu fazer poético. Diz Campos: 

 

   Em nosso tempo, o exemplo máximo de tradutor-(re)criador é, sem 

dúvida, Ezra Pound. O caminho poético de Pound (...) foi sempre 
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pontilhado de aventuras de tradução, através das quais o poeta 

criticava o seu próprio instrumento linguístico, submetendo-o às mais 

variadas dicções, e estocava material para seus poemas em preparo. 

(2006, p. 35) 

 

 

 Afirmar que Pound (o tradutor-(re)criador em questão) “criticava” sua língua, implica 

reconhecer, aí, uma modalização pelo saber. Tal modalização se explica pelo fato de que, para 

criticar (verbo que tem entre suas definições “analisar” e “apreciar”) seu “instrumento 

linguístico”, alterando-o, em seguida, de diversas maneiras (através de “variadas dicções”), 

foram necessários, a Pound, (para realizar suas “aventuras de tradução”) ao menos, quatro 

saberes: saber entender a língua, saber analisar tal língua, saber desarticulá-la, e saber, por 

fim, rearticulá-la em “variadas dicções”. A esse tradutor e poeta foi necessário, ainda, um 

quinto e fundamental saber: o saber (re)criar (traduzir). É, cabe dizer, um saber cujos 

produtos (os textos traduzidos) serviram ao fazer tradutório e também ao fazer poético, uma 

vez que Pound, ao traduzir/(re)criar, “estocava material para seus poemas em preparo”.   

     A partir das modalizações sobre o fazer do tradutor, depreendidas nas análises acima, 

podemos, então, estabelecer uma variação/gradação decrescente, em termos de normatividade 

e de imposição de limites e de obrigações ao tradutor, que se dá na ordem Rónai > Eco > 

Arrojo > Campos. 

 São necessários dois esclarecimentos: a) o dever/saber em Rónai e o dever/saber em 

Eco se diferenciam pelo fato de que, no primeiro, essa modalização está ligada a maiores 

coerções e limitações normativas, ao passo que, no segundo, está associada a uma 

possibilidade de escolha subentendida numa negociação; e b) o saber em Arrojo e em 

Campos, que é um saber interpretar/(re)criar,  varia de acordo com o maior (em Campos) ou 

menor (em Arrojo) grau de liberdade concedida ao tradutor. Nota-se, assim, que aos objetos 

modais juntam-se os valores semânticos inscritos nos objetos. No primeiro caso (Rónai, Eco), 

os valores são da ordem da margem de negociação de que dispõe o tradutor (menos em Rónai, 

mais em Eco), impondo maiores e menores fatores de prescrição e interdição; no segundo 

caso (Arrojo e  ampos), o valor “liberdade de criação” sofre também as variações de mais e 

de menos que o associa a graus de permissividade, facultatividade e ausência de interdição. 

 Parece-nos interessante e importante retomar o confronto de duas estruturas modais: o 

dever-fazer e o poder-fazer. Pode-se, assim, explicitar o caráter complementar entre os termos 

de tais categorias e a consequente relação de pressuposição que as interliga.  Ao perceber essa 

relação de complementaridade e de pressuposição, Greimas e Courtés propuseram um quadro 
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de confronto entre as estruturas acima explicitadas utilizando, para tanto, a dinâmica do 

quadrado semiótico, valendo-se, desse modo, das contradições e das contrariedades possíveis 

entre dever-fazer e poder-fazer. 

 

 De acordo com Courtés e Greimas (2016, p.374): 

 

 

 

 

(COURTÉS; GREIMAS, 2016, p.374) 

 

  

Segundo os autores do Dicionário de Semiótica, 

 

 

  (...) é como se a obediência, por exemplo, valor modal que define 

certa competência do sujeito, pressupusesse esse outro valor que é 

prescrição. Mais ainda: parece até que a definição das relações 

hierárquicas de dominante/dominado necessitaria levar em conta essa 

complementaridade modal. (COURTÉS; GREIMAS, 2016, p.374) 
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Aplicando o confronto modal acima apresentado sobre as análises modais realizadas, 

podemos confirmar as coerções ou as flexibilizações incidentes sobre o fazer do tradutor.   

 

Vejam-se os quadros:  

 

 

Em Rónai 

 

- tradutor Sísifo/Tântalo > não pode fazer o que quer > impotência (que pressupõe 

proibição); 

- tradutor que deve “estudar”/ não pode não “estudar” > prescrição/obediência (a 

prescrição está posta, mas a obediência, ainda que surja como uma “exigência 

óbvia”, não está garantida)  

- tradutor que deve “se manter em dia (...)”, “permanecer atualizado (...)” > 

prescrição (que prevê a obediência, mas não a garante). 

 

 

Em Eco 

 

- tradutor que deve negociar > prescrição (cuja obediência não é garantida); 

- tradutor que deve escolher, que deve fazer concessões > prescrição (sem a certeza 

da obediência); 

- tradutor que pode fazer concessões > liberdade (que pressupõe permissividade); 

- tradutor que não deve fazer concessões > facultatividade (que prevê, mas não 

garante independência). 

 

Em Arrojo 

- o tradutor que pode realizar uma atividade “tão humana” > liberdade (que 

pressupõe permissividade); 

- o tradutor que sabe seus limites, que sabe o pode fazer > novamente, liberdade (que 

pressupõe permissividade); 

- o tradutor que sabe o que não pode fazer, de onde não pode passar >impotência 

(que pressupõe uma proibição). 

 

Em Campos 

- não há, no trecho acima analisado, modalizações pelo dever fazer (e seus contrários 

e contraditórios), assim como não há indicação explícita de poder (ou não) fazer (ou 

não), mas podemos pressupor que a ausência de proibições e prescrições nesse trecho 

permita a inferência de liberdade, de permissividade. 
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  A mencionada variação/gradação decrescente, em termos de normatividade (dever, 

dever saber) e de imposição de limites (não poder) e de obrigações (dever) ao tradutor, que, 

em relação aos trechos anteriormente analisados, dá-se na sequência Rónai, Eco, Arrojo e 

Campos, é confirmada pela aplicação do confronto modal proposto por Courtés e Greimas. 

Se, em Rónai, o sujeito tradutor está cercado de prescrições às quais deve obedecer e de 

impotência por não poder realizar o que quer, em Eco, às prescrições, somam-se a liberdade 

do poder fazer e a facultatividade do não dever fazer. Em Arrojo, mantêm-se a impotência e 

também a liberdade, mas não as prescrições, e, por fim, em Campos, não há indícios nem de 

impotência/proibição e nem de prescrição/obediência, deixando em aberto à possibilidade de 

liberdade e de permissividade. 

 

   



1.2- TEMAS,  FIGURAS E PAPÉIS TEMÁTICOS 

 

 

     As noções de tema e de figura estão direta e respectivamente ligadas aos conceitos de 

tematização e figurativização, sendo ambos "níveis de concretização do sentido. Todos os 

textos tematizam o nível narrativo e depois esse nível temático poderá ou não ser 

figurativizado". (Fiorin, 2013, p. 90)  

   Procedimento de conversão semântica, a tematização permite 

também formular diferentemente, mas de maneira ainda abstrata, um 

mesmo valor. Assim, por exemplo, o valor “liberdade” pode ser 

tematizado (...) seja como “evasão espacial” (e figurativizada, numa 

etapa posterior, como embarque por mares distantes), seja como 

“evasão temporal” (com as figuras do passado da infância, etc.). 

(COURTÉS; GREIMAS, 2016, p.497) 

 

 

 Ainda de acordo com José Luiz Fiorin, "temas são categorias que organizam, 

categorizam, ordenam os elementos do mundo natural: elegância, vergonha, raciocinar, 

calculista, orgulhoso, etc”(20  , p.  ). E figura é 

 

o termo que remete a algo existente no mundo natural (...) Assim, a 

figura é todo conteúdo de qualquer língua natural ou de qualquer 

sistema de representação que tem um correspondente perceptível no 

mundo natural. ( FIORIN, 2013, p. 91) 
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       São as figuras e os temas que nos permitem inferir os possíveis papéis temáticos 

assumidos por nosso actante tradutor, no nível discursivo. Lembremos que o actante, nas 

palavras de Diana Luz Pessoa de Barros,  

 

é uma entidade sintática da narrativa que se define como termo 

resultante da relação transitiva, seja ela uma relação de junção ou de 

transformação. O actante funcional, por sua vez, caracteriza-se pelo 

conjunto variável dos papéis que assume em um percurso narrativo. 

(BARROS, 2005, p.80)  

 

 

 Papel temático, nas palavras de Greimas, é "a representação, sob forma actancial, de 

um tema ou de um percurso temático" (COURTÉS; GREIMAS, 2016, p. 496), podendo-se 

apontar, por exemplo, o papel temático de "tradutor" como condensador do percurso do 

“traduzir”. Ou seja, a partir do “conjunto das propriedades do sujeito que efetua esse percurso 

(...), obtém-se um papel temático que nada mais é que a tematização do sujeito do fazer, 

senhor do programa narrativo”(ibidem, p.4 5).  

 De acordo com Barros,  

Os percursos temáticos resultam, pela definição proposta, da 

formulação abstrata dos valores narrativos. A recorrência de um tema 

no discurso depende, assim, da conversão dos sujeitos narrativos em 

atores que cumprem papéis temáticos e da determinação de 

coordenadas espácio-temporais para os percursos narrativos. (2005, 

p.67) 

 

 

        Vale lembrar que os esquemas abstratos presentes no nível narrativo de um texto, que, 

recordemos, são compostos de enunciados de estado (que tratam do sujeito e do objeto com o 

qual esse trava relação de junção) e de enunciados de fazer (onde se dão as transformações de 

estado do sujeito), são revestidos, no nível discursivo do texto, de concretude, através de um 

(ou mais de um) percurso temático que pode, ou não, receber um revestimento figurativo.  

Ao analisarmos, por exemplo, o trecho em que Rónai (2012, p. 27) nos diz que 

“Yehuda Amichai achou que ler poesia em tradução era beijar uma mulher através de um 

véu”, percebemos a presença de figuras como “poesia”, “mulher”, “véu”, “beijo”, que estão 

ligadas umas às outras pelo tema subjacente da incompletude, da impossibilidade. Há aqui 

uma analogia entre dois atos não plenos, incompletos: a tradução e o beijo através de um véu. 

O tradutor, aqui, assume (ou recebe por atribuição), portanto, o papel temático daquele que 

falha, que é incompleto. 
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Eco, novamente, argumentando sobre a tradução como um processo de negociação, 

afirma:  

 
  Muitos conceitos circulantes em tradutologia (equivalência, 

aderência ao objetivo, fidelidade ou iniciativa do tradutor) se 

colocam, para mim, em conformidade com a negociação. (ECO, 

2010, p. 17)
11

 

 

 

    Ao falar em “equivalência”, em “aderência ao objetivo”, em “fidelidade” e em “ 

iniciativa do tradutor”, conceitos ligados, por sua vez, ao fazer do tradutor, e ao colocar tais 

conceitos em acordo, em conformidade com a negociação, Eco nos permite, portanto, a 

atribuição, ao tradutor, do papel temático do negociador. Em outras palavras, cabe, então, ao 

tradutor, negociar, por exemplo, a fidelidade ao texto. Vale lembrar que há sempre a 

possibilidade de uma negociação ser mal sucedida.  

      Já Arrojo, em seu livro, ao falar do ato tradutório, e ao comparar a imagem exemplar 

do texto à imagem de um palimpsesto, afirma que  

 

“em nossa ‘oficina’, o ‘palimpsesto’ passa a ser o texto que se 

apaga (...) para dar lugar a outra escritura (ou interpretação, ou 

leitura, ou tradução) do ‘mesmo’ texto”. (ARROJO, 1986, p. 

23-24) 

 

 

  ma breve observação desse trecho e notamos de imediato as figuras ‘oficina’ e 

‘palimpsesto’. Aquela, que é também parte constituinte do título da obra em questão, remete-

nos à ação de experimentar, de provar e, porque não, de criar; esta nos traz a ideia de 

alternância, de criação-(re)criação, de provisoriedade. A essas figuras subjaz o tema da 

criatividade humana, e cabe ao tradutor, em sua ‘oficina’ e munido de seu ‘palimpsesto’, o 

papel temático do criador, daquele que condensa os percursos temáticos de experimentação e 

criação-(re)criação. 

 Haroldo de Campos, ainda sobre o Pound tradutor, afirma que este, muitas vezes, 

 
trai a letra do original (...); mas, ainda quando o faz, (...) consegue 

quase sempre (...) ser fiel ao “espírito”, ao “clima” particular da peça 

traduzida; acrescenta-lhe, como numa contínua sedimentação de 

estratos criativos, efeitos novos ou variantes, que o original autoriza 

em sua linha de invenção. (CAMPOS, 2006, p. 37)   

                                                        
11 “Molti concetti che circolanti in traduttologia (equivalenza, aderenza allo scopo, fedeltà o iniziativa del 
traduttore) si pongono per me all’insegna della negoziazione”. 
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      ampos se vale de uma construção concessiva (“mas, ainda que”) para indicar que o 

tradutor/(re)criador Pound trai, mas se mantém fiel. O que pode parecer um paradoxo se 

desfaz assim que se nota o uso do itálico no verbo trair, indicando, desse modo, não um erro, 

não uma falha, mas um traduzir em desconformidade com a norma. O que mantém o tradutor 

Pound fiel é, justamente, o desvio da norma, a infidelidade à “letra”, à forma do texto fonte. 

Em Campos, como se confirmará nas análises posteriores, a fidelidade está ligada a uma 

percepção do íntimo do texto, ao respeito a esse íntimo,  que, na citação acima, está 

figurativizado por construções como “espírito” e “clima particular”.  

Construções figurativas como “contínua sedimentação de estratos criativos”, “efeitos 

novos ou variantes” e “linha de invenção”, às quais subjaz o tema da (re)construção criativa, 

permitem-nos atribuir ao tradutor o papel temático do (re)construtor criativo, daquele que, ao 

(re)construir/traduzir, adiciona (“acrescenta”) algo de seu, produzindo, assim, “efeitos novos 

ou variantes” na peça (re)construída. Ao tradutor de  ampos (figurativizado por Pound)  é 

permitido traduzir (re)criando “efeitos novos ou variantes” autorizados pelo próprio texto 

fonte. 

Tal qual realizamos, anteriormente, com as modalizações, também aqui  é possível 

estabelecer uma variação/gradação dos papéis temáticos depreendidos nos textos/autores 

analisados. Novamente, percebemos uma gradação decrescente em relação à normatividade 

na ordem Rónai, Eco, Arrojo e Campos. Tal gradação decresce em relação à carga pejorativa 

e delituosa presente nos papéis temáticos de cada texto. É importante ressaltar que um papel 

temático de carga pejorativa e delituosa (como o fracassado/traidor) é o papel assumido por 

(ou atribuído a) um sujeito modalizado, por exemplo,  por um dever/saber somado a um não 

poder/ não saber. 

Retomando então os papéis temáticos depreendidos das análises acima, temos a 

seguinte sequência: 

 

 

Rónai (fracassado /incompleto)> 

Eco (negociador/ que deve saber escolher) > 

Arrojo (experimentador/intérprete/(re)criador)> 

Campos ((re)criador/(re)construtor criativo) 
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Nos capítulos subsequentes desta dissertação, pretendemos realizar novas análises em 

busca de modalizações e de papéis temáticos do tradutor, a fim de reforçar e melhor 

aprofundar a localização/distribuição (dos textos do  corpus), pautada em gradações, ao longo 

do contínuo que estamos propondo. Neste primeiro capítulo, a exemplificação cumpre apenas 

o papel de ilustrar as categorias teóricas mobilizadas. 

 

É importante lembrar, ainda, que 

 

     toda a figurativização e tematização manifestam valores do 

enunciador e, por conseguinte, estão relacionadas à instância da 

enunciação. São operações enunciativas, que desvelam os valores, as 

crenças, as posições do sujeito da enunciação. A tematização produz 

textos mais abstratos, que têm por função primeira explicar o mundo; 

a figurativização constrói textos concretos, cuja finalidade principal é 

criar um simulacro do mundo. (FIORIN, 2008, p. 32) 

 

        Pode-se, pois, identificar a inscrição ideológica de um discurso através do modo como 

seu autor (pressuposto a partir do enunciador) tematiza e figurativiza o texto enunciado. 

Quando, por exemplo, Paulo Rónai (20 2, p. 4 ) diz que “o trabalho do tradutor passa por um 

caminho ladeado de armadilhas”, e acrescenta que “até os melhores profissionais guardam a 

lembrança de algum tremendo contrassenso que cometeram” e que “são diversas as causas de 

tais erros”, lança mão da figurativização para ilustrar e reforçar seu olhar, sua perspectiva 

acerca do fazer tradutório. Ao usar figuras como “caminho” e “armadilhas”, unidas pelo 

termo “ladeado”, Rónai aponta para os temas da dificuldade e da (possível e provável) falha, 

os quais são em seguida confirmados e reforçados por construções como “tremendo 

contrassenso” e “erros” e pelo verbo “cometer”, que, por si só, já sugere ação de natureza 

delituosa (como um crime, um pecado). As escolhas temáticas e figurativas de Rónai ilustram 

a inscrição de seu discurso em uma ideologia de normatividade, de obediência a regras, onde 

o tradutor enfrenta dificuldades, erra, falha. Em outras palavras, Paulo Rónai, através do 

modo como tematiza e figurativiza  seu discurso, demonstra que o tradutor está sujeito a 

regras e coerções  que deve respeitar e seguir a fim de evitar as falhas, as armadilhas. 

Em seu Dizer quase a mesma coisa, ao abordar sua experiência de autor traduzido, 

Umberto Eco firma: 

 
    Por outro lado, no decorrer das minhas experiências de autor 

traduzido, estava continuamente atormentado entre a necessidade de 

que a versão fosse "fiel" àquilo que eu havia escrito  e à descoberta 

excitante de como o meu texto pudesse (ou melhor, por vezes, 
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devesse) transformar-se no momento em que era (re)dito em outra 

língua
12

. (ECO, 2010, p.15) 

 

 

A fim de dar concretude a seu conflito, Eco contrapõe a temática da fidelidade no ato 

de tradução, discursivizada como uma “necessidade”, à temática da transformação no referido 

ato, figurativizada como uma “ descoberta excitante”. De um lado, o dever e a necessidade, 

do outro, a possibilidade e a excitação, e, no meio, um Eco “atormentado” pela dúvida. A fala 

de Eco se inscreve, assim, em uma ideologia conflitante, em uma ideologia que negocia, ao 

mesmo tempo, com a normatividade imposta pela “necessidade” da fidelidade e com a 

“excitante” carga liberdade presente na possibilidade da tradução como transformação do 

texto. 

