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OS LIMITES DA (IN)TRADUZIBILIDADE EM THE GOSPEL ACCORDING TO 

JESUS CHRIST 

 

 

RESUMO 
 
 

Esta pesquisa teve por proposta investigar as concepções do autor Jacques 
Derrida no que se referem às noções sobre língua, linguagem e tradução. Dentro de 
tais concepções foi abordada, em específico, a problemática da escrita tradutória em 
face às questões de intraduzibilidade. Após escolha e mapeamento de obras que 
continham as concepções selecionadas, além de investigar como  tais  concepções 
são abordadas pelo filósofo, foi avaliado como os limites da (in)traduzibilidade se 
manifestaram na obra O Evangelho Segundo Jesus Cristo de José Saramago e em 
sua tradução para o inglês por Giovanni Pontiero: The Gospel according to Jesus 
Christ. Após análise das obras, em face da reflexão proposta por Derrida acerca do 
intraduzível, compreendeu-se que as questões sobre (in)traduzibilidade apontam 
limites para a tradução da obra, bem como, consequências para  a escrita tradutória 
em razão do conflito existente entre a narrativa literária e a narrativa  do  texto  
sagrado. Esse estudo teve por objetivo refletir criticamente acerca do modelo 
preconcebido pela tradição em estudos sobre a tradução, contribuindo, assim, com 
estudos já realizados (Ottoni 2005; Ferreira, 2003 e 2009; Siscar 2000; Silva, 2006; 
dentre outros), que têm dado prosseguimentos aos estudos em legados de Jacques 
Derrida e, aqui em específico, para campos de estudos contemporâneos sobre a 
tradução no Brasil, levando em consideração as questões de linguagens e 
representações. 

 
Palavras-chave: Jacques Derrida, tradução, escrita tradutória, intraduzibilidade, 
limites. 
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THE LIMITS OF (UN)TRANSLATABILITY IN THE GOSPEL ACCORDING TO 

JESUS CHRIST 

 

 

ABSTRACT 
 
 

This work aimed to investigate the concepts of the author Jacques Derrida  
about his notions concerning tongue, language  and  translation.  Within  those 
concepts it looked at specifically the problem of the translation writing when it faces 
questions of untranslatability. After choosing and mapping out the work which could 
contain the chosen concepts, besides investigating how these concepts are 
approached by the philosopher, it was evaluated how the limits  of (un)translatability  
are revealed in José Saramago’s book “O Evangelho Segundo Jesus Cristo” and its 
translation into English by Giovanni Pontiero: The Gospel According to Jesus Christ. 
After the analysis of the books, together with Derrida’s thoughts on untranslatability, it 
was understood that the questions about (un)translatability point out limits for the 
translation of this work,  as well as, consequences for the translation writing  because  
of the existent conflict between the literary narrative and the sacred text. This study 
aims to critically reflect over what is preconceived by a tradition in translation studies, 
contributing, thus, to the studies that have already been done (Ottoni 2005; Ferreira, 
2003 and 2009; Siscar 2000; Silva, 2006; among others), which  seek  to  give  
following to the studies about Derrida´s work and, here specifically, to the 
contemporaneous translation studies in Brazil, considering the questions of language 
and representation. 

 
Key-words: Jacques Derrida, translation, translation writing, untranslatability, limits. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Em uma matéria da Revista  Veja em abril de  20101  foi publicado  um estudo 

de historiadores sobre algumas cartas, num total de cem,  que  Dom  Pedro  II 

recebera de intelectuais e cientistas de seu tempo. Entre outros detalhes sobre o 

estudo, é revelado que Pedro II traduzia textos  de vários idiomas e, a respeito de  

suas traduções do hebraico para o português, o artigo ressalta que “ainda hoje têm 

valor histórico pela fidelidade ao original” (p.118). No caso específico das 

correspondências, em uma delas consta um caloroso elogio do poeta  americano 

Henry Longfellow a Dom Pedro II, elogio também sobre sua tradução do poema The 

Sicilian’s Tale; King Robert of Sicily.2 O teor do elogio, segundo o poeta, se devia ao 

fato de que “sua tradução é muito fiel e bem sucedida” (p. 120). 

O que nos faz ficar vigilantes sobre a matéria é também o fato de estarmos 

vigilantes sobre o assunto tradução, especificamente,  questionamos  como  o  ideal 

em tradução é atingido ou avaliado. Para os tradutores, a tradução revela tanto 

momentos possíveis quanto impossíveis de traduzir e, nos momentos em que a 

tradução parece impossível, ainda assim será necessário traduzir. Aquilo que não se 

deixa revelar e sua necessidade de tradução poderá conduzir a uma violação do 

processo  de  tradução palavra-por-palavra, então, como podemos  considerar que se  

é um bom tradutor sendo fiel a um original? 

Considerar que se está sendo fiel ao traduzir é uma  concepção  sobre  

tradução ampla e implicitamente ligada ao conceito do que seja  o  bem-traduzir.  

Tanto a ideia do que seja ser um bom tradutor quanto sua boa e fiel tradução ficam 

confirmados por uma coletividade quando estas concepções são publicadas, a 

exemplo da matéria sobre D. Pedro II. Um tradutor do qual não se tinha muito 

conhecimento é elogiado atualmente em um veículo de massa e é considerado um 

tradutor bem sucedido de acordo com preceitos que continuam atuais. Então, nos 

perguntamos: será que o privilégio de ser fiel é somente atingido por poucos ou é 

preciso que o conceito de fidelidade em tradução seja questionado? 

Talvez outras considerações, acreditamos, se aproximem mais dos exemplos 

tidos como boas traduções que, certamente, enfrentaram momentos de glórias tanto 
 

1 BORTOLOTI, Marcelo. A razão nos Trópicos. Revista Veja, São Paulo: Editora Abril, edição 2162, 
ano 43, n.17, p. 118-120, abr. 2010. (Anexo 1) 
2 Disponível em: <http://www.hwlongfellow.org/poems_poem.php?pid=2019> Acesso em mar/12. 
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quanto de inglórias no seu processo de elaboração. Esses momentos implicam uma 

complexidade muito mais ampliada do que perceber a tentativa de ser fiel a um dito 

original. Dessa forma, a visão tradicional não deveria ser  tida  como  único 

pressuposto para a apreciação do campo teórico da  tradução.  Para  nossa 

concepção de tradução, na aproximação e no envolvimento com as línguas em 

tradução, todo aquele que traduz está sujeito, na verdade, às condições de 

possibilidades e impossibilidades de traduzir. 

Para um melhor suporte às investigações sobre a escrita tradutória e para que 

possamos equilibrar as questões que surgem do senso comum, ampliamos as 

discussões para o campo de estudos acadêmicos. Partimos do questionamento  a  

uma visão cientificista da linguagem em que a língua é tomada de maneira 

mecanicista. Esse princípio mecanicista se apóia em dicotomias  tais  como 

fala/escrita, leitura/escritura, tradução/original, e que não respondem à complexidade 

da tradução nos momentos em que ela parece possível tanto quanto impossível. 

Para a nossa perspectiva, os estudos sobre a tradução, necessariamente, 

refletem sobre uma dupla fidelidade e, assim sendo, se há uma lógica que oriente 

todas as oposições binárias, essa lógica se torna um  dos  problemas  na  relação 

entre original e traduzido, pois precisamos compreender se quando há  a  

necessidade de sabermos sobre uma face da dicotomia, estamos sendo, ao mesmo 

tempo, infiel à outra. É possível ser fiel a dois? A pergunta nos salta aos  olhos  

apenas pela leitura do título do artigo traduzido por Paulo Ottoni (2005b) 3. Então, 

continuamos a questionar: o que está em questão na impossível fidelidade a dois em 

tradução? 

Se considerarmos que o lugar da tradução é um “entrelugar”  (FERREIRA, 

2003; SILVA, 2006 dentre outros) e não pode ser afirmado que a tradução está no 

plano de uma traduzibilidade absoluta, então como conceber fidelidade? A 

complexidade das questões em tradução transborda seu campo  meramente  

linguístico e, sua necessária expansão representativa precisará, inevitavelmente, 

abranger outros campos. Acreditamos  que  uma  análise linguístico-filosófica poderá 

vir em auxílio na busca de alternativas teóricas para o campo da tradução. Essa 

perspectiva teórica se justifica, pois consideramos que refletir sobre a linguagem no 

encontro da filosofia e da linguística faz com que a tradução revele mais sobre seu 
 

3 DERRIDA, Jacques. “Fidelidade a mais de um – Merecer herdar onde a genealogia falta”. Trad. de 
Paulo Ottoni. 
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caráter ambíguo e paradoxal, o que Jacques Derrida (1999) nomeia por double-bind: 

a necessidade e impossibilidade de traduzir ao mesmo tempo. 

No que diz respeito ao campo de estudos  linguísticos, sentimos  estar diante  

de um momento propício para novas abordagens, pois consideráveis avanços que 

influenciam a área de estudos da linguagem podem ser visualizados para além do 

estruturalismo, como por exemplo, os atos da fala revelados por John Langshaw  

Austin (1990); a ampliação para atos da fala divididos por categorias em John Searle 

(1981); o caráter político-científico de discursos em Michel Foucault (1973 a 1980), 

Jacques Derrida (2008) com suas inovações sobre a linguagem pela  crítica  ao 

modelo do signo saussuriano, dentre outros. Mesmo diante de avanços, é preciso 

haver cautela e verificar se tradições conservadoras ainda não  estariam 

implicitamente enraizadas em pressupostos dos estudos que abordam essas novas 

tendências e se, de alguma forma, colaboram para que se propague e mantenha o  

que é legitimado pela tradição. 

Uma proposta de exploração para fazer revelar o novo para uma área da 

linguagem não poderia ser realizada sem considerar minuciosamente os indícios da 

conservação das tradições mais proeminentes dessa área e observar sob quais  

limites essas tradições implicam e limitam o campo da tradução. Portanto, será 

indispensável falar sobre o que contribuiu para alavancar esse campo do saber 

enquanto ciência. O signo saussuriano e a ênfase na ligação de dois conceitos 

psíquicos inseparáveis, o significante e o significado é um estudo essencial e que 

pode, sem sombra de dúvidas, contribuir sobremaneira quando tomado como base 

para estudos da significação, uma vez que explorado criticamente. Investigar as 

concepções sobre língua e linguagem e, mais especificamente, sobre a  tradução 

tendo uma visão crítica do signo, será indispensável para a  compreensão  

ambivalente das dicotomias referidas anteriormente, por isso a importância da 

desconstrução para este estudo. 

No âmbito da tradição a escrita tradutória toca em um  campo  onde  nos  

parece haver a priori um ideal implícito de fidelidade. A partir do estudo da tradução 

pela leitura de autores tradicionais como Eugene Nida & Charles Taber (194-), 

Georges Mounin (1963), Roman Jakobson (2008), dentre outros, percebe-se que há 

dentro da tradição de estudos sobre a tradução a noção  subentendida  de  que 

sentido e letra formam um signo-significado transparente e puro. 

Entretanto, percebe-se que o funcionamento da tradução e a busca de 
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significados deixam restos e evidenciam o trabalho infindável com o corpo das  

línguas, por vezes, no limite do intraduzível. Dessa forma, inversamente ao que é 

pensado tradicionalmente, pode-se falar em intraduzibilidade tanto quanto em 

traduzibilidade. Segundo Otávio Paz (2009), 

 

Tudo isso deveria ter desanimado os tradutores. Não tem sido assim: 
por um movimento contraditório e complementar, se traduz mais e 
mais. A razão desse paradoxo é a seguinte: 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. Cada 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 [...] (PAZ, 2009, p. 13). 

 

A situação paradoxal encenada por Paz na citação coloca em cena as 

heterogeneidades e o papel da tradução diante deste cenário. Por essa razão, o 

pensamento que  preserva o significado  puro e  transparente entra em conflito com  

um movimento complexo que, apesar das  diferenças  e  justamente por  causa delas, 

é possível perceber que nenhum texto é inteiramente original e, portanto, não há  

como sustentarmos um ideal de originalidade. A visão apresentada por Paz entra em 

consonância com o pensamento filosófico de Jacques Derrida no que diz respeito ao 

modelo de escrita tradutória. A concepção derridiana que traz inovação para essa 

escrita está intimamente ligada ao processo da desconstrução. Para Derrida (1999), 

 

[...] a melhor tradução deve transformar a língua de chegada, isto é, 
ser ela mesma escritura inventiva, e assim transformar o texto. Quanto 
mais fiel é uma tradução, como se diz – ou seja, mais de acordo com a 
singularidade da assinatura do texto original – mais transforma sua 
própria língua: e o tradutor assina ainda mais seu texto4 (DERRIDA, 
1999, p. 62). 

 
 
 
 
 

4 Tradução nossa: [...] la mejor traduccíon debe transformar la lengua de llegada, es decir, ser ella 
misma escritura inventiva, y así transformar el texto. Cuanto más fiel es uma traduccíon, como se dice 
- o sea, más acorde con la singularidad de la firma del texto original – más transforma su própria 
lengua: y más firma su texto el tradutor. 
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Ao pensar na escrita tradutória pelo ponto de vista da tradução como 

transformação das línguas envolvidas, podemos considerar que, provavelmente, as 

singularidades que fazem com que cada texto traduzido se transforme e seja único 

podem também nos dar indícios sobre as consequências dos momentos em que 

podemos atestar sua (in)traduzibilidade. Dessa forma, a concepção tradicional para 

qualificar uma escrita tradutória no qual um sentido estaria encerrado em uma 

literalidade revelaria mais incertezas se confrontada com o pensamento da tradução 

como transformação do (in)traduzível. Assegurar a nobreza da escrita tradutória 

quando a tradução se depara com um obstáculo é tarefa necessária. 

Para prosseguir com investigações que  possibilitem  discutir  sobre  as 

questões de língua, linguagem, escrita tradutória e suas condições de 

(im)possibilidades, é necessário considerar alguns temas que se tornam 

imprescindíveis tanto para o estudo quanto para sua aplicabilidade, a  saber:  a 

questão do conceito  de tradução, a problemática do (in)traduzível, e questões  sobre  

a língua. Este estudo visa contribuir com outros já realizados  tendo como  base a  

obra de Jacques Derrida (OTTONI 2005 e 2006; FERREIRA, 2003, 2006 e 2009; 

SISCAR 2000 e 2006; SILVA, 2006; dentre outros) nos quais as concepções sobre 

différance, rastro, concepções de traduzibilidade e intraduzibilidade são temas que 

colaboram com a investigação a respeito dos limites sobre (in)traduzibilidade na 

tradução. 

Propomos, assim, um estudo sobre as concepções derridianas e em que 

condições elas podem ser aplicadas a estudos sobre a tradução. Partimos do estudo 

bibliográfico em obras de Jacques Derrida para investigar o que podemos entender  

por (in)traduzibilidade, tema central desta dissertação, pois entendemos ser possível 

proporcionar uma melhor compreensão das concepções derridianas, e sua interface 

com questões tradutórias. 

A investigação traz um olhar crítico sobre o modelo teórico tradicional 

linguístico-estrutural de estudos da linguagem, particularmente no que se refere à 

complexidade da escrita tradutória. Ao aplicar concepções derridianas em uma 

tradução literária, por exemplo, pudemos evidenciar que os limites impostos pela 

tradição para estudos  da tradução não suportam sua condição de (in)traduzibilidade,  

e que, ainda assim, em condições  extremamente paradoxais  da língua, o tradutor  

que estudamos traduziu e produziu um texto já legitimado como tradução de 

Saramago. 
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Nossa investigação, sobre a tradução para o inglês da obra O Evangelho 

Segundo Jesus Cristo (traduzida por The Gospel According to Jesus Christ), é 

bastante oportuna, pois poderemos demonstrar alguns limites e a complexidade da 

escrita tradutória. Antes disso, lembramos que nossa escolha também é pelo motivo  

da notoriedade de José Saramago para a literatura de língua portuguesa e pela 

particularidade de sua escrita e língua. Saramago é um autor que, numa certa 

perspectiva, reinventa a língua portuguesa e desafia seus limites. Essa  obra  

escolhida como objeto de pesquisa é bastante polêmica e considerada ofensiva aos 

preceitos da tradição católica, fator que o levou a ser tanto aclamado  quanto 

difamado. A questão que chama a nossa atenção é: como traduzir um autor tão 

transgressor, que podemos ler em O Evangelho segundo Jesus Cristo? 

Não menos notável é o tradutor da obra em questão para o inglês. Giovanni 

Pontiero é tradutor de renome internacional tendo um troféu em seu nome destinado 

às traduções para o espanhol de obras literárias escritas originalmente em língua 

portuguesa. Essa premiação é organizada anualmente pela Facultat de Traducció i 

d’Interpretació da Universitat Autònoma de Barcelona e pelo Centro de Língua 

Portuguesa/Instituto Camões (IC) também em Barcelona. Pontiero tinha uma estrita 

amizade com Saramago sendo o tradutor de várias de suas obras, além de ter sido 

também o tradutor de Clarice Lispector. 

Acreditamos que, com um gesto desconstrutivo que consiste em apropriarmo- 

nos das concepções derridianas sobre língua, tradução e escritura aliado à leitura 

sobre a escrita tradutória de Pontiero, este trabalho pode  contribuir  para  

compreender a relação entre traduzível e intraduzível na obra literária  escolhida. 

Como por exemplo, ao estudar a observação que Derrida (2006)  faz  sobre  a 

tradução do nome, questões ligadas à tradução do nome próprio  podem  conter  

várias pistas sobre o que está sendo nomeado e pode, também, revelar um limite 

intransponível: a multiplicidade de vozes e línguas faz  acumular  no  nome  próprio 

algo que pode impedir sua tradução. Mesmo que não seja  traduzido,  por  

inadequação ou impossibilidade de tradução de uma língua a outra, o campo  de 

forças que envolve o nome próprio pode implicar o ato tradutório através da decisão  

do tradutor. Derrida (2006) apresenta algumas destas implicações  para se  pensar, 

por exemplo, na exploração do nome próprio quando afirma que 
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O nome “pierre” (pedra) pertence à língua francesa e sua tradução 
numa língua estrangeira deve em princípio, transportar seu sentido. 
Não é o caso de “Pierre” que, mesmo pertencendo à língua francesa, 
não está assegurado, pelo menos, não da mesma forma. Peter, neste 
sentido, não é uma tradução de Pierre, assim como Londres não é 
uma tradução de London etc. (DERRIDA, 2006, p. 28) 

 

 
Apesar de se tratar da discussão sobre nome próprio, a citação indicia, 

principalmente, que o transporte de sentido não é uma garantia nas opções  

tradutórias nem mesmo nesses casos. Dessa forma, a opção de tradução do nome, 

ainda que aconteça dentro de modelos considerados ideais, o acesso ao sentido 

também não será seguro, pois o que interfere no processo desse entendimento é o 

arbitrário da nomeação. 

Para melhor entendimento dessas situações, outra  implicação  sobre  a 

questão da intraduzibilidade do nome é discutida no texto Des Tours de Babel 

(DERRIDA, 2006). Nesse texto, quando é feita uma referência sobre o que está no 

Dicionário filosófico de Voltaire sobre a palavra Babel, um nome, o autor induz a se 

pensar um pouco mais sobre tal polêmica: 

 

Não sei por que se diz no Gênesis que Babel significa confusão, 
porque Ba quer dizer pai, nas línguas orientais, e Bel quer dizer Deus; 
Babel, portanto, será a cidade de Deus, a cidade santa. Os antigos 
davam este nome a todas as suas capitais. Mas é incontestável que 
Babel quer dizer confusão seja porque os arquitetos ficavam confusos 
após terem erguido sua obra até oitenta e um mil pés judaicos, seja 
porque se deu a confusão das línguas: é evidente que desde então os 
alemães já não conseguem perceber os chineses, pois é óbvio, 
conforme opina o sábio Bochart, que o chinês é originariamente a 
mesma língua que o alto alemão (DERRIDA, 2006, p.21). 

 
 

Seguindo esse texto de Derrida, quando pensamos em um nome que é ao 

mesmo tempo mito (Babel), não poderemos prever a dimensão  que  sua  

compreensão poderá alcançar. Seguindo Derrida, sugerimos algumas perguntas: 

Como traduzir um nome que são tantos e em tantas línguas ao mesmo tempo? Em 

que língua foi construído? Que marcas deixa revelar ou oblitera?  O nome  que traz  

em si as narrativas de tantos outros nomes passa a ser o nome de  quem?  A  

confusão que foi instaurada no mito fundamental no momento em que Deus  

interrompe a construção da torre e destina os homens à multiplicidade de línguas e à 

tradução, o nome próprio Deus estará também condenado, o nome Deus estará em 
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tradução, o universal é impossível (DERRIDA, 2006). 

Essa questão sobre o nome, como também, sobre a (im)possibilidade de sua 

tradução, pode ser observada na obra estudada. A sequência preservada do título O 

Evangelho segundo Jesus Cristo e da sua tradução The Gospel according to Jesus 

Christ insinuam que a narrativa sobre o nome Jesus é revelada por Jesus. Embora 

óbvio, o jogo que tal semelhança produz pode provocar a constatação de que quem 

está mais bem caracterizado para falar sobre as narrativas onde um nome esteve 

presente será ele mesmo. Porém, quando o tradutor traduz Jesus por Jesus, o que 

efetivamente é traduzido de uma língua a outra? Então, como traduzir o nome  

próprio? Essa característica leva a considerar que, tocando na questão da língua, a 

pretensa igualdade em tradução não atesta mais  do que uma  promessa para tocar  

no que o original idealizado possa ter de conteúdo e que possa estar também na 

tradução (DERRIDA, 2006). 

Além da questão do nome próprio, outras concepções que  implicam  a  

tradução e a língua necessitam de análises mais aprofundadas na obra de Derrida 

para seu melhor entendimento. Se há traduzibilidade ao mesmo tempo em que há 

intraduzibilidade, é preciso pensar a escrita tradutória por teorias da língua que 

possam dar sustentabilidade à nobreza do ato de traduzir. Portanto, investigar e 

delimitar tais teorias são tarefas cada vez mais necessárias. Otávio Paz (2009), por 

exemplo, levanta seu questionamento fazendo referência sobre originalidade através 

das inúmeras possibilidades que circundam o tradutor. Neste comentário, sobre o 

tradutor de poesias, muito próximo a um tom conclusivo, esse escritor (PAZ, 2009, p. 

14) afirma que “[...] todos os textos são originais porque cada tradução é distinta.  

Cada tradução é, até certo ponto, uma invenção e assim constitui um texto único.” 

Essa opinião colabora com o modelo de igualdade impossível que reflexões sobre 

concepções tradicionais sobre o ato tradutório não denunciam. 

A necessidade de ser traduzido, mediante as ordens que são dadas  e 

recebidas de ambas as línguas, mostra e transborda o limite, dá e impossibilita o 

acesso ao ideal que parece estar por traz de uma tradutibilidade pura: a origem em 

nome da verdade.  Assim, quando é tocada a questão sobre os limites que envolvem  

a tradução e sua condição de intraduzibilidade, Derrida (2006) afirma que 

 

Se o crescimento da linguagem também deve reconstituir sem 
representar, se o símbolo está lá, a tradução pode ter a pretensão da 
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verdade? A verdade ainda será o nome daquele que fez a lei da 
tradução? 

Tocamos, aqui, – num ponto, sem dúvida, infinitamente 
pequeno – no limite da tradução. A intraduzibilidade pura e o traduzível 
puro passam um pelo outro – e é a verdade, “ela própria 
materialmente” (DERRIDA, 2006, p. 46). 

 
 

Nota-se que o limite derridiano no qual a traduzibilidade passa pela 

intraduzibilidade, faz inferir, em princípio, que a tradução que transporta e assegura  

um significado a um significante não  torna  efetiva uma tradução (im)possível,  isto é, 

a tradução que é duplamente necessária e impossível: eis o  double  bind  que 

acomete o ato tradutório. Como podemos perceber na citação de Ferreira (2003), 

 

O tradutor sofre o double bind: traduza-me/não me traduza. Intervém 
irremediavelmente, e compromete-se com a suplementação, com a 
borda, margem, com um resto do qual não pode se desvencilhar, e é 
pressionado a transformar as línguas envolvidas na tradução 
(FERREIRA, 2003, p. 8). 

 
 

Na intervenção do tradutor e apesar de estar diante de um double bind, 

necessariamente, uma escolha precisa ser feita e, este gesto, uma economia das 

línguas. Manter uma identidade fiel e, ao mesmo tempo, a disjunção das palavras no 

momento da tradução evidenciam uma das maiores inquietações das  traduções. 

Como mencionado anteriormente na citação em que Peter não é  a  tradução  de 

Pierre  (cf. p.14), não há um transporte de identidades que sobreponha um no outro   

e, a aproximação de ambos, transborda no outro aquilo que lhe foi dado e negado 

transformando-os. A economia da opção tradutória quando  do  toque  neste  

entrelugar das línguas não impedirá o jogo constante das  remessas  de significados 

na différance, tema derridiano (2008) comentado em seu projeto  gramatológico  e 

parte integrante de estudos para esta pesquisa. 

Nos limites das discussões sobre (in)traduzibilidade, consideramos que o  

rastro, outro tema em Gramatologia, em toda palavra levará à  observação 

contraditória de que nela há outra homônima, sinônima ou cognata, porém, não 

equivalente. Para que possa ser refletido acerca das concepções sobre 

(in)traduzibilidade e sobre seus limites para avaliar a escrita tradutória, é preciso 

pensar sobre o trabalho de traduzir e sobre o peso de cada decisão ao traduzir. A 

percepção do que será encenado a partir de um argumento literário, acreditamos 
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que refletirá  o cálculo e a  lógica para  o que foi traduzido e que pode, ou  não, conter 

o mesmo argumento pelo que a percepção pode esconder, exceder, ou até, desviar. 

Em meio a complexidades como esta, esperamos que este estudo possa ser mais  

uma contribuição para o aprofundamento das concepções  de Jacques  Derrida  no 

que se refere a língua, linguagem e tradução, mesmo admitindo a possibilidade de 

que alguma revelação fortuita entre no inevitável jogo das sucessividades, ou seja, é 

passível de desconstrução. 

