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trAdução & identidAde

Lauro Maia Amorim1

Introdução: a tradução da identidade 
e a identidade como tradução

A noção de identidade desempenha um papel-chave no campo 
da prática tradutória, sobretudo pelo fato de que, tradicionalmente, 
a busca pela “fidelidade” ao texto original fundamenta-se no pressu-
posto de que a identidade daquilo que se traduz de uma língua para 
outra deveria ser preservada na tradução. É nesse contexto que, por 
exemplo, afirma-se que a boa tradução deveria ter como princípio o 
objetivo de refletir a identidade do objeto traduzido, da mesma forma 
que um espelho seria capaz de refletir a imagem/identidade da pes-
soa que se posiciona diante dele. Norman Shapiro, assim, compara a 
tradução a uma “vidraça”:

Vejo a tradução como a tentativa de produzir um texto tão 
transparente que não parece ser traduzido. Uma boa tradução 
é como uma vidraça. Você só percebe que ela está lá quando há 

 1 UNESP, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Departamento de 
Estudos Linguísticos e Literários, 15025-060, São José do Rio Preto, SP, Brasil. 
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pequenas imperfeições – arranhões, bolhas. Idealmente, não deve 
haver nenhuma. O vidro nunca deve chamar a atenção para si mesmo. 
(Shapiro apud Venuti, 1995, p.1)2

A neutralidade que se exige do tradutor perante o objeto da tra-
dução equivale a alguma forma de autoinvisibilidade: espera-se que a 
tradução e o tradutor sejam invisíveis para que o texto original possa 
comunicar sua identidade em outro idioma e cultura. Contudo, essa 
perspectiva, que se destacou ao longo de grande parte do último 
século, começou a ser questionada, sobretudo a partir dos anos de 
1980, à medida que os Estudos da Tradução passaram a focalizar 
aspectos culturais e ideológicos que influenciam a prática da tradu-
ção em diferentes épocas, dando-se relevo aos elementos contextuais 
que interferem em sua produção. É nesse quadro que pensadores da 
tradução, como André Lefevere (2007) e Lawrence Venuti (2002), 
buscaram demonstrar como as traduções são formas de reescrita que 
inscrevem os textos originais em novas relações de significado e valor 
na cultura de recepção.

Lefevere (2007), em seus estudos sobre traduções literárias, res-
salta que a prática tradutória não é apenas um “reflexo” de signifi-
cados dados a priori, mas um processo no qual a identidade do texto 
original pode ser “refratada”, em graus variados, em virtude não 
somente das diferenças entre línguas, mas também das motivações 
de natureza ideológica, oriundas do tradutor, das editoras ou mesmo 
do quadro cultural mais amplo que subjaz às expectativas em torno 
da recepção da tradução propriamente dita. Um exemplo disso, dis-
cutido em Tradução, reescrita e manipulação da fama literária, é o da 
tradução para o alemão, publicada em 1955, do famoso Diário de Anne 
Frank. Em suas considerações, Lefevere analisa como o texto original 
de Anne Frank, escrito em holandês durante a Segunda Guerra Mun-
dial e que retrata a vida de uma adolescente vítima do Holocausto, 
é “refratado” em várias passagens de sua tradução para o alemão, 

 2 As citações do inglês para as quais não há uma tradução publicada foram tradu-
zidas por mim. 
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realizada por Anneliese Schütz, com o suposto objetivo de não ofen-
der os alemães do pós-guerra e abalar as vendas do livro na Alemanha:

O mais famoso dos “erros de tradução” de Schütz é aquele do 
holandês “er bestaat geen groter vijandschao op de wereld da tussen 
Duitsers em Joden” [não há maior inimizade no mundo do que a exis-
tente entre alemães e judeus] (Paape, 1986, p.292), que é traduzido 
como: “eine grössere Feindschaft als zwischen diesen Deutschen und den 
Juden gibt es nicht aud der Welt!” [não há maior inimizade no mundo 
do que a existente entre esses alemães e os judeus] (Schütz, 1955, 
p.37). Os editores da edição holandesa de 1986 comentam: “Otto 
Frank [pai de Anne Frank] discutiu essa frase com Anneliese Schütz 
e eles chegaram à conclusão de que ‘diesen Deutschen’ correspondia 
mais de perto ao que Anne quisera dizer” (Paape, 1986, p.85). Esse 
“erro de tradução” é apenas um dentre muitos que foram feitos por 
uma razão melhor descrita como ideológica – uma mistura de uma 
“ideologia” antiga, baseada em uma certa visão de mundo, e a “ideo-
logia” mais contemporânea do puro e simples lucro. Nas palavras da 
própria Anneliese Schütz: “um livro que você queira vender bem na 
Alemanha... não deve conter nenhum insulto direto aos alemães”. 
(Paape, 1986, p.86 apud Lefevere, 2007, p.111-2)

Lefevere destaca entre aspas “erros de tradução” justamente 
porque muitos desvios na tradução do Diário não constituem típicos 
erros tradutórios, mas são resultado de uma interpretação que bus-
cou se adequar às expectativas da editora e da tradutora em atender 
o contexto mais imediato de recepção da tradução na cultura alemã 
do pós-guerra. A identidade do texto original, amparada também 
pelos comentários e pelas descrições contundentes de Anne Frank 
acerca dos alemães, não foi “refletida” na tradução, mas “refratada”, 
e esse caso demonstra a importância de se considerarem os aspectos 
históricos e o horizonte de expectativas que o público receptor pode 
projetar diante de uma obra a ser traduzida, para se compreender 
como as traduções são produzidas em sua variabilidade e como elas 
se tornam produtos de uma perspectiva interpretativa, aceitável ou 
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não, que depende do ponto de vista adotado em seu julgamento. Per-
ceber a tradução como produto e processo que se integra a uma rede 
de relações interpretativas acaba por problematizar a visão de que a 
tradução seria apenas “um espelho” neutro que refletiria identidades, 
ou que, como uma “vidraça”, possibilitaria, com sua total “transpa-
rência”, a transmissão da imagem do Outro, sem qualquer forma de 
interferência, ainda que mínima, no processo tradutório.

Embora se afirme que o tradutor faça uma leitura da identidade do 
Outro estrangeiro em sua própria língua e cultura, deve-se salientar 
que a identidade é, em si mesma, uma forma de tradução (em um sen-
tido mais amplo) de significados e valores tanto sociais e comunitários 
quanto psicológicos, na medida em que traduz a complexidade de 
sentimentos e autoimagens dos indivíduos em uma sociedade. Assim, 
a identidade já implica um processo de tradução, pois é uma forma 
de leitura construída socialmente com base na qual se atribuem defi-
nições e diferenças que caracterizam o espaço de atuação dos sujei-
tos em uma determinada comunidade. Nesse sentido, a identidade, 
como forma de tradução, é sempre um processo que, por ser histórica 
e socialmente produzido, e fundado em uma dimensão psicológica, 
estará sujeito a transformações, não sendo, portanto, a revelação de 
uma “essência” imutável. Como aponta Stuart Hall,

a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência, no 
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fan-
tasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está 
sempre “em processo”, sempre sendo “formada”. (Hall, 2001, p.38)

Há sempre um aspecto “imaginado” na formação da identidade, 
ou seja, uma dimensão discursiva, baseada em narrativas construí-
das a partir de experiências históricas, sociais e comunitárias, que 
permitem a elaboração de uma ou mais identidades às quais os sujei-
tos podem voluntariamente aderir, rejeitar ou ser submetidos em 
um determinado contexto do mundo social que os cerca. A “identi-
dade brasileira”, por exemplo, traduz uma “nação imaginada”, para 
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utilizarmos o conceito de Benedict Anderson (2008), pois o próprio 
nacionalismo é uma noção identitária que se fundamenta em uma 
narrativa histórica, com seus mitos de origem e valores compartilha-
dos socialmente. Como ressalta Hall (2001, p.51),

uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos 
que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que 
temos de nós mesmos. [...] As culturas nacionais, ao produzir senti-
dos sobre “a nação”, sentidos com os quais podemos nos identificar, 
constroem identidades.