Afirma Rosemery Arrojo: 

 

 (...) se concluímos que toda tradução é fiel às concepções textuais e 

teóricas da comunidade interpretativa a que pertence o tradutor e 

também aos objetivos a que se propõe, isso não significa que caem 

por terra quaisquer critérios para a avaliação de tradutores. 

Inevitavelmente, (...) aceitaremos e celebraremos aquelas traduções 

que julgamos “fieis” às nossas próprias concepções textuais e 

teóricas, e rejeitaremos aquelas de cujos pressupostos não 

compartilhamos. Assim, seria impossível que uma tradução (ou 

leitura) de um texto fosse definitiva e unanimemente aceita por todos, 

em qualquer época e em qualquer lugar. As traduções, como nós e 

tudo o que nos cerca, não podem deixar de ser mortais. (ARROJO, 

1986, p. 45)  

 

Arrojo aponta para o tema da fidelidade e de sua relativização, uma vez que esse 

conceito, segundo a autora e tradutora, está vinculado ao indivíduo tradutor, àquilo e àqueles 

que o circundam e às suas escolhas. À fala de Arrojo, subjazem os tema da provisoriedade da 

tradução, que é “mortal” e jamais “definitiva” (é “impossível” que o seja), e o tema da 

multiplicidade desse fazer, cujas pluralidade e diversidade impedem uma unanimidade em sua 

aceitação ou em sua rejeição. De acordo com a autora de Oficina de tradução, um texto 

apresenta várias possibilidades de tradução, e o que torna cada uma dessas possibilidades uma 

tradução “fiel” ou não é a sua “equivalência” ou não às escolhas e às concepções teóricas de 

quem realizou tal tradução. Percebe-se, aqui, a oposição entre o eu e o outro, a oposição entre 

                                                        
12D'altra parte, nel corso delle mie esperienze di autore tradotto, ero continuamente combattuto tra il 
bisogno che la versione fosse "fedele" a quanto avevo scritto e la scoperta eccitante di come il mio testo 
potesse (anzi talora dovesse) trasformarsi nel momento in cui veniva ridetto in altra lingua.  
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a aceitação das “traduções que julgamos ‘fiéis’ às nossas próprias concepções textuais e 

teóricas” e a rejeição de traduções “de cujos pressupostos não compartilhamos”. Podemos, 

pois, inserir a fala de Arrojo em uma ideologia defensora da fidelidade aos próprios 

princípios, uma ideologia que prevê a coexistência da visão do eu  e da visão do outro, da 

coexistência das diferenças. 

Para Haroldo de Campos, 

 

 o problema da tradução criativa só se resolve, em casos ideais, (...) 

com o trabalho em equipe, juntando para um alvo em comum 

linguistas e poetas iniciados na língua a ser traduzida. É preciso que a 

barreira entre artistas e professores de língua seja substituída por uma 

cooperação fértil, mas para esse fim é necessário que o artista (poeta 

ou prosador) tenha da tradução uma ideia correta, como labor 

altamente especializado, que requer dedicação amorosa e pertinaz, e 

que, de sua parte, o professor de língua tenha aquilo que Eliot chamou 

de “olho criativo”.  (CAMPOS, 2006, p.46) 

 

 

Campos, dando continuidade à sua proposta da tradução como (re)criação, une dois 

temas que usualmente constituem uma oposição: a normatividade no ensino de línguas e a 

liberdade de criação do artista, o qual, aqui, não por acaso, é a concretização do tradutor, 

figurativizado como “poeta ou prosador”. Em lugar de oposição (de “barreira”), o teórico e 

tradutor brasileiro propõe composição (“trabalho em equipe”). Através da união de dois 

sujeitos, o artista tradutor e o professor linguista, Haroldo de Campos propõe que a tradução 

criativa passe a ser o elo de ligação entre duas ideologias, a da normatividade e a da liberdade, 

até então opostas, e inscreve, desse modo, seu discurso em uma ideologia de cooperação, de 

inclusão e, por que não, de flexibilização da normatividade, a cujo representante sugere um 

“olho criativo”. 
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1.3- CONTINUIDADES E DESCONTINUIDADES 

 

       Se considerarmos que a semiótica tensiva parte de uma oposição entre os eixos da 

extensidade e da intensidade, em que este último incide sobre o primeiro, para conferir-lhe a 

carga sensível da produção do sentido, podemos observar, no gráfico (intensidade x 

extensidade) proposto pela tensiva (ZILBERBERG, 2017; FONTANILLE; ZILBERBERG, 

2001), em que medida o conceito de fidelidade passa por deslocamentos e acentos, de acordo 

com o teórico ou tradutor que o emprega, sendo possível, ainda, como objetivamos 

demonstrar, que também os papéis temáticos atribuídos ao tradutor  passem por esses acentos 

e deslocamentos. Em outras palavras, em um gráfico de função de curva inversa, cujos eixos 

são o da intensidade (componente sensível) e o da extensidade (componente inteligível), 

pretendemos demonstrar como a carga de liberdade existente no fazer do tradutor (crescente 

no eixo intensivo) e a abertura da noção de fidelidade que circunda tal tradutor (decrescente 

no eixo extensivo) têm uma relação de proporção inversa e como tal relação está diretamente 

vinculada aos papéis temáticos atribuídos ao tradutor em questão. O gráfico tensivo permite 

que se obtenham, através da referida função de curva, as gradações e as variações (na forma 

de um contínuo) na produção de sentido de um texto ou, no nosso caso, de um corpus de 

análise.  

 

 Vejamos: 
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     A utilização do modelo teórico da semiótica permitirá, assim, com a análise de um 

corpus representativo de algumas teorias em vigor acerca da tradução, estabelecer conclusões 

gerais sobre o modo como a tradução costuma ser significada por tradutores e teóricos. De 

acordo com José Luiz Fiorin,  

 

   A semiótica Tensiva introduz o contínuo na teoria, já que, sem 

levar em conta a continuidade, não se podem compreender 

determinados fenômenos linguísticos e certos textos em que o gradual 

e o contínuo são tematizados. (S.D., p. 133-134) 

 

     

      Por meio desse novo olhar, dessa nova perspectiva da tensiva é que propomos 

gradações/variações na localização de cada texto do corpus em um contínuo cujas 

extremidades, conforme dito anteriormente, sejam, de um lado, a tradução como 

reprodução/transposição e, do outro, o fazer tradutório como um ato de 

(re)criação/interpretação. Objetivamos, com isso, relacionar tais variações/gradações de 

posição no contínuo às variações/gradações, ocorridas no nível discursivo de cada texto 

analisado, concernentes à tematização, à figurativização e à consequente atribuição de papéis 

temáticos. Cabe dizer que a posição no contínuo é determinada tanto pelo tipo de visão acerca 

da tradução (mais normativa/conservadora ou menos normativa/conservadora) utilizada por 

cada autor, quanto pela noção de fidelidade (mais aberta ou mais fechada) sustentada pelos 

autores em questão. Tais visão e noção podem ser identificadas não apenas nos temas e 

figuras escolhidos, mas também, em primeira instância, nas modalizações sofridas pelo 

sujeito do texto analisado. A saber, textos cujas modalizações sejam predominantemente da 

ordem do dever e do poder e que imponham pré-requisitos e obrigações a serem cumpridas 

pelo sujeito tradutor, provavelmente, estarão localizados no polo em cujo ponto extremo a 

tradução é discursivizada como uma atividade de reprodução/transposição textual.  

      Pode-se dizer, pois, que o contínuo de que nos valemos representa (contidas entre 

seus dois extremos) as diversas possibilidades de fazer tradutório (reguladas pela noção de 

fidelidade e pela visão acerca desse fazer), desde as mais carregadas de normatividade e de 

coerções, onde (em seu ponto extremo) o traduzir é um ato  de reprodução/transposição, até as 

mais desprovidas de amarras normativas, as mais livres e abertas, onde (em seu limite) o ato 

tradutório é um fazer criativo/interpretativo. 

     Os textos do corpus configuram, então, quatro (dentre tantas) possibilidades e 

gradações do fazer tradutório, ocupando, cada um, uma posição específica no referido 
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contínuo. O estabelecimento de cada posição bem como um maior esclarecimento do modo 

como se dá essa distribuição “espacial” serão efetuados nos capítulos dois e três. 

       A seleção do corpus da análise desta dissertação foi feita pensando especificamente 

em um propósito: demonstrar que a visão acerca do fazer tradutório sobre a qual cada um dos 

textos selecionados  foi construído tem influência direta no tipo de tema e de papel temático 

que revestirão seu nível discursivo. Em outras palavras, a posição no contínuo que 

propusemos indicará um determinado perfil de papel temático e um certo tipo de tema na 

composição discursiva do texto em questão. E, justamente por se tratar de um contínuo, os 

variados perfis de papel temático e de tema, bem como a diversidade de textos sobre tradução 

e as visões teóricas que lhes servem de base são, por conseguinte, gradações de uma relação 

comum a todas as obras de nosso corpus, a saber, a relação que existe entre o conceito de 

tradução e os conceitos de fidelidade e de originalidade a serem seguidos. 

      Mas devemos nos perguntar: fidelidade a quê? Ao texto de partida? E em que sentido? 

No sentido de se buscar uma fidelidade ao conteúdo
13

?  Ou à expressão? Ao perfil de 

enunciatário previsto inicialmente, quem sabe? Ou seria fidelidade aos efeitos de sentido 

produzidos/obtidos através da relação entre plano de expressão e plano de conteúdo no texto a 

ser traduzido? 

     Todas essas perguntas estão circunscritas em outra  pergunta: “qual o tamanho do 

texto?
14

”, texto, aqui, abrangendo tanto o de partida quanto o de chegada. E  qual seria esse 

tamanho? “Depende do projeto enunciativo da tradução
15

”. A saber, o projeto enunciativo  da 

tradução é o fazer de um dos sujeito da enunciação (o tradutor), ou seja, é o fazer 

(interpretativo) do enunciatário do texto de partida (o tradutor) somado ao fazer (persuasivo) 

do enunciador do texto de chegada (novamente, o tradutor). Esse conceito de “projeto 

enunciativo da tradução” e a consequente problematização que representa para a questão da 

“fidelidade” nos parecem absolutamente necessários na análise dos textos de Arrojo e de 

Campos, que se encontram no polo da tradução como (re)criação/interpretação, onde o ato de 

traduzir ganha uma maior liberdade e se livra das amarras da normatividade que tornam o 

fazer do tradutor um fazer (quase) impossível. 

                                                        
13 Caber esclarecer que o conteúdo, aqui, pode estar relacionado ao revestimento temático, ao figurativo, 
às configurações modais, à oposição fundamental, enfim, a qualquer componente sintático ou semântico 
de um texto. 
14 Pergunta proferida pela professora Renata Mancini ao longo das aulas da disciplina “tradução 

intersemiótica: a adaptação como processo de tradução e como prática semiótica” do programa de pós-
graduação em Estudos da linguagem da Universidade federal Fluminense. 
15 Afirmação proferida pela professora Renata Mancini ao longo das aulas da disciplina “tradução 

intersemiótica: a adaptação como processo de tradução e como prática semiótica” do programa de pós-
graduação em Estudos da linguagem da Universidade federal Fluminense. 
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     Um projeto enunciativo qualquer  já é algo bastante complexo e que envolve uma série 

de escolhas e relações, como, por exemplo, a definição de um perfil de enunciatário (que deve 

realizar um fazer interpretativo e a quem o texto será dirigido), somada ao fazer persuasivo 

que o enunciador de tal projeto realiza. Nesse caso, o enunciador e o enunciatário são atores 

diferentes. No caso da tradução é um pouco mais complexo, há dois textos, há o autor do 

“original” (enunciador do texto de partida), há o enunciatário  do texto de chegada, e há o 

tradutor, que é, ao mesmo tempo, aquele que enuncia (o texto de chegada) e aquele a quem o 

texto (de partida) é enunciado. Cabe ao tradutor, enquanto enunciatário,  o  fazer 

interpretativo em relação ao texto de origem e, enquanto enunciador, o fazer persuasivo em 

relação ao novo enunciatário do texto de chegada. Sim, o tradutor é como um Janus cuja sina 

é olhar em duas direções para, então, apontar um terceiro caminho, acumulando as funções 

actanciais de enunciador e de enunciatário. E o que determina qual direção terá esse terceiro 

caminho trilhado pelo tradutor Janus são as escolhas que ele realiza enquanto enunciatário de 

um texto e enunciador do outro, ou seja, as escolhas que constituem seu fazer tradutório. Cabe 

ao tradutor decidir acerca daquilo que irá privilegiar em sua tradução, podendo tal escolha 

incidir, por exemplo, sobre a cobertura temática do texto (se o texto fonte trata da temática da 

corrupção, o texto traduzido fará o mesmo), ou sobre a oposição fundamental do texto (vida x 

morte na origem e na chegada), ou sobre o nível narrativo, procurando manter inalterados os 

percursos narrativos dos sujeitos (se no texto fonte há conjunção com a riqueza seguida de 

disjunção com a vida, o mesmo deve ocorrer na obra traduzida), ou ainda sobre todos esses 

componentes, mas alterando, então, o revestimento figurativo . Essas são apenas algumas das 

inúmeras possibilidades de escolha do tradutor. Em todo caso, é necessário que ele escolha 

como construirá seu caminho, devendo levar em conta as coerções existentes tanto na língua 

fonte quanto na língua de chegada e procurando manter coerência com as escolhas feitas. É 

com essa coerência entre as escolhas feitas e a sua manifestação no texto traduzido que se 

pode falar em “fidelidade”.  laramente, essa ideia de “fidelidade” é mais adequada aos 

tradutores do polo da (re)criação/interpretação, que, nesta dissertação, são discursivizados por 

Campos e por Arrojo. Relembremos, por exemplo, que, de acordo com Arrojo (1986, p. 45), 

“toda tradução é fiel às concepções textuais e teóricas da comunidade interpretativa a que 

pertence o tradutor e também aos objetivos que se propõe”. Ou, ainda, que “aceitaremos e 

celebraremos aquelas traduções que julgamos “fieis” às nossas próprias concepções textuais e 

teóricas, e rejeitaremos aquelas de cujos pressupostos não compartilhamos”(ibidem). Já em 

relação aos tradutores do polo da reprodução/transposição,  presentes nos discursos de Rónai 

e de Eco, a margem de liberdade de atuação no ato tradutório é bem menos ampla do que a 
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existente no polo oposto, e isso impossibilita escolhas abrangentes como as permitidas ao 

tradutor (re)criador/intérprete. 
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2- UMA DIREÇÃO: ECO E RÓNAI 

 

 

 

   Conforme mencionamos no capítulo anterior, a leitura de inúmeros trabalhos sobre 

tradução mostrou-nos que a questão da fidelidade (de uma tradução a um texto original) 

funciona como uma espécie de conceito-chave para a teoria e a prática da tradução. A partir 

dessa noção, constituem-se posições extremadas, como aquela que defende o “respeito” e a 

“fidelidade” ao texto de partida, e aquela que defende a liberdade criativa do tradutor. São 

essas duas posições extremas que consideramos para pensar na ideia de um contínuo em que 

gradações desses extremos vão formando as possibilidades práticas e as formulações teóricas 

a respeito da tradução. 

 No intuito de tornar mais clara essa questão do contínuo e das gradações que o 

compõem, julgamos necessário definir a localização (ao longo do referido contínuo) dos 

textos de nosso corpus. 

As letras dispostas sobre a curva representam o sobrenome de cada autor analisado. A 

saber, “A” para Arrrojo, “ ” para  ampos, “E” para Eco e “R” para Rónai. 

 

Para Rónai e Eco, temos: 

 

 

 

 



42 
 

E para Arrojo e Campos: 

 

 

 

 

 

 

 

 No polo que tem como extremidade a tradução como reprodução/transposição, 

localizamos os textos de Umberto Eco e de Paulo Rónai, que, conforme demonstraremos, 

apresentam maiores indícios de normatividade, de rigor  e de coerções em torno do tradutor e 

de seu fazer. Eco encontra-se, então, num ponto relativamente próximo do centro da curva e 

Rónai se localiza  relativamente próximo da extremidade do polo em questão.  

      No próximo capítulo, no polo oposto, que vai do centro da curva até a extremidade 

indicadora da tradução como ato de (re)criação/transposição, localizaremos os textos de 

Rosemery Arrojo e de Haroldo de Campos.  

Ao longo deste e do subsequente capítulo, realizaremos a análise de trechos extraídos 

dos textos do corpus, possibilitando, desse modo, explicar e explicitar as razões para suas 

posições ao longo do contínuo proposto. Para tanto, lançaremos mão de ferramentas da 

semiótica tensiva, incluindo-se, aí, as noções de abertura/fechamento, sobrepondo-as aos 
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eixos temáticos que instituem papéis e organizam semanticamente o campo da tradução nas 

obras selecionadas. 

 

 

2.1-  ECO 

 

 

    O polo Eco/Rónai é composto pelos livros Dire quasi la stessa cosa (ECO, 2010) e A 

tradução vivida (RÓNAI, 2012) que, conforme já foi dito, estão divididos em capítulos 

segundo as questões e os problemas com os quais deve lidar o tradutor.  

    Passemos à análise desse primeiro polo, em busca dos papéis temáticos que possam ser 

atribuídos ao tradutor ou que por ele possam ser assumidos.  

 

 

O que quer dizer traduzir? A primeira e consoladora resposta seria: 

dizer a mesma coisa em uma outra língua. Não fosse pelo fato de que, 

primeiramente, temos muitos problemas para estabelecer o que 

significa 'dizer a mesma coisa',  e não o sabemos bem por conta de 

todas aquelas operações que denominamos paráfrase, definição, 

explicação e reformulação, para não falar das pretensas substituições 

sinonímicas. Em segundo lugar, porque, diante de um texto a ser 

traduzido, não sabemos qual seja a coisa. Enfim, em certos casos, há 

dúvida, inclusive, sobre o que queira dizer dizer
16

. (ECO, 2010, p. 9) 

  

      

  Umberto Eco, já no início de seu livro (2010), problematiza a definição do ato 

tradutório como “dizer a mesma coisa em outra língua”. E o faz apontando o caráter ambíguo 

e paradoxal que a própria sentença definidora possui. A ambiguidade/indefinição de um 

“dizer a mesma coisa” é acentuada pela construção “pretensas substituições”. O próprio 

conteúdo (“a coisa”) objeto da tradução não é claro ou definido. Até mesmo o traduzir em si 

(o “dizer”) é questionado/problematizado. A esses questionamentos, a essas problematizações, 

Eco (20 0, p. 0) contrapõe uma modalização dos lexemas “dizer”, “mesma” e “ coisa”, 

sugerindo, que a tradução possa ser definida como um “dizer quase a mesma coisa em outra 

língua”. Trata-se de um “dizer” cujos limites são modalizados justamente por um “quase”, 

                                                        
16 Che cosa vuole dire tradurre? La prima e consolante risposta vorrebbe essere: dire la stessa cosa in 
un'altra lingua. Se non fosse che, in primo luogo, noi abbiamo molti problemi a stabilire che cosa significhi 
"dire la stessa cosa", e non lo sappiamo bene per tutte quelle operazioni che chiamiamo parafrasi, 
definizione, spiegazione, riformulazione, per non parlare delle pretese sostituzioni sinonimiche. In 
secondo luogo perché, davanti a un testo da tradurre, non sappiamo quale sia la cosa. Infine, in certi casi,è 
persino dubbio che cosa voglia dire dire.   
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cabe ao tradutor perceber o quão flexível esse “quase” pode ser. A complexidade dessa 

formulação é que nos fez escolhê-la como título desta dissertação. Seu caráter ambíguo, 

aberto e desafiador parece perpassar todas as concepções de tradução e formular a síntese dos 

problemas vivenciados pelos tradutores. 