Assim, no primeiro capítulo deste estudo realizamos uma revisão bibliográfica 

em textos de Jacques Derrida no que dizem respeito, em nosso entendimento, a um 

possível caminho das concepções que o levaram a inserir a concepção de tradução 

como transformação no contexto da desconstrução. No segundo capítulo, propomos 

um aprofundamento à reflexão sobre a escrita tradutória em face sua condição de 

(in)traduzibilidade e quais são as  implicações  dessa condição para a compreensão  

da escrita tradutória. No terceiro  capítulo desse trabalho, pela releitura da tradução   

de Giovanni Pontiero apresentamos um exercício de aplicação das concepções 

derridianas considerando que há limites da (in)traduzibilidade. A percepção desses 

limites irá revelar consequências para a obra traduzida quando comparada  ao  

original, consequências que discutiremos mais profundamente  em  nossas 

conclusões, além de apresentarmos sugestões durante as considerações finais. 
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1. ESTUDOS DA TRADUÇÃO E A DESCONSTRUÇÃO 
 
 

 
Neste capítulo, buscamos fazer uma breve revisão mostrando como  os 

estudos da tradução passam a ter outras perspectivas a partir da desconstrução. Ao 

propor um estudo em desconstrução, a re-consideração de um modelo tradicional de 

língua e linguagem e sua relação com a escrita  tradutória  se fazem necessários,  

uma vez “que a condição de possibilidade da tradução é a própria  língua” 

(FERREIRA, 2009, p. 231), valendo dizer que a possibilidade da desconstrução é a 

tradução. 

Em seus escritos, ao discorrer sobre tradução do ponto de vista da 

desconstrução, Jacques Derrida (2005a) nos lança a perspectiva de que a lógica da 

escritura passa pela lógica da tradução. Uma das razões seria pelo fato de que a 

concepção de  tradução e a característica de sua  escritura irão implicar os  estudos  

da língua em desconstrução pela necessidade de constantes reinvenções. A 

concepção tradicional de língua que tenha por base teórica o significado único revela 

sua complexidade para estudos da  tradução e, assim sendo, para  haver reinvenção  

é preciso levantar questões que liguem a desconstrução à tradução, pois, “a questão 

da desconstrução é de um lado a outro a questão da tradução” (DERRIDA, 2005a, p. 

21). 

Antes de discorrer sobre as questões ligadas às línguas, queremos observar 

que existem outras questões infindáveis e complexas para  quem  traduz  e  que 

podem ser aqui exemplificadas, por exemplo, quando é preciso interpretar em uma 

língua qualquer o que significa o próprio termo desconstrução. Inicialmente, na 

restituição de significados por seus constituintes,  “des-construção”,  não  é  

encontrada ajuda para compreender seu indomado caráter e, como lembra Carvalho 

(1992), 

 
A procura da etimologia nesse caso se comporta como propedêutica 
da disseminação: nem mesmo no constituinte dos níveis mórficos o 
procedimento analítico encontra o caráter totalizante (a parte pelo 
todo) de uma explicação definitiva e fechada, Nem o dicionário é uma 
estrutura fechada, nem o vocábulo, o guardião da origem no 
dilaceramento de suas partes (CARVALHO, 1992, p. 100). 
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Análises de nível morfológico, como descrito na citação, não  encontram 

solução satisfatória para esse termo em lugar algum, pois o prefixo “des”, por  

exemplo, nos levaria a associar a desconstrução a vários termos que estão 

intimamente ligados a elementos que supõem privação, tais como, deslocamento, 

desvio, destruição, descontinuação etc. e, assim, estaríamos colaborando para 

propagar “aquilo que a desconstrução não é” (DERRIDA, 2005a), além disso,  o  

teórico aponta para a impossibilidade ao caráter totalizante ligado à desconstrução. 

Sendo assim, os esclarecimentos centrados em um nível mórfico da palavra 

não conseguem resumir um conjunto de procedimentos que receberam o nome 

desconstrução e que o paradoxo descritivo na formação vocabular também não nos 

anuncia. Esse caráter indefinível nos permite pensar que o sentido disso 

-desconstrução- barra a possibilidade de uma interpretação tecnicista, pois essa não 

define o que a desconstrução seja. 

A formulação de perguntas ao redor desse termo nos faz pensar que uma 

possível definição satisfatória não esteja relacionada com a palavra em si. Segundo 

Carvalho (1992), 

 

A palavra em si não tem um definido, um traço próprio, é destraçada, 
“distraite”, o seu valor ganhando peso relativo em função de sua 
inscrição numa cadeia de substituições possíveis, ou contexto. [...] O 
caminho aberto para o nada nomenclatural é o processo de 
apagamento da intencionalidade classificatória, taxionômica: 
movimento da percepção e da produção de traços constituintes 
passíveis de serem apropriados pelo leitor (CARVALHO, 1992, p. 
105). 

 
 

Dessa forma, a instabilidade instaurada pela ausência de um significado único 

nos faz pensar tanto na abertura que pode haver para a significação, quanto nos faz 

considerar criticamente os métodos que oferecem resistência em suas aplicações. 

Embora a instabilidade dificulte uma identificação e um fechamento adequados, as 

impossibilidades de esgotamento do sentido podem proporcionar maior  amplitude 

para os limites da significação por um ponto de vista diferente do tradicional. Nesse 

sentido, Santiago (1973) comenta que 

 

Se por um lado a força de descentramento visa dar estatuto de 
independência total à cadeia dos significantes, excluindo qualquer 
forma sob que possa aparecer qualquer “significado transcendental”, 
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por outro lado, dá-se concomitantemente ênfase a abertura 
interpretativa, colocando-se como de primordial importância, enquanto 
gerador de significação, o jogo relacional dos elementos, ou seja, 
“substituições infinitas no fechamento de um conjunto finito” [grifo do 
autor] (SANTIAGO, 1973, p. 82). 

 
 

O que podemos, então, dizer que para pensar o gesto da desconstrução é 

importante perceber que um elemento lançado à significação não permite uma 

prescrição definível a partir dele mesmo e a lógica para sua compreensão, se há de 

fato uma, não responde à lógica clássica. Essa inadequação descritiva faz com que 

algum sentido que possa ser transmitido estará sujeito a uma necessidade de sua 

constante tradução. Por essa razão podemos dizer que a desconstrução é um 

acontecimento da linguagem (OTTONI, 2000). 

Apesar da grande dificuldade em definir, os estudos da tradução com as 

implicações da desconstrução não desrespeitam ou apontam falhas aqui ou ali, 

apenas considera-se em desconstrução que as resistências percebidas em certos 

textos obedecem a uma lógica que responda por elas, porém podem admitir outras 

dimensões para além do que nos mostra a tradição linguístico-estrutural. Um 

acontecimento de linguagem encenado pelas tentativas de compreensão de uma 

palavra, do ponto de vista da desconstrução,  irá  requerer  um esforço  interminável 

por parte de um “[...] destinatário que nunca está dado antes  da  leitura.”  5  

(DERRIDA, 1999, p. 66). 

Dessa forma, estudiosos que assumem os ideais da desconstrução por 

necessidades de mudança, reinvenção ou redimensionamento dos fenômenos de 

linguagem, também não poderão dar tratamento homogêneo ao definir o que a 

desconstrução significa. Mesmo porque, a desconstrução não é, ela mesma, 

homogênea (FERREIRA, 2006). A resistência à sua compreensão e todas as 

possibilidades levantadas para seu entendimento deveriam  considerar,  antes  de 

tudo, o termo no plural, desconstruções (DERRIDA, 2005a), pois não se pode 

considerar haver unicamente “a” desconstrução. 

Admitir a desconstrução em estudos da tradução e pensar em um possível 

transbordamento da significação é um gesto de se questionar ”a verdade” de um 

significado em si mesmo e, paralelamente, a tradução dessa perspectiva irá refutar a 

possibilidade de um “significado transcendental” (DERRIDA, 2008). Esse gesto nos 

 
5 Tradução nossa: [...] destinatario nunca no está dado antes de la lectura. 
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permite discutir um conceito de tradução que levará em conta a complexidade do 

processo de significação, tanto quanto avaliar quais seriam as consequências desse 

gesto para a escrita  tradutória.  No caso da escritura  tradutória, o  transbordamento 

da significação paradoxalmente cria limites para a própria significação, pois qualquer 

nomeação será passível de desconstrução desde sua provável origem. 

Pela releitura do mito fundamental da origem das línguas podemos perceber 

que a dificuldade e a limitação de refletir sobre uma nomeação acontecem desde 

sempre. A confusão mitológica da dispersão das línguas põe necessariamente em 

cena a tradução e a sua relação sempre conflituosa com um sistema em 

desconstrução. Segundo Derrida (2006), 

 

A “torre de Babel” não representa só a multiplicidade irredutível das 
línguas, exibe também o inacabado, a impossibilidade de completar de 
totalizar, de saturar, de alcançar algo que é da ordem da edificação, 
da construção arquitetônica, do sistema e da arquitetura. O que a 
multiplicidade de idiomas acaba por limitar não é só uma tradução 
verdadeira, uma interexpressão transparente e adequada, mas 
também uma ordem estrutural, uma coerência do construto 
[constructum]. Esta lá (traduzamos) como um limite interno à 
formalização, uma incompletude da construtura. Seria fácil e, até certo 
ponto, justificado ver nela a tradução de um sistema em 
desconstrução (DERRIDA, 2006, p. 20). 

 
 

A possibilidade da tradução em um sistema sem coerência  de  construto  

desde seu provável princípio se dará em meio à multiplicidade linguística. Cada 

elemento precisará de tradução e terá suas possibilidades  de  compreensão 

ampliadas tanto quanto limitadas. A complexidade fica ampliada, pois esse sistema 

não permite que se perceba uma origem que lhe seja próprio, o que instaura uma 

relação sempre difícil entre a tradução e aquilo que teve por origem. Toda essa 

amplitude irá implicar a escrita tradutória, bem como seus constituintes como o 

tradutor, o autor, o texto traduzido e o texto original. Segundo Lima e Siscar (2000), 

 

Analisando a relação entre a tradução e o texto original, fica explícito 
que a desconstrução não prega a propriedade, não se pode afirmar 
que um texto pertence a um autor que garantiria o seu sentido. Essa 
negação permite-nos questionar velhas concepções relacionadas à 
tradução, a começar pela própria origem do sentido (LIMA; SISCAR, 
2000, p. 107). 
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Assim, o percurso de fazer significar revela que as palavras lançadas à 

tradução, desde a ideia do mito fundamental das  línguas, acentuam as dificuldades  

de fechamento e de definições em meio a um sistema múltiplo.  Tanto  mais  difícil 

será para a escrita tradutória, pois para esse campo de estudos, ainda há uma 

exigência clássica constante de obediência a uma origem, que refutamos aqui. 

Manter uma originalidade e  ao mesmo tempo  traduzir revela a difícil relação  

da palavra com sua presumida definição. No texto “Carta a um amigo Japonês" 

(DERRIDA, 2005a), a necessidade de compreender antes de traduzir revela uma 

preocupação e uma dificuldade ao tentar dar algum sentido a uma  palavra  

acreditando que ela tranquilamente o tenha. Assim, segundo Derrida, o  que  o  

tradutor pode ter por resultado é que, 

 

[...] ao tentar esclarecer uma palavra em vista de ajudar a tradução, 
não faço mais que multiplicar, com isso mesmo, as dificuldades: a 
impossível “tarefa do tradutor” (Benjamin) – eis o que dizer também 
“desconstrução” (DERRIDA, 2005a, p. 26). 

 
 

As dificuldades associadas à escrita tradutória nos levam a pensar na 

antecipada pressa de recorrer às descrições previstas por uma aparência formal das 

palavras em meio a um campo linguístico que, dado  a  sua  multiplicidade, 

apresentará diferenças. Nesse aspecto, pensando em um vocábulo destacado dos 

outros, centramos nossa atenção ao trecho dessa carta onde lemos: 

 

Para ser mais esquemático, diria que a dificuldade de definir e, 
portanto, também de traduzir a palavra “desconstrução” se deve ao 
fato de que todos os predicados, todos os conceitos definidores, todas 
as significações lexicais, e mesmo as articulações esquemáticas que 
parecem um momento se prestar a essa definição e a essa tradução 
são também desconstruídas ou desconstruíveis diretamente ou não 
etc. E isto vale para a palavra, a própria unidade da palavra 
“desconstrução”, como de toda palavra (DERRIDA, 2005a, p. 26). 

 

Assim, o caminho aberto para as discussões em torno de um termo na língua 

em específico, como a tentativa de definir o que seja desconstrução, irá se ligar 

substancialmente a todos os outros termos de uma cadeia e, em tradução, ligará as 

dificuldades de  definições de uma língua à outra. Os procedimentos  descritivos para  

a escrita tradutória, portanto, estarão implicados por sua natureza passível de 

desconstrução. Essa afirmação ou essa escolha não acontecem sem antes delimitar 
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a condição de traduzibilidade tanto quanto de intraduzibilidade, a que somos 

submetidos quando nos dispomos a discorrer sobre o significado das palavras por 

esse caminho. Ir ao encontro de pontos de tensão que ofereçam resistência à sua 

compreensão, em desconstrução teremos que não existe um sentido fixo na palavra 

como também não há em “desconstrução”. 

Se em tradução há um ideal de fidelidade que inspira a tentativa de ligação do 

texto traduzido ao texto original por um sentido dado e fixo, por nossa perspectiva, 

haverá uma ruptura com esse ideal, pois a desconstrução nos permite repensar a 

partir do questionamento de haver um significado transcendental,  propondo  uma  

nova relação entre o original e a tradução. Segundo Lima e Siscar (2000), 

 

O texto traduzido marca, ao mesmo tempo, a presença e a ausência 
do original, a possibilidade e a impossibilidade de o texto sobreviver 
em uma outra língua, numa estrutura de hímen, marca da presença e 
da ausência da virgindade, da consumação. O desejo da virgindade é 
o desejo de algo no original que a tradução não poderia tocar (LIMA; 
SISCAR, 2000, p. 110). 

 
 

Essa reflexão permite discutir sobre a dívida genealógica do original com a 

escrita tradutória e suas implicações para a tradução. Essa dívida se inicia por 

exigências clássicas pensadas para a forma contida no  original.  Na  tradução  de 

Silva (2006) do texto de Jacques Derrida “Des Tours de Babel”, percebemos que, 

sobre essa exigência, o filósofo comenta que 

 

A exigência parece, então, passar, antes de ser formulada, pela forma. 
[...] e a lei dessa forma reside no original. Essa lei se coloca primeiro, 
repetimo-lo, como uma exigência, num sentido mais claro, uma 
exigência que delega, manda, prescreve, assina (DERRIDA, 2006, p. 
37). 

 
 

Essa exigência ditada pela forma enquanto “lei” pode estar associada ao 

pensamento em tradução no qual o sentido estaria no original, não pelo o que o 

original permita comunicar, mas pela imposição de uma ordem ao estabelecer 

exigências que, antes de tudo, deveria passar pela forma do  original  uma vez que 

nele se encontraria a “lei”. Se considerássemos essa perspectiva, a relação entre 

original e traduzido passaria a representar uma oposição pura e  simples.  Tal 

exigência retoma o ideal de haver um principio norteador para as decisões que 
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serão tomadas ao traduzir, esse ideal não oferece garantias para a escrita tradutória. 

O que é idealizado para a significação nos parece ter sustentabilidade em estudos 

científicos dos fenômenos da língua. Isso porque,  tal  sistematização científica teve 

por modelo a unidade fonética da língua, a phonè (DERRIDA, 2008), fator que pode 

encobrir um ideal para obedecer às exigências dessa lei clássica “formulada” e 

contida no original, o que nos faz levantar questões sobre a 

sistematização da língua e críticas ao significado transcendental. 

Para Derrida (2008) esse questionamento é possível a partir  do 

questionamento da concepção do signo saussuriano (SAUSSURE, 2000). A 

consideração de um modelo com distinção fixa e o fonocentrismo apresentam 

consequências para a significação e para a  escrita  tradutória  em  desconstrução. 

Isso porque, na contribuição desse modelo está essencialmente proposto que o 

entendimento de uma unidade linguística é produzido a partir da ligação de uma 

imagem acústica a uma impressão psíquica. Porém, Derrida (2008) nos propõe  

pensar em um sintoma de crise para esse modelo, pois 

 

Não há significado que escape, mais cedo ou mais tarde, ao jogo das 
remessas dos significantes, que constitui a linguagem. O advento da 
escritura é o advento do jogo; o jogo entrega-se hoje a si mesmo, 
apagando o limite a partir do qual se acreditou poder regular a 
circulação dos signos, arrastando consigo todos os significados 
tranqüilizantes, reduzindo todas as praças, todos os abrigos do fora- 
do-jogo que vigiam a linguagem. Isto equivale, com todo vigor, a 
destruir o conceito de “signo” e toda a sua lógica (DERRIDA, 2008, 
p.8). 

 
 

O sentido que é atribuído ao signo pelo significado e significante  como  

proposto por Saussure, para além da oposição sistemática, liga o pensamento do 

significado à fala, porém, essa noção de signo pode deixar  uma  herança  aos  

estudos linguísticos, tanto por sua divisão em pares opositivos, quanto  porque  a 

noção de signo traz para o conceito de linguagem a possibilidade de haver um 

significado em si, possibilidade que Derrida refuta a exemplo da citação acima. Sob 

esse ponto de vista, esse modelo teórico para a língua, regulamenta a compreensão 

através de um significado imediatamente ligado a fonia via voz/fala. Derrida (2008, 

p.36), em seu projeto gramatológico comenta que “a ciência lingüística determina a 

linguagem – seu campo de objetividade – em última instância e na simplicidade 

irredutível de sua essência, como a unidade da phoné, glossa e logos”. 
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Esse sintoma sob o ponto de vista da desconstrução nos leva a refletir que 

aquilo  que parece ter sido fortuitamente considerado  na criação do signo, era algo   

de que, supostamente, Saussure não poderia se livrar, pois a verdade científica teria 

por raiz uma descendência fonocêntrica (e logocêntrica). Dessa forma, pode-se dizer 

que a linguística saussuriana se compromete substancialmente com a possibilidade  

de haver um significado fixo ditado pelas exigências da forma. 

A partir da crítica de Derrida poderíamos inferir que, entre a  escrita  e  fala, 

essa seria a de maior prestígio considerando o privilégio da phoné do signo. A face 

mais privilegiada sugere que a voz, por poder falar da experiência dos significados, 

liga-se irredutivelmente a eles, fazendo com que sua face oposta, a escrita, sofra um 

apagamento ou rebaixamento de seu prestígio, porém, sempre derivada, 

representativa. 

O modelo de escritura proposto por Derrida põe em xeque o modelo de signo 

saussuriano, refutando seu papel meramente representativo. Para Derrida (2008), 

 

Será necessário admitir que a unidade imediata e privilegiada que 
fundamenta a significância e o ato da linguagem é a unidade 
articulada do som e do sentido na fonia. Em relação a esta unidade, a 
escritura seria sempre derivada, inesperada, particular, exterior, 
duplicando o significante: fonética. “Signo do signo” [...] (DERRIDA, 
2008, p. 36). 

 
 

Sua crítica à criação sígnica aponta para uma reavaliação do percurso teórico 

saussuriano na medida em que eles afetam os estudos da escrita tradutória.  Ao 

buscar deslocar esse conceito, ao mesmo tempo, procura mostrar a relevância da 

escritura, pois seu apagamento teórico, mesmo apagamento da  face  significante, 

pode valorizar uma influência do foneticismo gráfico. Esse apagamento passa a 

estimular a noção de preservação de conceitos próprios da fala na escrita, fato que 

pode promover um regresso a um conceito-mestre, a um significado  em si mesmo,  

um significado transcendental e, assim, a criação do signo deixa como herança essa 

tradição para estudos da significação. Isso porque esse modelo teórico, no qual um 

significado se liga a um significante que é  também fônico,  em sua essência  traduz 

um modelo para justificar, não qualquer escritura, mas  a  escritura  fonética 

(DERRIDA, 2008, p. 37), um modelo que se liga por  representação  qualquer  

escritura ao modelo pensado na phoné. 
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Porém, a representação secundária da escrita não deixaria de apresentar 

necessidades para se reconsiderar a característica que lhe foi imposta dentro  da 

lógica pensada para o signo. Pois, seguindo o pensamento derridiano, 

 
[...] é justamente quando não lida expressamente com a escritura, 
justamente quando acreditou fechar o parêntese relativo a este 
problema, que Saussure libera o campo de uma gramatologia geral. 
Que não somente não mais seria excluída da lingüística geral, como 
também dominá-la-ia e nela a compreenderia. Então percebe-se que o 
que havia sido desterrado, o errante proscrito da lingüística, nunca 
deixou de perseguir a linguagem como sua primeira e mais íntima 
possibilidade (DERRIDA, 2008, p. 53). 

 
 

A escritura e suas armadilhas, por esconderem uma “usurpação” daquilo que 

seria idealizado pelo significado transcendental, necessariamente não fizeram parte  

do processo da criação do signo, pois indiretamente exibe uma proibição do 

funcionamento tranquilo desse ideal. Esse ideal não seria sozinho suficiente para 

traduzir o modelo de escritura que não admite haver uma “relação natural” entre 

significado e significante, pois é produtora de diferenças como apresentaremos no 

decorrer deste estudo em tradução. 

Assim, em desconstrução, a utilização do modelo de signo poderia nos  

mostrar até que ponto e de que forma sua dimensão provocaria um  limite  aos  

estudos da escrita tradutória. Sobre essa operação e a partir de estudos derridianos, 

lemos que 

 
Nos limites em que ela é possível, ao menos, parece possível, a 
tradução pratica a diferença entre significante e significado. Mas se 
essa diferença não é nunca pura, tampouco o é a tradução, e seria 
necessário substituir a noção de tradução pela de transformação [...]. 
(DERRIDA, 2001b, p. 26). 

 
 

Esta reflexão reforça a inexistência de um elemento linguístico  que  

proporcione uma transparência de um sentido fixo e confortável para a tradução, 

contudo também não se descarta por absoluto a existência da influência do 

significante/significado para estudos da linguagem. Desse modo, as  situações  em  

que a prática da diferença entre significante e significado pareça favorecer a idéia de 

uma significação transparente, na verdade, podem encobrir o fato de que não  há  

como assegurar que exista uma significação transparente. Os sintomas do 
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surgimento das diferenças existentes nas línguas podem ser anunciados por uma 

escrita que transborda suas possibilidades de significar e que pode, inclusive, atingir 

outras cadeias, como as do visível, audível ou gráfico. 

Tais sintomas podem ser percebidos para além da prática  rígida  da 

significação pelo modelo do signo saussuriano. Ao questionar a distinção fixa de um 

significante para cada significado e para admitir que haja também a produção de 

diferenças, abriremos a possibilidade de se pensar em uma liberdade para o 

significante se movendo em cadeias de sucessividades que não lhe encerram o 

sentido em sua forma e nem prometem uma significação unificada e transparente. 

Assim, no momento em que se abre uma cadeia ilimitada  para  a significação, 

é preciso entender de que maneira essa afirmação não seria pressuposto para uma 

falta de regulamentação. Se a produção de diferenças é pensada a partir de  

elementos linguísticos lançados para uma significação dentro de uma cadeia que 

difere ininterruptamente, o elemento linguístico inicial passa a ser um  apoio  em  

última instância, e “desenvolve, inclusive, as exigências  de princípio mais  legítimas  

do estruturalismo” (DERRIDA, 2001b, p. 34), pois pela ideia do arbitrário do signo 

proposto por Saussure, o significante imotivado seria o caráter diferencial da língua 

não levado até as últimas consequências pela linguística estrutural. 

O que nos sugere pensar que a différance, inovação teórica derridiana, nos 

auxilia a entender que um elemento linguístico só apresentará seu sentido quando 

remeter a outro elemento linguístico sucessivamente. Essa sucessividade na qual o 

significante sempre estará se re-significando adiará um significado encerrado em si 

mesmo. A significação a partir de uma unidade gráfica, por exemplo, movida nessa 

cadeia de sucessividades e de possibilidades de ir além do gráfico, nos encaminha a 

outra concepção do filósofo: rastro, uma possibilidade de se pensar em um 

encadeamento que faz com que cada elemento se constitua significativamente por 

uma síntese de todas as remessas (DERRIDA, 2008). 

No que se refere à différance e rastro, podemos acrescentar que eles não 

funcionam como conceitos aos quais se possam dar uma essência. Essas inovações 

nos conduzem à necessidade de haver uma melhor compreensão das concepções 

binárias para provocar seus limites e promover avanços, dessa forma e ao mesmo 

tempo, atuar com elas para reconhecer seus desígnios mais resistentes e tentar 

revelar o que ficou obliterado aos  estudos da escritura por sua ligação excessiva    

com estudos voltados para a fala. 
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Com a crítica ao ideal entre original/traduzido no qual o puro ou o verdadeiro 

estariam na origem, a concepção de escrita tradutória de boa ou má qualidade se  

torna cada vez mais complexa. As inovações derridianas nos  ajudam a refletir sobre 

as razões pelas quais não poderemos nos sensibilizar apenas  pelo  que  está  

evidente na aparência primeira de um elemento gráfico qualquer. Entendemos que,  

por mais que pareça haver somente transgressão, os  elementos  diferidos  se 

implicam uns aos outros e, de certa forma, também com a aparência  primeira,  

original. Esse momento, que é suscetível ao rastro e a produção da différance,  

também não será puro. A implicação  de  elementos  na  cadeia de sucessividades, 

que pode também possibilitar a soma de um no outro como em uma aliança, 

impossibilitará que haja homogeneidade e dificultará a compreensão da aparência 

primeira, original. Em Gramatologia (2008) se lê que 

 

Esta impossibilidade de reanimar absolutamente a evidência de uma 
presença originária, remete-nos, pois, a um passado absoluto. É isto 
que nos autorizou a denominar rastro o que não se deixa resumir na 
simplicidade de um presente. [...] O que se antecipa na protensão não 
desune o presente de sua identidade a si mesmo do que faz o que se 
retém no rastro. Certamente. Mas, privilegiar a antecipação, corria-se 
o risco, então, de apagar a irredutibilidade do desde-sempre-lá [...] 
(DERRIDA, 2008, p. 81). 

