
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
CARDOZO, MM. Tradução & os sentidos da crítica. In: AMORIM, LM., RODRIGUES, CC., and 
STUPIELLO, ÉNA., orgs. Tradução &: perspectivas teóricas e práticas [online]. São Paulo: Editora 
UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, pp. 233-262. ISBN 978-85-68334-61-4. Available 
from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradução & os sentidos da crítica 
 

 

Mauricio Mendonça Cardozo 
 
 



trAdução & oS SentidoS dA críticA

Mauricio Mendonça Cardozo1

Critique est l’un des noms de l’attention.

Jean Paulhan2

Pensar a crítica de tradução é pensar suas possibilidades e seus 
limites, sua legitimidade e seus abusos, seus modos, seu campo de 
ação e suas zonas de sombra. É repensá-la; e, para tanto, cabe revisi-
tar, ainda que de modo incidental, alguns dos diversos sentidos que 
a ideia de crítica pode assumir nos dias atuais. Mas esse movimento 
não implica a tentativa de redesenhar os contornos das diferentes 
expressões dessa prática. Trata-se, aqui, apenas de pontuar algumas 
questões que já nos são conhecidas pelo menos desde o século XVIII, 
com o objetivo de problematizar o próprio sentido de se pensar em 
crítica quando se fala de tradução – uma associação que, em geral, 
quanto mais beira o óbvio (sobretudo se limitada à força de sua negati-
vidade, sentido bastante corrente no amplo espaço discursivo ao qual 
costumamos nos referir como o senso comum), mais parece deixar à 

 1 UFPR/CNPq, Setor de Ciências Humanas e Letras, Programa de Pós-Gradua-
ção em Letras, 80060-150, Curitiba-PR, Brasil. maumeluco@gmail.com

 2 Paulhan, Petite préface à toute critique, p.14.
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margem uma série de possibilidades (ainda muito pouco exploradas) 
de se entender, de se ler e de se pensar a obra traduzida.

Sentidos da crítica

Pensar os sentidos da crítica é pensar seus significados. E é pre-
ciso fazê-lo tendo em conta que não se trata de um termo inequívoco 
e, portanto, que são vários os seus sentidos, que alguns deles nos 
parecem mais evidentes em certos contextos, mas que muitos desses 
sentidos não se deixam circunscrever de modo tão nítido e explícito.

Em um gesto de redução que é próprio de toda reflexão – e, assim 
sendo, desenha também os contornos de sua impropriedade –, talvez 
possamos considerar, para um início de discussão das relações entre 
crítica e tradução, pelo menos quatro de seus sentidos correntes: um 
sentido avaliativo, como exercício de apreciação de valor, em geral na 
extensão de uma escala que vai da judicação positiva (mais adequada, 
mais desejável, mais aceitável), em um extremo, à judicação negativa 
(inadequada, indesejável, inaceitável), em outro extremo; um sentido 
censório, como simplificação ou derivação negativa do sentido ava-
liativo, com frequência manifesto na forma da objeção prejudicial, da 
depreciação, da condenação; um sentido epistemológico (teórico-fi-
losófico, de inspiração kantiana), como problematização dos pressu-
postos, dos limites de validade e do alcance de nossas ações práticas 
e reflexivas; e um sentido reflexivo (de inspiração neorromântica), 
quando a crítica, não se limitando apenas a estimar o valor da obra 
(ainda que sem se eximir de sua natureza judicativa), toma a obra co-
mo o espaço discursivo em que inscreve um movimento crítico-re-
flexivo interessado no desenvolvimento de um pensamento a partir 
e através da obra, interessado na discussão dos diferentes modos co-
mo a obra se inscreve no mundo e, nisso, constitui-se como variação 
singular do mundo: é, schlegelianamente, quando o movimento re-
flexivo da crítica se torna princípio produtivo da criação e do pensa-
mento; ou, benjaminianamente, quando “a crítica da obra é muito 
mais sua reflexão” (Benjamin, 1999, p.85).
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É notável como esses diferentes sentidos da crítica – aqui mera-
mente esboçados, longe de esgotar suas formas de manifestação – 
mostram-se presentes nos mais variados discursos críticos, como se 
pode observar na vasta e variada bibliografia sobre a crítica – em espe-
cial no campo das Artes em geral, da Literatura e da Filosofia –, que 
tende ora a tipologizações e prescrições metodológicas, ora a esforços 
mais descritivos e historiográficos, ora à discussão do próprio estatuto 
ontológico dessa prática. E se a prática crítica, como instrumento, 
pode ser remontada aos gregos e aos romanos, como já o faria Frie-
drich Schlegel no final do século XVIII (Schlegel, 2007), sua dissemi-
nação como questão é um pouco mais recente, figurando como uma 
faceta importante da própria discussão sobre a modernidade, tanto 
como projeto quanto como crise.