 

 De acordo com Eco,  

 

traduzir quer dizer entender o sistema interno de uma língua e 

a estrutura de um texto dado naquela língua, e construir um duplo do 

sistema textual que, sob uma certa descrição, possa produzir efeitos 

análogos no leitor, seja no plano semântico e sintático, seja no plano 

estilístico, métrico, fonossimbólico, seja quanto aos efeitos passionais 

para os quais o texto fonte tendia
17

. (ECO, 2010, p. 16) 

 

 

O autor e tradutor italiano, em busca de uma definição de tradução, lança mão da 

construção “sob uma certa descrição” para indicar um modo de olhar, de analisar e de 

entender um texto. Segundo Eco,  

 

  sob uma certa descrição significa que cada tradução apresenta 

margens de infidelidade em relação a um núcleo de presumida 

fidelidade, mas a decisão acerca da posição do núcleo e da amplitude 

das margens depende dos propósitos para os quais se volta o 

tradutor
18

. (ECO, 2010, p. 17)  

 

 

  Em Dire quase la stessa cosa, percebemos a presença do tema da fidelidade e a 

sugestão de uma gradação na escolha que Eco faz do termo ‘quase’ apontado por ele como 

elástico. A noção de fidelidade (que é  “presumida” e está circundada por uma “margem de 

infidelidade”)  é, então, modalizada a partir da gradação anteriormente referida. É a 

elasticidade do quase que permite ao tradutor ampliar ou reduzir os limites da fidelidade de 

acordo com seus propósitos. A gradação do quase se estende à oposição temática fidelidade x 

infidelidade, através do modo como o tradutor se vale da elasticidade de seu “dizer quase a 

mesma coisa”.
19

 Em outras palavras, de acordo com Umberto Eco, as escolhas que faz o 

                                                        
17 (...) tradurre vuole dire capire il sistema interno di una lingua e la struttura di un testo dato in quella 
lingua, e costruire un doppio del sistema testuale che, sotto una certa descrizione, possa produrre effetti 
analoghi nel lettore, sia sul piano semantico e sintattico che su quello stilistico, metrico, fonossimbolico, e 
quanto agli effetti passionali a cui il testo fonte tedeva. 
18  "Sotto una certa descrizione" significa che ogni traduzione presenta dei margini di infedeltà rispetto a 
un nucleo di presunta fedeltà, ma la decisione circa la posizione del nucleo e l'ampiezza dei margini 
dipende dai fini che si pone il traduttore. 
19 Dire quasi la stessa cosa. Grifo nosso. 
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tradutor determinariam o grau de fidelidade/infidelidade presente em sua tradução. As 

metáforas espaciais de núcleo e periferia, neste texto propostas, localizam os passos do 

tradutor, controlam seu percurso. A decisão, entretanto, do que considerar núcleo e periferia é 

do próprio tradutor. Inclui-se, aqui, uma modalização pelo saber que parece acompanhar todas 

as declarações de Eco (bem como de Rónai e dos tradutores por ele referidos). 

Falar, pois, de competência e de modalização requer, em Eco, por exemplo, falar de 

um dever/saber entender como se diz quase a mesma coisa em outro idioma; implica falar do 

dever/saber que possibilita o entendimento do sistema de uma língua e da estrutura de um 

texto nessa língua; significa, enfim, falar de um dever/saber perceber quais sejam e como 

variam as "margens de infidelidade em relação a um núcleo de presumida fidelidade" e de um 

poder decidir acerca do ‘tamanho’ da fidelidade, ou seja, acerca da “posição do núcleo e da 

amplitude das margens”. (Eco, 2010, p. 17)  

Mais uma vez, a modalização do tradutor, em Eco, oscila entre a prescrição (pois deve 

fazer uma série de coisas) e a liberdade, uma vez que pode fazer sua escolha acerca do 

tamanho que dará à fidelidade.  

Segundo o autor italiano, o tradutor deve “procurar entender como, mesmo sabendo 

que não se diz jamais a mesma coisa, pode-se dizer quase a mesma coisa”
20

  , e pergunta: “O 

quão elástico deve ser esse quase?
21

” para, então, afirmar que “depende do ponto de vista (...) 

Estabelecer a flexibilidade, a extensão do quase depende de alguns critérios que são 

negociados preliminarmente. Dizer quase a mesma coisa é um procedimento que se coloca, 

como veremos, em conformidade com a negociação”
22

. Cabe, segundo Eco, ao tradutor 

negociar a elasticidade daquilo que será “quase a mesma coisa” em outra língua. E as escolhas 

oriundas dessa negociação (que se dá a partir da gradação que o advérbio concretiza) 

conduzem, como já foi dito, à oposição entre as ideias de fidelidade x infidelidade. O tradutor 

pode negociar, pode flexibilizar suas escolhas, mas, na verdade, está sempre submetido ao 

tema da fidelidade, que qualifica o objeto tradução e submete a sanção sobre o sucesso da 

negociação feita pelo tradutor a parâmetros indefinidos. O que e como negociou o tradutor? O 

que deixou de lado e o que incorporou? Que critérios de flexibilização foram adotados e de 

que modo cada obra dita esses critérios ou cada tradutor os propõe? 

                                                        
20 ECO, 2010, p. 10. Cercare di capire come, pur sapendo che non si dice mai la stessa cosa, si possa dire 
quasi la stessa cosa. 
21 ECO, 2010, p. 10. Quanto deve essere elastico quel quasi?  
22 ECO, 2010, p. 10. Dipende dal punto di vista (...) Stabilire la flessibilità, l'estensione del quasi dipende di 
alcuni criteri che vanno negoziati preliminarmente. Dire quasi la stessa cosa è un procedimento che si 
pone, come vedremo, all'insegna della negoziazione.  
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A carga de subjetividade das escolhas do tradutor se amplia quanto maior é o grau de 

liberdade que tem em seu fazer. Observa-se que o ponto mais extremo do polo da reprodução 

supõe que o maior controle resulta em maior fidelidade. Ao mesmo tempo, quanto mais 

liberdade, maiores são as exigências de saber feitas ao tradutor. De todo modo, as coerções 

existem sempre, qualquer que seja o nível em que estejam postas. 

Conforme afirmamos anteriormente, cada texto de nosso corpus se baseia em uma 

determinada visão acerca da tradução, tendo, por isso, cada um desses textos um “olhar” 

próprio sobre questões como a fidelidade e a originalidade, um modo através do qual o 

enunciador de cada texto circunscreve o tradutor e seu fazer. Eco deixa claro que seu 

posicionamento teórico-tradutório possui uma razoável carga de normatividade e controle no 

que concerne à questão da fidelidade e afirma ter a preocupação de abordar e de mobilizar 

essa questão, porque, em suas palavras,  

 

     um autor que acompanha os passos de seus próprios tradutores 

parte de uma implícita exigência de "fidelidade". Entendo que esse 

termo possa parecer obsoleto diante de propostas críticas para as 

quais, em uma tradução, conta apenas o resultado que se realiza no 

texto e na língua de chegada – e, além disso, pareça obsoleto em um 

momento histórico determinado no qual se tente atualizar um texto 

concebido em outra época. Mas o conceito de fidelidade tem a ver 

com a persuasão de que a tradução seja uma das formas de 

interpretação e que deva sempre mirar, mesmo partindo da 

sensibilidade e da cultura do leitor, em buscar, não digo a intenção do 

autor, mas a intenção do texto, aquilo que o texto diz ou sugere em 

relação à língua na qual é expresso e ao contexto cultural em que 

nasceu
23

. (ECO, 2010, p. 16) 

 

Eco contrapõe o dever ser fiel (“implícita exigência”) às visões teóricas da tradução 

que defendem a predominância do texto de chegada sobre o texto de partida e a tendência à 

atualização dos aspectos histórico-contextuais no ato tradutório. Até existe, de sua parte, uma 

tentativa de apresentar a fidelidade como algo ligado à ideia de tradução como interpretação e, 

consequentemente, do tradutor como leitor/enunciatário que realiza um fazer interpretativo. 

Contudo, a carga normativa de sua fala se sobrepõe à carga de liberdade naturalmente 

                                                        
23 Un autore che segue i propri traduttori parte da una implicita esigenza di "fedeltà". Capisco che questo 
termine possa parere desueto di fronte a proposte critiche per cui, i una traduzione, conta solo il risultato 
che si realizza nel testo e nella lingua di arrivo – e per di più in un momento storico determinando, in cui si 
tenti di attualizzare un testo concepito in altre epoche. Ma il concetto di fedeltà ha a che fare con la 
persuasione che la traduzione sia una delle forme dell'interpretazione e che debba sempre mirare, sia 
pure partendo dalla sensibilità e dalla cultura del lettore, a ritrovare no dico l'intenzione dell'autore, ma 
l'intenzione del testo, quello che il testo dice o suggerisce in rapporto alla lingua in cui è espresso e al 
contesto culturale i cui è nato.  
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presente em um fazer interpretativo, já que Eco dá ênfase a um dever saber interpretar a 

“intenção” do texto, sugerindo, desse modo, que só há um percurso de leitura/interpretação 

correto e, portanto, fiel a essa intenção.   relevante, ainda, a “definição” de intenção do texto 

como algo relacionado a uma ligação entre o discurso manifestado e a língua e a cultura de 

partida, algo que reforça a contraposição (chegada x partida) inicial da citação.  

No que concerne às teorias linguísticas que  surgem a partir do século XX e defendem 

a ideia de impossibilidade da tradução, Umberto Eco (2010, p. 17) é taxativo ao negá-las, 

afirmando que “os mesmos teóricos (...) não obstante tenham elaborando essas teorias, 

davam-se conta de que, de fato, há milênios, a gente traduz”
24

. E complementa seu ponto de 

vista, afirmando que: 

 

 mesmo quando – em tese – sustenta-se a impossibilidade da tradução, 

na prática, se está sempre diante do paradoxo de Aquiles e da 

tartaruga: em teoria, Aquiles não deveria jamais alcançar a tartaruga, 

mas, na verdade (como ensina a experiência), ultrapassa-a. Talvez a 

teoria aspire a uma pureza da qual a experiência possa se abster, mas 

o interessante é o quanto e do que a experiência pode se abster. Vem 

daqui a ideia de que a tradução se funda sobre alguns processos de 

negociação, sendo a negociação, justamente, um processo de base no 

qual,  para se obter alguma coisa, renuncia-se a alguma outra coisa – 

e, ao final, as partes do jogo deveriam sair dali com um sentimento de 

racional e recíproca satisfação à luz do princípio áureo de que não se 

pode ter tudo
25

. (2010, p. 18) 

 

 

Umberto Eco aponta, no trecho acima, para as competências esperadas do tradutor. 

São competências oriundas de uma modalização do sujeito pelo dever ser capaz de renunciar 

e escolher (negociar) e pelo não poder atingir uma totalidade, uma completude, já que “não se 

pode ter tudo”. Há, necessariamente, uma modalização pelo saber (traduzir), mas, aqui, o 

peso maior está naquilo que deve e naquilo que nem sempre pode fazer o tradutor.  

       A fim de contestar os posicionamentos teóricos que consideram a tradução um fazer 

impossível, Eco joga com a oposição modal poder/não poder, que se concretiza, no discurso, 

                                                        
24 Gli stessi teorici che, pur elaborando queste teorie, si rendevano conto che di fatto, e da millenni, la 
gente traduce.  
25 Quindi, anche quando – in linea di diritto – si sostenga l'impossibilità della traduzione, in pratica ci si 
trova sempre di fronte al paradosso di Achille e della tartaruga: in teoria Achille non dovrebbe mai 
raggiungere la tartaruga, ma di fatto (come insegna l'esperienza) la supera. Forse la teoria aspira a una 
purezza di cui l'esperienza può fare a meno, ma il problema interessante è quanto è di che cosa 
l'esperienza possa fare a meno. Di qui l'idea che la traduzione si fondi su alcuni processi di negoziazione 
essendo appunto un processo in base al quale, per ottenere qualcosa, si rinuncia a qualcosa d'altro – e alla 
fine le parti in gioco dovrebbero uscirne con un senso di ragionevole e reciproca soddisfazione alla luce 
dell'aereo principio per cui non si può avere tutto.  
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nas figuras de Aquiles e da tartaruga. Unidas pela referência ao paradoxo criado por Zenão
26

, 

tais figuras ilustram e figurativizam o tema da superação de obstáculos considerados, "em 

tese", impossíveis.  

A partir dessa oposição que confronta o possível e o impossível, derivam outras 

oposições que permeiam e constituem o trecho em análise. A saber: da oposição acima 

indicada, deriva a oposição teoria x prática/experiência, que, por sua vez, se relaciona à 

oposição ideal x real, a qual pode ser associada, enfim, à oposição pureza (enquanto 

totalidade de tradução fiel e pura) x impureza (de partes traduzidas 'fielmente' contaminadas 

pelas partes que se abstêm de uma tradução 'fiel'). Podemos, portanto, enumerar, em Eco, dois 

opostos: de um lado, a impossibilidade, revestida de concretude pelos termos "teoria", "ideal" 

e "pureza";  e, do outro, a possibilidade,  concretizada pelos termos "prática/experiência", 

"real" e "mistura" (ou parcialidade). 

Em outras palavras, de um lado, temos a impossibilidade que a teoria ("em tese"), por 

conta de um olhar em busca da pureza idealizada, relaciona ao fazer tradutório; do outro, a 

demonstração de que, na prática (através da "experiência"), a tradução é possível, é real, 

desde que se aceite que não é "pura" ou "idealizada".  

Também os verbos selecionados pelo enunciador/narrador Eco podem ser divididos 

entre os polos "impossível" e "possível". Relacionados à impossibilidade estão: "sustenta-se", 

(não) "alcançar" (já que é modalizado por um não dever) e "aspire"; ligados à "possibilidade" 

temos: "encontra-se", "ultrapassa-a" e "abster-se".  A teoria (de impossibilidade da tradução) 

não se sustenta, segundo Eco, justamente por conta de que, na prática, o tradutor se encontra 

em uma situação paradoxal: mesmo, em tese, não sendo possível traduzir, a experiência e a 

capacidade que o tradutor tem de fazer escolhas (ou seja, a capacidade de realizar triagens) e 

                                                        
26  “Zenão de Eléia, assim chamado para não ser confundido com o fundador do estoicismo (Zenão de Cício, 
335-263 antes de Cristo), foi o mais ilustre discípulo de Parmênides e teria vivido, aproximadamente, 
entre os anos 490 e 430 antes de Cristo (...) 
    Apontado, com razão, por Aristóteles como o criador da dialética, notabilizou-se por seu brilhantismo 
na elaboração de paradoxos, termo que, na acepção original, significa "contrário à opinião". Seus 
argumentos desempenharam importante papel na lógica e na matemática e levaram a uma reflexão mais 
aprofundada sobre o espaço e o tempo (...) 
Segundo o mais famoso desses paradoxos, o veloz Aquiles jamais alcançaria uma tartaruga se a ela fosse 
dada uma vantagem inicial. Isso porque, antes de chegar ao ponto de onde a tartaruga partiu, Aquiles 
deveria percorrer a distância inicial que os separa, o que jamais conseguiria, pois, sendo o espaço 
suscetível de divisão ao infinito, sempre existirá um número infinito de pontos separando as posições 
sucessivamente alcançadas por Aquiles e pela tartaruga. Resumindo: um espaço não pode ser percorrido 
sem que todas as suas partes o sejam; e isso é impossível, porque tais partes são em número infinito 
(In: http://www.arazao.net/aquiles-e-a-tartaruga.html)”. 
 

http://www.arazao.net/aquiles-e-a-tartaruga.html
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de selecionar, então, aquilo que lhe parece importante/relevante, permitem-lhe ultrapassar os 

obstáculos e realizar o seu fazer.  

Ao associar a possibilidade de tradução à experiência e, consequentemente, à 

capacidade de seleção, de triagem de procedimentos e escolhas, Eco introduz a proposta (que 

é recorrente nessa sua obra) de tradução como negociação, onde o que é relevante (e 

"interessante") é do quê e do quanto o tradutor é capaz de se abster. É nessa dosagem e na 

escolha relacionada ao triar/selecionar do tradutor que se desenvolve a tradução como 

negociação, ou como um jogo cuja dinâmica é ilustrada pelos verbos "obter" e "renuncia-se" e 

pelo sintagma "não se pode ter tudo". 

O trecho analisado e, portanto, a contraposição entre impossibilidade e possibilidade 

da tradução permite, ainda, a atribuição, ao tradutor, do papel temático do negociador 

enquanto alguém que toma decisões baseadas no equilíbrio entre a seleção (obtenção) e a 

recusa (renúncia/abstenção). O tradutor e o autor traduzidos são "partes do jogo" e "deveriam 

sair dali com um sentimento de racional  recíproca satisfação", contudo, a escolha verbal de 

Eco (o futuro do pretérito "deveriam") indica uma provável insatisfação do tradutor (e do 

traduzido) acerca do fazer o que é possível, acerca do dever escolher uma parte e não o todo. 

Essa insatisfação das partes do jogo da tradução é coerente com a visão relativamente 

normativa do ato tradutório e dos papéis temáticos do tradutor, defendida por Eco ao longo de 

seu livro. O tradutor é aquele que, ao final, deveria ser racional e aceitar suas limitações, mas 

não o faz. Ele não é apenas limitado, é também, de certo modo, não racional. A própria 

escolha dos termos "jogo" e "negociação" implica falar de ganhar ou perder, de ser bem ou 

mal sucedido, ou seja, implica, consequentemente, em falar de sanções a respeito do modo 

como a tradução é feita.  