 

 
A citação derridiana reforça que, admitir a possibilidade do rastro e  da  

diference não nega a possibilidade de haver uma aliança do que teve por ponto de 

partida com o que esteve “desde-sempre-lá”. O momento no qual a significação se 

anuncia e nos alerta contra o privilégio que uma presença  inscrita  possa  ter  

exercido, ao mesmo tempo, não nos deixa esquecer que essa unidade pode sofrer a 

experiência dela mesma na forma de uma presença modificada, o que evita se  

pensar, por uma economia do que a língua oferece, que o ato da escolha tradutória 

negaria a existência do que teve por original. Mesmo porque, aliado  à  citação  

anterior, compreendemos que “absoluto” seria existir e subsistir em si. Se a 

impossibilidade de uma presença absoluta é contestada, então entendemos que não 

se fala em extração de uma para o surgimento de outra unidade,  apenas 

consideramos que uma unidade não poderá subsistir por si própria. Isso denota a 

impossibilidade de sentido pleno e, por contrapartida, implica a relação entre 

original/tradução ao discorrer sobre uma concepção em tradução. 
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1.1. Original, tradução, transformação 
 
 

 
Diante dos limites de uma noção tradicional em tradução e para  poder  

discorrer sobre concepções inovadoras a esse respeito, acreditamos ser importante 

aprofundar a relação entre original  e tradução  questionando sempre  a  perspectiva 

da  linguística clássica. Na  leitura de Derrida (2006) do ensaio  de Walter Benjamin -  

A tarefa do tradutor, por exemplo, como evidenciar o que poderíamos nomear por 

“uma tradução ideal” se essa medida é tradicionalmente regulada pela oposição 

original e traduzido? Segundo Derrida, 

 

Como podemos ver, essas proposições apelam para as oposições: 
expressão/exprimida, significante/significado, forma/fundo. Benjamin 
diz alhures: a tradução é uma forma; é essa clivagem 
simbolizante/simbolizada que organiza todo seu ensaio. Ora, em que 
este sistema de oposições é indispensável ao direito? Acontece que, 
só ele permite, a partir da distinção entre original e tradução, 
reconhecer alguma originalidade em relação à tradução. Essa 
originalidade é determinada e é um dos inúmeros filosofemas 
clássicos que fundamenta esse direito como originalidade da 
expressão (DERRIDA, 2006, p.52). 

 
 

O tratamento dado às oposições, embora esteja abrindo um campo indefinido 

para pesquisas mais profundas, ainda aponta que o  esforço  em descrever o  jogo  

dos elementos gráficos através da ligação de sua forma a uma substância de 

expressão ainda é muito dependente da mesma oposição que faz agir a oposição 

significante/significado. As dependências dessas oposições clássicas irão 

comprometer, também, a oposição original/tradução por suas ligações 

fenomenológicas. O limite que comprometeria o entendimento de uma teorização 

sobre a tradução estaria, possivelmente, ligado ao jogo de valores pela perda de 

privilégio que ocorre a uma das faces das oposições como já insinuamos. Para a 

desconstrução no que diz respeito à escritura em geral, a relação entre forma e 

conteúdo é questionada e, ao mesmo tempo, suplementar. Continuando a releitura 

derridiana, 

 

Em geral, coloca-se a composição do lado da forma, mas, aqui, a 
forma de expressão, na qual podemos reconhecer a originalidade do 
tradutor e, com isto, o direito do autor-tradutor, é somente a forma de 
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expressão lingüística, a escolha das palavras na língua etc., mais 
nada, nenhum outro aspecto da forma (DERRIDA, 2006, p.52-53). 

 
 

Pelo ponto de vista de forma e conteúdo, o que podemos dizer é que tal 

conceito permitiria a distinção entre diferença formal e fônica, mas esse conceito 

também foi pensado na mesma “língua falada”, o que o liga, de certa forma, ao  

modelo de signo de Saussure. 

O que propomos para uma originalidade que traduza a escrita tradutória seria 

considerar que a aderência a um dito caráter universal do conteúdo não  estaria 

contido em algo objetivo e concreto, mas afirmamos sim, que forma e conteúdo se 

implicam um ao outro pela língua. A natureza enigmática  dessa  implicação não seria 

a mesma da ligação teorizada para as dicotomias na qual uma face implica a 

suplementaridade da outra, pois dessa forma, seria dizer que forma e conteúdo, fala    

e escrita, seriam suplementos um do outro. Tal afirmação iria desconsiderar a 

produção de diferenças progressivas na escrita tradutória, escritura que “não é 

pensada sem o rastro” (DERRIDA, 2008, p.69). 

A ideia de haver unidades bipartidas requer outro tipo de cuidado em estudos 

sobre a tradução para que essa não seja tomada como tradução de  um significante  

de língua “A” para o significante correspondente de língua “B”. A ideia de 

correspondência entre significantes na operação tradutória pode  excluir  o  fato  de 

que existem diferenças durante as operações tradutórias. Se há um  ideal  em  

detectar correspondências entre as línguas, esse ideal poderá atuar como motivador 

para considerar como desvios toda a derivação que ocorre entre o que foi tido por 

original e sua tradução. Certamente haverá derivação, pois não há igualdade em 

tradução, mas qual seria a medida ideal para derivar e ter qualidade? Tomar as 

diferenças e com elas  poder medir um afastamento sofrido pode, sutilmente,  retomar 

a ideia dos pares opostos de uma mesma unidade linguística, uma suposição que 

sustenta haver a dicotomia original/tradução. 

Para um campo linguístico que discorra sobre as condições de 

(in)traduzibilidade da escrita tradutória, evidenciar a adoção do pensamento sobre a 

experiência do mesmo na forma de uma presença modificada trará consequências 

acerca do que seja um ideal em tradução. Para tanto, pelo percurso bibliográfico até 

este ponto, propomos pensar a escrita tradutória a  partir  de  uma  visão 

desconstrutiva da linguagem. Acreditamos assim, atender a uma necessidade de 
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ampliação possibilidades de abordagens tanto quanto de concepções  para o campo 

da tradução. Com esta estratégia entende-se ser possível romper com a noção de 

tradução como cópia do original além de cogitar a possibilidade de haver um modelo 

desconstrutivo da tradução. 

Tal necessidade se refere à compreensão da produção de diferenças que 

surgem ao traduzirmos e que podem colaborar, acreditamos, com uma noção de 

tradução diferente da noção proposta pela tradição.  Assim,  será  indispensável 

discutir sobre as proposições conceituais que possam  avaliar  as  traduções 

relevantes justamente por sua característica de produzir diferenças. Ao admitir que a 

escrita tradutória lida com essa complexidade, ao mesmo tempo, iremos reforçar o 

pensamento de que um texto em tradução produz, na verdade, um texto diferente e 

paradoxalmente único, como já nos alertou Paz  (cf. PAZ, p. 11), “cada  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 [...]” (PAZ, 2009, p. 13). 

Nesse mesmo sentido, Derrida (2006) propõe que para teorizar sobre a 

tradução é preciso primeiramente considerar que, se há uma  relação  de 

dependência entre original e traduzido, essa seria entre  os  textos,  sendo  assim, 

essa dependência não endivida primeiro o tradutor, pois a partir do momento em que 

uma obra ganha vida por sua tradução, a ausência  daquele  que  traduziu  não 

mudará alguma exigência que tal relação de dependência entre os textos pudesse 

produzir. Por contrapartida, é preciso tomar certas precauções  antes  de  teorizar 

como cita o filósofo (DERRIDA, 2006): 

 

1. A tarefa do tradutor não se anuncia a partir de uma recepção. A 
teoria da tradução não depende, no essencial, de nenhuma teoria da 
recepção, mesmo se esta puder inversamente contribuir para torná-la 
possível e levá-la em conta. 
2. A tradução não tem nenhuma finalidade de comunicar. Não mais 
que o original [...]. Esta questão não se refere diretamente à estrutura 
comunicante da linguagem, mas à hipótese de um conteúdo 
comunicável que se distinguiria rigorosamente do ato lingüístico da 
comunicação. [...]. 
3. Se há entre o texto traduzido e o texto traduzente uma relação entre 
“original” e “versão”, não deveria ser representativa ou reprodutiva. A 
tradução não é nem imagem nem cópia (DERRIDA, 2006, p. 36). 
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Ao levar em conta tais precauções, percebe-se o distanciamento  da  

concepção na qual a significação de um elemento seja dependente de um conteúdo 

comunicável. Assim, depois que a tradução acontece não há como evidenciar um 

vínculo de dependência do traduzido com seu tradutor, da mesma forma não haverá 

evidencias de dependência entre o original e seu autor. Assim, Derrida (2006), 

continuando a sugerir precauções, acrescenta que 

 

4. Se a dívida do tradutor não o compromete em relação ao autor 
(morto, mesmo se estiver vivo, porque, uma vez que o texto esteja 
pronto, ele terá uma estrutura de sobrevida), nem em relação a um 
modelo que ele deveria reproduzir ou representar, como o que ou com 
quem ele se compromete? Como dar um nome a este o que ou a este 
quem? Qual é o nome próprio se não é o do autor, morto ou mortal, do 
texto? Quem é o tradutor que se compromete dessa forma, que se 
compromete com o outro antes de estar comprometido consigo 
mesmo? (DERRIDA, 2006, p. 39). 

 
 

As perguntas tornam a busca de uma teorização para a tradução ainda mais 

grave. O texto original traz marcado em sua sobrevivência a necessidade de ser lido, 

decodificado, traduzido e é isso que o fará continuar a significar algo. Assim sendo, 

seguindo a proposta de Derrida, é preciso sugerir o original  como  sendo  o  

verdadeiro devedor, pois 

 

Se a estrutura do original é marcada pela exigência de ser traduzida, é 
que, ao fazer a lei, o original começa a se endividar também com 
relação ao tradutor. O original é o primeiro devedor, o primeiro que 
exige; ele começa por sentir falta e exigir uma tradução (DERRIDA, 
2006, p. 40). 

 
 

Nesse caso, a condição de existência de um texto é justamente precisar da 

tradução, assim, a relação da tradução com o dito original e o traduzido ficará por 

ordem de uma promessa, e essa promessa estaria em aliança com uma provável 

enunciação. Segundo Derrida (DERRIDA, 2006, p. 58),  “Esse  reviver,  esse  

regenerar constante (Fort- et Auf- leben) pela tradução, é mais uma anunciação do  

que uma revelação, a própria revelação, uma aliança e uma promessa”. 

No momento em que há a compreensão do tipo de envolvimento como o de 

uma anunciação pela ordem de uma promessa, a anunciação nos faz pensar, nos 

caminhos para uma escrita que possam traduzir essa dificuldade de definição, 
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caminhos  que  propomos  pensar a partir da desconstrução do signo, uma vez que,  

só é possível conceber um assunto sobre tradução nesses termos, pois  rompe-se  

com significado transcendental; não há origem fixa nem significado dado então 

tradução não pode ser cópia já que não existe o sentido dado no original para ser 

resgatado na tradução. 

Mas, novamente, qual seria o limite para avaliar que essa  medida  ideal  

poderia ser mesmo  ideal? Do  ponto de vista da significação, a ideia da busca de   

uma medida ideal tradutível é uma dificuldade a mais para se pensar em uma 

concepção de tradução, talvez até impossível. Na passagem de Otávio Paz (2009), 

pode ser percebido como esse autor situa a ideia de busca do ideal em tradução. 

Segundo ele, 

 
Em teoria, somente os poetas deveriam traduzir poesia; na realidade, 
poucas vezes os poetas são bons tradutores. Não são porque quase 
sempre usam o poema alheio como ponto de partida para escrever 
seu poema. O bom tradutor se move em uma direção contrária: seu 
ponto de chegada é um poema análogo, ainda que não idêntico, ao 
poema original. Não se afasta do poema senão para segui-lo mais 
perto. O bom tradutor de poesia é um tradutor que, além disso, é um 
poeta – como Arthur Waley; ou um poeta que, ademais, é um bom 
tradutor [...] (PAZ, 2009, p. 23). 

 

Ao mover-se em direção aos estudos das condições de possibilidades e 

impossibilidades da tradução, a relação entre texto original, tradutor e obra traduzida 

nos faz considerar que o bom tradutor, ainda que não possa produzir  um  texto 

idêntico não se afasta do texto original, sendo assim, o texto traduzido não será o 

mesmo, mas guardará relação de afinidade com o que teve como ponto de partida. 

Nesse sentido, essas discussões nos encaminham para a  concepção 

derridiana para a tradução. Em sua concepção a tradução não  se relaciona apenas  

ao que acontece entre a leitura de um texto em uma língua traduzido na língua do 

tradutor. A concepção de tradução se confunde e se ata com a concepção de texto e 

leitura, e assim, a condição de existência de um implica  a  do  outro  

substancialmente. Nessa mesma direção, Ferreira (2009) afirma que 

 
[...] a condição de possibilidade da tradução está no horizonte do in- 
traduzivel; o que possibilita a tradução é aquilo mesmo que resiste a 
ela, resiste a se dar a ler e traduzir, lendo e traduzindo. A tradução, 
assim, passa a ser um acontecimento da linguagem (FERREIRA, 
2009, p. 238). 
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A relação entre ler e traduzir implica uma noção de tradução. Esse 

acontecimento da linguagem não será possível sem admitir que as resistências 

aconteçam o tempo todo, sendo assim, a noção de tradução  irá  se comprometer 

tanto com sua condição de traduzibilidade quanto de intraduzibilidade extensiva às 

tentativas de qualquer tipo de compreensão e produção de conhecimento. Siscar 

(2000), sobre essa questão, comenta que 

 

A tradução para Derrida não designa tão somente os atos de 
transferência de uma língua para outra, nem unicamente as 
transferências internas a uma mesma língua. A lógica do transporte, 
da transferência, da transposição, é extensiva à toda produção de 
conhecimento. A estrutura de passagem de uma experiência não 
lingüística para uma língua é chamada pelo autor, em diversos 
momentos, de “tradução” (SISCAR, 2000, p. 60). 

 
 

Dessa forma, uma ampla noção da tradução nos leva a  pensar sobre uma 

lógica interpretativa que pode ter sua experiência traduzida para qualquer escritura. 

Teoricamente, ao pensar na impossível tranquilidade operacional de um significado 

aparecendo das escrituras, considerando aqui tanto a essência do conceito de 

significado quanto lhe abrindo uma possibilidade de deslocamento, a condição 

possível de conceber a tradução pela proposta de liberdade dos sentidos, seria 

assumir que são as remessas desses significados a partir de seus significantes que 

possibilitam o surgimento indefinidamente de termos análogos por essa operação. 

Essas remessas demonstram que todas as manifestações  significativas 

exibem, antes de tudo, a característica da multiplicidade que  não  aponta  para  

alguma definição ou identidade que seja absolutamente  única  antes  mesmo  que 

uma escrita tradutória se efetive. O que há é uma transformação porque não há 

sentido fixo, considerando o aspecto diferencial da língua – diferente e adiável – 

différance. Seguindo o pensamento derridiano, é preciso lembrar que 

 

[...] foi, efetivamente, no horizonte de uma tradutibilidade pura, 
transparente e unívoca, que se constituiu o tema de um significado 
transcendental. [...] seria necessário substituir a noção de tradução 
pela de transformação: uma transformação regulada de uma língua 
por outra, de um texto por outro. Nunca se tratou de alguma espécie 
de “transporte” [grifo do autor], de uma língua a outra, ou no interior de 
uma única e mesma língua, de significados puros que o instrumento – 
ou o “veículo” – deixaria virgem e intocado (DERRIDA, 2001b, p. 26). 
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A dificuldade de se pensar em uma transformação seria a própria dificuldade  

de constituir significados através de signos na língua. Isso porque, um possível 

significado comunicável contido em um original sob a responsabilidade de sua 

tradução, fará denotar que as (im)possibilidades desse significado  comunicável 

partem das (in)definições contidas nas línguas, tanto do original como em qualquer 

outra na qual ocorra sua tradução. Dessa forma, a responsabilidade de traduzir e 

considerar que haverá transformações das diferenças entre as línguas nos aproxima 

ao entendimento derridiano (2006) de que há transformação,  pois  não  há sentido 

fixo, e assim 

 
A tradução não procuraria dizer isso ou aquilo, transportar este ou 
aquele conteúdo, comunicar tal encargo do sentido, mas re-marcar as 
afinidades entre as línguas, exibir sua própria possibilidade. E isto, que 
vale para o texto literário ou sagrado, define talvez a própria essência 
do literário e do sagrado em sua raiz comum. Disse re-marcar a 
afinidade entras línguas para nomear o insólito de uma “expressão” 
[...] que não é nem uma simples apresentação nem simplesmente 
outra coisa. A tradução torna presente de acordo com o modo 
antecipatório, anunciador, quase profético, uma afinidade que nunca 
está presente nesta apresentação (DERRIDA, 2006, p. 42-43). 

 
 

As diferenças que se dão a traduzir não nos permitiriam  dizer, 

antecipadamente, que haverá um retorno ao principio da fixação de significados em 

qualquer elemento linguístico. Aquilo que se queira expressar em tradução estará 

sujeito à transformação dos elementos envolvidos que, em um jogo nunca presente 

nem ausente, libera a significação em meio a um encadeamento que implica em 

transformação, anunciação e diferenças. Para Derrida (2001b), 

 

Esse encadeamento faz com que cada “elemento” – fonema ou 
grafema – constitua-se a partir do rastro, que existe nele, dos outros 
elementos da cadeia ou do sistema. Esse encadeamento, esse tecido, 
é o texto que não se produz a não ser na transformação de um outro 
texto (DERRIDA, 2001b, p. 32). 

 
 

No cruzamento dos pensamentos de rastro e de  transformação,  a remessa  

dos signos no rastro não possibilitaria seu significado antes que tal signo se  

remetesse a outro, abrindo um jogo no qual suas significações serão sempre 

transformadas pela proximidade desse outro, uma operação além das oposições 

convencionais. Mediante esse jogo que faz surgir diferenças, um jogo que irá atestar 
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“a ausência de um outro aqui-agora” (DERRIDA, 2008, p. 57), o  trabalho  infindável  

do tradutor com o corpo das línguas envolvidas na tradução, como também, a 

necessidade de traduzir primeiro na língua mediante as remessas dos significados 

pelo rastro, certamente, o levará a situações de limite. 

Dessa forma, o pensamento da tradução como transformação não nos 

permitiria questionar em que medida o traduzido foi fiel a um original, pois ser  

“original” é uma impossibilidade. A possibilidade de ser original, de existir como 

original, só será possível pelo jogo das diferenças que ele produz  e  que  sua  

tradução preservará sua originalidade diferente da proposta tradicional. Isso implica 

dizer que não existe original com uma noção unívoca de sentido. Essa  implicação  

fará refletir mais  laboriosamente possível uma unidade  de linguagem sem esquecer  

o quanto sua operação de tradução pode relevar seus limites antes de uma escolha 

que definirá sua tradução. 

A eficácia dessa decisão se revela como sendo um  dos  momentos  

inquietantes para qualquer tradutor. A redução em uma palavra daquilo que línguas 

escondem ou revelam pode angustiar o tradutor. Mesmo considerando  que  a 

tradução seja a transformação de afinidades nunca presentes ou ausentes entre as 

línguas, Derrida (2000) nos apresenta um exemplo de como sua tradução do trecho 

“When mercy seasons justice” contido em “O mercador de Veneza” de Shakespeare 

também não garante uma decisão satisfatória. O autor argumenta que 

 

[...] acumulei razões demais para dissimular a minha escolha velada 
pela melhor tradução possível, a mais econômica, já que permite 
traduzir tantas palavras, até mesmo tantas línguas, denotações e 
conotações em uma única palavra. Não estou seguro que tal 
transação, mesmo sendo a mais econômica possível, seja digna do 
nome de tradução, no sentido estrito e puro dessa palavra, se é que 
isso existe. Seria mais uma dessas outras coisas em tr., uma 
transação, uma transformação, uma trabalho, “une travail”, um “travel” 
– e um achado (porque essa invenção, se parecia também revelar um 
desafio, como se diz, consistiu somente em descobrir o que esperava, 
ou que estava adormecido na língua). [...] (DERRIDA, 2000, p. 41). 

 
 

A tradução possível, em sua economia fará com que sempre ocorra algo novo 

no texto. Essa nova descoberta que a escritura tradutória inscreve transforma o 

original, pois seu ponto de partida é um texto original que não apresenta uma 

possibilidade de identificação em si mesmo para que, então, a tradução aconteça. 
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Assim, 
 
 

[...] a melhor tradução deve transformar a língua de chegada, quer 
dizer, ser ela mesma escritura inventiva e assim transformar o texto. 
Quanto mais fiel é uma tradução, como se diz – ou seja, mais de 
acordo com a singularidade da assinatura do texto original – mais 
transforma sua própria língua; e mais assina seu texto o tradutor. 
(DERRIDA, 1999, p.62). 6 

 
A assinatura singular do tradutor será dada após sua apropriação do texto no 

momento de leitura e, ao operar com os momentos de resistências textuais, essa 

experiência em tradução, a mais relevante possível, poderá dar provas de que ser 

traduzível poderá ser, ao mesmo tempo, intraduzível. Pela especificidade da escrita 

tradutória, traduzibilidade e de intraduzibilidade são levadas ao limite de suas 

condições nos momentos de apropriação textual pelo tradutor  e  necessitam,  

portanto, uma ampliação de seu entendimento, como propomos no próximo capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Tradução nossa: [...] la mejor traducción debe transformar la lengua de llagada, es decir, ser ella 
misma escritura inventiva, y así transformar el texto. Cuanto más fiel es una traducción, como se dice- 
o sea, más acorde con la singularidad de la firma del texto original –más transforma su propia lengua; 
y más firma su texto el traductor. 
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2. A TRADUZIBILIDADE E SEUS LIMITES 
 
 

“Ora, não creio que nada seja sempre intraduzível – nem traduzível, aliás.” 
(DERRIDA, 2000, p. 18) 

 
 
 

O aparente paradoxo da epígrafe relaciona-se com a concepção de tradução 

como transformação tal como discutida no capítulo 1, pois esta noção de tradução 

desafia o significado transcendental. Por outro lado, tal desafio conduz à convivência 

sempre intranquila entre texto, tradução, língua e tradutor, levando qualquer 

concepção de tradução no limite de suas possibilidades. A  condição  de 

traduzibilidade tanto quanto sua intraduzibilidade leva a melhor ou a pior experiência 

em tradução à relevâncias/irrelevâncias,  transparências/opacidades  (DERRIDA, 

2000) sempre indecidíveis para o tradutor. A partir disso, neste capítulo 

apresentaremos um estudo sobre o que Derrida chama de traduzibilidade/ 

intraduzibilidade e seus limites. Essa necessidade se justifica, pois, a partir de uma 

melhor compreensão de indecidíveis derridianos, tema central desta pesquisa, 

poderemos refletir, então, sobre o funcionamento da escrita tradutória de Giovanni 

Pontiero no capítulo 3. 

A partir do fato curioso no momento de apropriação textual por parte do 

leitor/tradutor no qual, a cada leitura, todo texto revela novas possibilidades de 

compreensão não antagônicas entre si e, todos os possíveis significados são, cada 

vez mais, significativos, nos faz pensar que, se há a cada leitura uma  nova 

perspectiva do texto, esse é um dado que não deveria ser considerado irrelevante  

para redimensionamentos das concepções teóricas da  área  da linguagem.  Assim, 

não poderemos considerar esse dado como sendo mais um problema do tradutor 

enquanto leitor sem percebermos criticamente que esse é um dado, antes de tudo, 

também da língua. 

Lidar com a suposição de que o problema seja  somente  de  leitura 

conservaria mais um limite sem ser explorado. Isso porque, apenas uma perspectiva 

de significação à cada leitura vai de encontro às concepções clássicas que propõem 

um significado para cada texto e, enquanto única proposta para estudo, não 

proporcionariam outras reflexões e faria retornar à oposição entre original e texto 

traduzido. Quanto ao tradutor, enquanto leitor de uma obra, por essa perspectiva 
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teórica, poderia ter o mérito de seu trabalho comprometido por um tipo de crítica 

convencional que não reflita as dimensões teóricas  da  tradução  quando 

consideradas as condições de (in)traduzibilidade que todo texto revela  e  que 

precisam primeiro ser traduzidas para depois serem compreendidas. 

Sendo a compreensão empreendida na mesma  dimensão  da  tradução, 

Derrida (1999) nos auxilia a refletir sobre a relação  sempre difícil entre texto, leitor  

nas tentativas de fazer revelar algum sentido. Ao comentar sobre sua concepção de 

legível e ilegível para a escritura, o filósofo francês nos faz refletir um pouco  mais 

sobre essa relação sempre difícil e propõe que 

 

Em geral se pensa que ler é decifrar, e que decifrar é atravessar as 
marcas ou significantes em direção ao sentido ou ao significado. Pois 
bem, o que se experimenta no trabalho desconstrutivo é que aos 
poucos, não somente em certos textos em particular, [...], há um 
momento em que ler consiste em experimentar que o sentido não é 
acessível, que não há um sentido escondido atrás dos signos, que o 
conceito tradicional de leitura não resiste perante a experiência do 
texto: e, por conseqüência, aquilo que se lê é uma certa ilegibilidade 
(DERRIDA, 1999, p. 52).7 

 

A essa experiência de leitura pela apropriação do texto passa  pela  

ilegibilidade, pois a leitura não é linear,  autoritária ou mecânica.  Ao ler, desafia-se a 

lei do significado transcendental. Porém,  a  leitura deve resistir  a toda resistência  

para que a ilegibilidade não ateste uma impossibilidade enquanto tal para  o sentido  

do texto. A resistência ao ilegível supostamente deverá levar um leitor, mesmo que  

por meios de várias tentativas e estratégias, a experimentar o momento onde a 

ilegibilidade se passe por legível. Assim, o que as experiências dos tradutores nos 

mostram é que parte-se da leitura para a tradução, há a resistência e ainda assim, 

haverá necessidade de tradução. 

A resistência do texto à sua apropriação nos remete ao entrelugar da 

ilegibilidade do legível ou intraduzibilidade do traduzível. E, se podemos dar um 

espaço para a tradução (SISCAR, 2006), o lugar seria esse, um lugar que não nos 

aponta uma perspectiva de sistematização transparente e tranquila. Mesmo assim, a 

7 Tradução nossa: En general, se piensa que leer es decifrar, y que decifrar es atravessar las marcas 
o significantes em dirección hacia el sentido o hacia um significado. Pues bien, lo que se experimenta 
em el trabajo deconstructivo es que a menudo, no solamente em ciertos textos em particular, [...], hay 
um momento en que leer consiste em experimentar que el sentido no es accesible, que no hay um 
sentido escondido detrás de los signos, que el concepto tradicional de lectura no resiste ante la 
experiencia del texto: y, en consecuencia, que lo se lee es una certa ilegibilidad. 
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tradução se efetiva, permite dizer que “o que se lê é  uma  certa  ilegibilidade”  e tem 

na diferença a maior resistência para sua condição de (in)traduzibilidade. 

A crítica derridiana aponta para a compreensão da escrita tradutória 

considerando que a ideia ou  ideal  de significação  não se situem em pólos  opostos 

do tipo traduzível/intraduzível ou legível/ilegível, em outras palavras, a relação entre  

os pares opostos é muito mais complexa. Para que possamos entender  como 

acontece o ato tradutório nessa simbiose língua/leitura/tradutor/escrita/sentido, o 

percurso para o avanço deste estudo em tradução já tem um limite circunscrito para 

seu entendimento, dentre outros, esse percurso está inscrito nos limites da 

(in)traduzibilidade, tal como Derrida a define. 