Essa dimensão imaginada que a identidade traduz também se 
aplica à identidade étnica e sexual, entre outras. Quando se diz “nação 
brasileira”, o “universo gay”, o “mundo japonês”, “a americanidade”, 
“as feministas”, os “afro-americanos” e os “afro-brasileiros”, está se 
produzindo uma forma de identificação que traduz uma referência 
cultural, político-social e comunitária, que, embora possa ter uma 
referência concreta no mundo real, não deixa de ser concebido sem a 
complexidade do processo de “imaginação”, que inclui a construção 
de imagens, estereótipos, narrativas e discursos com base nos quais 
essas identidades são formuladas, aceitas e até mesmo contestadas 
ao longo da história. É no contexto dessa “imaginação” constitutiva 
da identidade que passamos a discutir, a seguir, três possíveis exem-
plos de como a tradução interlingual produz um processo de “reima-
ginação” do Outro estrangeiro, formulando, com base em aspectos 
discursivos da cultura de recepção, uma “identidade traduzida”.3 O 
primeiro exemplo a ser discutido é o oferecido por Venuti (2002), que 
aborda o papel do tradutor na formação de identidades culturais. O 
segundo exemplo, comentado por Harvey (1998, 2000), é represen-
tado pelo tema da tradução de textos de autores gays ou que veicu-
lam a temática homoerótica. E o terceiro caso, analisado por Amorim 

 3 A concepção de tradução como uma forma de “reimaginação” é proposta, pela 
primeira vez no Brasil, por Haroldo de Campos, quando se lançou à tradução de 
poesia chinesa (Campos, 1979, p.121-2). 
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(2012b), refere-se ao papel desempenhado pela tradução na constru-
ção da identidade da escrita de autores afro-americanos no Brasil.4

Tradução como formação de identidades culturais: 
a tragédia grega e a ficção japonesa

Lawrence Venuti (2002), em Escândalos da tradução, aborda o 
tema da formação de identidades culturais por meio da tradução. 
Ainda que se possa dizer que os textos originais pressupõem uma ou 
mais identidades anteriores à realização da tradução interlingual, o 
processo tradutório poderá ter um papel decisivo na recriação/reima-
ginação, aceitável ou não, dessas identidades na cultura de recepção 
da tradução. Segundo o estudioso,

a tradução exerce um poder enorme na construção de representações 
de culturas estrangeiras. A seleção de textos estrangeiros e o desen-
volvimento de estratégias de tradução podem estabelecer cânones 
peculiarmente domésticos para literaturas estrangeiras, cânones que 
se amoldam a valores estéticos domésticos para literaturas estran-
geiras, revelando assim exclusões e admissões, centros e periferias 
que se distanciam daqueles existentes na língua estrangeira. [...] Os 
padrões tradutórios que venham a ser razoavelmente estabelecidos 
fixam estereótipos para culturas estrangeiras, excluindo valores, 
debates e conflitos que não estejam a serviço de agendas domésticas. 
Ao criar estereótipos, a tradução pode vincular respeito ou estigma a 
grupos étnicos, raciais e nacionais específicos, gerando respeito pela 
diferença cultural ou aversão baseada no etnocentrismo, racismo 
ou patriotismo. A longo prazo, a tradução penetra nas relações 

 4 Outro aspecto importante que envolve a construção da identidade na tradução é 
a relação entre tradução e gênero, tema muito debatido nos Estudos da Tradução, 
quanto aos efeitos, por exemplo, do papel da mulher como tradutora. Nesse caso, 
ressalta-se a importância de se considerar a identidade de quem traduz e como 
isso influencia o resultado da tradução. Esse tema é abordado, neste livro, por 
Maria Clara Castellões de Oliveira. 
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geopolíticas ao estabelecer as bases culturais da diplomacia, refor-
çando alianças, antagonismos e hegemonias entre nações. (Venuti, 
2002, p.130)

Em seu estudo da representação de culturas estrangeiras na tra-
dução, Venuti (2002) discute o caso em que John Jones, um especia-
lista norte-americano em cultura clássica, desafiou, em 1962, a visão 
dominante nos Estados Unidos acerca da tragédia grega, que se fazia 
presente tanto na crítica literária acadêmica à época quanto em edi-
ções e traduções da Poética de Aristóteles. Na visão de John Jones, 
os estudiosos modernos da obra de Aristóteles eram guiados por um 
conceito romântico de individualismo, atribuindo, ao conceito aristo-
télico de tragédia, “uma aparência psicológica, transferindo a ênfase 
para o herói e para a resposta emocional da plateia, em detrimento da 
ação” (Venuti, 2002, p.133). Assim, segundo a perspectiva crítica do 
estudioso, os termos aristotélicos não se atrelam a nenhuma dimen-
são individualista das personagens, sendo, antes, caracterizados pela 
influência que a dimensão social tem sobre a subjetividade humana.

Jones demonstrou que os tradutores acadêmicos da obra de Aris-
tóteles para o inglês haviam imposto uma interpretação individualista 
ao texto grego por meio de várias escolhas lexicais. O estudioso fez 
uma leitura dos “desvios” do grego que revelou a dimensão ideoló-
gica dos tradutores. Um exemplo é a tradução da palavra grega mel-
lein, que pode significar “estar para fazer”, “estar a ponto de fazer” 
e “pretender fazer”. Na tradução realizada por Ingram Bywater, de 
1909, analisada por Jones, optou-se por expressões que, segundo o 
estudioso, “psicologizam” o conceito aristotélico de ação trágica, “ao 
inserir a intencionalidade e a introspecção: “pretendendo matar”, 
“pretendendo trair”, “planejando algum dano mortal” (Jones, 1962, 
p.49 apud Venuti, 2002, p.135). De acordo com Venuti (2002), as 
opções tradutórias de Bywater, bem como as de outros tradutores da 
época, buscavam tornar a concepção aristotélica de tragédia “com-
preensível” aos seus leitores contemporâneos, o que acarretou a assi-
milação do texto grego à ideia de uma consciência individualista, algo 
que é, na realidade, um conceito cultural moderno, e não oriundo da 
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Antiguidade Clássica. A interpretação dominante e tradicional da 
tragédia aristotélica foi convincentemente questionada pela crítica 
tradutória de Jones, que, por outro lado, também propunha sua tra-
dução daquilo que ele mesmo entendia como a forma mais correta de 
traduzir a visão aristotélica da tragédia grega. Jones também estava 
construindo uma representação doméstica da identidade do Outro 
(do texto grego) tanto quanto os outros tradutores da visão hegemô-
nica. Assim,

conforme os críticos sugeriram, o conceito de Jones de subjetividade 
determinada revela um “modo existencialista de pensar” que lhe per-
mitiu tanto questionar o individualismo do conhecimento clássico 
como desenvolver um método interdisciplinar de leitura, não psico-
lógico, mas “sociológico” e “antropológico” (Venuti, 2002, p.136)

A visão tradutória proposta por Jones estabeleceu uma nova 
“hegemonia” conceitual a respeito da obra de Aristóteles e da imagem 
cultural e acadêmica da Grécia clássica no contexto norte-americano 
justamente porque passou a corresponder às expectativas de uma 
nova visão de mundo que emergia àquela época: o existencialismo, 
“uma corrente poderosa da cultura pós-Segunda Guerra Mundial” 
(Venuti, 2002, p.136). Dessa maneira,

[a] crítica [de Jones] das traduções inglesas consagradas, aliada às suas 
próprias versões do texto grego, causaram uma revisão disciplinar 
por meio da importação de valores culturais, domésticos e estrangei-
ros, de além das fronteiras da disciplina – sobretudo um conceito de 
subjetividade determinada que foi elaborada por filósofos alemães e 
franceses como Heidegger e Sartre e que adquiriu circulação interna-
cional por meio de traduções. (Venuti, 2002, p.136)

O exemplo ilustrado por Venuti (2002) demonstra que a identi-
dade do Outro estrangeiro é reconstruída, via tradução, como uma 
forma de representação que com frequência atende a certos valores 
internos da cultura de recepção da tradução, podendo se estabelecer, 
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com isso, um cânone doméstico que se torna representativo da iden-
tidade que passa a ser veiculada e, por conseguinte, consolidada no 
imaginário de leitores de textos traduzidos.