Pode-se dizer, pois, que o tradutor, em Eco, é constantemente envolvido pelos temas 

de fidelidade (em oposição à infidelidade) e da possibilidade (oposta à impossibilidade da 

tradução). Ao tradutor cabe negociar. Negociar com os textos de partida, negociar com 

aqueles que avaliam suas traduções (os editores, por exemplo), negociar, por fim, consigo 

mesmo em busca de uma justa medida no processo elástico (e modalizado, portanto) de seu 

“dizer quase a mesma coisa”. O texto de Eco, ao articular tais critérios da tarefa tradutória, 

consagra ao tradutor o papel temático de negociador, que põe o texto do italiano num ponto 

da curva tensiva um pouco mais distante da extremidade do polo reprodução/transposição, 

cujo limite está, nesta dissertação, representado pelo autor em seguida analisado. 
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2.2- RÓNAI 

 

A oposição temática fidelidade/infidelidade, sendo determinante para o 

estabelecimento dos papéis temáticos e da compreensão das competências modais necessárias 

ao tradutor, merece ser examinada cuidadosamente em Rónai. 

 

 o surrado trocadilho italiano traduttori-traditori deixou a pecha da 

infidelidade aos cultores do ofício. Poderia consolar-nos o fato de ser 

impossível traduzir esse anexim em qualquer outra língua; mas, 

infelizmente, tem tanta graça que todo o mundo o aprende, ainda que 

não saiba italiano. (RÓNAI, 2012, p.29) 

 

        

  Em relação à definição de tradução, Rónai (2012, p.23) argumenta: “o que a atividade 

do tradutor literário apresenta de ambíguo e de quimérico tem levado muita gente a tentar 

defini-la pelo menos sob a forma de comparação”. É relevante salientar a escolha dos 

adjetivos “ambíguo” e “quimérico” para a conceituação do ato tradutório. Pode-se dizer que 

tal escolha aponta para o que há de indefinido e utópico no referido ato. Esse caráter de 

indefinição e de utopia será reforçado mais adiante pelas analogias, utilizadas e/ou retomadas 

por Rónai, envolvendo o tradutor e seu ofício. 

Em Tradução Vivida, uma coletânea de definições (através de comparações) bastante 

figurativas acaba por retomar e reforçar a oposição fidelidade x infidelidade: 

 

 

 
André Gide, tradutor ele mesmo, comparou a profissão à de um 

picador que pretendesse levar o próprio cavalo a executar 

movimentos que não lhe fossem naturais. 

     Irreverente, Goethe assimilou os tradutores a "alcoviteiros que nos 

elogiam uma beldade meio velada como altamente digna de amor e 

que excitam em nós uma curiosidade irresistível para conhecermos o 

original" (...). 

     Frequentemente o original foi comparado à alma e a sua versão ao 

corpo; a não ser que ele fosse identificado com o corpo e a versão 

com o traje. 

    Para Cervantes, a tradução seria o avesso de uma tapeçaria. Ao 

nosso contemporâneo Helmut Braem, por sua vez, ela aparece como 

uma nova tapeçaria tecida de acordo com um modelo dado. Mais de 

uma vez o tradutor tem sido comparado a artistas: ao cantor que canta 

uma canção escrita por outro, ao músico que num instrumento toca 

uma música escrita para outro instrumento (mme. de Staël), ou que 

decifra e 'reescreve' toda a partitura; ao maestro que rege 

composições alheias; ao escultor que tem de executar noutro material 

qualquer a cópia de uma estátua de mármore (Werner Winter); ao 
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pintor que copia em óleo um pastel; ao ilustrador de um livro; ao ator 

que encarna os mais diversos papéis (Juliusz Zulawski); (...) 

    Usando outra imagem da mitologia, dizia o padre Olivet que um 

hábil tradutor devia ser um Proteu de forma mutável. E Andre 

Mirabel considerava o papel em que se escrevia a tradução como um 

leito de Procusto. (Independentemente dele, nosso Guimarães Rosa 

chamava “procustos” na correspondência com seu tradutor alemão, 

Curt Meyer-Clason, os trechos particularmente difíceis de verter para 

outra língua).  (RÓNAI, 2012, p. 25-27) 

 

 

Em algumas das comparações trazidas por Rónai, são bastante claros os possíveis 

papéis temáticos do tradutor. Tem-se, por exemplo, o picador/adestrador, envolvido pela 

oposição temática artificialidade versus naturalidade, em que os movimentos não naturais 

representam o ato tradutório e são contrários ao fluxo natural do texto original. Há também o 

alcoviteiro, que traz à tona o tema da trapaça, da simulação, através de figuras como a da 

“beldade meio velada”, “digna de amor” e  “irresistível  curiosidade”. Vê-se, aqui, um 

percurso figurativo interligado pelos verbos elogiar, excitar, conhecer, que apontam para a 

adulação provocatória típica dos alcoviteiros, que jogam com a curiosidade e o desejo alheio, 

nesse caso com a curiosidade e o desejo do leitor em relação ao original ao se deparar com o 

texto traduzido (a beldade velada). O leitor não resiste, então, à chance de se certificar 

(através do texto original) se o texto traduzido é (ou não) realmente digno de amor. Reitera-

se, com esse percurso figurativo, inspirado na “irreverência” de  oethe, a oposição entre 

fidelidade e infidelidade, já contida na comparação com a função “ artificial”  do adestrador. 

O tema da simulação, perceptível na comparação com o alcoviteiro, leva à relação 

entre aparência e essência desenvolvida na metáfora seguinte, em que a aparência está ligada 

à tradução e a essência está vinculada ao original. Usam-se, para fins ilustrativos de tal 

metáfora, os termos “corpo”, “alma” e “traje”, sendo a tradução considerada o “corpo”, ou 

seja, algo aparente e superficial, e estando o texto original destinado à denominação “alma”, 

em outras palavras, a essência, a verdade. O texto original só seria considerado “corpo” no 

caso de se considerar a tradução como um “traje”, ilustrando novamente a superficialidade e 

aparência da tradução em oposição à essencial verdade trazida pelo original. 

  Muito recorrente, em Rónai, é a atribuição, ao tradutor, do papel temático de artista 

em geral, papel esse que se pode desmembrar em diversas "especialidades", todas elas 

associadas a uma espécie de traição ou simulação. 

Em todos os papéis comentados (cantor, músico, maestro, escultor, pintor, ator), 

apresentam-se figuras que tematizam a apropriação de algo que pertence a outro, indicada 

pelas escolhas lexicais de pronomes indefinidos e nomes com valor semântico equivalente – 
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outro, quase, alheio – e figuras que, concretizadas em verbos, apontam para as ações que 

explicitam um saber  “encarnar” ou “copiar”, que põem novamente em foco a oposição entre 

fidelidade e infidelidade. O tema da apropriação, aliás,  permeia e preenche cada uma das 

analogias reportadas por Rónai e relativas ao tradutor, refletindo os desafios e as imposições 

que estão presentes no ofício da tradução. Os referidos papéis são construídos no discurso 

analisado por meio de figuras como "noutro material", "composição alheia", "diversos 

papéis", "quadro de museu", "foto colorida", entre outras, que, através de ações como 

decifrar, executar, copiar e encarnar, corroboram as isotopias da adaptação (a um novo 

meio/material/estilo) e da apropriação (ao executar tal ação/adaptação).  

Como forma de retratar os temas da dificuldade e do impasse, enfrentados pelo 

tradutor, Rónai finaliza sua série comparativa com analogias que "figurativizam" o referido 

profissional, revestindo-o de papéis temáticos oriundos da mitologia. Pode o tradutor, 

portanto, "encarnar" Sísifo
27

 ou Tântalo
28

, a fim de que se apresente o tema da 

dificuldade/impasse, do sofrimento de quem deseja algo inalcançável. Os termos “Sísifo” e 

“T ntalo” apontam para o tema do impasse e da dificuldade ( explicitados no trecho pelas 

construções “impasse” e “desejo impotente”), já que, de acordo com a mitologia, são os 

nomes de seres que tiveram de enfrentar grandes suplícios e desafios. O tradutor se vê, 

portanto, como um Sísifo ou um Tântalo, ao ter de enfrentar constantemente dificuldades e 

impasses em seu fazer tradutório.  E, para que dê conta de tamanha dificuldade, deve o (hábil) 

tradutor "encarnar" o papel figurativo de Proteu
29

 e desse modo conseguir se moldar a toda e 

qualquer situação.  

                                                        
27 Por conta de haver ofendido os Deuses, recebeu "um castigo exemplar. Deveria rolar uma enorme 
pedra morro acima, até o topo. Porém, chegando lá, o esforço despendido o deixaria tão exangue que a 
pedra se lhe soltaria e rolaria morro abaixo. No dia seguinte, o processo se daria novamente, e assim pela 
eternidade, como forma de envergonhá-lo pela sua esperteza em querer enganar os deuses e a morte". (In: 
http://www.saberepreciso.com/2013/02/o-mito-de-sisifo.html).  
28 “Tântalo foi condenado ao suplício de fome e de sede eternas. Mergulhado em águas até ao pescoço, 
quando ele se debruçava para beber água, esta desaparecia. Por cima de sua cabeça, pendiam ramos de 
árvores com frutos saborosos, porém o vento retirava do seu alcance sempre que tentava apanhá-los. O 
aviso dos deuses ficou na memória de todos: todo ser humano que provar da ambrosia dos deuses seria 
condenado ao suplício de Tântalo”. 
(In:http://eventosmitologiagrega.blogspot.com.br/2010/11/tantalo.html) 
29 “Proteu, cuja paternidade parece variar mas que nunca deixa de ser um deus marinho, é uma figura com 
a dupla capacidade de prever o futuro e de mudar de forma. Quando, na Odisseia, Menelau se aproxima 
dele em busca de alguma informação, o deus vai mudando de forma, com intenção de assustar ou afastar 
quem o interpelava, mas o irmão de Agamémnon não deixa de o agarrar, acabando o deus, no final, por 
revelar a informação pretendida”. (In:http://mitologia.blogs.sapo.pt). 
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 Não por acaso, Paulo Rónai faz referência à analogia (sugerida também  por 

Guimarães Rosa) entre o ofício da tradução e o leito de Procusto
30

, visto que, tal qual o citado 

objeto, também o ato tradutório está em constante processo de adequação/inadequação, 

buscando sempre a "medida" ideal.  

 

    Dizia John Lehmann que falar em tradução era como conversar 

sobre o vidro de um quadro, quando o que devia monopolizar a nossa 

atenção era evidentemente a pintura. 

    Houve também quem assemelhasse o ato de traduzir ao transvasar 

um líquido de uma garrafa esférica noutra, de forma cilíndrica 

(Tatiana Fotich), ao que sir John Denham, em 1656, com séculos de 

antecipação, respondera que a poesia era um líquido tão fino que, 

transvasado de um idioma para outro, se evaporava todinho.  

    Kenneth Rexroth considera o tradutor um bom advogado ao 

serviço do autor, antes que o bastante procurador deste; Meyer-

Clason chama-lhe um advogado de dois clientes, um corretor de 

câmbio da bolsa de dois idiomas – bem mais generoso do que mme. 

de La Fayette, que encarava o mau tradutor (ainda bem que só o 

mau!) como um criado bronco que repetia às avessas uma mensagem 

importante que lhe fora confiada, ou Lope de Vega, que assemelhava 

o tradutor tout court a um contrabandista de cavalos. 

    Em oposição aos que o consideram a mera sombra do autor ou um 

escravo obediente a seu serviço, há quem veja nele um autor 

frustrado.  

    Foi dito, ainda, que o tradutor é um plagiário que pratica a única 

forma legítima de plágio, ou um artista tímido que só consegue 

vencer as suas inibições em tête-à-tête com outro artista (...). 

   Visto o que seu empreendimento tem de quimérico, o tradutor foi 

ainda assimilado ao alquimista, aquele que sonha com a transmutação 

dos metais em ouro e acaba reduzindo o ouro a barro; mas não, 

objetam outros, aquele que transforma um pedaço de ouro noutro 

pedaço de ouro. (RÓNAI, 2012, p. 27-29)  

 

 

No trecho acima, Rónai nos apresenta mais uma sequência de analogias envolvendo o 

tradutor e seu ofício, em alguns casos citações de autores que exerceram o ofício de tradutor e, 

em outros, por meio de citações do senso comum, da tradição crítica, sob a forma de verbos e 

construções impessoais (“Foi dito”   “ há quem”  etc.) que generalizam os juízos de valor 

negativos relativos ao tradutor. 

As primeiras figuras propostas inicialmente por Lehmann, são “vidro de um quadro” 

(que equivaleria ao texto [traduzido] de chegada em relação ao texto de partida)  e “pintura”. 

                                                        
30 “Procusto era um ladrão  que vivia de roubar quem passasse pela estrada que ligava Mégara a Atenas, só 
poderia cruzar seu caminho quem passasse por um terrível julgamento, o bandido possuía uma cama de 
ferro de seu tamanho exato, nenhum centímetro a mais ou a menos, onde ele fazia sua vítima deitar-se, se 
a pessoa fosse maior que a cama amputava-lhe as pernas, se fosse menor era esticada até atingir o 
tamanho desejado”  (in: https://professorjoaopaulo.com/mitologia/o-mito-de-procusto/) 
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A escolha de tais figuras permite-nos falar na oposição entre aparência e essência, em que a 

“transparência do texto traduzido” (o vidro) nos mostra um “conteúdo” aparente, uma vez que 

não é seu, mas do texto de partida (a pintura) que lhe “subjaz” (a pintura totalmente visível 

sob o vidro). Mas pode-se ir além do tema da aparência, se percebermos a transparência do 

texto traduzido (e, consequentemente, de quem  o traduz) como indicação da invisibilidade à 

qual deveria aspirar o tradutor (pois, de acordo com o discurso manifestado,  o “que devia 

monopolizar nossa atenção era” o texto de partida). O tradutor tem aqui o papel temático de 

copista, reprodutor, submetido à invisibilidade que deve ressaltar a obra de partida. 

    Na análise seguinte, o verbo “transvasar” ilustra, através da construção “transvasar 

um líquido”, o ato tradutório, e , somada às construções figurativas “garrafa esférica” e “ de 

forma cilíndrica” (as quais remetem, respectivamente, aos textos de partida e chegada), a ação 

de “transvasar um líquido” (de traduzir, vale dizer) nos leva ao tema da transformação, da 

mudança de forma (para Fotich) ou ao tema da adulteração/perda, no olhar de Denham, para 

quem o texto de partida (“líquido tão fino”) não deve ser “transvasado” (traduzido) sob pena 

de se perder/adulterar (“evaporar”). Ao traduzir o texto (“transvasar o líquido”), o tradutor 

altera sua forma (de “esférica” a “cilíndrica”) ou até mesmo adultera-a (por meio da perda, da 

evaporação). É curioso que, ao mesmo tempo em que parece defender, em seus escritos, o 

papel temático de transpositor, ou mero reprodutor mecânico do que traduz, Rónai associe o 

tradutor aos temas da perda, da traição, da adulteração. 

      As comparações sugeridas por Keneth Rexroth e Meyer-Clason  (e citadas/retomadas 

por Rónai) trazem, associada ao tradutor, as figuras do advogado e do corretor, ambos 

associados ao percurso temático da intermediação, da negociação. 

A essa figura do negociador  que advoga (para mais de um cliente, por vezes), ou faz 

corretagem, defendendo os interesses de dois clientes ao mesmo tempo, subjazem os temas da 

manipulação e da negociação, em que se institui para o tradutor o papel temático do 

manipulador-negociador. A escolha de figura ambígua do tradutor advogado/corretor (capaz, 

inclusive, de servir a dois clientes ao mesmo) sugere que o tradutor possa ser um sujeito não 

muito confiável, alguém capaz de trair a confiança daqueles que lhe solicitam um trabalho. A 

comparação entre tradução, advocacia e corretagem retoma, de modo mais concreto e 

circunscrito, o tema da negociação enunciado em Eco. Mas aqui as qualificações atribuídas  

às atividades de negociação a caracterizam concretamente de forma negativa, seja associando-

as à ambiguidade (“ advogado de dois clientes”), seja à subserviência (“ advogado a serviço 

do autor”) . 
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A seguir, o tradutor tem seu status figurativo “rebaixado”. Das figuras de advogado,  

de procurador e de corretor, passa-se a uma sequência figurativa bastante pejorativa, seja pela 

carga de submissão e incompetência (no exemplo do criado), seja pela clara referência à 

contravenção, à ilegalidade (no caso do exemplo do contrabandista). Enquanto um “criado 

bronco”, o tradutor é aquele que falha ao “repetir” (traduzir) uma importante mensagem 

(texto de partida).  

De modo ainda menos lisonjeiro, é descrito o tradutor no olhar de  Lope de Vega, que 

o figurativiza como alguém que atua no terreno da ilegalidade, alguém cujo fazer é um delito, 

ou seja, algo condenável. O tradutor-contrabandista é aquele que subtrai, transporta (ou 

traduz) clandestinamente uma mercadoria (o texto de partida), e, por conta de tal 

figurativização, podemos dizer que lhe é imposto o papel temático do contraventor, daquele 

que age na clandestinidade. Nas analogias seguintes, o tradutor ‘volta à legalidade’, mas ainda 

é representado por meio de figuras não muito elogiosas.  onstruções como “mera sombra do 

autor”, “escravo obediente” e “autor frustrado” põem o tradutor em meio aos temas da 

submissão e do fracasso, sendo-lhe impostos, portanto, os papéis temáticos do submisso e do 

fracassado, daquele  que, sendo incapaz de criar ou de ousar, só pode obedecer e permanecer 

à margem da criação e do reconhecimento. Ressalte-se que, nesse encadeamento de 

julgamentos negativos, o discurso ganha o recurso da impersonalização que generaliza os 

critérios de apreciação e reforça o estigma do tradutor/traidor que parece estar na origem das 

considerações do teórico. 

    Rónai, então, retoma as comparações que ligam o tradutor ao papel do artista de 

modo geral. O artista, aqui, em lugar de ser criativo e talentoso, mostra atitudes questionáveis, 

de quem é capaz de praticar o plágio (ainda que um tipo de plágio legítimo, como a tradução), 

ou, quando não é plagiador, age como um artista que não consegue criar (pois é “tímido”) e só 

vence suas inibições através da tradução, ou seja, por meio do “Tetê-à-tête” com outro artista 

em quem busca a inspiração. A tradução, nesse caso, é ilustrada como um fazer desprovido de 

criatividade, um fazer que se propõe como reprodução. Sobre o tradutor recai o papel 

temático daquele que, apesar de figurativizado como artista, copia, plagia, não possui 

inspiração própria.  