Para um entendimento maior desse indecidível, quando admitimos que no ato 

tradutório as  concepções  de língua/ leitura/tradução se implicam e que o  processo  

de transformação é inexorável para a tradução, para além de se pensar a 

neutralização de qualquer pólo oposto para que eles deixem de ser delimitantes, é 

preciso considerar o que ocorre na tradução levando em conta o movimento da 

significação. Para Derrida (2009, p.422), “o movimento da significação acrescenta 

alguma coisa, o que faz com que sempre haja mais, mas esta adição é flutuante 

porque vem substituir, suprir uma falta do lado do significado”. Dessa forma, os 

“acréscimos” em tradução podem abrigar uma oportunidade singular de entender, o 

mais próximo possível, o movimento para fazer significar da melhor forma possível. 

Pela perspectiva do trabalho de traduzir a apropriação fará diferir o texto que 

teve como original, o que nos revela uma possibilidade de pensar a tradução a partir 

das escolhas do tradutor, escolhas que conferem um toque pessoal ao texto  

traduzido. Toque pessoal que traz algo novo e, ao mesmo  tempo,  não  se 

desvencilha do original. O toque pessoal não traduz um desejo,  esse  toque  é 

inerente à significação pela falta do original, algo sempre restará para ser traduzido. 

A título de exemplo, é notável a dedicação daqueles que, pressentindo a 

impossibilidade de lidar com um sentido pleno, tentam trazer à  luz  alguma 

significação para revelar o universo rico de qualquer palavra. A  probabilidade  de 

haver (im)compreensão na captação de qualquer provável sentido comandada pela 

(in)intraduzibilidade vocabular, consequentemente,  afetará  o  jogo  entre 

leitura/escrita na experiência da tradução perante  uma  escritura  autoral  inventiva, 

por exemplo. É o que nos relatam os  poetas e tradutores como Augusto  e Haroldo   

de Campos sobre suas audaciosas traduções e que, segundo eles, são necessárias 
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estratégias ao traduzir alguns textos. No caso da tradução de alguns poemas de 

Finnegans Wake de James Joyce (CAMPOS, A. H. 2001) 8, como um exemplo, 

somente a intervenção pessoal poderia dar conta de uma proposta tão ambiciosa 

quanto a tradução, mesmo que parcial, dessa obra. Para os irmãos Campos, 

 

Frente a um universo lingüístico tão denso e tão inovador, optamos 
desde o início pelo critério da tradução não extensiva, mas intensiva. O 
nosso objetivo sempre foi o de trabalhar e lapidar alguns dos 
“momentos mágicos” do livro, e somente dar a público aqueles que, em 
nosso entender, oferecessem, em português, um estatuto equivalente à 
alta voltagem de invenção e criação do original (CAMPOS, A. H. 2001, 
p. 21). 

 
 

A especificidade das questões nas traduções dos irmãos Campos nos parece 

dizer sobre a tarefa do tradutor ao manipular o texto como um todo: material 

linguístico, estética textual e provável sentido presumido. A isso tudo que chamamos 

de intervenção pessoal é, na verdade, inevitável na  escrita  tradutória.  Pelos 

preciosos comentários detalhados dos autores nos excertos dessa obra, podemos 

entrever as curiosidades das opções tradutórias sobre a experiência de traduzir 

poemas joyceanos, nos parece que fica ainda mais evidente os desafios infindáveis 

que se tem, como nesse exemplo, ao trabalhar com tradução de poemas. 

Ao evidenciarmos que nenhum tradutor se exime do trabalho com o corpo da 

língua, todos têm que lidar com a falta de significado tranquilo para o que possa ser 

diferente ou semelhante entre as línguas, em qualquer gênero textual. Esse trabalho 

necessário é apropriadamente comentado por Siscar (2011), 

 
Aquilo que chamamos genericamente de estudo filológico é 
simplesmente o pressuposto mínimo de qualquer tradução. Embora o 
nível de exigência que se tem em relação ao trabalho de leitura 
dependa, é claro, do contexto intelectual e editorial em que se insere, 
não há obra de tradução sem um gesto que vá no sentido do 
entendimento do seu objeto. Sem conhecimento filológico, a própria 
ideia de criatividade em tradução se reduziria a uma impostura 
(SISCAR, 2011, p. 117). 

 
 

É oportuno o comentário para que não se estabeleça a ideia de que na  

tradução só há diferenças, há também semelhanças  como  admite o  próprio Derrida  

a parti de Saussure, portanto não se escapa do corpo da língua o que Siscar chama 

8 A tradução da obra completa foi feita por Donaldo Schüler, Editora Ateliê Editorial, 2.ed., 2004. 
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de “estudo filológico”. Nesse sentido, antes de prosseguir com a problemática da 

(in)traduzíbilidade por conta de uma (in)certa (in)teligibilidade, buscaremos  entender  

e comentar um pouco mais sobre o elo que circunda todos os  problemas  em  

tradução que é, antes de tudo, o problema da (in)traduzibilidade da língua. 

 
 
 

2.1. Língua e idioma e suas condições de (in)traduzibilidade. 
 
 

 
O que seja uma língua não poderá se apresentar por sistematizações prontas 

para defini-la. Os problemas de significação ligam a língua ao que seja uma língua 

pela ordem do (in)traduzível. Neste caso, lidar com conceitos  pré-estabelecidos  

passa a ser mais um fato dentre outros a ser considerado quando se trabalha com 

conceitos que envolvam a difícil percepção da diferença entre língua e linguagem, 

como também, a diferença entre língua e idioma. É preciso pensar a tradução e não 

desconsiderar as observações teóricas já empreendidas anteriormente, uma vez que 

buscamos entender onde estariam os limites que ainda resistem ao nosso 

entendimento e que podem propiciar avanços. Como um exemplo, seria interessante 

verificar se há influência da tênue (in)diferença entre língua e idioma para  a  

teorização da escrita tradutória e se essa característica também influencia o fator 

(in)traduzível das línguas. 

Para este estudo, precisamos nos ater ao foco de que a língua é o elo dos 

problemas que buscamos entender, o que nos permite afirmar que, um ato qualquer 

em tradução é, primeiramente, um ato na  língua  e, segundo  um ato  da língua. Mas, 

o que é língua? A questão levantada em leituras como as de Ferreira (2009), por 

exemplo, pode comprometer qualquer concepção tranquila que se possa ter de  

língua. Derrida (2001a) afirma que, 

 

Uma língua não existe. Pretensamente. Nem a língua. Nem o idioma 
nem o dialeto. Esta é aliás a razão pela qual nunca se poderão contar 
essas coisas e a razão pela qual se, num sentido que passarei a 
explicitar, não se tem nunca senão uma língua, este monolingüismo 
não faz um consigo mesmo (DERRIDA, 2001a, p. 97). 
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Não há a unicidade da língua, nunca nos apropriamos dela. Nota-se  que, 

apesar da afirmação extremada de que uma língua não existe, parece importante 

perceber que a problemática é de que a língua não forma um com ela mesma 

(FERREIRA, 2009). Para a sistematização da língua e seu possível conceito, seria 

preciso garantias de que ela, a língua, se desse plenamente e, se há de fato uma 

língua pura, essa parece, na verdade, oferecer resistência à apropriação. É 

interessante salientar neste momento que, para  além das  necessidades linguísticas 

de estruturação e definições relativas à língua, outros pressupostos envolvem sua 

concepção, tais como, pressupostos  político-sociais,  opressões  linguísticas,  ideais 

de nação unificada, etc. que para serem traduzidos necessitam primeiro de um 

entendimento em uma língua na qual esses pressupostos são a priori (in)traduzíveis, 

pois se ligam a concepção de língua que não se deixa apropriar. 

No projeto gramatológico, Derrida (2008) discorre sobre outros indecidíveis, 

rastro e différance, como apontadas no primeiro capítulo deste estudo. A reflexão 

sobre eles nos permite afirmar que, em nenhum momento, qualquer marca mediada 

pela linguagem na língua poderá se ligar apenas a si mesma como presença,  por 

isso, traduzível e intraduzível. A concepção de différance sugere que o efeito de não 

remeter apenas a si produzirá diferenças entre significantes e, esse efeito, não terá  

por agente um sujeito específico, pois 

 

O rastro é a diferência que abre o aparecer e a significação. 
Articulando o vivo sobre o não-vivo em geral, origem de toda 
repetição, origem da idealidade, ele não mais ideal que real, não mais 
inteligível que sensível, não mais uma significação transparente que 
uma energia opaca [...]. A imagem gráfica não é vista; a imagem 
acústica não é ouvida [...] (DERRIDA, 2008, p. 80). 

 
 

O rastro aponta para a não identificação da origem enquanto tal, ou seja, a 

origem difere, por contrapartida, o sentido difere, a língua difere, a tradução difere. O 

comentário como um todo faz inferir que “a identidade” também entra no jogo e na 

natureza do rastro que produz um encadeamento próprio e imotivado. Este 

encadeamento faz com que todo e qualquer elemento ao qual se queira conferir um 

sentido, se constitua e se produza, pela différance, a partir de várias remessas dele 

mesmo na forma de uma  presença que já  não  é mais  a original, já que modificada.  

A ideia de haver uma presença persuasiva e um sujeito empírico, garantindo a 

produção de qualquer marca que se fixe como uma marca identirária, pode parecer 
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impossível e essa característica implica substancialmente nosso entendimento de 

(in)traduzibilidade, uma vez que a tradução é um ato da língua. 

Segundo Derrida (DERRIDA, 2001a, p. 43), “Uma identidade nunca é dada, 

recebida ou alcançada, não, apenas existe o processo interminável, indefinidamente 

fantasmático, da identificação”. Em consonância com essa citação, e admitindo a 

possibilidade do rastro e da différance, além de nos prevenir contra o privilégio de 

admitir apenas uma presença, nos remete a admitir  o  movimento  das  

sucessividades para qualquer marca na língua. 

Assim,  a adoção do pensamento sobre a experiência do mesmo também  

fará com que não haja privilégio absoluto nem garantias para sistematizações da 

língua ou linguagem na sua pureza. Isso porque o teor do material linguístico será 

igualmente afetado pela mesma dificuldade que as línguas envolvidas na tradução 

antecipam. A dificuldade para se saber do verdadeiro ou do falso de  qualquer  

conceito será sempre diferida e terá que ser  traduzida  por  uma  linguagem 

econômica em uma língua, ou idioma como muitas vezes nos referimos, que não 

apontam garantias de conceituação e sentido pleno  para  eles  mesmos.  Dessa 

forma, se propomos não haver privilégio para nenhuma sistematização, também a 

distinção sistemática entre língua, idioma passa a ser uma questão difícil para se  

saber se há diferenças ou indiferenças que influenciem a (in)traduzibilidade das 

línguas. 

Situar uma distinção emblemática entre língua e idioma, segundo  Ottoni  

(2006), seria um dos momentos mais importantes para se pensar sobre a 

desconstrução, pois as questões sobre tradução e desconstrução  se  relacionam, 

tanto quanto as questões sobre língua e idioma. Se tentarmos ser objetivos, e dispor 

da língua e do idioma para serem submetidos a análises empíricas, como definir até 

onde chega um e começa o outro? Isto é, qual a possibilidade de demarcar suas 

fronteiras para então saber onde há, caso haja, um ponto de intersecção? Derrida 

(2001a) situa essa emblemática distinção dizendo 

 

Não ignoro a necessidade destas distinções. Os linguistas e os sábios 
em geral podem ter boas razões para as manter. Com um rigor 
absoluto, e até ao seu limite extremo, não me parece, todavia, que 
possam manter-se. Se não forem tidos em consideração, num 
contexto bem determinado, critérios externos, sejam eles “quantitativos 
(antiguidade, estabilidade, extensão demográfica do campo da 
palavra) ou “político simbólicos” (legitimidade, autoridade, domínio de 
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uma “língua” sobre uma palavra, um dialecto ou um idioma), não sei 
onde se podem encontrar traços internos e estruturais para distinguir 
rigorosamente, língua, dialecto e idioma (DERRIDA, 2001a, p. 21). 

 
 

Mesmo se as distinções fossem superficiais e, mesmo considerando critérios 

que se supõem estarem bem delimitados para propor uma determinação para um ou 

para o outro, não há como perceber  evidências  puramente  linguisticas  para 

visualizar seus limites nas línguas e, consecutivamente, a consequência  desses 

limites na escrita tradutória. Se há um campo pré-circunscrito avaliando língua  e 

idioma e seus critérios linguísticos, esse campo não define, justamente, o que seja 

essencialmente linguístico. Nesse caso, a relação importante a ser feita  é  que, se  

não há nada intrinsecamente linguístico para definir a língua, isto é dizer  que  

qualquer método se torna problemático para analisar a partir de uma  ordem  

conceitual fixa. 

A capacidade do tradutor, capacidade prática, linguística, artística, muito 

dificilmente poderão conter critérios empíricos para avaliar uma (in)traduzibilidade 

ideal, uma vez que não há uma traduzibilidade plena, essa capacidade é 

transpassada pelos enigmas da intraduzibilidade e pelos enigmas das línguas. 

Contraditoriamente, a tese dominante da crítica faz com que a responsabilidade do 

tradutor recaia sobre o verdadeiro ou falso. Não é sem  razão  que,  ao  comentar 

sobre a tarefa de um tradutor, a reflexão derridiana nos leva a observar que, apesar  

de haver uma dívida que o tradutor talvez nunca pague, o primeiro a dever é o texto    

a ser traduzido, pois, sem sua tradução, a sobrevida do texto seria improvável 

(DERRIDA, 2006). 

Há um momento tão sublime quanto incerto que é experimentado pelo  

tradutor ao lidar com a tradução entre as línguas. Nesse momento, tradutor e língua  

se deparam com momentos traduzíveis/intraduzíveis de qualquer texto  e,  em 

qualquer língua. De qualquer maneira, mesmo sem uma  marca empírica na  língua 

que possa nos dar alguma sustentação, é preciso  retomar  a  questão  sobre 

traduzível e intraduzível, afirmando que a “dificuldade” em tradução não se refere à 

intraduzibilidade de seus termos, e a traduzibilidade não denota “facilidade” para 

traduzir. Na verdade, é preciso considerar que  as  dificuldades  em  tradução 

começam com as armadilhas do que é traduzível (RÒNAI, 1956). Essa revelação  

pode surgir como alerta ao antecipar que o termo “traduzível” seria a tradução dos 

momentos de facilidade e que teria por seu oposto o termo “intraduzível”. Uma vez 
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que se afirma que armadilhas existem então o que pensamos ou sabemos sobre o  

que chamamos de traduzível pode ser, paradoxalmente, intraduzível e traduzível ao 

mesmo tempo. 

Como nosso foco é o trabalho de Derrida sobre esse tema, percebemos que 

entre o tradutor e as (in)traduzibilidades existe a relação difícil que ambos comutam 

com as línguas envolvidas na tradução. Essa complexidade  deveria  ser  pensada 

para além de processos mecanicistas ou dicotômicos. Nas palavras  de  Derrida 

(2006), 

 
[...] a tradução não é o resultado de um processo automático, uma vez 
que, nas escolhas que se opera (sic) nas várias palavras, nas várias 
expressões, o tradutor faz uma obra própria, mas, é claro, não poderia 
modificar a composição da obra traduzida, pois nutre um profundo 
respeito com a obra (DERRIDA, 2006, p. 54). 

 
 

Considerado o respeito ao texto original e com cada tradução que também se 

torna uma obra própria, a relação que os textos traduzidos passariam a  ter  com 

aquele que foi tido por original pode fazer compreender melhor o que estamos 

nomeando por (in)traduzível. Isso porque, apesar da relação entre original/traduzido, 

traduzível/intraduzível serem de difícil ou improvável categorização, na escrita 

tradutória tais relações acontecem e são mediadas por um tradutor empírico. Dessa 

forma, as decisões do tradutor que  possam nos  dar alguma pista para compreender  

a relação entre os textos estarão implicadas, desde o início, na língua e em sua 

multiplicidade de formas e sentidos. Derrida (2006) argumenta que 

 
 

Se o tradutor não restitui, nem copia um original, é porque esse original 
sobrevive e se transforma. A tradução seria, na verdade, um momento 
de seu próprio crescimento; ela se completaria ao se acrescentar. [...]. E 
se o original exige um complemento, isto acontece porque, com toda 
certeza, a origem não estava lá, plena, completa, total, idêntica a si 
(DERRIDA, 2006, p. 44). 

 
 

Em primeiro lugar, notamos a orientação em não  atribuir  a responsabilidade  

da tradução  a uma origem que responda por ela e, seria interessante ressaltar, que    

a origem não é completa em si mesma, como a propósito da discussão sobre  o  

rastro. A preocupação com uma origem fixa deslocaria e encerraria a atenção a um 

centro que responderia pelo princípio organizador do texto e, assim, a significação 
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seria encerrada em um único ponto. No caso, a origem nunca  está presente  porque, 

o processo de significação pela ótica da différance fará recair sobre o centro 

substituições que se apresentam para contínuas traduções (DERRIDA, 2006), eis o 

próprio (in)traduzível. 

Em segundo lugar, tanto na língua do texto original quanto na língua  em que 

um texto é traduzido, a noção ampliada de uma tradução que admitimos ser 

transformadora, tenta dar conta não só do momento  singular  de  síntese  dos 

múltiplos “acréscimos” existentes quando da proximidade das marcas das línguas no 

momento da tradução, mas também, do momento singular de síntese onde a 

compreensão de qualquer texto acontece, ou seja, de como cada sujeito se apropria 

da língua. 

Ao pensar na multiplicidade das línguas envolvidas na tradução, as escolhas 

mediante a tantos acréscimos surgindo não parece ser tarefa fácil, pois, a marca que 

surge pelas mãos de um tradutor é produto da síntese do que é oferecido pela 

reiteração das marcas. Em momentos de resistência textual, nos momentos  de  

“ponto cego que o autor nunca viu” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 26) é também um  

ponto pouco provável de ser alcançado pela produção de apenas uma marca. 

Se a proposta é circundar questões que revelem mais sobre a 

(in)traduzibilidade, precisamos nos prolongar sobre todas essas considerações para 

entender o que leva tradutores a experimentar e levar a língua até seus limites, uma 

vez que estamos lidando com a tradução e sua face de (im)possibilidades. Segundo 

Siscar (2000), 

 
Se há alguma coisa que devemos traduzir é o intraduzível, aquilo 
que no outro permanece incontornável e incontestável em sua 
alteridade. Derrida nomeia-o, em alguns momentos como 
assinatura singular, isto é, o lugar onde se dá a alteridade absoluta 
do texto, como texto (SISCAR, 2000, p. 65). 

 
 

No momento em que a tradução se impõe como lei, deverá haver uma 

conciliação entre o absolutamente impossível e o possível em tradução, assim essa 

conciliação nos revelaria o que pode ser (in)traduzível. Pensando em toda a 

problemática desse modelo derridiano para a tradução, seria prudente reiterar o 

argumento anterior que traduzível e intraduzível não seriam uma oposição binária a 

mais para os estudos da linguagem. Sobre essa argumentação, Ferreira (2009) 
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reforça que 
 

Essa questão do intraduzível não deve ser tomada como negação do 
traduzível, mas como a manifestação do que é traduzível, o que se 
chama de traduzível acontece, dá vida e materialização à tradução, a 
partir mesmo de sua impossibilidade de plenitude de sentido. [...] não há 
um absoluto traduzível nem intraduzível. (FERREIRA, 2009, p. 237) 

 
 

A impossibilidade de haver sentido pleno leva a um jogo de traduz-não-traduz 

que poderia ser desanimador para a prática e teoria da tradução, seria muito  mais  

fácil afirmar que intraduzível é o oposto de traduzível. Só que, pela citação acima 

vemos que, apesar de dizer da impossibilidade de sentido pleno, as traduções 

acontecem e se materializam evidenciando o double-bind: impossibilidade e 

necessidade de traduzir (cf. FERREIRA, 2003, intr. p. 16).  Se um termo qualquer a  

ser traduzido pode atuar, em certos momentos, como sendo ele  mesmo  um  

obstáculo para sua tradução, percebe-se que a argumentação sugere haver limites 

para o ato de traduzir e a questão que permanece é: que limite é esse? Necessidade  

e impossibilidade. 

Dizemos, então, não haver garantias do que se mostra traduzível/intraduzível 

nas operações tradutórias justamente levando em conta que pensar em alcançar um 

sentido pleno, que poderia ser considerado como o centro que responderia por uma 

fixação de um sentido-base para a tradução, como problematizado por Derrida em 

gramatologia (2008). Esse modelo de significação não é aleatório,  a impossibilidade 

de plenitude de sentido não é uma dificuldade constatada somente para a tradução. 

Em outra leitura de Ferreira (2006), vemos que essa constatação faz uma  ligação  

com demais textos derridianos, a autora afirma que 

 

As questões da in-traduzibilidade e da i-legibilidade, as quais não 
prescindem da língua, de sua lei e economia, são tratadas em uma 
fronteira entre a língua e a tradução, entre o ilegível e a leitura. 
Ademais, os termos in-traduzibilidade e i-legibilidade podem, em muitos 
momentos, ser usados um no lugar do outro, revelando em comum que 
uma passagem na língua nunca é pura. (FERREIRA, 2006, p. 158-159) 

 
 

A língua ou o idioma, que seja, não se dão a traduzir sem a mediação de um 

sujeito e, assim, o estabelecimento de sentido que precisa ser materializado, apesar 

de suas condições de (im)possibilidades, só poderá ser traduzido na língua. Na 
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complementação do argumento sobre traduzibilidade/intraduzibilidade,  Ferreira  

(2007) nos mostra a perspectiva derridiana lembrando que 

 

[...] como nos alerta Derrida, a língua configura-se como um sistema de 
marcas. Lembremos que no seu idioma a marca tanto comporta a 
iterabilidade ideal, identificação e repetição, quanto, paradoxalmente, 
sua diferença e sua relação diferencial com a rede de outras marcas. O 
que vale dizer que, do ponto de vista do estabelecimento de sentido, 
não haverá nunca um sentido dado e fixo e reprodutível, portanto. O 
sentido é sempre dado numa rede de diferenciação. Se as línguas não 
se entregam ao absoluto da decifração, podemos dizer que não teremos 
uma traduzibilidade plena. O traduzir está sempre se fazendo numa 
economia das línguas envolvidas na tradução entre o traduzível, a 
intraduzibilidade e a tradução, comportando o que podemos designar 
como o paradoxo ou os enigmas da tradução (FERREIRA, 2007, p. 
121). 

 
 

A tradutibilidade pura de um texto (DERRIDA, 2006) seria esse  ideal 

impossível, porém as línguas não apresentam limitação  suficiente  para  seus 

sistemas de marcas nos quais a significação de uma palavra qualquer possa 

permanecer intacta. Assim, podemos entender que tradutibilidade  pura  seria  um 

ideal e que esse ideal seria a transparência da origem revelada pela tradução,  na 

qual não haveria diferenças entre forma e literalidade, além disso, qualquer unidade 

textual carregaria em si a verdade materializada. Sob essa orientação, seria possível 

afirmar que não há intraduzibilidade pura uma vez que o tradutível puro é um ideal 

impossível para a significação. 

A tradutibilidade pura experimentará momentos nos quais sua tradução, por   

ser uma necessidade, fará com que o (in)traduzível se deixa traduzir. Não é possível 

conceber a busca de algo que não se possa ter acesso algum, como o exemplo do 

sagrado, pois “ele [o sagrado] se entrega à tradução que, ao mesmo tempo,  se 

entrega a ele [...] ele não seria nada sem ela, ela não se realizaria sem ele;  um e  

outro são inseparáveis”. (DERRIDA, 2006, p. 60). Isso nos permite pensar que, o 

acréscimo que é proporcionado às línguas envolvidas na tradução além de sugerir  

uma necessidade de sobrevivência textual, nas operações  tradutórias,  

provavelmente, algo será revelado em detrimento do que será encoberto. Se houver    

a possibilidade de percepção desse movimento, a ação decisiva do tradutor poderá 

denunciar seu grau de responsabilidade mediante o duplo material linguístico que 

estará a seu dispor, porém sem nos garantir de que lugar, tempo ou espaço seria 
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sua decisão, uma vez que (in)traduzível. 

Pensando nas questões que ligam a escrita tradutória e seu tradutor, a 

preocupação centrada em um ideal de fidelidade em tradução pode ir  além  dos 

limites que a cercam e distanciam seu trabalho das exigências dessa idealidade. Se 

essa é uma experiência que lida tanto com suas condições de  (im)possibilidade 

quanto de (in)traduzibilidade, seria o trabalho do tradutor impossível? Sob quais  

limites a nova obra que surge a cada tradução se liga com a obra traduzida? Silva 

(2006) nos sugere que 

 

Essa reflexão propõe um paradoxo tão intrigante quanto aquele que 
convida a uma reflexão sobre a atividade de tradução em Benjamin. 
Uma tradução já não é mais o texto original e não chega ainda a ser 
um novo texto, completamente autônomo, pois ainda se vincula, de 
alguma forma, ao texto a partir do qual foi criada. Um paradoxo que 
temos de suportar, e seria ele um método retórico, eu diria, que opera 
pela reduplicação e confrontação dos termos apresentados, seja sob 
forma de paralelismos, inversões, contraposições, ou mesmo pela 
referência direta a uma duplicidade ou alteridade (SILVA, 2006, p. 
108). 

 
 

Falar que o texto traduzido não chegaria a ser um novo texto nos parece mais 

reconfortante e o profissional que traduz, mesmo diante de trabalhos que contenham 

um material de “alta voltagem” (CAMPOS, A. H. 2001), nesse momento extremado 

poderá estar diante do limite das dificuldades da tradução. Seria preciso, portanto, 

discorrer sobre como estes limites implicam a tradução para  poder  compreender 

como o tradutor torna a escrita tradutória uma tarefa possível, uma  vez  que  ele 

traduz o (in)traduzível. 

 
 

2.2. Os limites às voltas do traduzível/intraduzível 
 
 

 
Pela singularidade de cada exemplo até o momento neste estudo  em  

tradução, partimos da hipótese de que há constante tensão nos limites do 

traduzível/intraduzível, assim sendo, a operação em tradução deverá  sempre 

promover uma “renegociação com o acontecimento da origem”  (SISCAR, 2000, p.  

62), pois o tradutor ao retextualizar se ligará a “algo” em différance. Dessa 
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perspectiva, a escrita não teria um centro original como presença que, enquanto tal, 

responda pela garantia de sentido. 