Northrop Frye, logo na introdução aos ensaios de sua famosa ana-
tomia crítica, publicada originalmente em 1957, posiciona-se diante 
da problematização do sentido (do uso prático, do valor) de uma prá-
tica (crítica) que tem as artes ou a literatura por objeto (de estudo):

Aqueles que trabalham com as artes são frequentemente ques-
tionados, e nem sempre de modo muito simpático, quanto à aplica-
ção prática ou ao valor daquilo que fazem. […] e para aqueles que 
trabalham com literatura, a primeira pergunta a ser respondida não 
é “qual a aplicação prática do estudo da literatura?”, mas sim “o que 
fazer diante do fato de que é possível estudá-la?” (Frye, 1973, p.10)3

Vale a pena destacar, aqui, o modo como Frye reformula a ques-
tão do sentido do estudo e da crítica de literatura, deslocando-a de 
um horizonte exclusivamente finalista. Ora, também no contexto 
de uma reflexão sobre a crítica de tradução esse deslocamento parece 
ser pertinente, ainda que configure outra situação. As reflexões sobre 
a crítica de tradução, em especial aquelas de caráter mais declarada-
mente avaliativo, não encontram problemas em enumerar os sentidos 

 3 As citações de obras estrangeiras, quando não referidas em traduções publicadas 
(conforme indicação bibliográfica), são todas de minha autoria.
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práticos e sociais que legitimam sua existência. Suas justificativas, em 
geral, são fundadas na posição privilegiada do crítico (em razão de seu 
domínio de duas línguas e de seu conhecimento da obra em questão) 
em comparação à condição do leitor comum (sem domínio de deter-
minada língua, sem conhecimento), a quem o crítico, então, deveria 
servir (informar, alertar, proteger). Contudo, pouca consequência se 
tira desse mesmo fato: o de considerarmos legítima e, portanto, pos-
sível uma prática crítica que tenha a tradução por objeto. A depender 
do modo como entendemos a crítica e a tradução, essa associação pode 
adquirir muitos sentidos, como veremos mais adiante.

No contexto dos esforços demarcatórios dos diferentes sentidos 
da crítica, é bastante comum que o exercício de delimitação se faça a 
partir do caráter judicativo da prática em questão. É o que veremos, 
por exemplo, no texto “Sobre a crítica de tradução”, de José Paulo 
Paes (1990), em que, aludindo a Pound, o autor propõe uma distinção 
entre duas vertentes críticas:

Etimologicamente, lembra Ezra Pound em um dos capítulos de 
seu ABC da literatura, “crítica” vem do verbo grego krinô, que sig-
nifica, de um lado, “separar, distinguir, discernir, interpretar” e, 
de outro, “avaliar, julgar, decidir, acusar, condenar”. Nesse leque de 
acepções, já estão devidamente caracterizadas as duas vertentes do 
empenho crítico: a analítica ou interpretativa, e a judicativa ou deci-
sória. (Paes, 1990, p.109)