Isso também ocorreu com a tradução de ficção japonesa moderna 
para a língua inglesa. Segundo as observações de Venuti (2002), as edi-
toras americanas, durante as décadas de 1950 e 1960, consolidaram 
um cânone da ficção japonesa em inglês, por meio de traduções rea-
lizadas, sobretudo, por acadêmicos especialistas em literatura japo-
nesa, e que se fundamentava em um estereótipo da cultura japonesa 
que vinha influenciando as expectativas dos leitores norte-america-
nos durante várias décadas:

Os vários interesses desses tradutores acadêmicos e de seus edito-
res – literários, etnográficos, econômicos – foram moldados de forma 
decisiva por um encontro com o Japão na época da Segunda Guerra 
Mundial, e o cânone estabelecido constituiu uma imagem nostálgica 
de um passado perdido. A ficção traduzida não só se referia muitas 
vezes à cultura japonesa tradicional, mas alguns romances lamen-
tavam as mudanças sociais destruidoras ocasionadas por conflito 
militar e influência ocidental; o Japão era representado como uma 
terra exótica e estetizada, puramente estrangeira, um tanto antitética 
à sua imagem pré-guerra, de uma potência belicosa e iminentemente 
ameaçadora. (Venuti, 2002, p.139)

Essa imagem “nostálgica” do Japão, reforçada nas traduções 
norte-americanas das referidas décadas, vinha ao encontro de um per-
fil “desejável” para aquele país à época, já que havia se transformado, 
no pós-guerra, “de um inimigo mortal durante a Guerra do Pacífico, 
em um aliado indispensável durante a época da Guerra Fria” (Fowler, 
1992, p.6 apud Venuti, 2002, p.140). Contudo, no final da década de 
1980, esse cânone tradutório, baseado na construção de uma identi-
dade nostálgica da cultura japonesa, começou a ser questionado por 
uma nova geração de escritores e leitores de língua inglesa, que, nas-
cidos depois da Guerra do Pacífico e sob a hegemonia incontestável 
dos Estados Unidos, eram mais “céticos” em relação à melancolia da 
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maior parte da literatura japonesa traduzida e mais abertos a formas 
e temáticas literárias diferentes, incluindo narrativas cômicas que 
demonstravam as profundas influências ocidentais sobre o Japão. É 
nesse contexto que novas propostas de tradução buscaram selecionar 
autores japoneses que se diferenciavam dessa tradição identitária nos-
tálgica, como é o caso da novela e do conto reunidos na obra Kitchen, 
de Banana Yoshimoto (1993), traduzida por Megan Backus e que 
apresenta personagens japoneses jovens e ocidentalizados.

Na visão de Venuti (2002), o processo de domesticação que 
envolve toda tradução é inevitavelmente etnocêntrica, já que os valo-
res da cultura de recepção da tradução tenderiam a ser mais valori-
zados do que as da cultura estrangeira, sobretudo em países como 
Estados Unidos e Grã-Bretanha. As traduções nessas nações ten-
deriam a reforçar a ideia de que o texto traduzido deve ser “fluente” 
e condizente com as expectativas dos leitores pela “clareza” e pela 
manutenção da impressão (ou “ilusão”) de que o que leem é o pró-
prio texto original, e não uma tradução. Referências possivelmente 
“estrangeirizadoras” no texto traduzido deveriam, assim, ser evita-
das. No entanto, para Venuti (2002), a tradução, ainda que inscrita em 
um contexto domesticador, poderia, mesmo que minimamente, dar 
voz à estrangeiridade do Outro, de forma que sua identidade possa ser 
reinscrita no discurso da “linguagem-padrão” que, em geral, constitui 
a textualidade domesticadora de muitas traduções no contexto anglo e 
norte-americano. Isso representaria uma estratégia de resistência aos 
valores hegemônicos da cultura de recepção, ainda que, paradoxal-
mente, o tradutor possa se valer de aspectos culturais e linguísticos da 
própria cultura receptora, como formas linguísticas alternativas, dife-
rentes daquelas formas mais padronizadas de linguagem empregadas 
na maioria das traduções. A versão inglesa de Kitchen, feita por Megan 
Backus, seria, para Venuti (2002), um bom exemplo dessa estratégia de 
resistência à plena domesticação, já que lançaria mão de recursos hete-
rogêneos, tanto domesticadores quanto estrangeirizadores:

Essa versão é muito fácil de se ler, mas é também estrangeiriza-
dora em sua estratégia de tradução. Em vez de cultivar uma fluência 
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inteiriça que inscreva de modo sutil os valores americanos no texto, 
Backus desenvolveu uma linguagem extremamente heterogênea, que 
comunica a americanização do Japão, mas que, ao mesmo tempo, 
ressalta as diferenças entre a cultura japonesa e a americana para um 
leitor de língua inglesa. A tradução, de modo geral, adere ao dialeto-
-padrão de uso corrente no inglês, mas isso se mistura a outros diale-
tos e discursos. Há uma rica variedade de coloquialismos, americanos 
em sua maioria, tanto no léxico quanto na sintaxe: cut the crap (“deixe 
de besteira”), home-ec (“para Economia Doméstica”), I’m kind of in 
a hurry (“Estou meio com pressa”), I perked up (“Eu me animei”), I 
would sort of tortuosly make my way (“Eu seguiria meu caminho meio 
que tortuosamente”), night owl (“corujão”), okay (“o.k.”), slipped 
through the cracks (“foi desapercebido”), smart ass (“espertinho”), 
three sheets to the Wind (“estar de porre”), woozy (“tonto”) [...]. Há, 
também, uma formalidade recorrente um pouco arcaica, usada nas 
passagens que expressam o romantismo tresloucado ao qual a narra-
dora Mikage é dada. I’m dead worn out, in a reverie (“estou acabada, 
em um delírio”), ela diz isso no início, combinando o arcaísmo poético 
reverie com o coloquial dead worn out. (Venuti, 2002, p.162)

Há também muitas palavras japonesas em itálico por todo o 
texto, muitas referentes à comida, vestuário e mobília, o que indica 
a proposição de uma tradução mais estrangeirizadora, que daria voz 
à identidade do Outro da cultura japonesa contemporânea no texto 
traduzido. Tendo em vista o número de ocorrências que se desvia-
ram das formas mais padronizadas do inglês, a tradução de Backus 
chamaria a atenção do leitor de língua inglesa para a identidade do 
Outro estrangeiro tanto quanto para o fato de que o texto traduzido, 
em si, porta uma identidade própria, já que o leitor é lembrado de 
que o texto não é “o original”, mas uma tradução, marcada por uma 
linguagem particular, heterogênea e desviante daquela que, segundo 
Venuti (2002), tende a dominar a maior parte das traduções vigentes 
na cultura anglo-norte-americana.