Dessa forma, é oportuno levantar a preocupação revelada por Derrida (2009) 

acerca da estruturalidade da estrutura para irmos de encontro  ao  entendimento  

dessa origem referencial enquanto estrutura promovendo limites. Em primeiro  lugar, 

no que se refere ao centro de uma estrutura: 

 
[...] a estrutura, ou melhor, a estruturalidade da estrutura, embora 
tenha sempre estado em ação, sempre se viu neutralizada, reduzida: 
por um gesto que consistia em dar-lhe um centro, em relacioná-la a 
um ponto de presença, a uma origem fixa (DERRIDA, 2009, p. 407). 

 
 

Uma origem se definiria como também estaria delimitada por esse gesto  em 

dar um centro que responda à propagação de sentidos. No processo de apropriação 

da língua pelo sujeito, não há esse lugar fixo, pois a tradução de um centro com tais 

limites não é passível de ser reconhecido em sua forma originária pela língua posta  

em tradução. Essa língua não promoverá um lugar fixo  de  “chegada” visto que  não 

há um lugar fixo de “saída”. O tradutor lida com essa aporia o tempo todo, essa é, 

aliás, a sua tarefa às voltas com o (in)traduzível. 

O sentido do que se lê e traduz não teria como ser apenas o produto de um 

cálculo que se realizou e que partiu de um centro no original e que a operação 

tradutória revelaria por outro centro. O pensamento de que a origem em um centro 

responda pelo sentido é excedido no rastro pela différance, assim, a  significação  

dada por uma cadeia de sentidos substituídos constantemente não poderia garantir  

um retorno a um ponto original centralizado em uma forma gráfica mesmo que ele 

existisse. 

O limite que a forma determinaria ao centro  limitaria  também o  sentido do 

qual o trabalho em tradução teria que dar conta. O significado aberto não remeteria 

essencialmente a uma origem que pudesse estar contida especificamente em um 

significante. Mesmo assim, seria necessário pensar na ideia de signo para 

entendermos até que ponto essa indeterminação implica a  (in)traduzibilidade. 

Segundo Derrida (2001b), 

 
O fato de que essa oposição [significante/significado] ou essa 
diferença não possa ser radical ou absoluta, não a impede de 
funcionar e até mesmo, sob certos limites, bastante amplos de ser 
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indispensável. Por exemplo, nenhuma tradução seria possível sem ela 
(DERRIDA, 2001b, p. 26). 

 
 

Na passagem de uma língua para outra ou até mesmo na língua,  o  

significante sofre a ação do pensamento de rastro e différance. Uma escolha nas 

práticas tradutórias para o que seja (in)traduzível, o rastro e a  différance  farão diferir  

o que será revelado, isto é, o significado sempre sofrerá um adiamento para sua 

síntese (PERRONE-MOISÉS, 2006). 

Por essa perspectiva, o trabalho em tradução é árduo, pois se revelam a cada 

momento características de sua falta de limites. Mas não é impossível. É apenas 

complexo, pois está às voltas com a impossibilidade e a necessidade de traduzir 

(OTTONI, 2005). A própria tentativa de sistematização da língua revela que tal 

sistematização pode ser de caráter volátil, portanto, sempre discutível. A tentativa de 

reunir elementos para estudo e para sua sistematização, muitas vezes, tem os 

mesmos pressupostos de dominação da língua e, assim, tentativas  de  compreensão 

e busca de caminhos para novas concepções acabam sendo circundadas por 

dificuldades que ainda não sabemos se poderão ser transpostas. 

Uma tradução relevante, portanto, não é possível sem considerar o campo 

linguístico no qual se insere. No que se refere à parte gráfica, o campo linguístico 

impede um domínio por completo uma vez que suas probabilidades de substituições 

são infinitas. Porém, esse campo é feito de material linguístico finito, o léxico. As 

palavras do léxico e suas significações não garantem pela palavra a garantia de 

retorno a uma significação de partida, abrindo na palavra um campo ilimitado de 

possibilidades. Dessa forma, a prática de uma  tradução terá por  base qual medida  

por esses limites (in)traduzíveis? 

Não se tratará de uma resposta natural e confortável, pois quando se discute 

sobre tradução, mesmo se falando de um plano ilimitado, estamos deixando  exposto  

o nosso desejo de concretude de uma concepção. E sobre limites, o choque entre 

concepções, uma tradicional e outra em desconstrução, a tensão proposta entre elas 

objetiva forçar seus limites em uma tentativa de expandir as suas fronteiras. Quem 

poderia ter maior ganho com isso seria a própria a tradução e seus estudos. Essa 

constatação também é a de Ferreira (2006), e seu depoimento inclui também o 

pensamento derridiano sobre a questão dos limites entre as concepções para a 

tradução, segundo ela, 
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No deslocamento que promove de sua desconstrução da instituição 
pedagógica e de seu ideal de traduzibilidade exaustiva, Derrida 
anuncia a tradução vista como sobrevida, entre o traduzível e o 
intraduzível, e que vai possibilitar sua passagem em trans- de “uma” 
borda a “outra”. Ao mesmo tempo em que anuncia um limite, não pode 
dizer de sua fronteira. Trata-se de um acontecimento de tradução e de 
um enigma (FERREIRA, 2003, p. 187-188). 

 
 

A concepção tradicional é instituída como ideal pedagogicamente. Mesmo 

argumentando a respeito da sobrevida da tradução por uma  concepção 

desconstrutiva, os limites ainda têm que ser considerados, de uma para outra e de 

uma para ela mesma. 

O trabalho difícil da tradução por esse ponto de  vista  passará  por  outros 

casos incalculáveis em quantidade e proporção. Não há possibilidades para delimitar 

um número de ocorrências para que fossem compreendidos em um limite calculável 

para entender a sistematização desses limites 

 
Por isso, cada vez que há várias palavras em uma, ou na mesma 
forma sonora ou gráfica, cada vez que há efeito de homofonia ou de 
homonímia, a tradução, no sentido estrito, tradicional e dominante 
desse termo, encontra um limite intransponível – e o começo do seu 
fim, a configuração de sua ruína. [...] Em todos os lugares em que a 
unidade da palavra é ameaçada, ou colocada em questão, não é 
somente a operação de tradução que se encontra comprometida, é o 
conceito, a definição e a própria axiomática, a idéia de tradução que é 
preciso definir (DERRIDA, 2000, p. 22-23). 

 
 

A tradução possível, de acordo com nossas proposições, admite as diversas 

ocorrências pela perspectiva da palavra na língua. É  preciso  refletir,  então, sobre  

que limites uma tradução é possível mediante a constatação de que a língua está no 

comando das operações tradutórias antes do que o próprio tradutor. Por outro lado, 

que tipo de profissional poderia assumir a responsabilidade e assinar uma obra com 

movimento autocontrolado? 

Diante da exposição de limites e delimitações impostos na língua à tradução e 

pensados por um ponto de vista prático para dar sustentação para as analises que 

seguem no próximo capítulo, a palavra em foco e sua tradução, que pode ser um 

verbo, um adjetivo ou um nome, percorre um caminho de  várias  fronteiras  

(DERRIDA, 2000), podendo levar os limites dessas fronteiras em suas inscrições. 

Quando se trata da palavra da língua do tradutor, supõe-se que ela caia em uma 
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rede com tendências à sua domesticação e percorra os caminhos do “uso correto”. 

Algumas palavras em específico, provavelmente, denotarão mais persuasão que 

outras por supostamente já terem sido inscritas em várias línguas diferentes e em 

vários contextos diferentes, serão de “uso familiar”. As palavras catalogadas como 

sendo “de uma língua” passarão pelos “direitos autorais” de tal língua. 

Assim, pensando sobre a tarefa do tradutor nesse quadro de limites, os limites 

sempre retornam à língua. O reconhecimento da tarefa do  tradutor  por  seus 

trabalhos estará sujeito às ações e, indispensavelmente,  às  suas  percepções  do 

jogo das línguas pelo rastro. Ao assumir sua assinatura em uma obra, a 

responsabilidade com a língua que não é a “sua”, que lhe  é  estrangeira,  deverá 

sofrer ajustes para a língua que lhe é “materna”. Materna ou  estrangeira, a  língua  

não abre espaço para dominação em qualquer solo. Ter  uma  concepção  de  

tradução que traduza todas as dificuldades em traduzir esses limites é um trabalho 

árduo para qualquer estudo, pois, (in)traduzíveis. 

A dificuldade de compreender e ter que traduzir, pela perspectiva da liberação 

de sentido, poderá contradizer os limites que são circunscritos e institucionalizados 

para as palavras nos  dicionários. Muito embora neles  contenham alguma pista do  

que seja o rastro das palavras, uma vez que eles não descrevem  uma  única  

tradução na maioria das vezes em que os consultamos. Uma consulta  como  a 

palavra erro no dicionário9, teremos que 

 
er-ro: (ê) sm (der regressiva de errar) 1 Ato de errar. 2 Equívoco, 
engano. 3 Inexatidão. 4 Uso impróprio ou indevido. 5 Apartamento da 
honestidade ou da justiça. 6 Desregramento, mau comportamento. 7 
Conceito equívoco ou juízo falso. 8 Doutrina falsa. 9 Culpa, falta. 10 
Prevaricação. 11 Abuso. 12 Tip Tudo o que não confere com o original 
[...]. 

 
 

A fileira de possibilidades, mesmo ampla, limita sua tradução. Mesmo que 

substitutos das palavras estejam catalogados, divulgados e aceitos por todas as 

instituições por séculos, esse limite  “dicionário” não pode circunscrever a  liberação  

de sentido pelo rastro. A palavra “erro” pode não significar “só isso”, mas “isso 

também”, e quando sua tradução se efetiva, a crítica também não teria parâmetros 

para avaliar uma qualidade em tradução a partir da palavra que difere e  sempre 

diferiu. 

9 Disponível em < http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index> Acesso em jan/12. 
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Haroldo de Campos (2010) nos  presenteia  com um belo exemplo prático para 

a constatação do que seria um erro ou um acerto quando a crítica avalia uma  

tradução. A tradução feita por Hoelderlin da Antígona de Sófocles em princípio 

escandalizou seus conterrâneos e foi caracterizada por imprópria, além de dizerem 

estar incluída em uma das piores traduções da época. Anos mais tarde,  Bertold 

Brecht, preparando uma nova versão dessa tradução, tomou a de Hoelderlin como 

base para exemplo e conclui que era uma “fortuna bibliográfica” (CAMPOS, H. 2010, 

p. 95). O que aconteceu com as condições específicas desse  texto  na  primeira  

crítica refutadas anos mais tarde pela segunda? Esse exemplo prático pode estar 

intimamente ligado ao fato de que a percepção dos limites textuais oscila, sempre 

oscilou e implica a consideração do que seja “erro” ou “acerto”. 

A palavra escolhida por um tradutor, o melhor e o pior, não alcançará um 

esgotamento de seu sentido quando da sua decisão. Não se poderia dizer com 

garantias que a escolha restituirá a plenitude de um sentido que teve por partida. A 

ideia tradicional de restituir o original seria delimitadora e, se há uma ligação das 

questões da língua com a figura do tradutor, é preciso ser considerado, também, que 

há um limite humano para o entendimento de tudo que está em cena na hora da 

tradução com a aproximação das línguas do original e do tradutor. Na cena também 

rondam várias teorias para as operações tradutórias, porém, é conveniente lembrar 

uma passagem derridiana sobre limites das teorias em tradução: 

 

[...] elas tratam, muito freqüentemente, das passagens de uma língua 
para outra e não consideram a possibilidade das línguas estarem 
implicadas em mais de uma dentro de um texto. Como traduzir um 
texto escrito em várias línguas ao mesmo tempo? Como “interpretar” o 
efeito da pluralidade? E se se traduz em várias línguas ao mesmo 
tempo, chamar-se-á isto de traduzir? (DERRIDA, 2006, p. 26). 

 
 

Sim e não. Em face à argumentação sobre os limites das teorias, da 

interpretação, da passagem de uma língua para outra, das línguas por comportarem 

outras línguas nelas mesmas e, quando há a necessidade de nomear tudo,  a  

pergunta final nos chama a atenção que “traduzir” não escapa de toda e qualquer 

hipótese que tivermos aqui lançado. Sempre haverá o diferir e sua emancipação no 

rastro. Um alerta constante sobre a fragilidade das concepções fechadas para o 

campo da tradução que sempre nos  faz  retornar aos  problemas  da sistematização 

da língua ou da impossibilidade dela. 
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A figura do tradutor e sua compreensão da língua são fundamentais para a 

tradução apesar dos limites. Quando Derrida (2000) questiona  sobre  seu  papel  

como tradutor, ele nos deixa entrever a sua operação exaustiva, tanto quanto um 

pouco de sua insegurança ao constatar que talvez nunca consiga  se  aproximar  de 

um bom trabalho em tradução. Enquanto sujeitos limitados, o que seria por em cena 

uma tradução relevante pelas inscrições dos  tradutores, estaria às voltas com todas 

as possibilidades que o termo relevante pudesse dar  de  exemplos.  Em  um 

momento, ao comentar o convite feito para a palestra na École des  Hautes  Études  

em Sciences Sociales sobre tradução e tradutor, ele (DERRIDA, 2000,  p.  14) 

confessa sua paixão pela tradução e sua admiração pelos tradutores dizendo que 

“considero os únicos a saber a ler e escrever [...].” A  insegurança  sobre  como  

traduzir melhor estando diante de condições (in)traduzíveis faz com que a melhor 

tradução e o melhor tradutor pareçam sempre adiados, sempre ainda por vir. 

Mediante aos limites em face às questões de (in)traduzibilidades percorridos, 

ainda resta a sensação da dívida. Mesmo Derrida (2000) pede desculpas por seus 

limites em razão de sua impossibilidade de dizer sobre a identidade  da palavra que  

ele escolheu. Quando há a decisão definitiva por uma palavra, o próprio profissional 

nunca estará satisfeito, não por uma falta sua, mas porque os limites impostos não 

comandam o sentido emancipado e ilimitado. Assim, toda a decisão acaba, vez por 

outra, sendo uma frustração do próprio profissional, pois, a cada leitura de seu texto 

será por ele mesmo re-significado. 

Alguns limites que circundam os estudos da tradução, tais como expostos: 

limites da significação das palavras na língua, o irremediável campo  linguístico 

limitado e o limite de compreensão do sujeito não limitam o trabalho do tradutor  

apesar e faz recair sobre ele a responsabilidade de fazer revelar de uma língua e 

outra, aquilo que, paradoxalmente, falta em uma e outra. Mesmo sempre retornando 

ao caráter de complexidade do que é significado pela língua, a responsabilidade do 

profissional implicará suas decisões. Suas decisões  revelarão  o  entendimento  do 

que pôde ser por ele percebido através do jogo das palavras a traduzir. 

Em um terreno que é limitado e sem limites, uma opção tradutória estará 

sempre às voltas da  sua condição de possibilidade e impossibilidade, traduzibilidade  

e intraduzibilidade, legibilidade e ilegibilidade que, de acordo com os limites da 

compreensão do tradutor, a escolha fará passar um pelo outro indistintamente. Para 

tentar provocar os limites das opções em tradução que possam nos revelar mais 
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sobre as condições de (in)traduzibilidade da  língua,  apresentaremos  algumas  

opções do tradutor Giovanni Pontiero. As questões sobre (in)traduzibilidade e os 

limites das discussões que elas podem alcançar podem, também,  implicar  as 

escolhas tradutórias na obra “O Evangelho Segundo Jesus Cristo”  de  José 

Saramago. As implicações das escolhas para essa obra podem  revelar 

consequências na sua percepção em língua inglesa, conforme discutiremos no 

próximo capítulo. 
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3. A (IN)TRADUZIBILIDADE DO SAGRADO EM THE GOSPEL ACCORDING TO 

JESUS CHRIST 

 

 

Como traduzir a língua do outro quando essa língua, ou idioma,  carrega  em si 

a desconstrução do sagrado? Neste capítulo, para refletir acerca dos problemas 

concernindo a tradução e os limites de sua (in)traduzibilidade mediante a  

língua/idioma desafiadores de José Saramago, passamos a analisar a narrativa 

literária e a relação que é estabelecida  entre  as  escolhas  tradutórias 

transformadoras de Giovanni Pontiero e a narrativa do texto  sagrado-bíblico  na 

escrita de Saramago. 

A narrativa sobre o nascimento, vida e morte de Jesus Cristo é bastante 

recorrente nas religiões cristãs e, na re-criação de Saramago, os  limites  entre os  

fatos da história contida nos Evangelhos e a construção da ficção literária são 

problematizados. Dessa forma, são criadas situações de limite para a tradução, pois 

nas situações de conflito entre ficção e texto sagrado, o tradutor terá que reler nesse 

conflito o que seria estritamente ficcional para traduzir. Aliado a esse ponto de vista, 

existe o fato de que essa obra literária abriga uma habilidade autoral  em 

descentralizar discursos ao criar efeitos com palavras que constantemente resvalam 

no discurso bíblico. Tal habilidade irá liberar, por sua vez, um jogo de presença ou 

ausência de uma verdade preexistente que a tradução de Pontiero poderá ou não 

neutralizar. 

Apesar de que o texto histórico-bíblico seja consagrado, a existência desse 

referencial enquanto linguagem não estará imune aos seus efeitos (in)traduzíveis, 

assim sendo, aquilo que a escrita autoral anuncia não se concilia necessáriamente 

com o que tenha sido considerado verdadeiro. A produção de sentidos por essa não- 

verdade multiplica esse caráter referencial e o foco autoral, apesar de fictício, em 

determinados  momentos, implica o que tenha uma sólida raiz no sagrado e coloca  

seu tradutor em xeque. Isso porque, a leitura dessa obra  provoca  tanto  o 

afastamento quanto a aproximação do que é dado pelos planos da ficção literária 

fictícios e do  texto sagrado, porém quando a  aproximação  ao texto bíblico acontece, 

a linguagem irônico-dramática do escritor, indiretamente, polemiza os preceitos 

cristãos. 

Essa linguagem provocativa do romancista é um artifício a mais, dentre os já 
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provocados pela própria linguagem, criando um desafio a mais para a tradução. Não 

poderemos, portanto, simplesmente assumir ou descartar o texto sagrado referente. 

Assumir sua desnecessidade seria a negação da propagação da disseminação do 

sentido. 

A expansão dos estudos desses efeitos e sua manifestação na escrita  

tradutória não trazem por intenção sugerir  que  possamos  descrever 

sistematicamente o funcionamento da escrita tradutória, mas, ao contrário, a partir   

das situações que descreveremos, consideramos que no limite do (in)traduzível pela 

análise das opções do tradutor é que poderemos levantar traços que são inerentes à 

escrita tradutória. Para tanto, antes de apresentarmos nossas análises da obra 

escolhida para este estudo, faremos uma breve apresentação do tradutor e de sua 

escrita tradutória. 

 
 
 

3.1. Apresentando  Pontiero e características de sua escrita  tradutória 
 
 

 
Giovanni Pontiero10 foi um tradutor,  como  também,  pesquisador 

principalmente no campo dos estudos literários portugueses e brasileiros. Embora 

tenha traduzido obras do espanhol e do italiano para a língua inglesa, dedicou-se a 

traduzir autores de Língua Portuguesa e é especialmente lembrado  por  traduzir  

obras de dois escritores em especial, Clarisse Lispector e José Saramago. Por suas 

traduções, recebeu os prêmios: Prêmio de Tradução Camões (1968); prêmio Rio 

Branco (1970); Foreign Fiction Award do jornal The Independent (1993); prêmio 

Teixeira-Gomes do Governo Português (1995). Além de prêmios recebidos por suas 

traduções, Pontiero consta em 32º lugar na lista de tradutores das 50 outstanding 

translations from the last 50 years 11. 

Esse lugar de destaque se refere a sua tradução da obra “O ano da morte de 

Ricardo Reis”, traduzida por The Year of the Death of Ricardo Reis (PONTIERO, 

 
 
 
 

10 Disponível em <http://www.portugalconvida.net> Acesso em set/12. 
11 Tradução nossa: “50 traduções excepcionais dos últimos 50 anos”; Prêmio oferecido pela 
Associação de tradutores americanos de textos literários. Disponível em: 
<http://www.societyofauthors.org/50-outstanding-translations> Acesso em abril/11. 
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1991)12. Essa opção de tradução pode induzir a se pensar que suas traduções são 

relevantes por refletirem um equilíbrio sempre desejado ao traduzir. Porém, 

juntamente com o auxílio de outras traduções de sua autoria, demonstraremos que a 

prática de qualquer ato em tradução limita a afirmação de suposto equilíbrio, pois, 

além da complexidade ligada às línguas, a tradução também estará às voltas com a 

complexa natureza de não-neutralidade de qualquer tradutor. Por essa consideração 

buscamos traçar caminhos compatíveis com as concepções que escolhemos  para  

que haja um suporte das análises empreendidas na obra como um todo. Os desafios  

a serem vencidos pelo tradutor pelo que a língua sutilmente mostra ou esconde o 

coloca, e provavelmente o colocará por toda a obra, em momentos de suposta 

intraduzibilidade que, provavelmente, não seriam intraduzíveis pela perspectiva de 

outros tradutores. Ao observar outros títulos traduzidos por ele mesmo: 

 
The Year of the Death of Ricardo Reis - O ano da morte de Ricardo Reis; 
The Gospel According to Jesus Christ - O Evangelho segundo Jesus Cristo; 
Manual of Painting and Calligraphy - Manual de pintura e caligrafia; 
The Stone Raft- Jangada de pedra; 
The History of the Siege of Lisbon - História do cerco de Lisboa; 
Blindness - Ensaio sobre a cegueira; 
Baltasar & Blimunda - Memorial do convento. [grifo nosso] 

 
 

A que concepção linguística recorrer no instante em que o último título nos 

parece ter sido (in)traduzível para Pontiero? E os outros títulos, eles podem ser 

considerados, tranquilamente, traduzíveis? 

Para maiores detalhes e para se buscar os porquês, o recurso do referente 

dos títulos em questão é realmente irresistível. Se nossa opção fosse uma analogia 

com outros estados da arte, por exemplo, poderíamos encontrar uma resposta para 

esse acontecimento de tradução no teatro-ópera, talvez. Isso porque, há uma 

adaptação com grande repercussão na Itália de Memorial do Convento e  tem por 

nome Blimunda, como o próprio Saramago comenta em sua autobiografia, 

 

No princípio desse ano [1993] publiquei a peça In Nomine Dei, ainda 
escrita em Lisboa, de que seria extraído o libreto da ópera Divara, com 
música do compositor italiano Azio Corghi, estreada em Münster 
(Alemanha), em 1993. Não foi esta a minha primeira colaboração com 

 
 
 

12 Disponível em: <http://www.instituto-camoes.pt/cultura/edicao/obras-traduzidas> Acesso em 
mar/12. 
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Corghi: também é dele a música da ópera Blimunda, sobre o  
romance Memorial do Convento, estreada em Milão (Itália), em 1990.13 

 
 

O casal protagonista da ficção, Baltazar Sete Sóis e Blimunda Sete Luas, 

passou a ficar muito conhecido na Europa, podendo ser pela ligação que fazem com   

a obra teatralizada, como também, por haver indícios de que seus nomes sugestivos 

contribuem com uma alusão ao movimento “paz e amor” iniciado nos anos 70. 

Tentando supor uma ligação com questões da língua, com esse registro deduz-

se que as palavras das línguas, no caso o título escolhido para a obra em inglês, dão 

indícios de haver depósitos culturais que possam atuar como determinantes em seus 

significados. Porém, voltando à questão da língua, o instante em que a significação 

acontece não prevê linguisticamente de qual solo ou de qual tempo é o significado que 

se aderiu às palavras, assim, não há também como traçar garantia que seja essa a 

resposta e que pudesse estar refletida  na  língua  do  tradutor. Então continuemos, o 

que efetivamente linguístico permitiu essa tradução? 

No que se refere ao conjunto de títulos acima citados, poderíamos dizer que a 

prática da diferença entre significante e significado nos deixaria lançar a hipótese de 

que esta aparente tranquilidade e transparência em tradução suponham um acesso 

pleno ao significado. De qualquer maneira, operar  um  significado  aparecendo 

através de seu significante não ocorre por opção em nenhum dos títulos, tal prática 

existe e é sempre presente em qualquer tradução. Porém, é preciso  estar  atento  

para perceber que, na maioria das traduções dos títulos de nosso exemplo, a 

suposição de transparência também pode se ligar ao que seria ideal para o tradutor  

no momento de traduzir: a prática purista da diferença. Pela razão de que esta 

sequência de títulos é traduzida por um mesmo tradutor e por ser fato que a prática 

significante/significado está sempre presente, por qual motivo, então, o último título 

não foi Memorial of the Convent? 

Para essa questão, podemos dizer que o momento decisivo para nomear por 

Baltazar & Blimunda, a tradução se distanciará  e, ao  mesmo  tempo,  se reunirá com 

o que teve por ponto de  partida,  presença primeira, original, que seja. Não se trata  

de partir de discussões pensando estar diante de uma tradução enganadora e, muito 

menos, infiel. Como um argumento a favor da tradução e do nome dado para o título 

do livro em inglês, a questão de fidelidade não compartilhada com a ideia do autor 

13 Disponível em:<http://josesaramago.blogs.sapo.pt/95061.html>. Acesso em junho/12. 
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seria discutível por razão bem simples. Na bibliografia  da  obra  saramagueana  

consta que foi por ele solicitado uma revisão na tradução para o inglês dessa obra, 

mas, não foi sobre o título e, sim, sobre as notas de rodapé por parte de  seus  

editores. No que diz respeito à tradução desse título, então, podemos dizer que com 

ele pode ser atingido um momento onde a presença gráfica absoluta de Memorial do 

Convento é transformada por uma tradução para o inglês que não lhe subtraiu o  

desejo de presença ou significado original e, além disso, com a conivência autoral. 

Esses dados que envolvem a obra e seu título nos sugere pensar que a 

tradução faz com que original e traduzido fiquem sempre às  voltas  de  um “estranho  

e invisível eixo” (DERRIDA, 1997, p. 44) e assim, após a leitura das obras, podemos 

dizer que, quando se trata da obra em português, o título Memorial do Convento 

rodopia surpreendentemente com Baltazar e Blimunda e,  quando se  trata  da  obra 

em inglês, acontece o contrário, pois, mesmo não figurando na capa, como acontece 

em português, certamente, o memorial do convento estará na obra. 

Contrariando as expectativas daqueles que acreditaram que essa obra de 

Saramago não deveria ter um casal por protagonista e sim o choque constante das 

narrativas que agiram ou sofreram a ação da construção do Convento de Mafra, a 

tradução da obra nos mostra que, o que existe de fato, é a língua alvo e todos  os  

seus meandros sob a mão hábil de um tradutor. Obviamente essa consideração traz 

consequências para se falar de obra original e questões de autoria sob o ponto de 

vista literário, o que revela haver um terreno profícuo e temas para outros  estudos  

que não tão somente os estudos sob o ponto de vista da  tradução como  fora  a  

nossa escolha. 