Contudo, a despeito de fazer essa distinção, Paes não parece 
supor que as manifestações críticas se deem de modo tão definido e 
homogêneo; e apesar de privilegiar a primeira vertente como “a mais 
prestante” (Paes, 1990, p.110), assume também que todo esforço crí-
tico (mesmo analítico ou interpretativo) se deixa orientar, de modo 
declarado ou pressuposto, por um parti pris (como expressão de um 
pendor judicativo), por “uma tomada de posição, um ponto de vista 
eletivo, uma hierarquia de valores” (Paes, 1990, p.111). A exemplo 
do que ocorre na discussão de Paes, a questão do juízo de valor surge 
como uma figura frequente na discussão dos sentidos da crítica e, 
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em geral, ocorre em variações: como questão da (im)possibilidade de 
uma crítica isenta, como discussão dos limites de objetividade e sub-
jetividade da prática judicativa, como tensão entre uma crítica dita 
impressionista e sua expressão mais racionalista, entre outras.

O primeiro número de 2013 da revista francesa Les Temps Moder-
nes, organizado a partir do eixo temático intitulado critiques de la 
critique, reuniu artigos e ensaios representativos de várias posições 
diferentes no universo da crítica contemporânea. Um olhar breve 
sobre alguns desses textos pode dar testemunho da diversidade de 
sentidos com que se abre o debate sobre a crítica.

No texto que prefacia o dossiê, Jean-Pierre Martin dá destaque à 
negatividade da crítica, em especial na expressão de seu sentido cen-
sório. A esse propósito, lembra da frequente indiferença ou mesmo da 
hostilidade de alguns escritores em relação a essa prática, e cita Gom-
browicz: “Um dia todo escritor descobre que a crítica não somente 
não lhe poderá ser útil, mas que ela é um obstáculo suplementar no 
caminho que conduz ao leitor” (Gombrowicz apud Martin, 2013, p.4).

Mas Martin não resume a crítica a sua forma negativa de expres-
são. O autor também nos lembra da heterogeneidade daquilo que se 
nomeia crítica e que pode designar práticas muito distintas. Martin 
fala da crítica promocional (a das resenhas de lançamentos), da crítica 
acadêmica (universitária), da crítica ensaística (não raro, escrita por 
escritores, poetas, filósofos), sem deixar de mencionar a grande massa 
de manifestações críticas (dos francs-tireurs, nas palavras de Martin) 
que circulam em toda sorte de revistas e blogs (Martin, 2013, p.4). 
Juntas, essas manifestações tão diversas revelam uma positividade da 
crítica, na medida em que contribuem decisivamente para a consti-
tuição do lugar, do valor e da imagem que a obra assume em deter-
minada cena de recepção. Como destaca Martin (2013, p.6), a crítica, 
como a literatura, manifesta o poder das palavras. E trata-se de um 
poder de que a crítica, mesmo em suas nuances mais negativas, não 
tem como se eximir, a saber: o poder de desacreditar, de desnudar, 
de descobrir, de criar um interesse ou de suscitar um desinteresse, de 
despertar uma admiração ou uma indisposição a priori, de traçar um 
caminho novo de leitura ou de reforçar uma tradição estabelecida, 
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uma objeção prejudicial – um poder que também implica, portanto, 
certa responsabilidade do ato crítico.

Por essa mesma razão, para Martin, a crítica pressupõe coragem, 
audácia, risco. E, “para tornar mais audível a voz do outro, ela assume 
sua própria voz” (2013, p.6). É nesses termos que Martin parece 
entender a critique au sens fort, uma crítica que assume o sujeito de sua 
prática e que não se exime de enfrentar a chance e o risco de ser uma 
“chose vivante” (Martin, 2013, p.7). Ou, em outras palavras: trata-
-se de um modo privilegiado de habitar as obras e de fazê-las viver 
(Martin, 2013, p.5). Nisso a crítica se aproxima de seu sentido refle-
xivo, que ecoa a imagem benjaminiana da escrita como o mundo (veja 
Seligmann-Silva, 1999b) e que também faz reverberar o Barthes de 
Critique et vérité: “O livro é um mundo. O crítico experimenta diante 
do livro as mesmas condições de linguagem que o escritor diante do 
mundo” (Barthes, 2002).