Na visão de Venuti (2002), portanto, a identidade do Outro 
estrangeiro é inevitavelmente marcada pelo “filtro” interpretativo 
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da tradução e pela dimensão doméstica da cultura receptora do texto 
traduzido, de modo que ela nunca é efetivamente reproduzida sem a 
interferência de aspectos que demarcam a dimensão histórica e con-
textual das condições de produção da tradução e das próprias “filia-
ções” ou “afinidades” do tradutor com uma determinada visão de 
mundo. No entanto, para Venuti (2002), o tradutor poderia efetiva-
mente optar por alguma forma de interferência que viria a atenuar a 
plena domesticação etnocêntrica da identidade do Outro estrangeiro, 
dando assim espaço, em graus variados, para a diferença que intro-
duziria, entre os leitores, a possibilidade de a cultura receptora da 
tradução abrir-se para o Outro, e não se voltar apenas para si mesma 
e para seus próprios valores.5

 5 É interessante observar que Shamma (2009), em Translation and the Manipula-
tion of Difference: Arabic Literature in Nineteenth-Century England [Tradução 
e a manipulação das diferenças: literatura arábica na Inglaterra do século XIX], 
demonstra que até mesmo uma tradução considerada domesticadora poderia 
ser ética, se comparada com outros projetos tradutórios tidos como estrangeiri-
zadores durante o imperialismo britânico, o que, de certa forma, problematiza 
a visão de que a domesticação seria uma prática necessariamente etnocêntrica, 
como defende Venuti (2002). Seria o caso, por exemplo, da tradução, para o 
inglês, realizada pelo britânico Wilfrid Blunt, da obra Mil e uma noites, no século 
XIX. Segundo Shamma, ao contrário da tradução estrangeirizadora de Richard 
Burton, que teria produzido uma versão exótica do mundo árabe aos olhos dos 
ocidentais, “tornando os atos mais mundanos divertidas curiosidades exóticas”, 
a tradução de Blunt teria se engajado em uma poética da identificação na domes-
ticação, por meio da qual ter-se-ia criado uma resistência à estereotipagem e à 
política de exoticidade do colonialismo britânico. Blunt, um crítico impetuoso 
do imperialismo inglês, participou do Irish Literary Revival, um movimento 
que buscava traduzir obras do irlandês arcaico para o irlandês moderno e para o 
inglês, como forma de impor uma resistência ao imperialismo da Inglaterra sobre 
a Irlanda. Blunt era identificado com o espírito da antiga e decadente nobiliarquia 
britânica em oposição aos valores burgueses da agenda imperialista inglesa. Na 
tradução de Blunt há um claro esforço em dar ao texto um sabor cavalheiresco, 
já que o mesmo é repleto de palavras como maiden (“donzela”), noble (“nobre”), 
lineage (“linhagem”), honor (“honra”), knight (“cavaleiro”), fair lady (“alva 
dama”) e woo (“cortejar”). Para Shamma (2009), ao domesticar o texto, bus-
cando a identificação dos árabes com a tradição nobiliárquica europeia, Blunt 
aproxima os valores árabes dos europeus, ao invés de distanciá-los por meio de 
uma estrangeirização que os exotiza, como faz Burton em sua tradução.
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Traduzindo a identidade homossexual masculina: 
o Camp e as diferenças culturais entre Estados 
Unidos e França

Um campo de pesquisa de crescente relevância nos Estudos da 
Tradução é aquele que analisa a tradução de textos escritos por mino-
rias ou que retratam personagens oriundos de grupos sociais minori-
tários. Um número especial da prestigiada revista The Translator, 
organizada por Lawrence Venuti, em 1998, e intitulada “Translation 
and Minority”, reúne artigos que discutem as relações entre tradução 
e minorias. Dentre os artigos, destaca-se o de Keith Harvey (1998), 
“Translating camp talk: gay identities and cultural transfer” [Tra-
duzindo a linguagem homossexual: identidades gays e transferência 
cultural], que aborda a questão da tradução, para a língua francesa, da 
linguagem homossexual masculina, conhecida como camp, presente 
em obras literárias de autores gays norte-americanos.

Um dos aspectos mais importantes nessas obras é a representa-
ção do camp, uma característica particular da linguagem de muitos 
homossexuais masculinos, embora nem todos se expressem por meio 
dela. Assim, o camp seria um fenômeno sociolinguístico que se efetiva 
entre falantes homossexuais masculinos no seio de uma comunidade 
na qual seus membros assumem e performam a identidade gay por 
meio de signos e estratégias linguístico-pragmáticas que se valem, 
inclusive, de estereótipos com o objetivo de demarcar uma identidade 
sexual distinta. Há vários aspectos que caracterizam o camp, den-
tre os quais se destacam a ironia à renomeação dos próprios sujeitos 
homossexuais por meio de apelidos sugestivos, em geral relacionados 
à feminilidade,6 bem como ao uso de formas linguísticas associadas a 
expressões estrangeiras, como no caso da obra Angels in America, Part 
One: Millennium Approaches, de Tony Kushner (1992), em que um 

 6 De acordo com Harvey (1998), “o efeito de tal renomeação serve para sinalizar 
a distância crítica do falante em relação aos processos que produzem e naturali-
zam categorias de identidade. Uma vez que isso possibilita o descompasso entre 
aparência e realidade, o efeito também abala o sistema por meio do qual o inter-
locutor opera seu discurso” (p.299).
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personagem gay se refere ao outro com palavras do francês, como ma 
bébé e ma belle Nègre (Kushner, 1992, p.44 apud Harvey, 1998, p.299). 
O estilo camp também se vale da imitação teatralizada da linguagem 
feminina (girl-talk) e por exclamações que acentuam o efeito de tea-
tralização, por exemplo, “Oh my” (Kushner, 1992, p.44 apud Harvey, 
1998, p.299). Além disso, outro elemento do camp é o emprego de 
hipérboles, com adjetivos como marvellous, adorable que, segundo 
Lakoff (1975, p.11-4), são “típicos na linguagem das mulheres”.

Harvey (1998) sugere que haveria uma dimensão política rele-
vante no camp, na medida em que este produziria um questionamento 
dos binarismos que sustentam rótulos identitários. O autor pondera 
que “os mecanismos críticos do camp são especificamente desenvol-
vidos para ridicularizar, desconstruir e evitar os múltiplos binarismos 
de nossa sociedade, oriundos da postulação de categorias como o nor-
mal e o anormal” (Harvey, 1998, p.304).

Tendo em mente as características do camp, Harvey (1998) com-
para a obra de Gore Vidal (1925-2012), A cidade e o pilar (1948), com 
sua tradução para o francês, Un Garçon Près de la Rivière, realizada 
por Philippe Mikriammos em 1981. A obra de Vidal lança mão do 
camp para retratar comunidades de homens que se identificam como 
gays. O trecho abaixo, analisado por Harvey (1998), descreve uma 
festa, em Nova York, oferecida por Nicholas J. Rolloson (“Rolly”). 
O interlocutor de Rolly, no trecho, é Jim, protagonista do romance. 
As palavras discutidas por Harvey (1998) foram destacadas por mim:

Trecho da obra The City and the Pillar, 
de Gore Vidal (Vidal, 1948, p.120)

Tradução de Philippe Mikriammos 
(Vidal, 1981, p.152-3)

‘You know, I loathe these screaming 
pansies’, said Rolly, twisting an emerald 
and ruby ring. ‘I have a perfect weakness 
for men who are butch. I mean, after all, 
why be a queen if you like other queens, 
if you follow me? Luckily, nowadays 
everybody’s gay, if you know what I mean 
... literally everybody! So different when 
I was a girl. Why, just a few days ago a 
friend of mine ... well, I wouldn’t go so 
far as to say a friend, actually I think he’s 

– Je déteste ces tantes si voyantes, 
s’exclama Rolloson en tournant la grosse 
bague de rubis et d’émeraudes qu’il 
portait à son doigt. J’ai un faible pour 
les garçons qui sont costauds. Je ne vois 
pas l’intérêt qu’il y a, pour nous autres 
tantes, à aimer les tantes! Vous me suivez? 
Heureusement, aujourd’hui, tout le 
monde en est; absolument tout le monde 
...Tellement différent du temps où j’étais 
une fille! Mon cher, il y a quelques jours
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rather sinister, but anyway this acquain-
tance was actually keeping Will Jepson, 
the boxer! Now, I mean, really, when 
things get that far, things have really 
gone far!’
Jim agreed that things had indeed gone 
far. Rolly rather revolted him but he 
recognized that he meant to be kind 
and that was a good deal. ‘My, isn’t 
it crowded in here? I love for people to 
enjoy themselves! I mean the right kind 
of people who appreciate this sort of 
thing. You see, I’ve become a Catholic.’