Esse tipo de operação tradutória traz consequências e frustrações  também 

para os teóricos e críticos de textos traduzidos que acreditam que aquilo que é dito 

(significado) em uma língua pode e deve ser dito em outra sem evocar outros efeitos 

interpretativos. O que deveria ser dito, ou antes, o que deveria ser entendido não 

consegue delimitar a tradução (in)traduzível. O que está para ser significado pela 

língua não limita as opções em tradução nem,  tampouco, podemos dizer que a falta  

de limite provoca afastamentos que podem favorecer uma criação  artística  

antagônica. 

Que a ênfase na diferença gritante entre “Memorial do Convento” e Baltazar & 

Blimunda não sirva de pressuposto para afirmar que somente esse título apresenta 

todas as complexidades apresentadas. Se, em outro exemplo, vemos que “Jangada 
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de Pedra” é traduzida por Stone Raft, como se diz, ao pé-da-letra, percebemos que, 

tanto não entendemos “jangada” em português, como também, não entendemos  o 

que seja raft quando o termo tenta traduzir “jangada”.  A inadequação não  é só de 

uma língua em relação à outra (DERRIDA 2006), a inadequação é que, por exemplo,  

a multiplicidade em “jangada” não se apresenta na própria língua portuguesa e, ao 

traduzir esse termo por raft, a inadequação passa a ser de ambas. 

Essa relação provoca um tipo de associação (in)traduzível que pode nos fazer 

usar um termo de uma língua em lugar de outra. Isso porque, observamos a 

possibilidade de que o substantivo raft se associe à manobra esportiva rafting em 

língua portuguesa no Brasil, provavelmente pela razão de que “jangada” não produz 

uma relação de movimento exigida pelo esporte em questão, mesmo se 

produzíssemos um termo como “jangadar”. Se há uma traduzibilidade obscura que o 

esporte exija, essa necessidade em língua portuguesa é inadequadamente satisfeita 

pelo uso de uma palavra de língua inglesa. 

Essa exploração pode se estender aos termos “pedra” e stone e  na  função  

que têm ao figurar entre os títulos. A começar pelo título em língua portuguesa, se 

realmente acreditamos entender o que uma “Jangada de pedra” nos traduza, nos 

chocaríamos com a improbabilidade da natureza de “pedra” figurar ao lado do que 

entendemos por “jangada”. Como podemos entender  desconstrutos como “Jangada 

de pedra”? 

As proposições que lançamos são uma breve  introdução  à  escrita  de 

Pontiero para que possamos entender por algumas de suas decisões tradutórias, da 

melhor maneira que nos for possível, qual seria o caminho  que  esse profissional  

trilha perante aquilo que desafia a tradução, a partir desse momento, mais 

especificamente na obra polêmica de José Saramago14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Para análise das obras a partir deste ponto, serão utilizadas as respectivas referências sendo que, 
em português, utilizaremos o nome do autor como aconselhado pelas normas da ABNT, e, a obra 
traduzida, será referida pelo nome do tradutor. Acreditamos que este efeito facilite a leitura dos 
trechos que serão utilizados durante todo o estudo. Este efeito é nulo na página onde constam todas 
as referências. 
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3.2. A questão da economia em tradução 
 
 

 
Na economia da tradução não há como quantificar, essa economia não se 

calcula logicamente, assim sendo, nenhuma tradução poderá promover uma 

equivalência quantitativa (DERRIDA, 2000). Nesse caso, Pontiero com sua tradução 

transformadora ensinará aos leitores o que lhe foi permitido aproximar daquilo que o 

original de Saramago deixou revelar em sua leitura. Ao estudar  original  e traduzido 

por esse viés, a experiência da tradução no que  diz  respeito  ao 

traduzível/intraduzível irá comprometer a opção do tradutor, pois mesmo diante da 

impureza e pluralidade de qualquer língua, ele deverá fazer uma opção do  que  

poderá ter percebido. Sua decisão, embora mantenha um traço memorial com o que 

foi transformado (DERRIDA, 1985), fará com que alguma marca seja  apagada. A  

partir desse pensamento, reafirmamos que ser o mais fiel possível é considerar as 

obras quantitativamente diferentes, quantificação que não se  refere  à  lógica 

aritmética simplesmente. 

Nesse processo econômico, uma lógica não calculável  da  tradução  de 

Pontiero inevitavelmente praticará gestos  de inclusões  e exclusões, e esses  gestos  

é que nos permitirão avaliar as consequências de  suas  decisões.  Como  por 

exemplo, sua opção no trecho que segue, há  exclusão/inclusão  pela  qual  

iniciaremos nossa argumentação: 

 

Jesus ajudou-o a firmar-se nas patas, ficaram-lhe as mãos húmidas 
dos humores da matriz da ovelha, mas ele não se importou nada, é o 
que faz viver no campo com animais, cuspo e baba é tudo o mesmo, 
este cordeiro vem em boa altura [...]. (SARAMAGO, 2005, p. 201) 

 
 

A tradução do fragmento por Pontiero é: 
 

Jesus helped to hold it steady on its feet, his hands sticky with the 
afterbirth from the sheep´s womb, but he did not mind for one gets 
used to these things when in constant contact with animals, and this 
lamb is arriving at the right moment […]. (PONTIERO, 2008, p. 181) 

 
 

Percebe-se que o tradutor, nos fragmentos acima, alterna momentos de 

exclusão de “cuspo e baba é tudo o mesmo” e a inclusão de “constant”. Embora o 
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exemplo seja limitado em extensão, já podemos denunciar o processo de 

transformação na tradução. 

Para iniciar, a inclusão do termo “constant” no trecho “constant contact with 

animals” pode traduzir uma tentativa de obter maior auxílio para a manifestação da 

(in)traduzibilidade no trecho “é o que faz viver no campo...”, um conjunto de palavras 

do qual é preciso extrair uma provável ideia da experiência vivida por pessoas do 

campo e que na construção linguística em português, o conjunto de todos os  termos 

“é o que faz viver” exercem uma força difícil de desfazer mesmo antes de sua 

tradução. A solução para traduzir o trecho simplifica-se em quantidade, há uma 

economia para dar uma idéia de tempo e de experiência que talvez o uso de  

“constant” tenha sido essencial para dar força ao termo antecedente “gets used to”. 

No caso da opção de exclusão por parte do tradutor, nota-se, primeiro, que a 

inscrição do nome “Jesus” inicia ambos os fragmentos. Essa inscrição, aliada ao 

fragmento como um todo que sugere um “Jesus pastor de ovelhas”, não é uma 

inscrição qualquer, então, se existe a possibilidade de que o conjunto dessas 

proposições ligue o fragmento ao discurso histórico-cristão, a expressão chocante 

“cuspo e baba é tudo o mesmo” traduziria uma inadequação a esse  discurso. 

Podemos dizer que, talvez, não traduzir “cuspo e baba é tudo o mesmo” anuncia que  

a exclusão deixa um resto para ser analisado e que  poderia  implicar em prejuízo  

para constar na tradução por sua aparente intenção discursiva. 

O que nos permite entrever que, as inclusões/exclusões que ocorrem, 

provavelmente não irão somente dizer respeito às escolhas para a aproximação de 

léxicos de uma língua a outra. A questão de economia pelas opções de Pontiero nos 

permite perceber que haverá consequências para a apresentação da obra perante o 

público de língua inglesa que, talvez, não tenha se apresentado da  mesma  forma 

para os de língua portuguesa por causa de suas escolhas. 

De qualquer forma, por essa proposição preliminar, a questão  da economia 

(que se refere à escolha de um termo dentre todos que  a língua oferece) resulta de  

um esforço interminável do tradutor que provavelmente terá que transformar 

quantidade em qualidade e, certamente, mais fragmentos  ainda  se farão  

necessários para análises. Sugerindo outro exemplo, a questão de economia pelas 

opções de inclusão pode levar a outras implicações para a tradução que não dizem 

respeito somente ao caráter de opções linguísticas supostamente diferenciadas. Nas 

páginas iniciais da narrativa, por exemplo, lê-se uma descrição: 
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O sol mostra-se num dos cantos superiores do rectângulo, o que se 
encontra à esquerda de quem olha, representando, o astro-rei, uma 
cabeça de homem donde jorram raios de aguda luz e sinuosas 
labaredas, tal uma roda-dos-ventos indecisa sobre a direção dos 
lugares para onde apontar, e essa cabeça tem um rosto que chora, 
crispado de uma dor que não remite, lançando pela boca aberta um 
grito que não podemos ouvir, pois nenhuma dessas coisas é real, o 
que temos diante de nós é papel e tinta, mais nada (SARAMAGO, 
2005, p. 7). 

 
The sun appears in one of the upper corners of the rectangle, to the 
left of anyone looking at the picture. Representing the sun is a man´s 
head which sends out rays of brilliant light and sinuous flames, like a 
wavering compass in search of the right direction, and this head has a 
tearful face, contorted by spasms of pain which refuse to abate. The 
gaping mouth sends up a cry we shall never hear, for none of these 
things is real, what we are contemplating is mere paper, and ink and 
nothing more (PONTIERO, 2008, p. 1). 

 
 

No que se refere à tentativa de busca do entendimento, ambos os trechos 

acima, por exemplo, embora com extensões,  pontuações  e  enquadramento 

diferentes insinuam uma transcrição quer seja pictórica ou de outra  extensão 

qualquer que seja retangular,  de papel e  que  receba tinta. Pode ser um quadro, mas 

a afirmação de que seja de fato um quadro concorre com a ideia de que poder ser 

também, e porque não, o próprio livro. De qualquer forma, Saramago insere o corte 

incisivo para qualquer uma das afirmações pela inscrição “nenhuma dessas coisas é 

real, o que temos diante de nós é papel e tinta, nada mais”. A inscrição foi traduzida, 

mas o corte não acontece, uma vez que na tradução há a inclusão pictórica da cena. 

É certo que o sentido estritamente autoral tem e não tem sua preservação garantida 

nas palavras inscritas  sobre o  papel que descrevem o trecho, esse sentido é algo 

que sua escrita talvez nunca revele, pois as formas de palavras e as figuras que 

podem se formar na imaginação de quem as lê podem e não podem estar presentes 

na ideia primária de seu autor. Porém, a intenção nesse trecho pode apontar para uma 

tentativa em fazer aderir algo mais concreto para significar a tradução de Pontiero. 

Sua estratégia, que parece vir em auxílio para um fechamento do foco da 

significação, explícita na página que antecede a página 1 da obra em inglês, 

poderá entre outras proposições, incluir à sua significação uma ideia fixa de ligação 

dessa ficção com a narrativa bíblica. Isso porque, a descrição pictórica lado- a-lado 

com a escrita tradutória na página inicial é a imagem pictórica da cena da 

crucificação de Cristo! 
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(Figura 1) 
Iconografia que precede a obra em inglês: 
The Gospel According to Jesus Christ. 

 
 

Essa iconografia inserida apenas na  obra  traduzida  não  apresenta 

referências. A inclusão visual por parte do tradutor em sua tradução pode estar 

atendendo a exigências fundamentais para o nosso entendimento de sua escrita 

tradutória, pois, apesar de não conter nenhuma palavra ou verbo, a cena não implica 

uma textualização qualquer sobre a cena da crucificação,  mas  a  cena  da 

crucificação exaustivamente difundida pelo Cristianismo. Assim,  passamos  a 

observar mais atentamente uma provável necessidade do tradutor em dar 

conformidade à sua tradução através de contextos que sempre farão  reviver  a  

história difundida pelos Evangelhos canônicos. 

Tal opção irá apresentar algumas consequências para a tradução por sua 

suposta intenção discursiva, principalmente, quando situada  ao  lado  da  narrativa 

que sugere a descrição escrita da iconografia. A intenção poderá,  por  exemplo,  

minar a ideia de que a escritura  literária criou um efeito de sentido para a descrição  

da imagem, tanto que o corte foi necessário para retornar a atenção da cena para a 

ficção literária. De qualquer forma, no decorrer do romance,  fazer  parecer  ser  

apenas ficção não é algo que Saramago facilmente deixa entrever de acordo com o 

uso que faz da linguagem para criar um complexo jogo de  

aproximação/distanciamento com o texto bíblico. A identificação de  uma  provável 

idéia da obra, por esse recurso do escritor, faz parecer que suas intervenções 

linguísticas, isto é, a características de sua linguagem re-inventiva, relê sentidos 

advindos de textos sagrados. 

É fato que o autor usa e abusa de contornos irônicos e  paródicos  que  

resvalam no texto bíblico, porém, por essas mesmas estratégias, nunca o assume. 
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Mesmo levando em conta somente o texto em português, por exemplo, 
 
 

No meio das águas, Jesus, sem experiência do ofício, ele próprio rindo 
de sua falta de habilidade, atreveu-se, incitado pelos seus novos 
amigos, a lançar a rede, naquele largo gesto que, olhado de longe, se 
parece com uma bênção ou um desafio, sem outro resultado que 
quase ter caído à água de uma das vezes em que o tentou. Simão e 
André riram muito, já sabiam que Jesus só percebia de cabras e 
ovelhas [...] (SARAMAGO, 2005, p. 226-227). 

 
 

Supondo haver um sentido próprio para um texto de origem Cristã, no 

envolvimento com a leitura da obra fictícia esse  sentido  próprio  irá  

irremediavelmente se ligar aos nomes bíblicos por causa de fortes e recorrentes 

sensações das marcas imprimidas  aos nomes. A escolha na língua por  Saramago  

faz inscrever um Jesus no meio das águas, como na primeira linha do excerto. A 

aposta do reconhecimento deste nome pode ser uma  estratégia  para  provocar  o 

jogo de aproximação e afastamento, jogo que poderá atar o tradutor ao  que  

Saramago não se compromete. Isso pode nos levar a dizer que onde há uma 

sensação de paródia poderia ser um momento certo de acontecimento do fantástico 

que afasta Saramago de uma responsabilidade excessiva com o personagem 

histórico-bíblico do qual não há relatos de que se riu de Jesus. 

Mas ainda os nomes, enquanto marcas na língua, podem não permitir o 

afastamento por completo de Pontiero na difícil tarefa de traduzí-los. Eles  podem  

estar atuando como deflagradores das decisões que culminaram com 

inclusões/exclusões tentando dar uma conformidade ao seu texto. Por exemplo, em 

inglês o trecho acima é: 

 
Once they were out in the open water Jesus, Who knew nothing about 
fishing and laughed at his own awkwardness, tried at the insistence of 
his new-found friends to cast the net with that board gesture which, 
seen from a distance, resembles a blessing or challenge, but without 
success, and once He almost fell into the water. Simon and Andrew 
went into fits of laughter, well aware that Jesus only knew how to 
handle goats and sheep […] (PONTIERO, 2008, p. 206). 

 
 

O jogo de aproximação de um Jesus com o outro e a aproximação entre eles 

mesmos é a aposta em fazer surgir as emoções, e também as críticas ao texto de 

Saramago por parte da Igreja Católica, provavelmente. O nome Jesus na obra está 
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na tradução, a aproximação que esse nome exerce com aquele outro bíblico, com o 

Jesus de Saramago, de Jesus com Jesus mesmo, é uma ameaça que transforma o 

sentido único que se esperava que um nome próprio revelasse (DERRIDA, 2008), 

ameaçando também a própria imaginação do  tradutor  diante  de uma  presença só, 

do nome Jesus. Todos os Jesuses tentam sua  aproximação e a dimensão do nome  

se altera conforme os imensuráveis afastamentos e aproximações no ato da 

significação. Essa característica não se apresenta somente  a  partir do  nome,  mas  

do nome também, e influencia a tradução de Pontiero. 

As questões de quantidade/qualidade pelas inclusões/exclusões podem se 

iniciar pela confusão de apenas uma inscrição, a do nome próprio, e sua tradução ou 

não nos indica que há mais revelações sobre os limites que cercam a compreensão, 

do que para dizer sobre a opção de que algo se inclui ou não na  tradução  de 

Pontiero. Se pudéssemos dizer que é possível levantar uma  consideração  que  a 

priori fosse determinante para o limite de criação do jogo com as aparências que o 

autor provoca, e se esse jogo pudesse ser tranquilamente traduzido por  acréscimos 

ou exclusões, poderíamos então dizer que o original de Saramago, este Evangelho 

segundo Jesus Cristo é uma obra fictícia que conta com a provocação causada por 

suas aproximações a uma representação também de linguagem tida por bíblico- 

sagrado. 

Mesmo sendo as considerações de real ou de origem limitadas na língua, o 

reconhecimento nada incidental é feito através de estratégias discursivas que os 

identificam mesmo por parte daqueles que nunca leram os evangelhos do Novo 

Testamento. A certeza da identificação é tanta que o autor comenta sobre este 

reconhecimento certeiro desses evangelhos dentro de um trecho de seu próprio 

evangelho: 

 
[...] tendo em conta o grau de divulgação, operada por artes maiores e 
menores, destas iconografias, só um habitante de outro planeta, 
supondo que nele não se houvesse repetido alguma vez, ou mesmo 
estreado, este drama, só esse em verdade inimaginável ser ignoraria 
que a afligida mulher é a viúva de um carpinteiro chamado José [...] 
(SARAMAGO, 2005, p. 9). 

 
 

Apenas nesse momento é que se inscreve o termo  “iconografia”  pela primeira 

e única vez na obra em português e, talvez, tenha exercido influência para que 

Pontiero incluísse a iconografia da cena da crucificação (cf. p.66). O tradutor 
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antecipa, dessa forma, uma situação que estava em outro momento  na  narrativa.  

Mas de qualquer forma, o que Saramago levanta  como  suposição  de  

reconhecimento por causa de uma  repetição exaustiva da história bíblica da 

crucificação, na tradução do trecho acima, vê-se a afirmação de “considerável 

influência” da mesma cena, uma inclusão a mais responsabilizando a tradução por ir 

além da suposição autoral: 

 

[…] the considerable influence of this iconography exercised by one 
means or another, only some unlikely inhabitant from another planet, 
where no such drama has ever been enacted, could fail to recognize 
that this anguished woman is the widow of a carpenter called Joseph 
[…] (PONTIERO, 2008, p. 3). 

 

Pela inclusão de “the considerable influence of this iconography” (a  

considerável influência dessa iconografia),  referente  provável  ao  reconhecimento 

dos fatos  narrados, podemos  inferir que tal influência pode recair sobre quem assina 

a obra traduzida, isso porque o tradutor ao afirmar que algo influencia 

consideravelmente não o faria sem conhecimento daquilo que inscreve. Ao decidir 

incluir “a considerável influência dessa iconografia”, Pontiero interpreta a narrativa  

de Saramago 

Considerando o jogo de aproximação e afastamento ao texto bíblico, no 

momento em que a tradução se realiza através de exclusões ou inclusões, o estado  

de consciência empírica do tradutor no momento das decisões em tradução é pouco 

provável de mensurar dada a complexidade do jogo provocado, não só  pela  obra, 

mas pela linguagem. O envolvimento do tradutor com a obra pode trazer à tona 

percepções que sua tradução nos revela e que serão caros à literatura, como por 

exemplo, à teoria sobre o narrador. Se fosse preciso entender o que seria um 

“Evangelho” para então traduzi-lo, considerada a aproximação e o afastamento do 

literário com o bíblico, quem narra o “Evangelho Segundo São Marcos”  é  São  

Marcos, então, quem seria o narrador de uma obra por nome de “O Evangelho 

Segundo Jesus Cristo” escrita por José Saramago? A pergunta não é tão fácil de ser 

satisfatoriamente respondida com a leitura e compreensão da obra. Saramago joga 

também com esse efeito e, referindo-se aos evangelhos, narra: 

 
Toda a história de Jesus que já conhecemos foi ali narrada, incluindo, 
até, certos pormenores que então não achámos que merecessem a 
pena, e muitos e muitos pensamentos que deixámos escapar, não 
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porque Jesus no-los disfarçasse, mas simplesmente porque não 
podíamos, nós, evangelista, estar em todo lado (SARAMAGO, 2005, p. 
257). 

 
A tradução do trecho é: 

 
Jesus’s entire history as we know it was narrated there, even including 
certain details we scarcely considered worthwhile and countless 
thoughts which have scaped us, not because Jesus tried to conceal 
them because this Evangelist could not be everywhere at the same 
time (PONTIERO, 2008, p. 234). 

 
 

Então, haver ou não um Jesus ou um Saramago evangelista narrando a obra  

de Saramago é mais um jogo complexo, e este jogo complexo implicou a tradução 

quando, na tentativa de se desvencilhar do jogo no qual um pronome plural é pré- 

posto a um substantivo no singular: “nós, evangelista”, a tradução assume um  

narrador “This Evangelist”. Essa tradução nos dá argumento para dizer de  que  se 

trata de um Jesus Evangelista por causa da inicial maiúscula, e parece estar 

tradicionalmente resolvida a questão do jogo, mas a obra em  português  não  

evidencia nenhuma marca na qual seja possível haver uma determinação e dizer 

tranquilamente que o narrador é Saramago. Na obra de sua autoria, o narrador nos 

leva a acreditar que não existe um Jesus evangelista coexistindo com a ideia de que 

Jesus é o narrador. 

Diante de situações (in)traduzíveis, como a indeterminação do narrador, a 

indeterminação que está também na tradução pôde ser identificada por uma leitura 

conjunta de ambas as obras, talvez mesma perspectiva que pôde ter o tradutor e  

ainda assim sua escolha foi consumada. A posição que o tradutor se coloca distante 

do jogo narrativo é determinante em uma situação, “This Evangelist”, mesmo onde a 

identidade de quem fez algo se mantenha velado pela improvável determinação de 

dizer quem é o narrador. Isso nos dá a dimensão do difícil trabalho que Pontiero teve 

em mãos e que o leva, por muitas vezes, a reanimar traços bíblico-sagrados que o 

texto em português não revela nem apaga por completo. 

A possibilidade de haver reconhecimento máximo de um nome ou assinatura, 

não garante fazer retornar ao nome ou ao assinante algum direito significativo 

constituído do texto que leva seu nome. Tal enigma nos leva a considerar as 

(in)traduzibilidades que os nomes ou as assinaturas da obra em português podem 

revelar ou iludir antes de estarem comprometidos com as escolhas do tradutor. 
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3.3. O enigma da autoria 
 
 

“É preciso fazer algo mais do que escrever o nome para assinar.” 15 
(DERRIDA, 1999, p. 161) 

 
 
 

A transparência do nome em uma assinatura atesta, também, uma dificuldade  

a mais na tradução do que apenas constatar os limites de sua intraduzibilidade. O 

nome, próprio ou comum, está na língua e deverá ser significado por ela. No caso, e 

tomando como ponto de partida o exemplo da epígrafe, o nome de um autor,  

enquanto comprometimento com alguma obra, não é uma garantia para que aquilo  

que esteja sob sua assinatura seja consagrado. O que poderíamos  chamar  de 

marcas de uma obra podem ou não estar relacionadas com quem assinou, porém, 

caso aconteça, há uma autenticação que ilude tentando garantir a existência de uma 

só assinatura. Como exemplo, vejamos como Pontiero procede quando Saramago 

recria o que já esteve sob a assinatura de Lucas. Na dedicatória, lê-se a citação: 

 

Já que muitos empreenderam compor uma narração dos factos que 
entre nós se consumaram, como no-los transmitiram os que desde o 
princípio foram testemunhas oculares e se tornaram servidores da 
Palavra, resolvi eu também, depois de tudo ter investigado 
cuidadosamente desde a origem, expor-tos por escrito e pela sua 
ordem, ilustre Teófilo, a fim de que reconheças a solidez da doutrina 
em que foste instruído. 
LUCAS, 1, 1-4 

 
 

Parece-nos não haver dificuldades em associar esse Lucas com aquele do 

Novo Testamento. Existe a possibilidade de que Saramago tenha usado uma versão 

do Novo Testamento dos Padres Capuchinhos que é bem parecida com o registro 

acima, mas não é uma garantia para afirmar  que  foi ele  quem escreveu,  inscreveu 

ou apenas citou. O texto em inglês assinado por Pontiero é, 

 

Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a 
declaration of those things which are most surely believed among us, 
even as they delivered them unto us, which from the beginning were 
eyewitnesses, and ministers of the Word, it seemed good to me also, 
having had perfect understanding of all things from the very first, to 

 
 

15 Tradução nossa: “Se necessita hacer algo más que escribir el nombre para firmar.” 



73 

 

write unto thee in order, most excellent Theophilus, that thou mightest 
hast been instructed. 

LUKE, 1, 1-4 
 
 

O que esse relato implica na tradução é a armadilha que  um  registro  de 

origem incontestável, por ser sagrado, lança para significação. Isso porque, a  

tradução de Pontiero, na verdade, é citação da versão Oficial  do Novo Testamento  

em inglês, conhecida por King James Version. 

O que está implícito nesta operação tradutória é diferente de dizer sobre uma 

tentativa de restituição de sentido. A tradução não foi feita ou pensada pelo que 

normalmente e a priori preocupa um tradutor, isto é, não houve a  idéia  de 

preservação de um ideal que seria tradicionalmente capaz de restituir um conteúdo 

comunicável. Toda a operação de tradução para o inglês se traduziu pela economia  

de uma assinatura final: Lucas, 1, 1-4. A assinatura  permitiu  que  o  texto 

comunicasse por si mesmo, é, praticamente, uma autenticação. O caminho de volta  

ao início no qual esse acontecimento foi e se faz possível até hoje é imprevisível, 

nesse  lugar indecifrável houve um momento onde, de  fato, Lucas escreveu algo e  

que hoje é instituído que, o que ele escreveu é oficializado para a língua inglesa pela 

King James Version. 

O que notamos é que existe a possibilidade de que a assinatura diz o que é o 

texto, e não o texto que revela a assinatura (DERRIDA, 1999). Por suposição, seria 

como haver a possibilidade de que a não-paragrafação, não-pontuação, uso 

indiscriminado de maiúsculo-minúsculas possam fazer uma marca  autoral  nos 

escritos de Saramago e seus textos passem a não precisar mais de sua assinatura, 

uma vez que poderia se saber do autor através das marcas. O fato é que, a  

autoridade do nome autenticado exerce uma resistência à tradução muito mais 

persuasiva do que outra presença gráfica e, quando acontece, pode ser que  a 

tradução em qualquer idioma, feita por qualquer tradutor, já  estaria assinada, “a obra 

já teria um nome” (DERRIDA, 1999, p. 161). 