       Na sequência de analogias subsequentes, o ato tradutório, visto como algo 

inatingível e, por vezes, irreal, é comparado ao fazer dos alquimistas. A escolha dessa figura e 

da construção “sonha com a transmutação” revela a intenção de se demonstrar o caráter de 

transformação e modificação dos textos de partida nos textos de chegada. Sob o papel 

temático do alquimista-transformador, o tradutor transforma ouro (texto “original”) em outro 
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ouro (texto de chegada), ou seja, transforma algo que é muito bom em algo igualmente bom 

(na perspectiva daqueles que veem seu fazer positivamente), ou, sob uma perspectiva negativa 

e descrente da atividade tradutória,  no intuito de obter ouro (uma tradução ideal), pode 

transformar um metal qualquer (texto “original”) em barro (tradução fracassada). 

De acordo com Rónai (20 2, p.2 ), “corre assim, através dos séculos, um diálogo 

incessante entre os que atacam o tradutor e os que lhe tomam a defesa”, estando esse 

profissional sempre no centro das polêmicas que envolvem a tradução. Em relação às 

analogias acima analisadas, podemos afirmar que são dois os tipos de analogias. De um lado, 

e em número mais reduzido, as analogias que indicam defesa (ou, pelo menos, não ataque), 

utilizadas por pessoas que discordam de que o tradutor falhe em seu processo alquímico, 

argumentando que se trata de alguém “que transforma um pedaço de ouro noutro pedaço de 

ouro”. Do lado oposto, e em número mais elevado,  há as analogias  que demonstram ataques 

e/ou condenação em relação ao tradutor e ao seu fazer, taxando-o de “contrabandista de 

cavalos”, “criado bronco”, entre outras construções de natureza pejorativa. 

Em todo caso, “defendendo” ou “atacando” o tradutor e seu ofício, o olhar e a 

circunscrição direcionados a esse profissional refletem uma carga de normatividade e 

conservadorismo consideráveis, ilustrando o fazer tradutório como um fazer que deve seguir 

regras e cujos resultados estão sujeitos a julgamentos e sanções, sejam essas positivas ou 

negativas. Em todas as analogias, há um direcionamento temático-figurativo (através do 

falhar, do errar, do enganar, do trair, do plagiar)  para as questões da fidelidade x infidelidade 

e da originalidade x imitação 

Rónai deixa transparecer seu olhar normativo sobre o tradutor e sobre a tradução 

através das analogias que seleciona e retoma justamente com a finalidade de esclarecer quem 

é esse profissional e em que consiste seu ofício. Também suas considerações acerca das 

competências e dos saberes específicos que julga indispensáveis ao fazer tradutório refletem 

normatividade. Ademais, Paulo Rónai lança um "olhar" que mistura crítica, normatividade e 

uma dose de condescendência, ao afirmar que  

    

   o tradutor, esse modesto artista, 'o único que se comporta como se 

fosse artesão', procura justificar-se em prefácios, esclarecimentos, 

advertências, notas, réplicas e posfácios, tentando a apologia, 

encarecendo a utilidade do próprio serviço, pedindo a compreensão e 

a paciência do leitor; e às vezes, consciente de sua culpa, implorando 

o perdão do autor que vertera. (RÓNAI, 2012, p. 29) 
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     Retomando, novamente, Umberto Eco, é de sua opinião que,  

 

 
      Ainda que um teórico possa afirmar que não existam regras para 

estabelecer que uma tradução seja melhor do que outra, a prática 

editorial nos ensina que, pelo menos em casos de erros evidentes e 

indiscutíveis, é bastante fácil estabelecer se uma tradução está errada 

e deve ser corrigida. Será apenas questão de senso comum, mas o 

senso comum de um redator editorial normal lhe permite convocar o 

tradutor, com lápis em mãos, e apontar-lhe os casos em que seu 

trabalho é inaceitável
31

. (ECO, 2010, p. 19) 

 

 

 Ora, também essa fala do autor/enunciador Eco é carregada de normatividade e de 

controle sobre o ato tradutório. Construções como "a prática editorial nos ensina", "erros 

evidentes e indiscutíveis", "errada", "deve ser corrigida", "convocar o tradutor", "apontar-lhe" 

e "inaceitáveis" indicam claramente o tema subjacente do controle (normativo), da coerção. 

As competências modais do tradutor são, aqui, da ordem do dever. Ao falar em "senso 

comum", especialmente em "senso comum de um redator editorial normal", Eco instaura o 

ator responsável pelo controle e pela coerção normativa acima referidos. Trata-se daquele que 

deverá julgar aceitável ou inaceitável o trabalho do tradutor. Parece-nos ser também o caso, 

aqui, de uma amostragem do olhar que o próprio tradutor tem de si e de seu ofício, seja por 

conta das escolhas temático-figurativas feitas pelo autor/enunciador Eco, seja pela maneira 

como é caracterizado o olhar dos editores acerca dos tradutores, visto que (não por 

coincidência, e sim como forma de corroboração do enfoque e da circunscrição dada à 

tradução) o narrador Umberto Eco admite ter sido também editor.  

 Tanto Eco, quanto Rónai, em suas considerações e/ou citações e analogias, e através 

de um olhar carregado de controle e de normatividade,  apontam para a oposição fidelidade x 

infidelidade, julgando as falhas e os êxitos, os erros e os acertos, e sancionando-os de acordo 

com sua compatibilidade ou não em relação às regras, às normas pré-estabelecidas.  

Essas oposições parecem ir além da questão da fidelidade/infidelidade. Elas se tornam 

“impasses”, mostram, de acordo com Rónai, o impossível da tradução. A idealização que 

Rónai faz do tradutor corrobora essa impossibilidade. Vejamos: 

 

 

                                                        
31 Per quanto un teorico possa asserire che non vi sono regole per stabilire che una traduzione sia migliore di 
un'altra, la pratica editoriale ci insegna che, almeno in caso di errori palesi e indiscutibili, è abbastanza facile 
stabilire se una traduzione è errata e va corretta. Sarà solo questione di senso comune, ma il senso comune di 
un normale redattore editoriale gli consente di convocare il traduttore, matita alla mano, e di segnalargli i casi 
in cui il suo lavoro è inaccettabile. 
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 (...) o conhecimento ótimo do próprio idioma, a posse pelo menos 

razoável do idioma-fonte e uma boa dose de bom senso são apenas as 

três primeiras condições. Deve um bom tradutor literário possuir uma 

cultura geral que lhe possibilite identificar os lugares-comuns da 

civilização, sem o que estes se transformam em outras tantas 

armadilhas. Uma curiosidade inteligente, uma desconfiança sempre 

alerta são condições indispensáveis. (RÓNAI, 2012, p. 35) 

 

 

   Fica clara, aqui, a modalização pelo dever. Deve o tradutor (literário, cabe salientar) 

ter competências (“no mínimo as três primeiras condições”), e deve esse tradutor ser curioso, 

inteligente e desconfiado, pois essas são “condições indispensáveis”. Ao tradutor 

discursivizado por Rónai não basta querer traduzir, ele deve estar à altura de tal tarefa. É 

perceptível que o não cumprimento das “exigências” prévias (das “condições”) para o ato de 

tradução implica em um não poder realizar tal ato.  

      Rónai apresenta acima  algumas das competências , que podemos relacionar ao 

fazer do tradutor, e que o tornam  uma espécie de detentor de todos os saberes: conhecer as 

línguas e ter cultura geral, para saber identificar possíveis problemas. Trata-se de alguém com 

qualidades e competências específicas (inclusive linguísticas)  e indispensáveis ao ofício, 

pois, em suas palavras, “uma pessoa que não tivesse facilidade natural na sua própria língua 

nunca se deveria abalançar a fazer uma tradução” (2012, p.32).  E vai além:   

 
será necessário acrescentar a exigência óbvia

32
 de o tradutor não parar 

de estudar a língua de sua especialização, de aproveitar todas as 

ocasiões de lê-la, falá-la e escrevê-la? De se manter em dia com a 

evolução e as novidades de seu próprio idioma? De permanecer 

atualizado, em sintonia com a sua época? (RÓNAI, 2012, p. 39) 

 

 

 Paulo Rónai reitera o já dito, sobrecarrega o tradutor de saberes e institui um modo de 

ser que se aproxima da idealização. Institui-se, assim, um modo reiterativo de estabelecer 

sempre a falta, a incompletude e a insuficiência como dados concretos de toda tradução e 

como elementos constituintes dos papéis temáticos aos quais , segundo sua visão, pode estar 

ligada a figura do tradutor. Trata-se, pois, de um tradutor cercado pela prescrição, que lhe 

impõe deveres e pressupõe (mas não garante) obediência e pela proibição e consequente 

impotência contidas no não dever/não poder “parar de estudar”. 

 Por conta tanto da sobrecarga de saberes e de deveres, quanto de uma visão de 

fidelidade que limita consideravelmente a ação do tradutor, e em virtude da elevada carga 

                                                        
32 Grifo nosso. 
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pejorativa e condenatória presente nos papéis atribuíveis a esse profissional, Paulo Rónai, 

através de sua Tradução vivida, ocupa o ponto mais extremo no contínuo aqui proposto. 

 

 

2.3-  EM SÍNTESE 

 

Retomemos a ideia do contínuo, inicialmente mencionado nesta dissertação, e 

busquemos, então, a localização dos textos de Eco e de Rónai em tal contínuo, através de sua 

disposição ao longo de uma curva de relação inversa sobre os dois eixos tensivos (intensidade 

x extensidade) cujas especificidades serão apresentadas e explicadas ao final do capítulo três. 

Antes, contudo, de efetuarmos a referida localização, retomemos resumidamente os papéis 

temáticos e as configurações modais presentes em Eco e Rónai, explicitando, assim, a carga 

de coerção e de normatividade e a consequente  aproximação ou afastamento em relação às 

extremidades reprodução/transposição e (re)criação/interpretação, que dão os limites do 

contínuo.  

 

 

 

AUTOR PAPÉIS TEMÁTICOS MODALIDADES 

Rónai Alcoviteiro, 

simulador, copiador, 

personagem mitológico, 

invisível, plagiador, 

submisso, manipulador, 

negociador, contraventor, 

alquimista, adulterador. 

Dever; dever/saber; dever 

ser; não poder. 

Eco Infiel, negociador, 

insatisfeito, submisso. 

 

Dever/saber; poder/não 

poder. 
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Percebemos, conforme dissemos nos capítulos anteriores, que Rónai se encontra mais 

próximo do conceito de tradução como reprodução/transposição do que Eco. Isso ocorre por 

conta de uma maior incidência de papéis temáticos que associam o tradutor a uma imagem 

negativa, questionável e, por isso mesmo, possivelmente condenável e sancionável. Além 

disso, ainda que a modalização sofrida pelo sujeito tradutor seja, em ambos os autores, 

majoritariamente da ordem do dever/saber e do (não) poder, em Rónai isso se dá de modo 

mais rígido e normativo (com claras regras e pré-requisitos a serem seguidos) do que em Eco, 

para quem o tradutor dispõe de uma maior flexibilidade em seu fazer, na escolha das margens 

e dos limites de fidelidade que estabelecerá para seu fazer. 

 Na comparação entre as quatro obras, aqui, analisadas, Paulo Rónai ocupa o ponto 

mais extremo do polo da tradução como reprodução/transposição. E o faz por apresentar uma 

carga acentuada de normatividade e de coerção, assim como uma noção de fidelidade 

relativamente fechada. Contudo, cabe esclarecer que, numa diversidade mais ampla de 

autores, o referido teórico e tradutor poderia não ocupar tal posição. 

    Vejamos, novamente, a localização de Eco e Rónai no contínuo proposto nesta 

dissertação: 
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Conforme dissemos na introdução,  no intuito de melhor ilustrar a distribuição dos 

textos/autores do corpus (especificamente Eco e Rónai) no contínuo proposto por esta 

dissertação, e para mostrar que a posição no gráfico depende dos termos de comparação 

selecionados, localizaremos, no polo tratado neste capítulo, o teórico Eugene Nida.  

O linguista e teórico da tradução Eugene Nida desenvolveu, entre as décadas de 1960 

e 1980, trabalhos através dos quais se valia da linguística como ferramenta na resolução de 

problemas ligados à tradução e propunha uma espécie de teoria da tradução em que mesclava 

aspectos da comunicação, da teoria semântica e da análise gramatical. Em Toward a science 

of translating (1964), Nida defende a ideia da tradução como transferência e fala desse fazer 

como sendo uma “produção de mensagens equivalentes”
33

, como sendo um processo que não 

é simplesmente “combinar as partes dos enunciados”
34

. De um modo geral, falar da visão 

teórica proposta por Eugene Nida, implica falar de uma visão de caráter normativo acentuado, 

a partir da qual são impostas ao tradutor uma série de prescrições, de deveres, acerca de seu 

ofício.  

É justamente a acentuada carga de normatividade presente na visão teórico-tradutória 

de Nida
35

, sua proposta de relacionar a tradução à linguística, à comunicação, que nos permite 

inserir tal teórico no polo cujo ponto extremo é o da tradução como reprodução/transposição. 

Cabe salientar que esse teórico não está tão próximo de Umberto Eco quanto está de Paulo 

Rónai, que afirma que “a tradução (...) nos obriga a esquadrinhar atentamente o sentido de 

cada frase, a investigar por miúdo a função de cada palavra”. (RÓNAI, 2012, p.37) Ainda de 

acordo com Rónai, o ensino da tradução, em particular da tradução dos textos clássicos da 

antiguidade, que até alguns anos atrás era ministrado em escolas, constituía um exercício que, 

“quando bem conduzido, desenvolvia sobremaneira o senso linguístico”. (20 2, p. 7) 

A inserção de Eugene Nida, ao lado de Rónai e de Eco, serve, portanto, ao propósito 

de melhor ilustrar a posição dos dois últimos no polo da tradução como 

reprodução/transposição, pois ajuda a esclarecer e a reforçar aquilo a que nos referimos como 

olhar normativo/normatividade neste trabalho. No teórico americano, esse olhar é percebido 

tanto pelas prescrições impostas ao tradutor quanto por ideias como “equivalência” de 

mensagens e tradução como transferência. Ainda que, em Rónai, a ideia de “equivalência” 

não esteja tão explícita como em Nida, a noção de tradução como transferência se faz presente 

através de papéis temáticos como o “copiador”, o “plagiador” e o 

                                                        
33 Cfr. 1964, p. 120. Tradução nossa. “(...) production of equivalent messages”. 
34 Cfr. 1964, p. 120. Tradução nossa. “(…) matching the parts of utterances”.  
35 Cfr. NIDA, 1964.  
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“contraventor/contrabandista”, assim como se faz clara a modalização predominantemente 

pautada pelo dever e pelo não poder. Em Eco, as noções de “equivalência” e de 

“transferência” estão bastante amenizadas, mas as prescrições a que o sujeito tradutor deve, 

em tese, obedecer ainda são muito presentes. 
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3-  UMA OUTRA DIREÇÃO: ARROJO E CAMPOS  

 

        

 

      Tal qual mencionamos na introdução e fizemos no capítulo anterior, também no presente 

capítulo, a fim de chegarmos aos papéis temáticos atribuídos ao tradutor e (posteriormente) à 

relação entre tais papéis, a visão sobre a tradução e consequente noção de fidelidade, 

subjacentes a cada texto, analisaremos a semântica do nível discursivo (e do nível narrativo, 

por vezes) dos textos de Rosemery Arrojo e Haroldo de Campos. Buscamos entender 

também, através de tal análise, as razões e as explicações para o posicionamento de cada um 

dos autores ao longo do polo em que a tradução é considerada em sua extremidade máxima 

um ato de (re)criação/interpretação. 

Novamente, como fizemos no capítulo anterior, visando ao esclarecimento da questão 

do contínuo e das gradações que o compõem, julgamos necessário definir a localização (em 

tal contínuo) dos textos de nosso corpus. 
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3.1-  ARROJO 

 

 

 

Já no início de sua Oficina de tradução, Rosemery Arrojo introduz as questões que lhe 

servirão de base e de guia ao longo do livro e que se originam na própria escolha do título da 

obra em questão. De fato, não se trata apenas de uma escolha, mas também de uma tradução 

do nome (então, em língua inglesa) de um curso frequentado pela autora e voltado para a 

prática e a experimentação da tradução. Ocorre que “oficina de tradução”,  apresentado como 

tradução de “translation workshop” (nome do mencionado curso), possui uma carga 

metafórica e polissêmica muito mais ampla e frutífera do que seu “original”. E é a partir dessa 

“escolha-tradução” que Arrojo faz a si mesma e a seus leitores as seguintes perguntas e 

considerações: 

 
    Seria, então, minha tradução mais original do que o próprio 

“original”? Seria a minha uma boa tradução? Seria oficina de 

tradução fiel ao “original” translation workshop? Que relações se 

estabelecem entre o “original” e o “traduzido”? 

    Em síntese, essas são também as questões básicas que envolvem a 

realização e a avaliação de qualquer tradução (...) Além disso, ao 

tentarmos refletir sobre os mecanismos de tradução, estaremos 

lidando também com questões fundamentais sobre a natureza da 

própria linguagem, pois a tradução, uma das mais complexas de todas 

as atividades realizadas pelo homem, implica necessariamente uma 

definição dos limites e do poder dessa capacidade tão ‘humana’ que é 

a produção de significados. (ARROJO, 1986, p. 10) 
 

 

Tanto as perguntas quanto as subsequentes considerações nos dão uma prévia daquilo 

que será tratado pela autora e que nos servirá de base, através de uma análise semiótica, para 

acessar e demonstrar os possíveis temas e papéis temáticos presentes no texto em questão. 

Arrojo (1986), no capítulo denominado “a questão do original”, com o propósito de 

apresentar (por contraposição) sua visão acerca do que, no âmbito mais conservador da 

tradução, costuma-se nomear “texto original”, faz referência a dois teóricos (J. C. Catford e 

Alexander Fraser Tytler) cuja visada teórica está bastante distante de seu próprio olhar sobre o 

fazer do tradutor e que, ousamos dizer, poderia, caso fosse introduzida em nosso corpus de 

análise, ultrapassar as posições de Eco (que de fato está em posição mediana) e de Rónai, 

chegando a um ponto extremo do polo, que então se ampliaria ao limite onde a tradução seria 

pura reprodução/transposição mecânica . Trata-se, pois, de uma visada mecanicista, que 

apresenta o ato tradutório como uma ação de substituição e/ou distribuição de conteúdos e 



65 
 

palavras.   importante ressaltar que, apesar de Arrojo falar em “qualquer tradução” 

(diferentemente de Rónai), o foco desta dissertação, como já foi dito anteriormente, é a 

tradução dita literária. 