un de mes amis, je ne devais pas dire un 
ami car je le trouve assez sinistre, mais 
enfin ... cet ami m’a appris donc qu’il 
entretenait Will Jepson le boxeur! Quand 
les choses en sont là, c’est qu’elles sont 
déjà avancées!
Jim dit qu’en effet la situation avait 
évolué. Rolloson le révoltait un peu mais 
il se disait que le bonhomme avait de 
bonnes intentions et que c’était très bien 
comme ça.
– Quelle foule j’ai ce soir! J’adore voir 
les gens qui s’amusent ... Enfin, je veux 
dire les gens qui vibrent comme nous ... 
Vous savez que je viens de me convertir 
au catholicisme?7

Harvey (1998) ressalta que o nome “Rolly” não é mantido ao lon-
go da tradução, mas apenas “Rolloson”, nome “oficial” que sugere 
maior formalidade. No texto em inglês, pansies é empregado com um 
sentido pejorativo que descreve outros homossexuais, em contraste 
com queen (ironicamente, a “eleita”) para descrever ele próprio, 
Rolly. Na tradução, esse contraste praticamente desaparece, já que 
o tradutor faz uso de tante (literalmente, “tia”, mas com sentido de 
“bicha”) nos dois casos, evocando apenas o sentido pejorativo “mes-
mo entre os homossexuais franceses” (Harvey, 1998, p.308). Para 

 7 Tradução da versão francesa realizada por Karina Rodrigues por encomenda do 
autor deste capítulo: “– Eu detesto essas bichas escandalosas, exclamou Rollo-
son girando o grande anel de rubis e esmeraldas que tinha no dedo. Eu tenho 
uma queda por garotos fortes. Não vejo qual é o interesse, para nós, bichas, amar 
outras bichas. Você está me entendendo? Felizmente, hoje, todo mundo é isso. 
Absolutamente todo mundo. Tão diferente do tempo em que eu era uma menina! 
Meu caro, há alguns dias, um de meus amigos, eu não deveria dizer um amigo, 
porque eu o acho bastante sinistro, mas enfim, este amigo me disse que estava 
sustentando Will Jepson, o boxeador! Quando as coisas estão nesse ponto, é que 
elas já estão avançadas!

  Jim diz que, de fato, a situação tinha evoluído. Rolloson o revoltava um pouco, 
mas ele pensava que o rapaz tinha boas intenções e que estava tudo bem. “– 
Quanta gente eu tenho hoje aqui! Eu adoro ver as pessoas se divertindo... Quero 
dizer, as pessoas que vibram como nós... Você sabe que eu acabei de me converter 
ao catolicismo?”
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Harvey (1998), a presença do termo “gay” – embora a palavra não 
tivesse o mesmo relevo de significação social, na década de 1940, para 
demarcar uma forma de identidade, como ocorre hoje – no texto ates-
ta, especialmente com sua leitura atual, a importância de seu papel 
na afirmação da identidade homossexual masculina. O tradutor não 
emprega o termo “gay” ao traduzir o trecho nowadays everybody’s gay, 
mesmo com a tradução tendo sido publicada em 1981. O tradutor 
lançou mão da expressão en être, ao traduzir o trecho acima, como 
aujourd’hui, tout le monde en est (de forma literal, “hoje em dia, todo 
mundo é isso”). Harvey (1998) argumenta que en être é “amplamente 
pejorativo” e acaba por “efetivamente apagar o sentido de uma iden-
tidade emergente, ao se ter empregado uma expressão que é vazia de 
conteúdo lexical, funcionando por meio de um significado implícito” 
(Harvey, 1998, p.308).

Haveria ainda palavras que indicam uma cultura marginal no 
discurso de Rolly, como butch, termo geralmente empregado (iro-
nicamente) para designar as características de uma “masculinidade 
desejável, seja de outro homem gay (que não seja queen) ou de um 
homem heterossexual” (Harvey, 1998, p.308).8 Em contraste, costaud 
(“forte”, “robusto”), tradução para butch, é, segundo o estudioso, “um 
termo francês convencional que não consegue conotar a ironia que se 
soma à consciência gay acerca da performatividade de gênero” (Har-
vey, 1998, p.308). Ressalta-se ainda que screaming pansies seria um 
exemplo de colocação típica do camp, indicando a avaliação irônica/
pejorativa do quanto um determinado homem gay pode ser espa-
lhafatoso e extravagante. Na visão de Harvey (1998), “apesar de sua 
força potencial como forma de crítica, screaming também contém um 
elemento de aprovação quando a palavra é usada por um homem gay, 
sugerindo uma ‘visibilidade’ gay inconfundível” (p.309). No trecho 
ces tantes si voyantes (“essas bichas escandalosas”), pela perspectiva 
de Harvey, voyantes seria apenas “um termo francês convencional 

 8 Segundo o dicionário on-line www.thefreedictionary.com, butch é um termo da 
gíria homossexual que remente à “exibição estereotipada ou exagerada da apa-
rência masculina ou de seus traços”. 
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inequivocamente pejorativo” (1998, p.309), ou seja, ele não faria alu-
são a um sentido subjacente, o da “aprovação”.

A expressão perfect weekness funciona como uma hipérbole, suge-
rindo “a intensidade autoconsciente do sentimento que se expressa” 
(Harvey, 1998, p.309). O tradutor opta apenas por faible ( J’ai un 
faible pour.../“tenho uma queda por”) sem qualquer remissão ao 
adjetivo perfect, o que inviabilizaria o efeito de sentido provocado 
pela hipérbole. Resta apontar para o fato de que há várias palavras 
grifadas no original, o que indica ênfase na fala do personagem, um 
elemento importante do camp, que, no entanto, não se faz presente 
no texto traduzido.

Harvey (1998) chega a conclusões interessantes a respeito das pos-
síveis razões, fundadas na natureza político-social da cultura francesa, 
que teriam influenciado o resultado da tradução. A França é regida 
por princípios republicanos universalistas, advindos da Revolução 
Francesa de 1789. É nesse sentido que Harvey (1998) sugere que a 
condição de ser gay, “construída como um propriedade que define 
um grupo distinto de seres humanos, entra em conflito, na França, 
com a filosofia do sujeito universal herdado do Iluminismo [...]” 
(Harvey, 1998, p.310).9 Isso explicaria a própria supressão do termo 
“gay” no texto traduzido. Harvey (1998) reconhece que, na França, 
mesmo entre os que vivem relações homoafetivas, há certa suspeita 
acerca da validade de se recorrer ao rótulo de “gay”, considerado cul-
turalmente marginal. Assim, “a falta de um rótulo doméstico mais 
confortável para a categoria reflete a relutância mais generalizada, na 
França, em reconhecer a utilidade de categorias de identidade como 
um trampolim para a ação política” (Harvey, 1998, p.310). Isso pode-
ria explicar também os recursos tradutórios que, de certa forma, aten-
dendo, implicitamente ou não, às demandas da cultura doméstica, 

 9 Segundo Edmund White, a perspectiva francesa é marcada por uma visão par-
ticular a respeito das relações entre o individual e o coletivo: “os franceses acre-
ditam que a sociedade não é uma federação de grupos com interesses especiais, 
mas, antes, um estado imparcial que trata cada indivíduo, independentemente de 
seu gênero, orientação sexual, religião ou cor, como abstrato e universal” (White, 
1997, p.343).
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amenizaram ou mesmo suprimiram, em seu conjunto, os meandros 
(como ironias e ambiguidades) que caracterizariam a afirmação da 
identidade gay, em sua concepção norte-americana, tal como com-
preende Harvey (1998).

O leitor poderia considerar que uma estratégia de tradução estran-
geirizadora, como a defendida por Venuti (1995, 2007), permitiria a 
introdução do pensamento gay norte-americano na cultura francesa, 
de modo a deslocar a percepção doméstica dominante acerca da sub-
jetividade medida pelo universalismo iluminista francês. Por outro 
lado, pode-se argumentar que as opções tradutórias do francês são 
mais condizentes com a forma de se perceber e construir a identidade 
no contexto cultural da França. Como ressalta Harvey (2000, p.158), 
é compreensível o fato de que os leitores franceses gays possam ser 
mais receptivos a uma forma de tradução coerente com o papel menos 
relevante que a sexualidade desempenha no processo de formação de 
identidade em seu país. Em outras palavras, a identidade homosse-
xual é “reimaginada”, de modo diferente, na cultura francesa.