A autoria bíblica enigmática, enquanto narrativa, oferece  várias  passagens 

com lapsos de tempo que parecem ser preenchidos pela ficção saramagueana, mas 

que podem trazer, por várias vezes, uma autenticação por um nome que poderia ser 

enganador por sua ligação com outros registros. Os deslocamentos feitos com os 

preenchimentos a partir de registros históricos, a criação de uma metaficcção 

historiográfica (HUTCHEON, 1991), não prevê antes de sua tradução se, existindo 
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um limite que pudesse distinguir claramente ficção e história, esse mesmo limite 

traduzido pudesse revelar com segurança o que seria o não-histórico e o não- 

ficcional. 

Como o caso da epígrafe, o registro histórico inscrito no Evangelho de 

Saramago muitas vezes se liga ao texto literário por paródia, mas, há vários casos, 

também, de citações explícitas de frases dos Evangelhos do Novo Testamento 

primeiro em Saramago. Para citar apenas um exemplo dentre incontáveis, “Pai, meu 

pai, por que me abandonaste [...]”, traduzido por “Father, Father, why have You 

forsaken me [...]” é de difícil identificação de autoria sem  o  auxílio  intencional  de 

suas respectivas referências. Essa citação está presente na obra de Saramago, na 

tradução de Pontiero, no Evangelho Segundo Mateus  e Marcos16. O que nos  chama  

a atenção é que a opção do uso de forsake na tradução poderia ter concorrido com 

sinônimos como leave ou abadon. De qualquer forma, o texto bíblico se inscreve na 

obra saramagueana muitas vezes, com variadas extensões e, até mesmo, com 

capítulos inteiros dedicados aos milagres e às palavras proferidas por  Jesus,  o  

bíblico e o fictício ficam fundidos em uma só narrativa e perdem sua linha limítrofe.   

Os fragmentos a seguir demonstram, por exemplo, a narração das palavras de João 

Batista (seguindo a percepção saramagueana, acreditamos não ser preciso dizer de 

quem se trata). O trecho de Saramago é: 

 

Eu baptizo-vos em água para vos mover ao arrependimento, mas vai 
chegar quem é mais poderoso do que eu, alguém cujas correias das 
sandálias não sou digno de desatar, que vos baptizará no Espirito 
Santo e no fogo [...] (SARAMAGO, 2005, p. 352). 

 
 

O trecho no Evangelho Segundo São Mateus é: 
 

E eu, em verdade vos batizo com água, para o arrependimento; mas 
aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas 
não sou digno de lavar; ele vos batizará com o Espírito Santo, e com 
fogo. [MATHEUS, 3:11] 

 
 

Na diferença linguística dos trechos há a ideia preservada da vinda  do  

messias. A pouca diferença linguística não nos permite dizer se há uma cópia por 

16 Respectivamente; Saramago, 1991, p. 155; Saramago, 1993, p. 138; Evangelho Segundo Mateus, 
27:46. (ALMEIDA. J.F; edição bilíngue); Evangelho Segundo Marcos, 15:34. (ALMEIDA. J.F.; edição 
bilíngue). 
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parte de Saramago de alguma outra versão dos evangelhos diferente  da que temos.  

O que podemos inferir é que se existe o preenchimento com a  narrativa 

saramagueana no texto histórico bíblico, esse preenchimento também pode estar 

presente nas escolhas linguísticas do escritor, assim, podemos supor que o que está 

atravessando o texto bíblico é a assinatura de Saramago. Tais escolhas fazem com 

que o trecho da ficção preserve uma ideia de outro trecho que não lhe é idêntico 

linguisticamente. Na tradução dos trechos acima temos: 

 

I indeed baptize you with water unto repentance, but he who comes 
after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear, he 
shall baptize you with the Holy Ghost and with fire […] (PONTIERO, 
2008, p. 321). 

 
 

No Evangelho Segundo São Mateus em inglês o trecho é: 
 

I indeed baptize you with water unto repentance: but He that cometh 
after me is mightier than I, whose shoes I AM not worthy to bear He 
shall baptize you with the Holy Ghost and with fire: (MATHEUS, 3:11) 

 
 

A língua inglesa na versão desses trechos não evoca nenhuma diferença se 

comparados com a primeira tradução para o inglês dos Evangelhos em 1611. Em 

língua portuguesa, embora exista a provável intenção do autor em se utilizar de uma 

citação bíblica, ela se apresenta em meio a um espaço histórico multidimensional da 

ficção literária que a assinatura saramagueana criou. A opção de tradução, 

novamente, é citação, isto é, não há a tradução do trecho original de Saramago, mas 

cópia do Evangelho da King James Version. 

O que de fato acontece em momentos (in)traduzíveis,  outras  opções 

tradutórias seriam possíveis pelas mãos de outros tradutores. Porém, dados os 

exemplos, percebemos que as escolhas de Pontiero são cópias da narrativa dos 

evangelhos tida por oficial na língua inglesa, narrativa que certamente não teve por 

original uma narrativa oficial dos evangelhos em língua portuguesa. O que podemos 

chamar de “as (in)traduzibilidades de Giovanni Pontiero”, até este  momento, seria 

dizer que um vestígio de genealogia bíblica invade a sua  tradução  muito  mais  do 

que invadiu a ficção do original. Aquilo que a questão de autoria dos nomes na obra 

nos limita nesse caso é que, as questões de identificação considerando suas 
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(in)traduzibilidades, competem com uma origem sólida que tenta garantir sua 

preservação em qualquer oportunidade discursiva na qual tais nomes apareçam. 

Assim, a ousadia de criar um nome, de nomear em casos onde há um registro 

patenteado por um discurso bíblico, talvez tenha concorrido, obscuramente, com as 

opções tradutórias e, até o momento, A King James Version dita e está por trás da 

tradução tão complexa como a dos nomes próprios, porém a  ampliação  de 

discussões sobre os limites do nome tido por próprio pode revelar outras dimensões 

para se falar sobre sua (in)traduzibilidade. 

 
 

3.4. A tradução do nome próprio 
 
 
 

Embora pareçam remeter ao ideal de traduzibilidade  pura,  questões  

tradutórias dos nomes ditos próprios como Ricardo Reis, Tiago, Jesus, Lisboa etc., 

podem ser um exemplo de que a pureza em relação à tradução do  nome  seja  

incerta. Para nós, a compreensão da obra como um todo começa pelo nome próprio 

que lhe foi dado: o título. O Evangelho Segundo Jesus Cristo e sua tradução The 

Gospel According to Jesus Christ operam um mesmo vocábulo intraduzível, um 

provável acúmulo de vozes e línguas que talvez impossibilitem a tradução do nome 

próprio Jesus. Ao levar em conta a multiplicidade de vozes, a (in)traduzibilidade do 

nome nega e permite o acesso a essa multiplicidade, isto é, acesso a esta sucessão 

ininterrupta de figuração de um mito em diversos tipos de narrativas apenas pela 

presença gráfica Jesus. Negar e permitir, nesta observação, significa que as marcas 

que ficaram registradas no nome irão ou não serem reveladas na tradução 

transformadora mesmo que o nome seja ou não seja traduzido. 

A (in)traduzibilidade do nome não nega, mas também, não esgota o fundo 

semântico atravessado pelas diversas línguas resumidas em uma só: Jesus traz 

consigo a narrativa mestra de figuração cristã, a mesma narrativa que o multiplica    

por tantos outros títulos dentro de escritos no novo testamento: Nazareno, Profeta, 

Filho de Deus, Filho de José, Rabi, Verbo. O nome que traz em si as narrativas de 

tantos outros nomes passa a ser o nome  Jesus  e que, também, indica a  existência 

de uma característica relevante para a tradução: a de não  pertencer  à  mesma  

função das outras palavras que compõem o título (DERRIDA, 2006), pois, uma vez 
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que todas as palavras foram traduzidas, pode haver margens para se concluir que 

exista um pré-requisito especial para não-traduzir um nome próprio. 

A intraduzibilidade do nome, para questões sobre  linguagem  e  tradução,  

induz a pensar o nome próprio como não pertencente às línguas das outras palavras 

que compõem os títulos: O/The; Evangelho/Gospel; de acordo/according to; 

Cristo/Christ, pois, inserido na língua como nome  próprio, Jesus  se deixa interpretar  

e participa do mesmo jogo de significação das outras palavras do título. Assim, como 

nos questiona Derrida, 

 

[...] em que língua a torre de Babel foi construída e desconstruída? 
Numa língua em cujo interior o nome próprio Babel também pudesse, 
por confusão, ser traduzido por “confusão”. O nome próprio Babel, no 
que se refere ao nome próprio, deveria permanecer intraduzível, mas, 
por uma espécie de confusão associativa que uma língua possibilita, 
poder-se-ia acreditar que se pode traduzi-lo, mesmo nesta língua, por 
um nome comum que significasse o que se traduz por confusão 
(DERRIDA, 2006, p. 21). 

 
 

Permitimos-nos, também a questão: a que língua pertence a palavra “Jesus”?   

A confusão que se instaura no jogo traduz-e-não-traduz também compromete o jogo 

das palavras do título. “O Evangelho segundo Jesus  Cristo” insinua que este escrito 

faz parte de uma literatura cristã a fim de preservar os ensinamentos e a memória de 

Jesus. A sequência adotada na construção é a mesma dos títulos dos evangelhos 

canônicos: O Evangelho segundo São  Mateus; O Evangelho segundo São Marcos;    

O Evangelho segundo São Lucas; O Evangelho segundo São João. Todos eles, com 

enfoques diferenciados, apresentam suas percepções sobre Jesus e o nomeia, por 

vezes, como filho de Deus, Cristo, messias, salvador da humanidade, dentre  outros. 

As narrativas evangélicas se justificam pelo fato que este homem revelava aspectos  

da natureza Divina. Assim, as sequências preservadas dos títulos O Evangelho 

segundo Jesus Cristo /The Gospel according to Jesus Christ  sugerem  que  a  

narrativa será contada pelo próprio Jesus, uma  autenticidade que sugere  a garantia 

da verdade dos fatos. Mas quem ou o que é Jesus? 

O suposto paralelismo entre os títulos não atesta mais do que uma promessa 

para tocar naquilo que a composição do todo do título e da obra em si possam ter de 

conteúdo (Derrida, 2006), portanto, muito difícil seria afirmar  ou  negar  que Jesus  

seja somente o evangelista, ou o narrador, ou o messias etc. A aparência gráfica do 
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nome nos parece determinante, mas o nome próprio também está ligado  a  uma 

cadeia de diferenciações de conteúdo.  Deixar-se interpretar  é lidar com a hipótese  

de que não há um conteúdo comunicável e a tradução nos dá  testemunho  desta 

tarefa necessária e impossível. 

O esforço interpretativo de quem lê o nome em meio a uma inscrição como as 

resenhas, por exemplo, implicam seu entendimento e, por contrapartida,  sua  

tradução. No caso da obra em questão, resumidamente,  um  provável  sentido  da 

obra discorrido em poucas linhas, apontaria para o fato de Saramago ter criado um 

Jesus profano em “seu Evangelho” 17. Por este tipo de aproximação, se ousássemos 

aqui algumas perguntas, diríamos: Um Jesus mais humanizado do que... Quem? 

Então, há outro sem ser o de Saramago? Então são mesmo dois? O que podemos 

perceber é que, ligando os fatos às questões da língua, a intenção de deslocar a 

palavra Jesus levou o autor a atuar com premissas teológicas que se supunha  que  

ele estivesse livre por ser considerado ateu. 

De qualquer forma, mesmo sem garantias, um nome, e até mesmo qualquer 

palavra, nomeia algo que se deseja prestar alguma informação, identificando uma 

função do nome influenciando a tradução. Porém, um nome pode  ser  muitas coisas. 

A simbolização que o nome estará eventualmente ligado no momento da leitura é  

parte do acontecimento complexo de uma economia linguística, histórica, cognitiva 

etc., que irá revelar um significado que poderá ser  passageiro. É por essa razão que  

a tradução nesses casos  atesta mais uma dificuldade do que um limite em se dizer  

de sua quase intraduzibilidade. 

A força persuasiva antes de traduzir parece ter por foco a forma gráfica da 

palavra, mas o fato é que o fônico pode também provocar suas influências nas 

escolhas tradutórias. No caso dos nomes: Jesus em português e Jesus /dƷi:.zƏs/ em 

inglês;  ou  Cristo  /kris’to/  e  Christ  /kraIst/;  José  /ʒosɛ/   e  Joseph  /dƷƏʊzef/;  Maria 

/mari’a/ e Mary /mær.I/; Madalena /madale’na/ e Magdalene /mægdælƏn/, os sons 

diferidos  das  línguas  não garantem que são efeitos  conhecidos  por  metonomásia18 

 
 
 
 

 
17 Disponível em:< http://josesaramago.blogs.sapo.pt/17301.html>. Acesso em junho/12 
18 Metonomásia: Mudança ou disfarce de um nome, por meio de tradução, como se um indivíduo, 
chamado Coelho Júnior, assinasse Petit Lapin, ou como se outro, chamado Carvalho, assinasse 
Quercus. (Do gr. meta + onoma). 
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nem paranomásia19 para dizer de  sua  quase (in)traduzibilidade  por causa  do som. 

Os conceitos para nomes com sons aproximados na tradução deveriam indicar uma 

universalidade para podermos usá-los com uma garantia de unicidade e, por 

contrapartida, de tranquilidade para nossas analises. Deveriam, mas não  indicam,  

pois na tradução do nome Thiago, irmão de Jesus na obra de Saramago, a opção de 

Pontiero de traduzi-lo por James não é uma mera re-nomeação. Essa é a mesma 

manobra tradutória contida nos evangelhos canônicos do Novo  Testamento  em 

inglês, uma suposta homenagem ao Rei James que também nomeia a King James 

Version. 

A falta de unicidade não é a razão das dificuldades de nomear pela escrita 

tradutória, as dificuldades são a razão de traduzir os nomes sob condições 

(in)traduzíveis da linguagem. Haverá complexidades surgindo a partir do nome posto 

em tradução a todo momento. Por exemplo, o que pode ter  concorrido  para  a  

criação de efeito e uso dos nomes nas passagens abaixo: 

 

FOI NA PASSAGEM DOS DIAS DO MÊS DE TAMUZ para o mês de Av 

[...]. (SARAMAGO, 2005, p. 32); 
 

Between the months of Tammuz and Ab […]. (PONTIERO, 2008, p. 
25). 

 
 

Primeiro, o uso do negrito e das maiúsculas constam na  edição  em  

português em todos os inícios dos capítulos. A característica não está na  tradução e 

tal efeito não foi traduzido. O que o escritor quisesse assegurar enquanto significado 

nesse efeito é de difícil e improvável percepção para constar  também na  tradução 

pela tentativa de aproximar algum significado ao que pudesse estar assegurado por 

esta marca. 

Segundo, o interessante é perceber que, o nome “Tamuz”, que na tradução é 

Tammuz, está ligado ao mês que nomeia. Esse nome dá uma pista para o segundo 

nome “Av”, traduzido por Ab. Pela busca de um registro histórico para esses nomes, 

percebemos que se trata de nomes do calendário Judaico, porém, esses nomes em 

inglês, oficializado no calendário judaico, é Av, levantamos essa hipótese de 

 
19 Paronomásia: Uso de palavras semelhantes no som, mas diferentes no sentido. Semelhança entre 
palavras de diferentes línguas, indicativa de uma origem comum. (Lat. paronomasia). [Ex: 
história/history] 
Disponíveisl em: <http://www.dicionario-aberto.net/browse?count=78887>. Acesso em fev/12. 



80 

 

oficialidade lembrando porque fomos guiadas pelo nome Tamuz/Tammuz. 

De acordo com a cultura hebraica e com um de seus textos  mais  antigos  

sobre a criação, Séfer Yetziráh, cada mês do calendário Judeu corresponde a uma 

letra do alfabeto Hebreu, como também,  a um signo do zodíaco. O  mês  de Tamuz  

da início à estação do verão e os três meses do verão são  Tamuz,  Av e Elul20.  

Assim, há uma dificuldade intransponível para analisar o nome e  a  opção  de  

Pontiero ao traduzir “Av” por “Ab”, mais do que atestar um  limite  para  a 

acessibilidade ao que possivelmente provocou a tradução, atestamos a 

impossibilidade de tentar trilhar um caminho que desse maior entendimento a uma 

provável origem desse registro, acreditando que seu entendimento, talvez, lá 

estivesse. Então, o que ocorreu? Ao re-nomear um nome próprio, não seria essa 

pretensão um apagamento de uma provável origem para lhe garantir a recriação? 

Recriação não tão somente ao nomear um nome próprio,  mas  também  a 

contribuição que esse gesto daria para assegurar uma reconfiguração do sagrado na 

obra. 

Encobrir um registro originário e idiomático permite uma recriação, como 

resultado, a língua posta em tradução permite nomear nomes que deveriam ser 

absolutamente próprios (DERRIDA, 2006). Além disso,  podemos  observar  que  

várias línguas podem estar implicadas em Av para que este  nome  possa  ser 

traduzido em qualquer língua. Em nossa argumentação,  a  suposição  foi  feita 

partindo do princípio que Pontiero considerou apenas a língua do original,  o  

português vigente em Portugal. Derrida (1992), em sua experiência de tradução de 

duas palavras em James Joyce, se esforça para que possamos perceber pelo relato, 

que é também um exercício, toda a dificuldade de traduzir, mas, faz parecer ainda 

mais necessário observar as várias línguas que podem estar implicadas em apenas 

uma palavra: 

 

Eu soletro HE WAR, e esboço uma primeira tradução: ELE GUERRA – 
ele guerreia, declara guerra, faz guerra, o que se pode pronunciar 
também babelizando um pouco – pois é uma cena particularmente 
babélica do livro que essas palavras surgem – germinando, portanto, 
em anglo-saxão, HE WAR: ele foi. Ele foi aquele que foi. Eu sou 
aquele que é, que sou, eu sou quem eu sou, teria dito Yahweh. Lá 
onde era, ele foi declarando guerra. E isto foi verdadeiro. Indo um 

 

20 Adaptação nossa para: “The month of Tamuz begins the "season" (tekufah) of the summer. The 
three months of this season, Tamuz, Av and Elul […].” 
Disponível em: < http://www.inner.org/times> Acesso em fev/12. 
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pouco mais além, dando-nos tempo de alongar a vogal e de prestar 
ouvido, isto terá sido verdadeiro, wahr. Eis o que pode guardar 
(wahren, bewaren) na verdade (DERRIDA, 1992, p. 18). 

 
 

A germinação das línguas não se restringe ao anglo-saxão neste trecho. O 

termo wahr, onde ele insinua haver a tentativa em pronunciar um “a” mais longo, já 

evidencia uma aproximação pelo som a outro idioma, o alemão, que ele mesmo irá 

comentar fortuitamente neste seu trabalho sobre Joyce. Nesse relato no qual há a 

problemática de que é preciso considerar também o som em tradução, outra 

curiosidade nos chama a atenção: sua primeira tentativa de tradução é “ELE 

GUERRA”. O que nos autoriza a dizer que o estigma da fidelidade tradicional não é 

algo que possa ser arrancado a foice da psique  de nenhum tradutor, lembrando que 

na continuidade de suas tentativas essa primeira é refutada, mas ela esteve lá num 

momento, como primeira resistência ao tradutor. 

Assim, para além das expectativas de distinção entre os nomes “Av” traduzido 

por Ab, a tradução e as línguas envolvidas fazem com o que seja dado a ser 

compreendido antes de sua tradução, é tão difícil no exercício de  tradução  de 

Pontiero quanto no original em português e não diz respeito só ao sujeito, enquanto 

leitor ideal, nem tampouco só à língua. O que quer que seja que se faça aderir ao  

valor de um nome é algo muito complexo para ser considerado apenas por questões 

ligadas  a uma compreensão supostamente ideal, a uma tentativa de reconstituição   

do original ou uma economia gráfica. A aparência gráfica do nome nos parece 

determinante embora ele também esteja ligado numa cadeia  de diferenciações  de 

seu sentido, mas a parte sonora do nome, digo nome para qualquer  palavra  da 

língua, é parte integrante para atestar o árduo trabalho antes  de se definir  o  que 

seria mais econômico escolher mediante o que eles comunicam. Aquilo que a  

condição (in)traduzível dos nomes podem liberar, sempre libera,  também,  algo  a 

mais para ser considerado. 

Na obra em questão, os nomes estão inscritos dentro de uma narrativa 

enigmática na qual a grande maioria desses nomes, como percebemos até esse 

momento, passa a limitar as  decisões  em tradução e,  por contrapartida, pode limitar 

o fantasioso e o mágico da ficção. De qualquer forma, sem a pretensão de punir 

qualquer tradutor por sua recriação, em meio a essa natureza enigmática, não se 

poderia mais compreender os nomes da narrativa por suas filiações históricas, essa 

confusão instaurada passa a ser o calvário de Pontiero. 
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3.5. Arrombamento: a sensação da origem face-a-face com o fantástico 
 

“Era normal que o arrombamento fosse mais seguro e mais penetrante do lado da 
literatura e da escritura poética [...].” 

(DERRIDA, 2008, p. 116) 
 
 

Através da perspectiva das opções de sua tradução, podemos ter uma noção 

das dificuldades que Pontiero teve em seu encontro com algumas das narrativas 

fantásticas ao longo da obra. Por essa mesma perspectiva, há a possibilidade de 

analisar a ruptura radical com uma idealidade de significação, uma espécie de 

arrombamento (DERRIDA, 2008), abrindo outras possibilidades para compreender 

aquilo que constantemente pode se ligar ou se desligar no jogo da produção de 

sentidos consecutivamente, implicando a tradução. Esse jogo, por suposição, fará 

esquecer a própria obra de ficção que está sendo traduzida e  que há um escritor   

hábil trabalhando a língua e suas palavras para fazê-las esgotar sua capacidade de 

movimento. No caso do Evangelho de Saramago, que não nos parece uma obra 

convencional, esse arrombamento rompe com qualquer referência que  pareça  ter 

uma origem restituível para análise. Mesmo porque, quando Saramago  provoca  o 

jogo de referências com os nomes dos personagens histórico-bíblicos, vê-se, no 

parágrafo seguinte (se é que em algum ponto da sequência narrativa pode ser 

chamado de parágrafo) que tal referência foi apenas coincidência passageira, o que 

exige um esforço maior de concentração para quem lê e traduz. 

A condição de haver um ideal  tradutível  em conformidade  com um  contexto 

no qual a leitura pudesse “ter lugar” fica comprometida  com  seu  envolvimento  

nesses choques constantes entre o texto ficcional e o texto sagrado. Assim, as 

possibilidades que surgem a partir da (in)traduzibilidade em Saramago não irão se 

esgotar quando encerrarmos nossas breves análises. Derrida (1992) ao comentar 

sobre as línguas envolvidas na tradução lembra que em tradução, 

 

É realmente necessário, por exemplo, que alguma coisa do sentimento 
de He war passe o limiar da inteligibilidade, através dos mil e um 
sentidos da expressão, para que uma história tenha lugar, se ela pelo 
menos deve ter lugar, pelo menos na história da obra (DERRIDA, 
1992, p. 24). 
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A quantificação dos sentidos da expressão nos parece irônica, o importante  

aqui é considerar que, aquele que lê e traduz, quando empenhado em compreender 

para significar, a compreensão daquilo que estará escrito sob a assinatura  do  

tradutor, partiu de um lugar da narrativa, uma certa expressão teve “um lugar” antes  

de ser traduzida. Após sua assinatura da obra traduzida, de certa forma, o tradutor 

pode se tornar co-responsável pelo “lugar” da obra. 

Sempre que  parecer possível um espaço nesse “lugar” na obra de Saramago,  

a referência às entidades bíblicas pode estar sendo dominante  para  permitir  o 

acesso à compreensão, porém não sem deixar vestígios. A existência textual bíblica 

de natureza dogmática é polemizada na obra ficcional ao promover encontros 

fantásticos, como o diálogo da tríade de entidades bíblicas,  e pode ser  evidenciada 

na tradução que os vestígios de dogmas religiosos seduziram o tradutor, isto de 

acordo com suas decisões perante a (in)traduzibilidade de tal situação. 

A fusão pelo choque do sagrado com uma criação literária paródica abre a 

significação lhe abrindo todos os limites. Se houver a tentativa em restabelecer uma 

ordem originária e remarcar limites abertos, não há nada que um nome próprio 

eventualmente possa garantir o restabelecimento desses limites. Dessa forma, as 

palavras que podem evocar a liberação de algum sentido, por si mesmas não 

apresentam uma restituição sem apresentar, ao mesmo tempo, suas diferenças.  O 

que concorre para “ter lugar” em momentos de (in)traduzibilidade, talvez possa estar 

sempre exercendo tentativas de reanimação através da tradução de Pontiero. Ao 

traduzir polêmicas, como o  trecho no qual há um confronto da tríade:  Deus, o Diabo  

e Jesus: 

 

[...] E que foi que ouviste da boca do Diabo, Que sou teu filho. Deus 
fez, compassado, um gesto afirmativo com a cabeça e disse, Sim, és 
meu filho, Como pode ser um homem filho de Deus, Se és filho de 
Deus, não és um homem, Sou um homem, vivo, como, durmo, amo 
como um homem, portanto sou um homem e como homem morrerei, 
No teu lugar, não estaria tão certo disso[...] (SARAMAGO, 2005 p. 
305). 

 
 

[...] And what did you hear from his lips, That I am Your son. Nooding 
His head slowly in agreement, God told him, Yes, you are My son, But 
how can a man the son of God, If you´re the son of God you are not a 
man, But I am a man, I breathe, I eat, I sleep and I love like a man, 
therefore I am a man and shall die as a man, In your case I wouldn´t be 
too sure […] (PONTIERO, 2008, p. 279). 



84 

 

Na tradução, as especificidades de cada  idioma fazem com que a idealidade  

de uma sequência linear seja percebida um pouco fora de ordem. Há, para citar um 

exemplo, a supressão dos sujeitos em português “vivo, como, durmo, amo” não  é  

uma especificidade do inglês e, de qualquer forma, não provocam efeitos de sentido 

sobre o qual gostaríamos de prestar algum esclarecimento. O que notamos é que, 

aquilo que concorre para “ter lugar”  na tradução dessa citação, é mais  complexo e  

vai além de apenas irromper de ordens frasais. 

Uma pista para o que concorre na tradução dos pronomes, pontualmente os 

que estão se referindo ao nome “Deus”, pode estar vinculado ao  fato  de  que  

Pontiero os traduz usando as iniciais maiúsculas, e Saramago não procede dessa 

forma. Tal manifestação na obra traduzida, provavelmente, pode ser provocada  a 

priori em um plano fora da área da linguagem do qual ele não pode ou não quis se 

livrar. Supondo-se que a percepção do choque provocou um ato intencional, houve 

uma tentativa de inscrição, que podemos dizer violenta, para garantir a presença de 

um nome e de um corpo recorrendo à inscrição das iniciais dos pronomes em letras 

maiúsculas, isso garantiria um tipo de assinatura que pudesse  corporificar  a  

presença do nome, neste caso, de Deus. 