  Para que possa “discutir os problemas e as limitações dessa imagem consagrada que 

vincula a tradução à transferência de significados de uma língua para outra”, e então 

apresentar sua própria visão, Arrojo (1986, p. 13) examina o conto Pierre Menard, autor de 

Quijote, de Jorge Luiz Borges. Em tal exame, vale-se, então, das traduções referidas e 

criticadas (positiva ou negativamente) pelo narrador e efetuadas pelo actante Menard que, ao 

buscar uma fidelidade total e definitiva ao “original”, acaba por demonstrar a impossibilidade 

desse intento. 

No mencionado conto, Menard, ao realizar sua tradução de Cervantes, tenta, em vão, 

“recuperar o significado original”, porém, aquilo que consegue realizar é  a reprodução 

apenas das palavras usadas por Cervantes, demonstrando, assim, a impossibilidade de uma 

total reprodução da obra de partida. 

    
Ainda que um tradutor conseguisse chegar a uma repetição total de 

um determinado texto, sua tradução não recuperaria nunca a 

totalidade do ‘original’, revelaria, inevitavelmente, uma leitura, uma 

interpretação desse texto que, por sua vez, será sempre apena lido e 

interpretado, e nunca totalmente decifrado ou controlado. (ARROJO, 

1986, p. 22) 

 

 

Se analisarmos a superfície, o nível discursivo do trecho acima transcrito, perceberemos,  em 

construções como “repetição total” e “totalidade do ‘original’”, intercaladas pela enfática 

dupla negação (não e nunca) de uma desejável recuperação, a existência (já no nível 

fundamental) da oposição entre totalidade x parcialidade, sendo essa parcialidade revestida, 

na superfície do texto, pelo sintagma “uma leitura”, e “uma interpretação”, complementada 

pela construção “apenas lido e interpretado” e por fim reforçada através da veemente negação 

da totalidade presente na sentença “nunca totalmente decifrado ou controlado”. Não se está 

negando somente a totalidade, mas também a estabilidade/invariabilidade do ato tradutório, o 

qual se mostra, no trecho analisado, como um ato afinado com a leitura enquanto fazer 

interpretativo. Ao se contrapor à “repetição total” (ou, poderíamos dizer, à 

reprodução/transposição), Arrojo se afasta do polo mais normativo do contínuo, adentrando, 

então, o polo onde traduzir significa, no ponto mínimo, interpretar e, no ponto máximo, tornar 

essa interpretação uma (re)criação. Também aqui está presente, como nos autores do primeiro 

polo, a ideia de falha e incompletude. No entanto, o que lá era considerado negativo, aqui 
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assume ares positivos, resgatando-se a incompletude como parte do humano, do que é 

inevitável e mesmo desejável numa tradução, uma vez que aponta para o que, sendo de sua 

natureza, conduz a uma ideia de apaziguamento, de encontro com o próprio da tradução. A 

plenitude do ato está em sua incompletude.  

Após sua imersão no conto de Borges, Arrojo enfatiza que 

 
 traduzir não pode ser meramente o transporte, ou a transferência, de 

significados estáveis de uma língua para outra, porque o próprio 

significado de uma palavra, ou de um texto, na língua de partida, 

somente poderá ser determinado, provisoriamente, através de leitura. 

(ARROJO, 1986, p. 22) 

 

 Aqui, mais uma vez, é acentuada a impossibilidade de controle, de estabilidade e de 

invariabilidade em relação à tradução. De acordo com Arrojo, cada tradução advém de uma 

leitura (dentre tantas possíveis), a qual dará “voz” a uma recriação do texto de partida. 

Eis que nos deparamos novamente com a necessidade de um fazer interpretativo. E 

para dar conta desse fazer é necessário que o tradutor seja alguém que cumpra o papel 

temático do intérprete. 

Em Arrojo, os temas da variação e da transformação, que dão o tom da obra analisada, 

têm sua origem lá no nível fundamental (como mencionado anteriormente), onde se opõem 

não apenas parcialidade x totalidade, mas também constância x provisoriedade.  

 
    O texto, como signo, deixa de ser a representação “fiel” de um 

objeto estável que possa existir fora do labirinto infinito da linguagem 

e passa a ser uma máquina de significados em potencial. A imagem 

exemplar do texto “original” deixa de ser, portanto, a de uma 

sequência de vagões que contêm uma carga determinável e totalmente 

resgatável. Ao invés de considerarmos o texto, ou o signo, como um 

receptáculo em que algum “conteúdo” possa ser depositado e mantido 

sob controle, proponho que sua imagem exemplar passe a ser a de um 

palimpsesto. Segundo os dicionários, o substantivo masculino 

palimpsesto, do grego palimpsestos (“raspado novamente”), refere-se 

ao “antigo material de escrita, principalmente o pergaminho, usado, 

em razão de sua escassez ou alto preço, duas ou três vezes (...) 

mediante raspagem do texto anterior”. (ARROJO,    6, p. 2 ) 

 

Até agora, havíamos nos deparado com os temas e os possíveis e dedutíveis papéis 

temáticos do tradutor. O trecho acima mostra uma particularidade a mais: ao ter seu nível 

discursivo revestido por uma camada figurativa que lhe dá um maior grau de concretude, o 

texto “facilita” nossa percepção dos temas e dos papéis temáticos ali presentes. A oposição 

fundamental entre constância e provisoriedade aparece recoberta, no nível discursivo, por 

figuras que concretizam e reiteram esse campo semântico.  Se denominarmos essa tal 
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oposição A x B, sendo A o lado da constância e B o lado da provisoriedade, teremos, do lado 

A, figuras e construções figurativas como “representação”, “fiel”, “objeto estável”, 

“sequência de vagões”, “carga determinável e totalmente resgatável” “receptáculo”, “mantido 

sob controle”; em contrapartida, do lado B, podemos elencar as construções figurativas 

“labirinto infinito da linguagem”, “máquina de significados em potencial” e, das mais 

emblemáticas, “palimpsesto”.  

No lado A, o da constância, diretamente, portanto, associado às teorias mais 

conservadoras e normativas da tradução, o revestimento figurativo revela justamente uma 

busca pela estabilidade, pelo controle, como se a linguagem e o ato tradutório pudessem ser 

previsíveis e determináveis. No lado B, ao contrário, as construções figurativas reclamam a 

imprevisibilidade e a infinitude da língua (através da forte imagem do labirinto), apontando 

para sua capacidade (a de uma máquina) de produção de sentido “em potencial”.  as é na 

figura do “palimpsesto” que o caráter provisório e não estável da língua e, consequentemente, 

da tradução fica mais evidente, especialmente porque a autora, para que não haja nenhum tipo 

do sentido conotado desse termo, introduz, ainda, sua definição de dicionário, ilustrando, 

assim, o caráter provisório da tradução. O texto traduzido, enquanto “palimpsesto”, pode 

sempre ser raspado, ou seja, reescrito. Haverá sempre um tradutor que, como um leitor 

criativo que caminha no labirinto da linguagem e que se vale dessa máquina de significações, 

é capaz de, a cada tradução (oriunda de seu fazer interpretativo), produzir um novo texto o 

qual será sempre uma das possíveis leituras do texto de partida. 

 

    A tradução, como a leitura, deixa de ser, portanto, uma atividade 

que protege os significados “originais” de um autor, e assume sua 

condição de produtora de significados; mesmo porque protegê-los 

seria impossível, como tão bem (e tão contrariadamente) nos 

demonstrou o borgiano Pierre Menard. (ARROJO, 1986, p. 24) 

 

 

A fim de tocar na questão da fidelidade, Rosemery Arrojo, em seu 4º capítulo (cujo 

título é, aliás, “A questão da fidelidade”), fala da relação texto de  “origem” – autor – 

leitor/tradutor e afirma que  

 

    o foco interpretativo é transferido do texto, como receptáculo da 

intenção “original” do autor, para o intérprete, o leitor, ou o tradutor. 

Isso não significa, absolutamente, que devemos ignorar ou 

desconsiderar o que sabemos a respeito de um autor e de seu universo 

quando lemos ou traduzimos um texto. Significa que, mesmo que 

tivermos como único objetivo o resgate das intenções originais de um 
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determinado autor, o que somente podemos atingir em nossa leitura 

ou tradução é expressar nossa visão desse autor e de suas intenções. 

(...) Quando um leitor “produz” um texto, sua interpretação não pode 

ser exclusivamente sua, da mesma forma que o escritor não pode ser 

o autor soberano do texto que escreve. No conto de Borges, a 

interpretação que o narrador/crítico propõe do Quixote de Menard é 

um produto de sua época: suas leituras, seu convívio com Menard, 

suas concepções teóricas. (ARROJO, 1986, p. 41) 

 

      

Arrojo, com sua fala, indica a oposição entre duas concepções de leitura. De um lado, 

está uma concepção (com a qual a autora se mostra de acordo) em que o sentido do texto é 

elaborado a partir da interpretação que o leitor faz durante o ato de leitura e que leva em conta 

sua experiência social e cultural, compatível, vale dizer, com a teoria da recepção. Do outro 

lado, temos uma concepção de leitura (defendida e apresentada por Eco) na qual o sentido é 

dado pelo texto e também pela “intenção” do autor (ou, semioticamente falando, pelo 

direcionamento do texto a um determinado perfil de enunciatário, de leitor). Tal concepção é 

compatível com a noção de leitura defendida pela Semiótica e contrária à visão de Arrojo. À 

crença na imanência do texto, Arrojo opõe a crença no outro, no leitor, no intérprete.    

Afirmar que a interpretação proposta pelo narrador/crítico do conto de Borges acerca 

da tradução de Quixote é produzida por sua época requer a consideração da historicidade do 

texto a partir da dialética da produção de sentido nos discursos. 

Arrojo propõe, então, uma reformulação do conceito de fidelidade, afirmando que 

 

 
     Nossa tradução de qualquer texto, poético ou não, será fiel não ao 

texto “original”, mas àquilo que consideramos ser o texto original, 

àquilo que consideramos constituí-lo, ou seja, à nossa interpretação 

do texto de partida, que será, como já dissemos, sempre produto 

daquilo que somos, sentimos e pensamos. 

      Além de ser fiel à leitura que fazemos do texto de partida, nossa 

tradução será fiel também à nossa própria concepção de tradução. 

(ARROJO, 1986, p. 44) 

 

 

 A concepção de tradução (assim como a de leitura), em Arrojo (1986), é uma 

concepção que põe o leitor no centro do processo, indicando, desse modo, que a interpretação 

é, aqui, sempre individual, pessoal, consideradas as injunções sócio-históricas.  

Ao relacionar a fidelidade na tradução à leitura/interpretação que o tradutor faz do 

texto de partida, Arrojo reforça a ideia de que é esse profissional, enunciatário/enunciador, 

que deve realizar dois fazeres: o de produção e o de interpretação, já que, no fim das contas, é 

ele quem estabelece os parâmetros para a busca da fidelidade.  É importante ressaltar que, ao 
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fazer interpretativo/enunciativo do tradutor, Arrojo soma a influência da visão acerca da 

normatividade (ou não), da originalidade e da fidelidade no ato tradutório com a qual 

concorda o tradutor em questão ("nossa própria concepção de original"). Muito relevante 

também é pensar o referido fazer interpretativo do tradutor (e o modo como ele se dá) 

associado à sua visão em relação à tradução como sendo fatores constitutivos de seu projeto 

enunciativo, de sua tradução. Lembremos que o tradutor é um Janus que deve olhar em duas 

direções para, então, apontar um terceiro caminho. E esse terceiro caminho trilhado pelo 

tradutor Janus é determinado por suas escolhas enquanto enunciatário de um texto e 

enunciador do outro. São escolhas, vale lembrar, acerca daquilo que ele irá privilegiar em sua 

tradução. 

            Ainda sobre o leitor/enunciador/tradutor, Arrojo ressalta o aspecto criativo (em 

poesia) implicado no fazer tradutório enquanto fazer (criativo) oriundo da 

leitura/interpretação (fazer interpretativo) do tradutor (e também leitor), o qual deve, segundo 

a autora, entender que  

 

        Ler um poema implica aceitar um convite implícito à criação. 

Quando aceita participar desse projeto, quando aceita o desafio de ler 

"poeticamente" um texto, o leitor aceita também – como regra básica 

desse jogo – que todos os elementos que constituem o poema podem 

adquirir um significado "poético" e contribuir para a construção de 

uma interpretação. (ARROJO, 1986, P.47)  

 

 

  Modalizado por um querer fazer ("aceitar participar"), o tradutor, que, aqui, assume 

(ou recebe) o papel temático do leitor criativo, deve se engajar em um jogo (da 

leitura/tradução) em que o sucesso de sua tradução (ou seja, "a construção de uma 

interpretação" da qual se origina uma tradução) depende do aceitar (crer) que "os elementos 

que constituem o  poema podem adquirir um significado 'poético'". Somente através dessa 

percepção é que pode esse leitor criativo/tradutor realizar seu fazer interpretativo/sua leitura 

seguido de seu fazer enunciativo, sua tradução/ (re)criação.  

Aceitar o "convite implícito à criação" é, pois, entender que a leitura/interpretação é 

peça fundamental para o fazer tradutório.  

 
       Ao considerarmos a tradução uma atividade essencialmente 

produtora de significados, e ao considerarmos o trabalho do tradutor 

pelo menos tão complexo quanto o do escritor de textos "originais", 

fica evidente que não pode haver fórmulas mágicas nem atalhos 

fáceis para se aprender a traduzir. 
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     Além da complexa tarefa de dominar as línguas envolvidas no 

processo, aprender a traduzir significa necessariamente aprender a 

"ler". Ler, aqui, se refere à concepção de leitura que tentamos 

desenvolver nos capítulos anteriores: aprender a "ler" significa, 

portanto, aprender a produzir significados, a partir de um determinado 

texto, que sejam "aceitáveis" para a comunidade cultural da qual 

participa o leitor (...) 

    Aprender a "ler" envolve, portanto, muita leitura, muita pesquisa, 

muita aquisição de informação e, acima de tudo, um espírito crítico 

aguçado, além de uma curiosidade persistente e difícil de ser 

satisfeita.  (ARROJO, 1986,  p. 76-77) 

 

 

Apesar de construir seu discurso sobre uma visão teórica de tradução relativamente 

"livre" de coerções normativas, Arrojo atribui ao tradutor uma carga complexa de saberes e 

competências. Através de construções como "atividade essencialmente produtora de 

significado" e "tão complexo quanto o do escritor de textos 'originais'", Rosemery Arrojo, que 

se projeta no discurso em 1ª pessoa do plural, compara e equipara o trabalho do tradutor e do 

autor do texto "original", apontando, assim, para o caráter criativo da tradução. Deparamo-nos, 

ainda, com o sintagma "aprender a traduzir". Ora, o uso do  verbo "aprender" indica uma 

carga de normatividade e também aponta para a necessidade de aquisição de competências, 

ainda que discriminadas de modo mais aberto, se comparadas àquelas "exigidas"  no polo 

Eco/Rónai. Deve, aqui, o tradutor, por exemplo, "dominar as línguas envolvidas" (sendo a 

escolha verbal particularmente relevante), deve ("significa necessariamente") aprender a "ler", 

e, ainda que a aprendizagem, aqui, signifique "aprender a produzir significados", ou seja, que 

signifique que o leitor/tradutor deva dar vazão à sua criatividade, esse fazer criativo e os 

significados que produz devem ser "aceitáveis" para sua "comunidade cultural". Percebemos 

essa exigência de que a tradução e a consequente produção de significados sejam "aceitáveis 

para a comunidade de cultura de que participa" o leitor/tradutor como a necessidade de que 

haja, por parte desse leitor/tradutor, coerência entre seu fazer interpretativo/criativo (o 

processo tradutório) e seu projeto enunciativo (o que escreve, como escreve, e para que perfil 

de enunciatário o faz).  

 Ao tradutor, em Arrojo, são, portanto, impostas as competências da leitura, da 

pesquisa e busca por informação, e, especialmente, da curiosidade e da capacidade crítica. 

Trata-se de um perfil de tradutor modalizado (pelo dever/saber) em seu fazer (ler, pesquisar, 

informar-se) e em seu ser (criativo, crítico e curioso), mas que, antes de tudo, é modalizado 

por um querer, querer ser e querer fazer. É preciso que ele, querendo ser tradutor, queira, 

então, apreender as competências acima apontadas, já que 
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      Cada tradução (por menor e mais simples que seja) exige do 

tradutor a capacidade de confrontar áreas específicas de duas línguas 

e duas culturas diferentes, e esse confronto é sempre único, já que 

suas variáveis são imprevisíveis (...) se traduzir dependesse 

simplesmente de decorar algumas regras e de conhecer uma língua 

estrangeira, há muito tempo as máquinas de traduzir já teriam 

conseguido substituir o homem. (ARROJO, 1986, p. 78) 

 

 

 Podemos dizer que o tradutor é modalizado por um saber interpretar e enunciar 

(através do "confrontar áreas específicas de duas línguas envolvidas") e sobremodalizado por 

um dever, imposto pelo ato tradutório que "exige do tradutor a capacidade" de confronto 

acima mencionada. É necessário, contudo, deixar claro que a carga de normatividade e 

coerção é muito menos acentuada do que em Eco ou (especialmente) em Rónai, já que, aqui, é 

permitido e, até mesmo, requerido o uso da criatividade, da (re)criação no fazer tradutório, ao 

passo que, no outro polo, fala-se em uma negociação pautada em regras mais rígidas de 

saberes exigidos do tradutor. O que coloca Arrojo neste polo da (re)criação/interpretação é o 

fato de que, em seu discurso, espera-se que o tradutor, mesmo tendo de lidar com as 

prescrições que lhe são apresentadas, interprete e seja criativo. Além disso, as tarefas acima 

mencionadas são atribuídas ao tradutor de modo mais flexível, menos rígido do que no polo 

oposto.  

O tradutor, em Arrojo, pode, então, ser sintetizado através da imagem do Intérprete. 

Pode-se, em outras palavras, resumir esse sujeito tradutor no sujeito que, através do papel 

temático do Intérprete, condensa o percurso da tradução como leitura e interpretação a que 

Arrojo faz referência ao longo de seu livro. 

 

 

3.2-  CAMPOS 

 

Passemos a Haroldo de Campos que, a nosso ver, se encontra muito próximo de 

Rosemery Arrojo, no que diz respeito às suas posições teóricas e críticas sobre a tradução, no 

contínuo que propusemos. 