Os valores associados à “universalidade”, que tende a preterir a 
formação de identidades particulares em nome de uma concepção 
mais abstrata de sujeito, submetida a uma visão ideal de coletividade 
não compartimentalizada em grupos sociais multiculturais, como é o 
caso das comunidades gays nos Estados Unidos, guarda semelhanças, 
por exemplo, com aspectos da cultura brasileira. Em geral alicerçada 
no ideário da miscigenação e da (suposta) “democracia racial”, há, 
tradicionalmente, no Brasil, uma perspectiva discursiva que tende 
a fomentar uma identidade mestiça brasileira “universal”, em con-
traposição à formação de identidades particulares, sejam elas étnicas 
ou não, como é o caso dos “afro-brasileiros” ou “afrodescendentes”, 
termos que, apenas em épocas mais recentes, têm encontrado amparo 
em uma concepção de identidade mais “racializada”, sobretudo sob a 
influência multicultural norte-americana. Esse quadro de percepção 
identitária, e sua relação com a tradução, é o que se pretende analisar 
no próximo tópico.
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A tradução e a construção da identidade da 
literatura afro-americana no Brasil: “racialidade” 
versus “universalidade”

As diferentes particularidades socioeconômicas e culturais que 
informaram as estruturas de colonização e exploração na América 
Latina e na América do Norte contribuíram para a construção de 
valores diferentes no que tange à “tradução” do Outro colonizado, 
incluindo o modo de articulação dos aspectos étnico-raciais nessas 
duas regiões. A identidade do negro, nos Estados Unidos, por exem-
plo, sempre foi demarcada com base na noção do one drop rule, ou 
regra da única gota de sangue, a qual sugere que qualquer pessoa com 
histórico de ascendência africana, ainda que minimamente visível, 
deveria ser considerada negra. Essa regra teve papel fundamental no 
processo de segregação dos negros, oficializada pela administração 
e pelo sistema jurídico dos estados sulinos dos Estados Unidos até a 
década de 1960, quando o movimento da luta pelos direitos civis dos 
negros levou à extinção do sistema segregativo. Em contraste com 
essa realidade histórica, na América Latina, e sobretudo no Brasil, 
a não existência de um sistema de segregação racial semelhante à 
norte-americana, aliada a um longo e intenso processo de miscige-
nação, tornaram mais fluidos os limites que identificam os sujeitos 
pela cor da pele.

Certo grau de consciência em torno da existência estruturante 
da miscigenação é o que poderia explicar a dificuldade entre muitos 
brasileiros de se reportarem à noção de “raça” para descrever as dife-
renças relativas à cor da pele, tal como ocorre nos Estados Unidos. A 
noção de one drop rule naquele país foi pensada originalmente como 
uma forma de estabelecer de maneira clara as diferenças entre brancos 
e não brancos, reafirmando a marginalização dos negros e o racismo 
praticado em torno de um sistema classificatório consideravelmente 
estável. Embora existente, a miscigenação tornou-se, durante muito 
tempo, proibida nos Estados Unidos por meio de leis específicas, 
o que contribuiu para a formalização de um ideário raciológico, 
com base no qual o país se via constituído de diferentes “raças”, 
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supostamente distintas umas das outras. A ciência contemporânea, a 
genética humana em especial, já demonstrou, no entanto, que a noção 
de “raça” não encontra qualquer referente concreto na realidade, já 
que não há diferenciação genética específica que permita dividir gru-
pos humanos em grupos raciais. Deve-se salientar, no entanto, que 
o termo “raça” assume na contemporaneidade uma condição mais 
ambivalente ao adquirir também um papel de demarcação discursiva 
das diferenças que permitiria aos grupos marginalizados incorporarem 
uma identidade “racial” como forma de solidariedade de grupo e de 
resistência à opressão que seria imposta por grupos sociais dominantes.

Assim, mais do que simplesmente imposta por grupos hegemô-
nicos, a noção de “raça” passa a integrar o próprio discurso de auto-
defesa das minorias que se proclamam membros de uma “raça”, 
fundamentados não necessariamente na crença de uma subespeciação 
genética, mas na ideia de que uma história ou tradição em comum 
aliada a aspectos físicos, como a cor da pele, e a práticas culturais pró-
prias (incluindo língua, religião, comida e outros aspectos) lhes con-
feririam um “perfil” identitário distintivo e socialmente partilhado. 
Talvez alicerçado nesse sentido é que a noção de “raça” assumiu um 
valor discursivo proeminente, sobretudo entre os movimentos negros 
(tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos), e um papel oficializado 
recentemente pelo sistema administrativo e legal do governo fede-
ral brasileiro através de procedimentos de discriminação reversa ou 
“ações afirmativas”, como a criação de cotas raciais para admissão de 
estudantes negros nas universidades públicas federais e a instituição 
de leis como a do Estatuto da Igualdade Racial no Brasil. Pesquisas 
recentes de Amorim (2010a, 2010b, 2012a, 2012b, 2014) e Amorim 
e Rempel (2013), tendo em vista as relações entre tradução e recepção 
de autores de literatura afro-americana no Brasil, têm buscado anali-
sar em que medida as diferenças socioculturais entre Estados Unidos 
e Brasil, no que diz respeito aos discursos que fundamentam a percep-
ção da identidade negra, poderiam exercer alguma forma de influên-
cia sobre as traduções da literatura afro-americana em solo brasileiro.

No trabalho de Amorim (2012b), “O papel da tradução na cons-
trução da identidade da literatura afro-americana no Brasil”, foco 
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deste capítulo, são analisados os primeiros trabalhos críticos de 
recepção, no Brasil, da literatura afro-americana, realizados pelo 
renomado crítico, ensaísta e tradutor Sérgio Milliet (1898-1966). Em 
seus ensaios de 1943 (Milliet, 1981) e de 1966, Milliet considera que 
a miscigenação teria produzido no Brasil um espaço de familiaridade 
e de proximidade entre brancos e negros que teria impossibilitado 
a emergência de uma consciência de “raça” entre os últimos. Além 
disso, embora reconheça a existência do preconceito de cor no solo 
brasileiro, o crítico argumenta que ele seria “um preconceito muito 
atenuado”, que “não mata a planta humana, como na América do 
Norte”, de modo que também “não estrutura minorias conscientes” 
(Milliet, 1981, p.100). E conclui que “uma poesia inspirada nas rei-
vindicações do homem de cor não passa em toda a América, à exce-
ção dos Estados Unidos, de um tema de demagogia literária. Sem 
nenhuma raiz plantada na realidade” (p.100). Nos referidos ensaios, 
Milliet (1981) traça um contraste muito nítido entre literatura/cul-
tura negra norte-americana, tipicamente racializada, e cultura/lite-
ratura brasileira, tipicamente miscigenada. Constata-se, no entanto, 
que Milliet desenvolve uma estratégia diferente ao lidar com a orga-
nização de uma antologia de literatura “universal” que contém alguns 
poemas do consagrado poeta afro-americano Langston Hughes, tra-
duzidos pelo próprio ensaísta.

Milliet foi um dos pioneiros no Brasil a escrever sobre a poesia 
afro-americana e o primeiro a traduzir a poesia do poeta afro-ame-
ricano Langston Hughes para o português, tendo publicado em 
1943, no jornal A Manhã, de 15 de junho, a tradução do poema “Ku 
Klux”, incluída mais tarde, em 1954, na referida antologia publicada 
pela Editora Livraria Martins e intitulada Obras-primas da poesia 
universal. Organizada por Milliet, a antologia monolíngue contém 
poemas de 122 poetas, como Cecília Meirelles, Carlos Drummond 
de Andrade, Ezra Pound, Rudyard Kipling, Stéphane Mallarmé, 
entre muitos outros. Pode-se notar um contraste relevante, do ponto 
de vista da questão “racial”, entre os ensaios de 1943 (Milliet, 1981) 
e de 1966 (Milliet, 1981) e a referida antologia, de 1954, com qua-
tro poemas do poeta afro-americano Langston Hughes. A antologia 
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Obras-primas da poesia universal reúne poetas de tradições, naciona-
lidades e línguas muito diferentes, de modo que o fio condutor que 
uniria a todos seria uma universalidade que parece ser identificada, 
por Milliet (1954, p.6), como um retorno ao “classicismo”, ou talvez 
um “novo classicismo”.