A decisão consciente do uso dessa função no pronome pode conseguir 

inscrever sinais importantes para a preservação do nome. No caso do percurso de 

nossas analises em Pontiero, podemos supor que essa decisão vai de encontro às 

tentativas em restaurar ou proteger os limites abalados entre os textos, preservando 

suas fronteiras limitando a percepção de um no outro. Então, com a alternativa em 

marcar o pronome que está em nome  de Deus  com maiúsculas, nos  perguntamos  

se a estratégia está disponível na língua ou na representação do  mito?  O certo  é  

que não está na língua da obra de Saramago 

Continuemos com o diálogo. Talvez a sedução pela recomposição da ordem 

primeira não persista e nossa convicção não possa se sustentar. Em um trecho nas 

páginas seguintes da obra, após uma longa narrativa de tragédias  e  mortes  

passadas e as que ainda estariam por vir, um pedido de perdão é feito pelo Diabo  

para que o mal acabe e para que não tenha mais que haver mortes, então Deus 

responde: 

 

Não te aceito, não te perdoo, quero-te como és, e, se possível, ainda 
pior do que és agora, Porquê, Porque este Bem que eu sou não 
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existiria sem esse Mal que tu és, um Bem que tivesse de existir sem ti 
seria inconcebível, a um tal ponto que nem eu posso imaginá-lo, enfim, 
se tu acabas, eu acabo, para que eu seja o Bem, é necessário que tu 
continues a ser o Mal, se o Diabo não vive como Diabo, Deus não vive 
como Deus, a morte de um seria a morte do outro, É a tua última 
palavra, A primeira e a última, a primeira porque foi a primeira vez que 
a disse, a última porque não a repetirei. Pastor encolheu os ombros e 
falou para Jesus, que não se diga que o Diabo não tentou um dia a 
Deus [...] (SARAMAGO, 2005, p. 328-329). 

 
I neither accept you nor pardon you, I much prefer you as you are and, 
were possible, I´d prefer you to become even worse than you are, But 
why, Because the Good I represent cannot exist without the evil you 
represent, it is inconceivable that any Good might exist without you, so 
much that it defies imagination and, in short, if you were to come to an 
end, so would I, for Me to be Goodness, it is essential that you should 
continue to be the Evil, unless the Devil lives like the Devil, God cannot 
live like God, the death of one would mean the death of the other. Is 
that Your final word, My first and last, first, because that was the first 
time I said it, final because I have no intention of repeating it. Pastor 
shrugged his shoulders and addressed Jesus, Never let it be said the 
Devil didn´t tempt Jesus one day […] (PONTIERO, 2008, p. 299-300) 

 
 

Partindo do exemplo da parte final da citação, há a tradução de “Deus” do 

trecho em português, para “Jesus” no trecho em inglês. Toda a proposta  que  

antecede a parte final, em português e em inglês, estava endereçada  a  Deus,  

mesmo assim, Deus, que durante todo este capítulo foi traduzido por God, neste 

momento, tem sua tradução para “Jesus”, um nome historicamente subordinado 

porque esse é o filho e aquele seria seu pai. Portanto, há uma insubordinação pela 

inversão do nome do pai em nome do filho. O diálogo fantástico no qual  há  

persuasão da ordem da linguagem em provocar um descentramento para que haja 

uma intencional inversão dos arquétipos, entra para um tipo de processo de 

descentramento. Na cena literária, como constatamos, a  recomposição  das  

entidades é sempre pelo reconhecimento das desventuras de duas,  Jesus  e  o  

Diabo, pela sublimação da outra, Deus. 

Nesse caso, voltando para a opção de tradução de Pontiero, o que nesse 

momento eventualmente contribuiu para que Deus não fosse traduzido  por  God,  

pode estar relacionado a uma tentativa tranquilizadora do momento  grave  do  

diálogo. Esse diálogo é marcado por questões recorrentes  para  aqueles  que  

queiram compreender sua origem genealógica. Jesus pergunta ao pai, (Deus):  

“[Jesus] Vim saber quem sou [...]; Como pode um homem ser filho de Deus [...]; 
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Como pode estar certo que sou teu filho [...]; e por que foi que quiseste ter um filho 

[...].” (SARAMAGO, 2005, p. 304-306). 

De qualquer maneira, pela construção da narrativa não se pode afirmar que a 

tentativa de pacificação pela tradução tenha sido consciente ou inconsciente,  

voltamos a repetir. Uma tentativa em vão, pois todo o tempo o diálogo já prevenia os 

sintomas que dele surgiria, uma vez que as entidades já tinham sido lançadas a um 

processo de significação que não se  poderia mais conter, uma vez que a entidade  

que se liga ao mal, o Diabo, pede perdão a uma entidade do bem, um Deus que não 

perdoa. 

O temor do confronto no qual o mal esteja forçando os limites de sua 

compreensão para se passar por bem pode estar sendo anunciado, mas lhe foi 

proibido que a ousadia fosse repetida na tradução. A partir da possibilidade deste 

recurso pela linguagem, direciona-se a responsabilidade em direção  ao  filho  ao  

invés de direcioná-la ao pai. Dessa forma,  o bem se  conservaria em seus  limites  e 

se houvesse a possibilidade de confundir o mal como sendo Deus, a estratégia 

invertida fará com que a confusão de quem seja o mal fique entre Jesus e o Diabo. A 

figura de Deus enquanto bem e pai, não é apenas uma metáfora. Em Derrida (1997) 

lemos, 

 

É preciso, pois, proceder à inversão geral de todas as direções 
metafóricas, não indagar se um logos tem um pai, mas compreender 
que isso que o pai se pretende pai não se pode dar sem a 
possibilidade essencial do logos [...]. A figura do pai, sabe-se, é 
também aquela do bem (agathón). O lógos representa isto ao que ele 
é devedor, o pai, que é também um chefe, um capital e um bem, Ou 
antes o chefe, o capital, o bem. Patér significa em grego tudo isto ao 
mesmo tempo. Nem os tradutores nem os comentadores de Platão 
parecem ter dado conta do jogo desses esquemas. É muito difícil, 
reconheçamos, respeitá-lo numa tradução, e, ao menos, explica-se 
assim de fato de que não o tenhamos jamais interrogado (DERRIDA, 
1997, p. 26). 

 
 

Se referindo à fala nesse trecho, Derrida afirma que “a origem do lógos é seu 

pai” (DERRIDA, 1997, p.  22), então, muito mais  sério do que uma simples  metáfora, 

a origem da supremacia da fala se liga ao logos e a  escritura  enganadora  pode 

matar o pai, por isso ela, a escritura, deve ter seu “veneno” anulado. A maneira que 

nos referimos a essa releitura de Fedro é uma maneira de obter auxílio para 

compreender que existe uma manobra instintiva de preservação do pai sempre 



87 

 

como “um chefe, um capital e um bem”. Se há uma manobra linguística que possa 

aniquilar uma figura Páter, os esquemas para sua preservação podem ir além de tal 

metáfora. O comando obscuro de uma tradução de “God” por “Jesus” pode carregar 

uma necessidade instintiva de preservação do pai, ou seja, do Pai. 

Evitando a complexidade da explicação sobre a origem filosófica de tal 

necessidade, na tradução por Pontiero, a tradução transformadora, instintiva ou 

intencional, é possível, pois o acontecimento de escritura lançada para significação 

oferece-lhe um espaçamento para a criação, transformação ou reprodução de um 

registro que pode ser histórico, religioso, filosófico etc.  Saramago  recheia  toda  a 

obra explorando várias possibilidades desta manobra. O pai-criador, pelo registro de 

seu significado, conserva um caráter imutável do bem e não se cogita que Ele seja 

tentado, seduzido pelo mal. Por este registro, ninguém poderia ousar a tanto.  Se 

houve a ousadia autoral, ela não se repetiu na tradução, ao menos, não registrou a 

tentativa em nome de Deus/God e a transformou em  Deus/Jesus.  De  qualquer  

forma, e apesar de tudo, “é preciso escolher, é sempre o mesmo drama. A confusão, 

na diferença, se apaga: e com a confusão apaga-se também a diferença [...].” 

(DERRIDA, 1992, p. 34). 

A tentativa de restabelecer a ordem pela tradução tanto se confirma quanto se 

contradiz a partir desse oco onde a significação acontece (DERRIDA, 2008). A  

escolha dos termos em tradução a partir de suas condições de (in)traduzibilidades, 

tanto pode provocar uma tentativa de apagamento tanto quanto  de sublimação. Se   

há a sutileza saramagueana de re-leitura de um mito religioso, na tradução de 

Pontiero, as condições de (in)traduzibilidade dessa sutileza se deslocando 

constantemente por sua ligação com um registro bíblico consagrado lhe impôs um 

limite ao traduzir e, esse limite, o leva a re-circunscrever sua obra nos limites do 

sagrado impedindo uma certa retro-constituição da  desconstrução do  mito.  Mesmo 

se houve a aposta de ter um efeito sublimado na desconstrução dos mitos, tanto na 

obra original quanto em sua tradução, potências ocultas que os mitos encerram 

alteram a percepção dos efeitos criados pela linguagem. A tradução de Pontiero não 

aceitou nem recusou as chances de ser enganada pela língua ao traduzir  esses 

efeitos de comandos duplos: mostrar e esconder limites o tempo todo (DERRIDA, 

1997), sob condições polêmicas ou não. 



88 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
A enigmática proposição para este estudo, os limites da (in)traduzibilidade, se 

compromete com a tradução em desconstrução e não está imune à própria questão 

que lança. Essa tarefa está às voltas com a impossibilidade de sistematização da 

tradução e à própria sistematização do pensamento derridiano, sendo assim, tanto 

possibilidades quanto impossibilidades de aplicabilidade e compreensão metódica 

surgiram durante o percurso das discussões. 

O estudo dos indecidíveis em Jacques Derrida como traduzibilidade e 

intraduzibilidade e o exercício de sua aplicabilidade na tradução  de  Giovanni  

Pontiero nos permitem dizer que, apesar da relação diferenciada entre original e 

traduzido, que os indecidíveis nos levam a considerar, sua escrita tradutória revela 

algo novo e, ao mesmo tempo, releva o original. O choque entre os textos literário e 

sagrado reanimam, na sua tradução, uma necessidade de readequação ao texto 

bíblico. Se há uma intenção de preservação das narrativas das figuras centrais do 

cristianismo, esse sentido não pode ser confirmado na obra saramagueana, pois há 

constantes inscrições de cortes incisivos das cenas através de ironias ou paródias, 

retomando sempre o texto literário. Porém, esses efeitos deixam rastros nos nomes 

próprios inseridos na obra. 

As decisões do tradutor passaram pelos limites de sua compreensão do jogo 

que o escritor pôde provocar ao abusar de um tipo de linguagem que  é 

desconstrução, ela mesma. Ao promover choques dos nomes próprios, dos registros 

históricos e os da ficção, Saramago não permite que se possa ficar, simplesmente, 

livre da confusão que eles promovem afetando a percepção da obra. A significação 

não se desata nem se fixa em recorrências históricas dos  personagens  pela  

bagagem dogmática que carregam junto aos seus nomes e que, a tradução da obra  

dá provas da consequência em ter que decidir entre esse limite (in)traduzível dentre 

ficção e texto sagrado. 

Percebemos pelos trechos sugeridos nas análises, que os nomes usados na 

ficção provocaram o jogo produzido por aquilo que a tradução não revela nem  

esconde por completo através das decisões do tradutor em traduzir, copiar ou não 

traduzir. Esse jogo que esconde e revela propicia, também, após uma análise crítica, 

uma visão do impacto sobre a escrita de Pontiero, consciente ou não, que os 
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registros históricos, através de  nomes como  Jesus, José, Maria e Maria Madalena,  

da ficção, evocaram ao tradutor. 

Após as análises, por um lado há a importância da reflexão derridiana para se 

pensar no papel do tradutor e da tradução nos estudos contemporâneos  da  

linguagem e, relativamente a escrita tradutória de Pontiero, a tradução como 

transformação se confirma, pois, também, se confirma que a literatura que deveria 

endividar a tradução implica em uma transformação do original. A característica do 

trabalho do tradutor, por seu trabalho em resumir um jogo constante das  remessas   

de significados pelas línguas em uma só língua e,  quando se depara com palavras 

que são nomes próprios, e principalmente nesses casos, não houve o impedimento 

das remessas de significados e, tal (in)traduzibilidade, nos diz que entender a função 

de figurar algo por um nome dado é que atesta os limites para traduzi-los ou não. 

O momento crítico para forçar os limites da compreensão e da 

(in)traduzibilidade em nossas analises, seria falar sobre a complexidade da tradução 

ou da falta dela, dos nomes. Na aproximação de ambos no momento das escolhas 

para a tradução, a transformação de um no outro  não  apontaria  especificamente 

para aquilo que lhes seriam estritamente identificado e  garantido  por seus  nomes. 

Tal constatação nos diz que nem mesmo os nomes próprios oferecem um momento  

de traduzibilidade ideal e, se procuramos aprofundar nossas concepções por eles, é 

pelo fato de que, portanto, não há garantias para que o Jesus que se leu e se 

compreendeu em português, evocasse a mesma percepção de  Jesus  para  os 

leitores de língua inglesa a partir ou não da tradução de Pontiero, o que vem reforçar  

o pensamento de que a dívida não endivida o tradutor  mais  do que a dívida da falta 

de identidade entre os nomes na língua. 

O nome próprio enquanto assinatura no texto literário ofereceu  uma  

dificuldade para que Pontiero assinasse sobre a assinatura de Saramago. Isso o 

forçou a recorrer, por exemplo, à citação do que já havia sob um registro e, dessa 

forma, ocorreu que não houve tradução, e sim citação do registro que já estava “lá” 

sob esse mesmo nome. Há uma sutíl indução à repetição da assinatura por sua 

citação para não haver sua resignificação e, por contrapartida, para não haver sua 

retradução. Não acreditamos que seja pela facilidade em apenas citar, a natureza da 

situação é certamente mais complexa e de outra ordem, provavelmente, há uma 

evocação à estabilidade dos dogmas concorrendo na tradução e a assinatura 

dogmática passa a ser uma das armadilhas ao pensar que um nome próprio seja 
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simplesmente um limite para Pontiero. O fato é que tal artimanha do nome pode ou 

não ser reconhecida e, se positiva, pode ou não pode ser consciente. 

A leitura empreendida em meio à tentativa de deslocar valores dogmáticos já 

atribuídos aos nomes pode fazer acontecer que haja momentos de instabilidades (in) 

compreensivas do dogma e, assim, a situação que a obra ficcional insinua como  

sendo uma guerra do “bem versus o mal” (cf. cap 3.5, p. 86), garantiu, para nossa 

avaliação, no mínimo uma situação para a tradução: a de tentar estabilizar um 

confronto onde o mal tentasse se passar pelo bem. Mesmo estando sempre alertas 

para o jogo ficcional, não se estará imune aos arremessos de significação que todas 

estas entidades podem evocar quando são deslocadas pela linguagem. A tradução 

acontecendo ao mesmo tempo em meio a uma abertura para a imaginação, 

influenciou, certamente, o momento decisivo pela resolução de Pontiero quando ele 

faz com que O Diabo não tente Deus diretamente, redirecionando sua tradução do 

nome “Deus” para “Jesus” em inglês, afinal está lá, no texto sagrado (João 13,6) “Eu 

sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim”, palavras 

de Jesus. 

Tal situação paradoxal nos diz que os acessos à  compreensão  foram 

situações que tanto Pontiero enfrentou como qualquer outro tradutor enfrentará e 

dizem respeito às dificuldades de transformar situações babélicas lidas em uma  

língua, para situações babélicas da escritura tradutória na outra língua. A 

consequência inevitável daquilo que podemos dizer que foi  diferido  não  nos 

possibilita um acesso pleno para argumentar sobre o  trabalho de Giovanni  Pontiero  

e, ao mesmo tempo, nos permite afirmar que há, implícito ou explicitamente, uma 

aproximação acentuada à evocação mitológico-bíblica, mesmo se as evidencias se 

resumissem em apenas uma  inscrição, a saber, a opção de inclusão da iconografia  

da cena tradicional da crucificação de Jesus Cristo (cf.cap.3.2, p.66). 

Para nosso entendimento, em momentos em que a linguagem saramagueana 

lhe permite, Pontiero promove uma marca em sua tradução, uma marca que tenta 

retornar ao texto sagrado uma (im)provável tradutibilidade pura, e ainda assim, e  

talvez por isso mesmo, seu trabalho é brilhante. Resistindo às resistências sobre o 

texto de Saramago, as decisões de Pontiero perante o limite dos momentos 

(in)traduzíveis, não nos previnem se as premissas desse extrato de  genealogia  

bíblica é o que realmente se conserva para a obra ficcional de Saramago em língua 

inglesa, o que seria também uma tentativa em limitar as remessas de outras 
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possibilidades. A constatação de ter ocorrido dificuldades ao traduzir, o double bind 

que nos diz sobre haver impossibilidades tanto quanto possibilidades ao mesmo 

tempo, não nos garante que, através  das palavras definidas e usadas na tradução e   

a partir de nossas suposições, a opção de seus usos foram impossíveis ou possíveis  

e que de fato trazem consigo a consequência de ter se aproximado  extremamente    

de uma referência que Saramago desconstrói. De qualquer  forma, a tradução da   

obra e suas estratégias podem ser consideradas, de  certa  forma,  sempre  

provisórias, pois o texto traduzido nunca as esgotaria. Portanto, a cada  releitura, 

outros acessos a partir da mesma inscrição poderiam ser revelados tornando 

conflituosa qualquer consideração fixa. 

Então, para reconhecer os limites da (in)traduzíbilidade a partir das 

considerações de Jacques Derrida sobre a traduzibilidade e seus limites, a tradução 

ainda estará às voltas com a questão da fidelidade como a pergunta lançada na 

introdução deste estudo. Para esse reconhecimento e, no que se refere à resistência 

do entendimento de uma desejável sistematização, (in)traduzibilidade e  os  limites 

para se dizer que o tradutor foi fiel irão, primeiro, pensar no duplo comando para 

(in)traduzibilidade, limites e a falta deles. Fidelidade tanto quanto infidelidade e seu 

entendimento terão suas exigências mais resistentes relevadas ao mesmo plano de 

todas as palavras da língua. 

Portanto, nem refutamos nem afirmamos que haja limites para todas essas 

discussões, tanto pelas questões que envolvem a significação pela língua em 

desconstrução, tanto quanto por nossa possibilidade de percebê-las para depois 

compreendê-las - delimitação sem limites. Quanto ao tradutor e seu  trabalho, tendo 

em vista o tradutor de uma obra como o Evangelho de Saramago, para figurar entre  

os melhores, certamente é implícito nessa constatação que houve um processo 

responsável de leitura/escrita pelo leitor/tradutor. 

Considerar o caráter responsável do tradutor para com aquilo que ele irá 

traduzir, não deverá fazer recair somente sobre o tradutor o peso das considerações 

sobre língua, linguagem e tradução aqui expostas. A concepção da obra pela língua 

pesa também sobre o original. O original também se endivida por  se  dar  a traduzir 

em meio a um jogo com as palavras que são lançadas para sua percepção na, não 

menos conflituosa, língua, “o significado é a própria escrita” (DERRIDA,  2008,  p. 

184). Não é sem razão que o estado d’alma que este movimento provoca,  não se  

“diz” na economia de uma escolha tradutória, é comparável à angústia que as 
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paixões provocam, “enlouquece porque não é nem presença nem ausência [...]” 

(DERRIDA, 2008, p. 190). Esse movimento angustiante se dá pela impossibilidade 

delirante de manter, domesticar, forçosamente, uma palavra dentro de uma forma ao 

mesmo tempo em que sua significação forçosamente arromba-lhe  os  limites 

impostos. 

Enfim, a tradução, em sua ampla dimensão, ainda necessita de estudos que 

contribuam para sua expansão dentro da área da linguagem e, por  contrapartida,  

para melhorar a dimensão do que seria o papel do tradutor, uma vez que, os 

tradutores seguem em uma espécie obscura e discutível carreira solo, “o tradutor é 

autônomo porque não há possibilidade de seu apagamento e é produtor de sentidos” 

(FERREIRA, 2000, p.120). Cercado de estrutura e críticas pré-estabelecidas 

institucionalmente, a tradução e sua característica autônoma, se é que 

compreendemos a multiplicidade do termo,  supostamente, seja  a razão de ser  de  

um campo tão aberto para aventureiros. 

O tradutor com sua carreira solo é, nos arriscamos a uma comparação, uma 

espécie de maestro para uma sinfonia feita de marcas das línguas. Com seu gesto 

expressionista procura fazer crescer a harmonia que evolui a partir dos sinais que as 

marcas emitem. Outro poderia fazer crescer a harmonia em um compasso diferente 

dentro da mesma obra e, a obra, continuaria a ser ela mesma. A analogia com a 

música deveria ser muito maior do que a simplicidade dessa tentativa  de  

comparação. Antes de atingirem a profissionalização, os maestros têm um estudo de 

teorias muito mais rigoroso que o tradutor, e passam a  ser  reconhecidos  e 

renomados pela qualidade de suas interpretações.  Não  há o  questionamento  sobre 

o que o compositor, crítica ou público queriam para a obra. O que o releva é 

justamente o que ele traduz a partir da harmonia que ele produziu a  partir  das 

marcas. 

A necessidade de uma profissionalização faz recair o foco dos estudos dessa 

área para a universidade. Segundo Siscar (2006), o campo teórico  da  tradução  

dentro de uma instituição abrange teorias da linguística, história, filosofia, etc., que 

podem contribuir para a riqueza dessa área, como também, nos deixam entrever sua 

complexidade. Quando a tradução é assumida enquanto disciplina de área, ela pode 

deixar implícito para a instituição que ela seja apenas um acontecimento ligado ao 

Departamento de Letras. 
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Uma das razões é pensar na tradução apenas como a orientação de traduzir  

um texto de uma língua a outra, o que leva, na maioria das vezes, apenas  a estudar 

as técnicas existentes para se traduzir. A ambição para seu redimensionamento de 

acordo com sua complexidade, parte do princípio em se afirmar que até as teorias 

ofereceram resistências para suas traduções e que, apenas uma pequena minoria 

dentro da universidade, tem a oportunidade de pesquisá-las em textos com edições 

bilíngues. Não que seja uma falta apenas por parte da instituição, é que pela falta de 

recursos estruturais para a formação de profissionais específicos para essa área. 

A disciplina tradução, quando oferecida nas universidades, deveria ser uma 

matéria, na verdade, como Linguística, Língua Portuguesa, Línguas estrangeiras, 

Análise do Discurso, etc. O intuito em ampliar as dimensões que ela por ora tenha 

nesta ou naquela universidade, é pelo fato de que, para nós e por nossa exposição 

neste estudo, a lógica textual exige dos leitores uma tradução, sem necessariamente 

termos que traduzí-la em outra língua, então, a língua é  substancialmente  a  

dimensão teórica da lógica textual, e essa lógica tem uma necessidade primeira: 

tradução. 

Talvez, a (im)possibilidade de sistematização da tradução, seja uma aliada na 

produção de conhecimento por não atuar somente em campos que já sejam 

determinados para ela. Para sabermos das possibilidades da tradução enquanto 

disciplina e forçar seus limites, uma constatação leva a outra: não temos 

sistematização porque, regularmente, não consideramos tradução em seu sentido 

mais amplo. Pela analogia à confusão babélica sobre mito da origem das  línguas, a  

lei da tradução leva à uma necessidade de regras e à impossibilidade de propor 

regras. Derrida insiste bastante nesse tópico na grande maioria dos textos que 

apresentamos como referência. 

Nossa sugestão seria a ampliação do escopo da tradução dentro das 

universidades, uma proposta para tentar  construir  uma  profissionalização 

reconhecida para a área de tradução. Os departamentos que ora já ofereçam a 

disciplina deveriam desvincular essa matéria para alunos que tenham cumprido uma 

exigência mínima de uma matéria em línguas,a exemplo da língua Inglesa. Caberia 

pensar na ampliação de seu escopo  deixando essa disciplina à escolha de alunos  

que sejam ou não proficientes nessa língua. A matéria tradução  pode  conciliar  

alunos que tenham habilidades linguísticas em outros idiomas uma vez que seu 
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escopo teórico tende a retornar suas questões (in)traduzíves para qualquer língua. A 

língua, qualquer língua, é a dimensão de sua (in)traduzibilidade. 

A tentativa de sistematização para uma área pode parecer controverso,  

mesmo porque, estamos sugerindo de “um lugar” que escolhemos e que tem 

pressupostos da desconstrução enquanto caminho para as concepções. 

Encaminhando para uma finalização, gostaríamos de salientar que a crítica lançada 

em Gramatologia (2008) ao conceito de signo não é a negação da  área de estudos 

que o compreende enquanto ciência, nem a negação da fonia pela grafia, nem 

nenhuma outra negação. A crítica é pelo fato de que esta ciência é precedida por 

considerações que podem ter deixado vestígios de  um extrato  logocêntrico no signo, 

e assim, o modelo de ciência da linguagem fica comprometido por um limite imposto 

ao signo: um significado preexistente. A época da criação do signo linguístico é 

marcada pela relação do saber e da razão nascidos de um logos (DERRIDA, 2008, 

p.13). 

Segundo Derrida (2008), tanto a ciência da linguagem quanto a escritura 

fonética, limitam-se ao tempo e ao espaço da criação do signo que compromete 

qualquer outro estudo no qual esse modelo venha a ser uma imposição. Derrida nos 

faz pensar que nossa relação com o conhecimento não deveria partir apenas de 

premissas nas quais se conservasse a ideia que o significante escrito seria um 

representante quando a fala estivesse ausente. Essa relação com o saber seria, 

consecutivamente, uma redução da escrita, da leitura e da escrita tradutória que é 

nosso objeto de estudo. 

Uma ciência que fosse conciliadora da multiplicidade de signos, para Derrida, 

deveria ser a-histórica, como também, deveria conciliar os pontos de vista lógico- 

filosóficos. Para tanto, ele passa a nos fazer pensar, a partir de Gramatologia, na 

possibilidade de um projeto gramato-lógico. 
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BORTOLOTI, Marcelo. A razão nos Trópicos. Revista Veja, São Paulo: Editora Abril, edição 
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Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto chega a sua 11ª edição: apresentação. 
Revista “Programação da 11ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto”. 
Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto: Gráfica e Editora São Francisco. 2011. p 3-
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