Haroldo de Campos, em Metalinguagens e outras metas, mais especificamente no 

capítulo denominado “Da tradução como criação e crítica”, a fim de abordar a complexidade 

do ato tradutório, retoma dois conceitos semelhantes entre si e propostos por Max Bense e 

Albercht Fabri: o de informação estética e o de sentença absoluta, respectivamente. Tal 

retomada, que inclui ainda os conceitos de informação semântica e informação documentária, 
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permite-nos deduzir a existência de diferentes tipos de tradução (literária, poética, técnica...) 

de acordo com o tipo de informação presente no texto a ser traduzido. Campos ressalta 

também o que denomina “problema da intraduzibilidade da ‘sentença absoluta’ de Fabri ou da 

‘informação estética’ de Bense
36

”.  as, a essa “intraduzibilidade”, contrapropõe a tradução 

como recriação: 

 
    Admitida a tese da impossibilidade em princípio da tradução de 

textos criativos, parece-nos que esta engendra o corolário da 

possibilidade, também em princípio, da recriação desses textos. 

Teremos, como quer Bense, em outra língua, uma outra informação 

estética, autônoma, mas ambas estarão ligadas entre si por uma 

relação de isomorfia: serão diferentes enquanto linguagem, mas, 

como os corpos isomorfos, cristalizar-se-ão dentro de um mesmo 

sistema. (CAMPOS, 2006, p. 34) 

 

 

      E conclui que 

 
      tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação 

paralela, autônoma porém recíproca. Quanto mais inçado de 

dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto 

possibilidade aberta de recriação. Numa tradução dessa natureza, não 

se traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua 

fisicalidade, sua materialidade mesma (propriedades sonoras, de 

imagética visual, enfim 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 

significado, 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. (CAMPOS, 2006, p. 35) 

 

Tal qual em Arrojo, também em Campos, e de modo bem mais acentuado, cabe dizer, 

podemos observar o tema da criatividade, da recriação, para compor o percurso temático do 

tradutor, esse actante que acumula pelo menos dois papéis temáticos, o do recriador e o do 

intérprete. Ainda que Campos se refira à tradução como sendo uma atividade autônoma, ela 

não está desvinculada do texto de partida com o qual precisa manter uma relação de 

reciprocidade. Aqui, o tradutor/(re)criador deve ser capaz de recriar a relação harmônica, 

simbiótica e, por isso mesmo, produtora de sentido e indissolúvel que une forma e conteúdo  e 

que se encontra presente nos textos ditos “criativos”, a saber, nos textos onde encontramos a 

chamada informação estética.  

A figurativização do conteúdo como uma “baliza demarcatória do lugar” onde se dará 

a tradução (onde ocorrerá a “empresa recriadora”) indica a sua circunscrição no recorte (ou 

                                                        
36 Cfr. CAMPOS, 2006, p. 34 
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fazer interpretativo/criativo) operado pelo tradutor/leitor/recriador, que, por sua vez, dirige-se 

a um novo perfil de enunciatário. Também esse novo texto (essa recriação que é fruto da 

tradução) será parte constituinte de um novo conjunto de discursos que “dialogam” entre si, 

negando-se, afirmando-se e/ou complementando-se. 

Campos, ao se colocar no "avesso" da tradução dita "literal", reforça seu embasamento 

teórico-tradutório mais "livre" de "amarras", de coerções normativas, acentuado pela 

recorrência, em seu texto, do tema e dos papéis temáticos ligados à criação/criatividade. Se, 

no outro polo (o da reprodução/transposição), a incompletude e a impossibilidade dão ao 

tradutor um certo tamanho/limite de acordo com seu saber, aqui (no polo da 

(re)criação/interpretação), ele tem um tamanho desmedido e a tarefa é mais pretensiosa, larga 

e livre. No polo onde estão Eco e Rónai, o tradutor tem certeza de seus limites, aqui, onde 

estão Arrojo e Campos, ele tem certeza de seu poder. Dispostos em polos opostos, estão dois 

temas e duas ideologias: de um lado, o tema da incompletude/impossibilidade, representando 

a ideologia do controle, da norma; do lado oposto, o tema da criatividade/possibilidade, 

ilustrando a ideologia da liberdade de criação. 

Para Haroldo de Campos,  

 

    A tradução de poesia (ou prosa que a ela equivalha em 

problematicidade) é antes de tudo uma vivência interior do mundo e 

da técnica do traduzido. Como que se desmonta e se remonta a 

máquina da criação, aquela fragílima beleza aparentemente intangível 

que nos oferece o produto acabado de uma língua estranha. E que , no 

entanto, se revela suscetível de uma vivissecção implacável, que lhe 

revolve as entranhas, para trazê-la novamente à luz num corpo 

linguístico diverso. (CAMPOS, 2006, p. 43) 

 

 

Em lugar de representar uma submissão a regras ou a limites coercitivos voltados 

exclusivamente para a "fidelidade" ao texto de partida, a tradução, segundo o que percebemos 

em Haroldo de Campos, é uma experimentação ("uma vivência interior") tanto do contexto 

onde se originou o texto de partida, quanto da maneira como se dá a construção (e apreensão) 

do sentido em ambos os textos, de chegada e partida("técnica do traduzido").  

O texto a ser traduzido (ou vivenciado) é figurativizado como uma "máquina de 

criação", havendo, aqui, a exacerbação, através do substantivo "máquina", do potencial de 

significação, do amplo leque de possibilidades de interpretação e (re)criação desse texto.  O 

que Campos denomina "fragílima beleza" equivale à delicada e particular relação entre o 
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plano de conteúdo
37

 e o plano de expressão
38

 de um texto (poético ou equivalente em 

"problematicidade"), a partir da qual se obtêm os efeitos de sentido de tal texto, do "produto 

acabado de uma língua estranha". "Aparentemente intangível" (ou, não traduzível), o texto 

criativo/poético (ou "máquina de criação") "se revela suscetível" de ser traduzido, e cabe ao 

tradutor lançar sobre ele seu olhar crítico/interpretativo (ou seja, desmontá-lo) e realizar seu 

fazer criativo (em outra palavra, remontá-lo). 

A escolha dos verbos desmontar e remontar para ilustrar, respectivamente, o fazer 

interpretativo/crítico e o fazer enunciativo/(re)criador, indicando, desse modo, o vasto campo 

de possibilidades de tradução, é reforçada e aprofundada pela construção "vivissecção 

implacável". Usada para figurativizar o fazer tradutório, tal construção aponta para o campo 

da experimentação, da investigação e do fazer crítico defendidos por Campos. A tradução é, 

pois, descrita (por meio de figurativização) como um fazer que penetra o texto de partida, 

desconstruindo a relação conteúdo-expressão (que "revolve as entranhas") para, então, recriar 

(em uma nova relação conteúdo-expressão) um "novo" texto, ou, nas palavras de Campos, 

"para trazê-la à luz num corpo linguístico diverso".  

Em outras palavras, as figuras apontam para o tema da análise, entendida como 

segmentação, divisão, desarticulação, seguidas, então, da promoção de uma nova síntese. 

Bem diferente, portanto, da proposta de tradução como interpretação, lançada por Eco (2010, 

p.16), onde o fazer interpretativo do tradutor é modalizado por um dever/saber interpretar a 

“intenção do texto”. Não há, pois, a possibilidade de selecionar, dividir e propor nova síntese  

há apenas o dever realizar um único percurso de leitura, aquele “correto” e, portanto, fiel à 

referida “intenção do texto”. 

No trecho de Campos, um tema subjaz às construções figurativas anteriormente 

referidas: o tema da (re)criação, ora como vivência e experimentação (através de construções 

como "vivência interior", "se desmonta e se remonta", "máquina de criação", "fragílima 

beleza" e "produto acabado), ora como investigação e renascimento (percebido em 

construções como "vivissecção implacável", "revolve as entranhas", e “trazendo à luz"). 

                                                        
37  e acordo com  arros (200 , p.  1), plano de conteu do  e  um dos planos da linguagem (Hjelmslev) ou o 
plano do signi icado ( aussure) que e  veiculado pelo plano da expressa o, com o qual mante m relaça o de 
pressuposiça o rec  proca".  
38  ovamente, nas palavras de  arros (200 , p.  2), plano de expressa o  e  um dos planos da linguagem 
(Hjelmslev) ou o plano do signi icante ( aussure), que suporta ou expressa o conteu do, com o qual 
mante m relaça o de pressuposiça o rec  proca". 
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Percebemos, pois, que ao tradutor, aqui, cabem os papéis temáticos do criativo e do 

experimentador. 

 

Os móveis primeiros do tradutor, que seja também poeta ou prosador, 

são a configuração de uma tradição ativa (daí não ser indiferente a 

escolha do texto a traduzir, mas sempre extremamente reveladora), 

um exercício de intelecção e, através dele, uma operação de crítica ao 

vivo. (CAMPOS, 2006, p. 43-44) 

 

 

O tradutor que interessa ao enunciador Campos é aquele que cria, aquele que é 

poeta/prosador, já que, ao traduzir/(re)criar um poema ou texto criativo, esse tradutor (poeta 

ou prosador) deverá ser capaz de produzir um novo poema/texto criativo. O modo como age 

tal tradutor/poeta/prosador (seus "móveis primeiros") está em acordo com uma forma de fazer 

ativo ("uma tradição ativa"), onde a atitude criativa e as escolhas são, portanto, absolutamente 

relevantes. O enunciador Campos, ao apontar o caráter relevante da escolha, por parte do 

tradutor, do texto a ser traduzido, está apontando para a constituição do projeto enunciativo 

desse tradutor (ainda que, por vezes, não haja uma "escolha" e sim uma atribuição), uma vez 

que o tipo de texto a ser traduzido tem influência direta na construção do perfil de 

enunciatário do texto a ser produzido/(re)criado (o de chegada). 

Cabe observar, ainda, que construções como "exercício de intelecção" e "operação de 

crítica ao vivo" indicam um sujeito modalizado por um saber interpretar, por um saber 

realizar seu fazer, que é, ao mesmo tempo, um fazer crítico e criativo, e que se realiza através 

de uma prática (um "exercício") quando na presença ("ao vivo") do texto.  

Nos trechos analisados neste capítulo, podemos notar o caráter de provisoriedade e 

parcialidade (em Arrojo) e de instabilidade e fertilidade criativa (tanto em Campos quanto em 

Arrojo) presentes no fazer do tradutor. O tradutor é, nesse polo, aquele a quem pode ser 

atribuído o papel de leitor/intérprete, de intérprete/(re)criador, de (re)criador/artista/poeta. 

Vemos, particularmente em Campos, que ao tradutor cabe a tarefa de (re)criar/construir a 

relação de equilíbrio entre plano de conteúdo e plano de expressão, tão delicada e 

fundamental em textos poéticos.  

No presente polo, o tradutor goza de considerável liberdade para realizar seu fazer 

interpretativo/(re)criativo. Diferentemente do que se percebe manifestado no polo Eco/Rónai, 

não se vê, em Arrojo/Campos, uma coerção normativa impondo, ao tradutor, restrições para a 

realização da tradução.   

Conforme  foi visto anteriormente, Haroldo de Campos diz que a 
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   tradução de textos criativos será sempre recriação, ou 

criação paralela, autônoma porém recíproca. Quanto mais 

inçado de dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor 

enquanto possibilidade aberta de recriação. (CAMPOS, 2006, 

p. 44) 

   

  Ao classificar a tradução como “criação paralela”, “autônoma porém recíproca”, 

Campos aponta para aquele que talvez seja o saber esperado do tradutor: o saber, o saber 

(re)criar, o saber criar paralelamente. O uso dos adjetivos “recriável” e “sedutor” para fazer 

referência a um possível texto de partida indica a propensão de tal texto para aguçar o desejo 

(o querer criar) do tradutor. Há, implícita, na descrição que Campos faz do fazer tradutório, 

uma modalização pelo querer, querer traduzir. O sujeito tradutor é, segundo o discurso de 

Campos, modalizado, em seu fazer, pelo saber (re)criar (traduzir), pelo poder realizar a 

tradução/(re)criação (já que a tradução “será sempre recriação”
39

 e o texto de partida uma 

“possibilidade aberta de recriação”) e pelo querer realizar esse fazer pautado sobretudo em 

sua capacidade criativa. Há, ainda, uma modalização do ser desse tradutor discursivizado por 

Campos. Tal modalização se dá pelo querer entrar em conjunção com o objeto texto de 

partida, o qual surge desejável (“sedutor” e “recriável”), fazendo do tradutor um sujeito 

desejoso, um sujeito que deseja (quer) traduzir (recriar). 

O tradutor, aqui neste polo, enquanto enunciatário/leitor/intérprete do texto de partida 

e enunciador/(re)criador do texto de chegada, não está, contudo, isento de uma modalização 

de sua competência, seja pelo saber "ler" (Arrojo), seja pelo saber (re)criar a relação conteúdo 

e expressão (Campos), ou ainda pelo ser criativo (tanto em Arrojo, quanto em Campos). O 

tradutor, aqui, não está submetido a regras e/ou normas tão rígidas e limitadoras de seu fazer. 

Isso não significa, todavia, que não haja um mínimo de normatividade ou que ele seja livre 

para agir de toda e qualquer maneira, uma vez que deve ser coerente e "fiel" em relação 

àquilo que estipular como projeto enunciativo. A liberdade, entretanto, cobra seu preço sob a 

forma de exigências de saber relativas à leitura e interpretação que jogam esse polo numa 

esfera de subjetividade e complexidade muito mais expressiva que no polo anteriormente 

analisado. 

 

 

 

                                                        
39 Grifo nosso. 



77 
 

3.3-  EM SÍNTESE 

 

 

Retomemos resumidamente os papéis temáticos e as configurações modais presentes 

em Arrojo e Campos, a fim de estabelecer uma variação/gradação decrescente, em termos de 

normatividade e de imposição de limites e de obrigações ao tradutor e crescente em relação à 

maior liberdade de criação dada a esse profissional.   

 

 

AUTOR PAPÉIS TEMÁTICOS MODALIDADES 

Arrojo Leitor, intérprete. Dever; dever/saber 

Campos Leitor, (re)criador, criativo, 

experimentador, poeta ou 

prosador. 

Saber, querer, poder 

 

 

 

Relembrando: 
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 E, novamente, como forma de dar mais clareza às posições de Arrojo e de Campos 

nesse polo, acrescentemos, aí, um terceiro ponto, retomando brevemente alguns pensamentos 

de Octavio Paz, discursivizados em Tradução: literatura e literalidade,  acerca do fazer 

tradutório, e que nos parecem semelhantes às ideias implícitas nos papéis temáticos do leitor 

intérprete, do leitor criativo, (re)criador, do tradutor poeta, presentes nos trechos analisados 

dos textos de Arrojo e de Campos. Paz afirma que 

 

   (...) por um lado a tradução suprime as diferenças entre uma língua 

e outra  por outro, as revela mais plenamente: graças à tradução, nos 

inteiramos de que nossos vizinhos falam e pensam de um modo 

distinto do nosso. Em um extremo o mundo se apresenta para nós 

como uma coleção de heterogeneidades  no outro, como uma 

superposição de textos, cada um ligeiramente distinto do anterior: 

traduções de traduções de traduções.  ada texto é único e, 

simultaneamente, é a tradução de outro texto. Nenhum texto é 

inteiramente original, porque a própria linguagem em sua essência já 

é uma tradução: primeiro, do mundo não-verbal e, depois, porque 

cada signo e cada frase é a tradução de outro signo e de outra frase. 

 as esse raciocínio pode se inverter sem perder sua validade: todos 

os textos são originais porque cada tradução é distinta.  ada tradução 

é, até certo ponto, uma invenção e assim constitui um texto único. (, 

PAZ, 2009, p.13-14) 

 

 

 

 

 E continua, sustentando que, 

 

   
tradução e criação são operações gêmeas. Por um lado, conforme 

mostram os casos de  harles Baudelaire e de Ezra Pound, a tradução 

é indistinguível muitas vezes da criação  por outro, há um incessante 

refluxo entre as duas, uma contínua e mútua fecundação. Os grandes 

períodos criadores da poesia do Ocidente, desde sua origem em 

Provença até nossos dias, foram precedidos ou acompanhados por 

entrecruzamentos de diferentes tradições poéticas. Esses cruzamentos 

às vezes adotam a forma de imitação e outras, a de tradução. A partir 

desse ponto de vista, a história da poesia europeia poderia se ver 

como a história das conjunções das diversas tradições que compõem o 

que se chama a literatura do Ocidente, para não falar da presença 

árabe na lírica provençal ou a do haicai e da poesia chinesa na poesia 

moderna.  

(Ibidem, 2009, p.27) 
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 Como se vê, tal qual em Arrojo e Campos, também em Octavio Paz
40

 há a ideia da 

tradução como um fazer que implica a criação e a interpretação, um fazer que pressupõe a 

ação de um sujeito criativo.  

 

 

 

 

3.4-   NOVA PROPOSTA DE GRÁFICO 

 

 

 

Conforme dissemos anteriormente, deve-se considerar, a respeito do corpus analisado, 

uma gradação  entre um texto baseado, por exemplo, em  teorias mais 

conservadoras/normativas e outro oriundo de uma visão menos conservadora, não normativa. 

Em outros termos, convém considerar o corpus de análise desta dissertação como sendo uma 

amostra parcial de uma gradação. Cabe esclarecer, trata-se de uma gradação que vai desde os 

textos cujas modalizações sejam predominantemente da ordem do dever e do (não) poder e 

que imponham, de modo inflexível,  ao tradutor uma série de pré-requisitos e obrigações 

(extremidade reprodução/transposição mecânica)  até textos cujas competências modais 

solicitadas ao tradutor sejam da ordem do saber, do querer e até mesmo do dever (desde que 

esse dever esteja ligado à capacidade criativa do sujeito que traduz) e que apresentem o ato 

tradutório como um fazer criativo e livre (extremidade da (re)criação/interpretação).   

No cruzamento, portanto, de uma gradação entre textos representativos de diferentes 

visões acerca da tradução e uma gradação regulada pela noção de fidelidade e de 

originalidade, que aparece como termo comum  todas as correntes,  nesse cruzamento estaria 

a chave de compreensão dos papéis temáticos que possam ser desempenhados pelo tradutor. 

Em textos cuja base teórica seja mais conservadora/normativa e noção de fidelidade 

seja menos aberta, como no caso de Eco e de Rónai,  o que percebemos foi uma maior 

tendência a modalizações pautadas sobretudo em um dever e em um (não) poder, propiciando, 

assim, uma maior incidência de papéis temáticos que envolvem culpa, erro, sanções negativas 

e/ou frustrações e delitos. Já no caso dos textos de base teórica menos 

conservadora/normativa e que apresentem uma noção de fidelidade mais aberta (como no 

                                                        
40 Tradução: literatura e literalidade, 2009. 
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caso de Arrojo e de Campo), percebemos modalizações predominantemente (mas não 

exclusivamente) da ordem do saber e do querer, propiciando a ocorrência de papéis temáticos 

e temas que não recebem carga pejorativa e que, ao contrário do que acontece com os textos 

do polo oposto, mostram-se pouco propensos a sanções (positivas ou negativas) em relação à 

fidelidade ao texto “original”, não significando, contudo, que não haja, aqui, a possibilidade 

de sanções em relação à coerência (ou incoerência) do projeto enunciativo do tradutor/criador. 