A publicação da antologia com o título de Obras-primas da poesia 
universal não representa apenas um esforço em nomear, da manei-
ra mais eficaz e econômica possível, uma obra que inevitavelmente 
trará diferenças de toda ordem, mas também um modo de remeter o 
leitor a uma condição mais ampla e universal (senão “classicista”, co-
mo aponta o autor) da produção literária em questão, e que possa, de 
certa forma, superar os possíveis aspectos regionais ou nacionais que 
os poemas poderiam representar. Vale destacar que, na apresentação 
de Langston Hughes, o único poeta afro-americano da antologia, há 
uma breve descrição das obras publicadas pelo escritor, mas nenhuma 
consideração, por exemplo, acerca das possíveis questões políticas ou 
“raciais” para as quais Milliet chama a atenção nos ensaios de 1943 e 
1966. Deve-se frisar que as antologias, em geral, têm por objetivo al-
cançar o maior número de leitores possível, e a qualidade de “poesia 
universal” atribuída a essa antologia decerto atende a essa necessida-
de. O papel da antologia é aproximar o leitor, pelo viés da universa-
lidade, dos diferentes poetas que ali se encontram.

Mais do que uma simples coletânea de poemas, a antologia repre-
senta uma estratégia que, embora digna da intenção de divulgar 
grandes poetas nacionais e internacionais, busca atender a uma neces-
sidade mercadológica. Nesse sentido, a questão racial, na antologia, 
é de certa forma atenuada não porque Milliet teria entendido que ela 
não seria importante, mas porque, de um ponto de vista estratégico 
de divulgação, ela deve se apresentar apenas pela sugestão de alguns 
dos poemas de Hughes. Os aspectos estéticos da poesia negra de 
Langston Hughes, em especial no caso da antologia, são valorizados, 
no entanto, pela perspectiva daquilo que ela teria de “universal”, e 
não especificamente de “racial”, em sua relação com os demais poe-
tas ali reunidos. Com o objetivo de compreender melhor as decisões 
tradutórias envolvidas em pelo menos um poema da antologia, seria 
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interessante fazer uma breve comparação entre “O poeta”, tradução 
de “Minstrel Man”, realizada por Milliet, com “Menestrel”, feita 
pelo tradutor e poeta Paulo Henriques Britto:

Minstrel Man
(Langston Hughes)

O poeta
(Sérgio Milliet)

Menestrel10

(Paulo Henriques Britto)

Because my mouth
Is wide with laughter

And my throat
Is deep with song,
You do not think

I suffer after
I have held my pain

So long.

Porque minha boca
se abre em riso franco
e as canções nascem

do fundo da garganta
não acreditam que eu sofra

de ter carregado minha pena
tanto tempo.

Porque minha boca
É larga de riso

E minha garganta
É funda de canto,

Tu crês que não sofro
Depois de conter

O meu sofrimento
Tanto.

Because my mouth
Is wide with laughter

You do not hear
My inner cry

Because my feet
Are gay with dancing

You do not know
I die.

Porque a minha boca
Se abre em riso franco

não ouvem o grito
que sobe do meu peito

E como meus pés
se alegram na dança

não suspeitam sequer
que eu morro...

Porque minha boca
É larga de riso

Não ouves o grito
No fundo de mim

Porque os meus pés
São leves de dança

Não sabes que morro
Assim.

“Minstrel Man” pode ser interpretado como o “menestrel” negro 
cujas músicas, danças, piadas e caracterizações eram muitas vezes 
feitas para satisfazer o público branco, que encontrava em sua per-
formance a realização das expectativas quanto ao universo cultural 
negro, muitas vezes identificado com estereótipos. Um dos aspec-
tos formais que chamam a atenção para o poema em inglês é que o 
mesmo apresenta apenas quatro palavras em função de rima: song 
(quarto verso) e long (oitavo verso), e cry (12o verso) e die (16o verso). 
Na tradução de Milliet não se buscou reconstruir essas rimas, como 
ocorre na tradução de Britto (“canto/tanto” e “mim/assim”). Esta 
se aproxima mais do texto original do ponto de vista da organização 
textual, sendo mais longilíneo e visualmente mais condensado do 
que a tradução de Milliet, um pouco mais “extensa”, sobretudo com 

 10 Publicado no jornal Folha de S.Paulo, na edição de 1o de abril de 1989, no 
Caderno Letras, p.H-5.
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versos como “do fundo da garganta”, “não acreditam que eu sofra” 
e “de ter carregado minha pena”.

Quando se comparam alguns versos de Milliet com os de Britto, 
pode-se perceber que aquele tende a buscar uma expressão mais 
plena, talvez mais “clara”, que eduque o leitor a respeito da experiên-
cia dolorosa do eu lírico, o que se traduz na expansão, em português, 
do verso original, por exemplo, na tradução de is wide with laughter 
por “se abre em riso franco”, ou de my throat is deep with song por “as 
canções nascem do fundo da garganta” e, por fim, na tradução do 
verso my inner cry por “[o grito] que sobe do meu peito”. Essa caracte-
rização fica ainda mais clara quando se contrastam os mesmos versos 
com os de Britto: “[minha boca] é larga de riso”, “[minha garganta] é 
funda de canto”, e “[o grito] no fundo de mim”, respectivamente. A 
depender da perspectiva adotada na leitura das traduções, é possível 
que se leiam os versos de Britto como um exemplo daquilo que Law-
rence Venuti (1995, 2002) chama de tradução “estrangeirizadora”, 
na medida em que ela se aproximaria do texto original produzindo 
um efeito de “estranhamento” que se dá pela tentativa de reprodu-
zir, sempre que possível, a estrutura linguística do texto de partida no 
de chegada, como nos versos “é larga de riso”, “no fundo de mim” e 
“leves de dança”, que sugerem imagens mais dissonantes de expres-
sões mais comuns e familiares como um “sorriso largo”, “no fundo do 
meu peito” e “[pés] alegres com a dança”.11 Já a tradução de Milliet, 

 11 Deve-se sublinhar que a noção de tradução “estrangeirizadora”, tal como pre-
conizada por Venuti, está longe de representar um consenso entre os estudiosos 
da tradução, como demonstrado anteriormente com a visão crítica de Shamma 
(2009). Maria Tymoczko (2000), por exemplo, considera que a concepção de 
tradução estrangeirizadora, como forma supostamente engajada de resistência, 
dependeria muito de aspectos contextuais e históricos específicos e variáveis, 
não sendo, portanto, uma concepção que possa ser aplicada universal e indis-
tintamente a práticas tradutórias que sejam interpretadas como “resistentes” 
a posições linguísticas e culturais hegemônicas, como parece supor Lawrence 
Venuti. Nesse sentido, minha afirmação de que a tradução de Paulo Henriques 
Britto poderia ser (ou não) classificada como uma forma de tradução “estrangei-
rizadora” é apenas uma hipótese de leitura que busca compreendê-la em vista 
da circulação contemporânea dessa noção nos meios acadêmicos dos Estudos da 
Tradução. Essa “classificação”, a que recorro aqui, é totalmente dependente do 
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em comparação, parece se aproximar do que Venuti identifica com 
uma tradução que se faz mais “fluente” ou mais “domesticadora”, 
justamente por atender à busca pela clareza, e, talvez, pela capacidade 
de produzir um texto que atenda à necessidade de uma linguagem 
mais universalmente aceita (e pouco propensa a associações menos 
usuais como na tradução de Britto), corroborando, quiçá, o obje-
tivo de se alcançar a aclamada condição universal que caracteriza a 
proposta da antologia Obras-primas da poesia universal. A própria 
tradução, feita por Milliet, do título “Minstrel Man” por “O poeta” 
confirmaria a tendência de se afirmar uma experiência que possa ser 
lida de modo menos particular e mais universal, à diferença do que 
sugere a opção por “Menestrel”, na tradução de Britto.