Propomos, por fim, um gráfico que possibilite relacionar a posição que cada texto 

ocupa no contínuo com o tipo de revestimento temático-figurativo que recebe em seu nível 

discursivo. O gráfico em questão é indicado por uma curva de relação inversa, que demonstra 

a relação entre a noção de fidelidade mais aberta ou menos aberta (mais fechada) e a visão do 

fazer tradutório mais conservadora/normativa ou menos conservadora/normativa. A saber: 

quanto mais aberta a noção de fidelidade, menos conservadora/normativa a visão 

discursivizada acerca do ato tradutório, e, ao contrário, quanto menos aberta essa noção, mais 

conservador/normativo será essa visão sobre a atuação do tradutor. A normatividade e o 

conservadorismo incidentes sobre o fazer do tradutor são inversamente proporcionais, pois, à 

sua liberdade de ação. 

O tradutor que está submetido a um olhar normativo sobre o seu fazer e a uma noção 

fechada de fidelidade (encontrando-se, portanto, no polo da reprodução/transposição) tem sua 

atuação limitada pela imposição de deveres, de saberes obrigatórios e de restrições. Já o 

tradutor circundado por uma noção de fidelidade mais aberta e que quase não sofre exigências 

e imposições normativas procura pautar seu fazer na criatividade, na soma de saberes que 

coleciona em sua experiência. 

Pensando, portanto, num eixo de intensidade, representado pela maior ou menor 

normatividade a que são submetidos o ato tradutório e o tradutor, e num eixo da extensidade 

indicado pela abertura ou fechamento da noção de fidelidade que envolve a tradução e o 

tradutor, é que propomos um gráfico tensivo de curva inversa e que sirva ao propósito de 

melhor esclarecer as gradações tratadas nesta dissertação. Relembremos que as letras 

dispostas sobre a curva representam o sobrenome de cada autor analisado.  
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 Ou, para explicitar ainda mais as referidas posições de cada obra analisada, propomos: 
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 Por fim, como forma de ilustrar e, ao mesmo tempo, sintetizar a imagem do tradutor, 

concretizada ao logo desta dissertação através de diversos papéis temáticos, propomos o 

estabelecimento de quatro papéis temático sintetizadores das análises temático-figurativas 

realizadas nos quatro textos de nosso corpus. A saber, o Reprodutor (síntese, bastante 

aproximativa, vale dizer, dos diversos papéis atribuídos ao tradutor em Rónai); o Negociador 

(de Eco); o Intérprete (de Arrojo); o (Re)criador (de Campos). 

É necessário, ainda, lembrar que os textos/autores de nosso corpus representam modos 

de narrativizar e discursivizar o tradutor e seu fazer e que constituem, portanto, partes de um 

contínuo de gradações, podendo a imagem do tradutor, derivada de tais narrativizações e 

discursivizações, ser estendida, de um modo geral, a outros textos e a outras 

discursivizações/ilustrações  do tradutor e do universo da tradução. 

 

 

 Teríamos, então: 
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 Uma observação se faz importante: além da gradação entre o Reprodutor, o 

Negociador, o Intérprete e o (Re)criador, existem também variações/gradações internas a cada 

um desses quatro papéis sintetizadores do tradutor em nosso corpus. 

 No (Re)criador de Campos, vimos a possibilidade de sintetizar os outros papéis (o 

criativo, o experimentador, o poeta, o prosador), retomando, de certo modo, cada um deles, 

já que o fator criatividade é um denominador comum a todos. Percebemos, ainda, que o papel 

do (Re)criador representa e resume de modo claro a proposta, defendida por Campos, da 

tradução como (Re)criação.  

 A escolha do Intérprete, como papel sintetizador do tradutor em Arrojo, foi a que se 

deu de modo mais claro, uma vez que apenas um outro papel, o do leitor, foi depreendido da 

análise de Oficina de tradução. E, levando em conta que, em Arrojo, aprender a “ler” é um 

pré-requisito para traduzir e tem o sentido de aprender a interpretar, vemos o papel do leitor 

contido no papel do Intérprete. Para Rosemery Arrojo, traduzir é interpretar.   

 Ao Negociador coube a função de sintetizar a imagem do tradutor em Eco, 

especialmente pela relação imediata de pressuposição entre o substantivo negociador e a 

ideia, defendida por Umberto Eco, da tradução como um processo de negociação. Se traduzir 

é negociar, o tradutor é antes de tudo um negociador. Todos os outros papéis depreendidos do 

Dizer quase a mesma coisa de Eco são, digamos, “adicionais” ao tradutor. Em outras 

palavras, o tradutor é sempre um Negociador, que pode ser um Negociador submisso, um 

Negociador insatisfeito, um Negociador infiel, mas, no fim das contas, aquilo que sintetiza 

sua imagem é o papel de Negociador.  

 Por fim, o Reprodutor como sintetizador do tradutor em Paulo Rónai foi, para nós, a 

escolha mais complexa, já que são muitos os papéis temáticos espalhados ao longo da 

Tradução vivida. Nossa decisão se pautou, sobretudo, no fato de que a noção de tradução 

como reprodução e transposição não apenas norteia o polo onde está localizado Rónai, como 

também está presente, direta ou indiretamente, em praticamente todas as analogias usadas 

pelo autor para figurativizar o tradutor. Consequentemente, em quase todos os papéis 

temáticos depreendidos das análises realizadas, no copiador, no plagiador, no simulador, no 

invisível, entre outros, percebemos um pouco do Reprodutor. O papel de Reprodutor pode não 

ser unânime, mas é certamente o que melhor sintetiza a imagem do tradutor discursivizado em 

Rónai.  
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4-  CONCLUSÕES 

 

   

 

Duas questões, fundamentais na percepção/atribuição dos papéis temáticos do 

tradutor, se mostraram dicotômicas e, por isso mesmo, essenciais na divisão/diferenciação dos 

polos aqui propostos: a fidelidade (resultante da visão acerca da tradução) e as competências 

modais do tradutor.  

No polo onde localizamos Eco e Rónai, a noção de fidelidade é algo já dado, algo já 

relativamente fechado. Mesmo que haja uma possibilidade de flexibilização, de elasticidade 

dessa fidelidade (como no caso no tradutor negociador de Eco), cabe ao tradutor aceitá-la ou 

não, obedecê-la ou não, e, em caso negativo, receber as sanções previstas sob a forma de 

qualificações como infiel, traidor etc., que condensam um juízo de valor. 

Em relação às competências modais, trata-se, no referido polo, de pré-requisitos 

apresentados como fundamentais ao ato tradutório, indispensáveis ao tradutor, sem os quais 

não pode haver tradução.  

É como se, ao sujeito tradutor cujo fazer se aproxima da reprodução/transposição, 

fossem apresentadas as “partes” (sob a forma de regras e prescrições) que compõem o 

caminho de seu fazer, um percurso tradutório já estabelecido. Caberia a esse sujeito, nesse 

caso, obedecer (ou não) essas prescrições e regras (como em Rónai), ou, ao menos, negociar 

quais dessas prescrições e regras vai acatar e quais vai refutar (como, por exemplo, em Eco). 

Em todo caso, seria um percurso tradutório “externo” ao tradutor no sentido de que já estaria 

posto, dado, “pré-fabricado”.  

Por outro lado, no polo onde estão inseridos os tradutores de Arrojo e por Campos, a 

fidelidade não é uma ideia já fechada, já “definida” e “implacável”, configurando-se, ao 

contrário, como algo a ser construído, a ser elaborado de acordo com as escolhas que 

constituirão o projeto enunciativo da tradução. O tradutor que (re)cria/interpreta ao traduzir é 

alguém que “constrói” suas competências (que aprende a “ler”, que experimenta), ao mesmo 

tempo em que vai construindo seu percurso de tradução. No polo onde traduzir é 

(re)criar/interpretar, percebemos que tal percurso é “interno” ao tradutor, estando em 

constante construção/(re)construção. 

Retomando a questão das competências, há algo, ainda, a ser ressaltado: em se 

tratando de um ofício, de uma atividade profissional (como é o caso da tradução), o saber é 

uma competência pressuposta. Logo é uma competência pressuposta em todo ato tradutório. 



85 
 

Não se pode, por exemplo, pensar em um médico sem que se pressuponha que ele detém 

conhecimentos mínimos de anatomia, assim como não é possível pensar num tradutor que não 

possua um mínimo de conhecimento acerca das línguas envolvidas em seu fazer. E é por isso, 

por conta desse denominador comum a todo o fazer tradutório, que ressaltamos, em nosso 

contínuo, que nenhum tradutor está totalmente isento de normatividade sobre seu ofício e que 

sua atuação apresenta gradações que oscilam entre “mais liberdade com menor incidência de 

normatividade” e “menos liberdade com maior incidência de normatividade”. Em relação ao 

saber do tradutor, o que varia é o modo como essa competência se apresenta a ele podendo 

ser-lhe imposta na forma de conhecimentos específicos e limitadores de sua atuação ou 

surgindo como uma solicitação, como algo interessante a ser elaborado, construído.  

Ao buscar, para compor nosso corpus de análise, obras escritas por autores que são 

também tradutores e teóricos da tradução, tentamos observar, em dois eixos, o da tradução 

propriamente e o da noção que se tem de fidelidade, de um lado, as recorrências que permitem 

considerar um sentido regulado por hesitações, inadequações e incompletudes relativas a uma 

ideia de fidelidade como ausência de fissuras e de incertezas; e, do outro, movido por 

inconstância, provisoriedade e indefinição. Esta foi uma das conclusões deste trabalho: a de 

que, por trás dos problemas e dificuldades envolvidos em toda tradução alternam-se, por 

exemplo, uma busca de exatidão e precisão contidas num conceito fechado de fidelidade, 

incompatíveis com a atividade linguageira de modo geral, e uma experimentação no caminho 

da interpretação e da (re)criação sobre a qual recai apenas uma mínima normatividade, mas, 

que deve ter cuidado para não se perder numa total ausência de fronteiras e limites. 

 O tema da impossibilidade nos parece ainda mais profundo que o da fidelidade, mas a 

oposição fidelidade/infidelidade parece então mostrar, em superfície, questões de todo 

tradutor em profundidade – de um lado, tal qual Rónai nos mostra, fazer o que se sabe ser 

impossível, infrutífero, o que estará sempre em falta; do outro lado, segundo Campos, não 

fugir à (re)criação da harmonia propiciada pelo texto de partida, sendo, desse modo, fiel ao 

espírito de tal texto. Toda escolha de um tradutor adere a valores incluídos na cultura de 

chegada, ainda que a cultura de partida se apresente como motivação irrecusável a qualquer 

tradutor.  

 
Se fosse preciso traduzir para o português a fórmula 

tradicional Tradutore, traditore por “o tradutor é um traidor”, 

privaríamos o epigrama rimado italiano de um pouco de seu 

valor paronomástico. Donde uma atitude cognitiva que nos 

obrigaria a mudar esse aforismo numa proposição mais 
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explícita e a responder às perguntas: tradutor de que 

mensagens? Traidor de que valores? (JAKOBSON, SD, p. 72) 

  

 
 

Se optarmos por pensar nas perguntas proferidas por Jakobson como possibilidades de 

escolhas acerca da “fidelidade”, podemos então associá-las ao conceito de projeto enunciativo 

da tradução abordado ao longo desta dissertação. Afinal de contas, é o sujeito tradutor, nesse 

caso, quem escolhe as “mensagens” que privilegiará, é esse mesmo sujeito que decide os 

aspectos que irão compor seu projeto, apontando, assim, os “valores” com os quais será ou 

não coerente, aos quais será ou não “fiel”. 

Para chegar a tais conclusões de análise, um duplo uso da semiótica foi essencial. Por 

um lado, somente com a semiótica standard e seu percurso gerativo de sentido, ou seja, 

apenas usando esse simulacro metodológico como ferramenta de análise, foi possível a 

reconstrução da produção de sentido dos textos do corpus e o entendimento de sua 

arquitetura. O que permitiu, consequentemente, a compreensão do modo como se construiu a 

“imagem” do tradutor, que, nesta dissertação, pode ser sintetizada por meio de uma gradação 

entre quatro papéis temáticos: o reprodutor, o negociador, o intérprete e o (re)criador.  

O uso da semiótica permitiu, assim, reconstituir como foi construída, nos textos do 

corpus, a imagem do tradutor, com as particularidades e gradações que as aproximam e 

afastam. Mas semiótica nos levou além, dando-nos um vislumbre de como é ou de como pode 

ser a existência daquele que traduz.  

 

 ompreendendo a existência humana na linguagem – não 

mediada pela linguagem, não possível através da linguagem, 

mas na linguagem –, a semiótica recupera, na metodologia de 

análise, as coerções, impossibilidades e obrigatoriedades, bem 

como a possibilidade da rebeldia e da recusa que caracterizam a 

vida social. Impulsionados por tentações e provocações, 

seduções e intimidações, vamos aceitando ou recusando os 

contratos que definem nosso caminho e nossas ações, moldam 

nossas vontades e dirigem nossos gostos, ainda que precisemos 

da ilusão de que mantemos a vida sob controle. (TEIXEIRA, 

2014 p. 230) 

 

 

O ser do sujeito que traduz talvez tenha sido mais bem percebido por Arrojo, que o 

inscreve na generalidade da função humana de interpretar e produzir sentidos para o mundo. 

Para mostrar, com rigor analítico, o modo como essa “humanidade” da tradução se realiza, 
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servimo-nos da semiótica tensiva e do gráfico que articula intensidades a extensidades. No fio 

comum da fidelidade, na busca extensa da “boa tradução”, gera-se o eixo da extensidade, 

sobre o qual incidem as gradações de intensidade que regulam os diferentes valores da relação 

entre um texto original e sua tradução. 

Sempre provisórias, as conclusões de um trabalho servem, acima de tudo, para propor 

novos desafios. No campo vasto e complexo da tradução, esperamos ter começado a esboçar 

uma contribuição que se destinou fundamentalmente a “ler e interpretar”  propostas teóricas e 

relatos de experiências em alguns autores, naturalmente com a ambição, sempre prevista pela 

teoria, de ter apresentado conclusões de alcance mais geral a respeito do ofício do tradutor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

5-  REFERÊNCIAS 

 

ARROJO, Rosemery. Oficina de tradução: A teoria na prática. São Paulo: Atica, 1986. 

 

BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ática, 2005. 

 

BELO HORIZONTE, Lúcia. Tântalo – quem tudo quer, tudo perde. 

http://eventosmitologiagrega.blogspot.com.br/2010/11/tantalo.html . 30/08/2016. 

 

CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagens e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2006. 

 

COURTÉS, J.; GREIMAS, A. J. Dicionário de semiótica. Trad. Alceu Dias Lima; Diana Luz 

Pessoa de Barros; Eduardo Peñuela Cañizal; Edward Lopez; Ignacio Assis da Silva; Maria 

José Castagnetti; Tieko Yamaguchi Miyazaki. São Paulo: Contexto, 2016. 

 

ECO, Umberto.  Dire quasi la stessa cosa. Milão: Bompiani, 2010.  

 
FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2013. 

 
FIORIN, José Luiz. A semiótica discursiva. In: Análises do discurso hoje. Volume 1. São 

Paulo: Lucerna, S.D. 

FIORIN, José Luiz. Em busca do sentido: estudos discursivos. São Paulo: Contexto, 2008. 

FIORIN, José Luiz. Semiótica tensiva. In: _____ (Org.). Novos caminhos da linguística. São 

Paulo: Contexto, p.151-170, 2017. 

 

FIORIN, José Luiz. Semiótica e História. In:  adernos de Letras da  FF – Dossiê: 

Linguagens em diálogo n 42, p. 15-34, 2011. 

 

FIORIN, José Luiz. O sujeito na semiótica narrativa e discursiva. São Paulo: Todas as 

letras, volume 9, n. 1, p.24-31, 2007 

 
FIORIN, J. L. Modalização: da lingual ao discurso. Alfa (São Paulo), v.44, p.171-192, 2000. 

 

FONTANILLE, Jacques; ZILBERBERG, Claude. Tensão e significação. Trad. Ivã Carlos 

Lopes et al. São Paulo: Discurso/ Humanitas, 2001. 

 

FURLAN, Mauri. Brevíssima historia da teoria da tradução no ocidente, vol. I, II E III. In: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/5881/5561 visualisado em 05 de 

fevereiro de 2017. 

 

GOMES, R. S. Paixões e argumentação na mídia impressa. In: EMEDIATO, W.; 

MACHADO, I. L.; MELLO, R. (orgs.) Anais do III Simpósio Internacional sobre Análise do 

Discurso: emoções, ethos e argumentação. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 

 

JAKOBSON, Roman. Linguística e Comunicação. Trad. Izidoro Blikstein; José Paulo Paes. 

São Paulo: Cultrix, 8ª edição, Sd. 

 

MARTINS, José Alves. Aquiles e a tartaruga. In: http://www.arazao.net/aquiles-e-a-

tartaruga.html  visualizado em 23/08/2017.  

http://eventosmitologiagrega.blogspot.com.br/2010/11/tantalo.html%20.%2030/08/2016
http://www.arazao.net/aquiles-e-a-tartaruga.html
http://www.arazao.net/aquiles-e-a-tartaruga.html


89 
 

 

NERGAARD, Siri (org). La Teoria della Traduzione nella Storia. Milão: Bompiani, 2007.  

 

NIDA, Eugene. Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and 

Involved in Bible Translating. Londres: Adler’s Foreign Books Inc,   64. 

 

OUSTINOFF, Michaël. Tradução: Histórias, Teorias e Métodos. São Paulo: Parábola, 2011. 

  

PAZ, Octavio. Tradução: literatura e literalidade. Ed. Bilíngue. Trad. Doralice Alves de 

Queiroz. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2009. 

 

RÓNAI, Paulo. A tradução vivida. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. 

 

SILVA, Ovídio. O mito de Proteu. http://mitologia.blogs.sapo.pt/. 30/08/2016. 

 

SPERCHI, Augusto. O mito de Sísifo. In:http://www.saberepreciso.com/2013/02/o-mito-de-

sisifo.html. 30/08/2016.   

 
TEI EIRA, Lucia. “A pesquisa em semiótica”. In: Adair Vieira  onçalves   arcos Lúcio de 

Sousa  óis. (Org.).  iências da linguagem: o fazer científico. 1ed.Campinas: Mercado de 

Letras, 2014, v. 2, p. 223- 248. 

 

ZILBERBERG, Claude. Elementos da Semiótica Tensiva. São Paulo: Ateliê Editorial, 2017. 

 