Pode-se afirmar que a tradução tem um papel modelador na cons-
trução da identidade da literatura afro-americana no Brasil, o que 
ocorre em conjunção com a perspectiva interpretativa da sua recepção 
no campo da crítica literária, como é o caso do trabalho desenvolvido 
por Sérgio Milliet em seus ensaios sobre poesia negra entre as décadas 
de 1940 e 1960. As análises dos ensaios, do papel da antologia Obras-
-primas da poesia universal e da tradução de um poema de Langston 
Hughes (em contraste com a de Paulo Henriques Britto) apontam 
para uma complexa relação entre a dimensão sociocultural brasileira, 
marcada pela intensa miscigenação, e a condição racialmente confli-
tuosa do contexto norte-americano à época de Hughes. Se, por um 
lado, a suposta ausência da miscigenação nos Estados Unidos é um 
artifício que acentua, no discurso dos ensaios de Milliet, a perspectiva 
segundo a qual a literatura afro-americana só poderia ser pensada sob 
o estatuto da racialidade, por outro, é através da mestiçagem cultu-
ral, inscrita na configuração da referida antologia, que as poesias de 
Hughes são apresentadas em tradução. Essa mestiçagem cultural se 
revela propícia para a construção, na antologia, de um discurso menos 
particularizador e mais voltado para o princípio da universalidade, 

modo com que se lê a própria tradução, não implicando afirmar, por exemplo, 
que a proposta tradutória de Britto seja imbuída de um caráter político de resis-
tência a uma forma hegemônica de se traduzir. 
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que se efetua na “miscigenação” de vozes heterogêneas em uma só 
língua, a portuguesa, já que a antologia não é bilíngue, e por meio de 
um registro familiar aos leitores brasileiros – sobretudo quando se 
observa a tradução de “Minstrel Man” por Milliet – tornando, assim, 
o aspecto racial da poética afro-americana menos dissonante, menos 
localizado, e a poesia de Hughes mais visível ao lado das grandes 
estrelas da poesia universal.

Considerações finais

Neste capítulo, buscou-se discutir os diferentes meandros que 
constituem a reconstrução e “reimaginação” da identidade por meio 
da tradução, envolvendo três aspectos principais: a construção da 
identidade cultural (nacional), da identidade homossexual mascu-
lina e da identidade da literatura afro-americana. Em todos os casos, 
a tradução desempenha um papel-chave no modo com que a iden-
tidade do Outro será lida na cultura de recepção. A percepção de 
que a tradução seria apenas uma “vidraça” ou um “espelho” que reflete 
a identidade do Outro, sem qualquer interferência, é problemati-
zada com os exemplos discutidos aqui. Isso não significa dizer que 
a busca, em uma proposta de tradução, pelo respeito e pela ética em 
relação à leitura do Outro não faça qualquer diferença ou que não 
seja possível, ou mesmo desejável. É fundamental que se reconheça, 
porém, que mesmo a leitura/tradução que se julgue mais “próxima” 
da identidade do Outro estrangeiro será uma forma de interpretação 
empreendida segundo determinadas estratégias que representarão 
não a “invisibilidade” do meio pelo qual se traduz: essas estratégias de 
interpretação e negociação de sentidos envolverá sempre a interme-
diação da “lente” focalizadora do tradutor, para usar a sábia metáfora 
empregada por José Paulo Paes (1990). Essa “lente” é marcada pelo 
redirecionamento “da luz” e das “imagens” que por ela passam, de 
modo que, em graus variados, será inevitável uma leitura, de natureza 
tanto subjetiva quanto cultural e social, por meio da qual o Outro se 
tornará visível e “legível” em sua diferença.

Traducao-&__[MIOLO]__Graf-v1.indd   180 23/01/2016   09:43:17



TRADUÇÃO &  181

Referências

AMORIM, L. M. Translation, Blackness, and the (In)Visible: Harryette 
Mullen’s Poetry in Brazilian Portuguese. Saarbrücken: Lambert Academic 
Publishing, 2010a.

______. Dilemas na tradução de Muse & Drudge (Musa e Mula), de Harryette 
Mullen: negritude, dissonância e miscigenação. Terceira Margem, v.23, 
p.139-51, 2010b.

______. Mais ou menos negra? Questões de negritude, tradução e a poesia de 
Harryette Mullen. Revista Letras, Curitiba, n.85, set./dez, p.203-18, 2012a.

______. O papel da tradução na construção da identidade da literatura afro-
-americana no Brasil. Revista do Gel, São Paulo, v.9, n.1, p.107-34, 2012b.

______. Tradução como diáspora: as vozes da poesia afro-americana no Brasil. 
In: ESTEVES, L.; VERAS, V. (Orgs.). Vozes da tradução: éticas do traduzir. 
São Paulo: Humanitas, 2014.

______.; REMPEL, D. L. A tradução da identidade linguística afro-americana 
em Invisible Man, de Ralph Ellison: questões de integração racial e negri-
tude no uso do inglês vernacular afro-americano. Tradução & Comunicação: 
Revista Brasileira de Tradutores, v.26, p.9-19, 2013.

ANDERSON, B. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difu-
são do nacionalismo. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2008.

BRITTO, P. H. Menestrel. Folha de S.Paulo, São Paulo, 1o abr. 1989. Caderno 
Letras, p.H-5.

CAMPOS, H. de. A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 1979.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva 

e Guacira Lopes Louro. 5.ed. São Paulo: DP&A, 2001.
HARVEY, K. Translating camp talk: gay identities and cultural transfer. 

The Translator, v.4, n.2, p.295-320, 1998. Special Issue: Translation and 
Minority.

______. Gay community, gay identity and the translated text. TTR, v.13, n.1, 
p.137-65, 2000.

LAKOFF, R. Language and Woman’s Place. Nova York: Harper & Row, 1975.
LEFEVERE, A. Tradução, reescrita e manipulação da fama literária. Trad. Clau-

dia Matos Seligmann. Bauru: Edusc, 2007.
MILLIET,  S. (Org.). Obras-primas da poesia universal. São Paulo: Martins Fon-

tes, 1954.

Traducao-&__[MIOLO]__Graf-v1.indd   181 23/01/2016   09:43:17



182  LAURO AMORIM – CRISTINA RODRIGUES – ÉRIKA STUPIELLO (ORGS.)

______. Quatro ensaios. São Paulo: Edameris, 1966.
______. Diário crítico I (1940-1943). v.I. 2.ed. São Paulo: Martins-Edusp,1981.
PAES, J. P. Tradução: a ponte necessária. São Paulo: Ática, 1990. 
SHAMMA, T. Translation and the Manipulation of Difference: Arabic literature 

in nineteenth-century England. Londres: St. Jerome, 2009.
TYMOCZKO, M. Translation and political engagement: activism, social 

change and the role of translation in geopolitical shifts. The Translator, v.6, 
n.1, p.23-47, 2000. Special Issue: Translation and Minority.

VENUTI, L. The translator’s invisibility: a history of translation. Nova York: 
Routledge, 1995.

______. Escândalos da tradução. Trad. Laureano Pelegrin, Lucinéia Marcelino 
Villela, Marileide Dias Esqueda e Valéria Biondo. Bauru: Edusc, 2002.

VIDAL, G. The City and the Pillar. Londres: Panther, 1948.
_____. Un Garçon Près de la Rivière. Trad. Philippe Mikriammos. Paris: Per-

sona, 1981.
WHITE, E. AIDS awareness and gay culture in France. In: OPPENHEIMER, 

J.; RECKITT , H. (Orgs.). Acting on AIDS: Sex, Drugs and Politics. Lon-
dres & Nova York: Serpent’s Tail, 1997, p.339-45.

Traducao-&__[MIOLO]__Graf-v1.indd   182 23/01/2016   09:43:17