A questão da voz da crítica (e do crítico), apontada por Martin 
(2013, p.6), parece surgir como reformulação de algumas das questões 
em torno dos limites de objetividade e subjetividade dessa prática. E 
com Martin – na contramão de certo esforço de estabelecimento de 
parâmetros e critérios objetivos que idealizam um exercício crítico 
mais isento (projetado no horizonte da separação ideal entre sujeito 
e objeto) –, orienta-se, também na mesma direção, o pensamento de 
Nelly Kaprièlian em sua “Lettre à un jeune critique”, para quem: “A 
crítica literária deve ter uma voz que lhe seja própria” (Kaprièlian, 
2013, p.89). Ou seja: não se trata, para Kaprièlian, apenas de relati-
vizar a possibilidade de o crítico se distanciar (enquanto sujeito) de 
seu objeto; trata-se, antes, de identificar, na ideia de assumir uma voz 
própria – com todos os riscos aí envolvidos –, um imperativo da crí-
tica: “Crítica é ter alguma coisa a dizer; se não for para isso, melhor 
seguir adiante. E ter algo a dizer, e dizê-lo, é assumir o risco de desa-
gradar. Se você quer agradar, torne-se ator, mas não um crítico lite-
rário” (Kaprièlian, 2013, p.91).

Para concluir essa passagem pelos sentidos da crítica, vale a pena 
mencionar ainda um terceiro texto publicado nessa mesma revista. 
Em “Critique et création”, Laurent Zimmermann (2013) identifica 
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no esforço de distanciamento objetivo da obra uma espécie de “ambi-
ção da crítica”, que, tomando o texto como objeto, esforça-se para se 
situar em uma espécie de dehors, em uma distância, em uma exte-
rioridade do texto. E Zimmermann convoca Lacan para questionar 
(com sua discussão do metadiscurso) essa ilusão de distanciamento, 
lembrando-nos de que “todo discurso sobre é uma ilusão, pois é ine-
vitavelmente um discurso em e um discurso com” (Zimmermann, 
2013, p.192).

Porém, apesar dessa ressalva, Zimmermann não se coloca como 
um cético da possibilidade ou mesmo da necessidade de uma crí-
tica que se construa a partir de valores ditos mais objetivos. Para 
o autor, o exercício crítico pode responder a dois objetivos bem dife-
rentes: o de informar a leitura, no sentido de “fazer com que a leitura 
seja mais inteligente graças a um conhecimento melhor de tudo aquilo 
que permite torná-la mais justa” (Zimmermann, 2013 p.193); e o de 
intensificar a leitura, quando então:

Não será mais o caso de tornar a obra tão legível quanto possível, 
mas de torná-la mais operante. [...] Ainda há algo de conhecimento 
em jogo, mas trata-se de um conhecimento por participação, ou seja, 
de um conhecimento que não busca mais situar-se na lógica da meta-
linguagem, mas, sim, na lógica de uma continuação da criação. [...] 
Trata-se de oferecer uma leitura que prolonga a invenção produzida 
pela obra, que não oferece um raio X da obra, mas a coloca em uma 
câmara de ecos, onde a modificação da relação com a linguagem e 
com o imaginário que ela propõe encontra sua continuidade. (Zim-
mermann, 2013, p.194)

Para Zimmermann, interessa sobretudo pensar a crítica como 
uma forma de atualização inovadora e criativa da própria relação com 
o saber (Zimmermann, 2013, p.194). Tendo isso em seu horizonte, o 
autor ensaia três possibilidades práticas “de não se situar em uma 
relação de exterioridade vis-à-vis à obra, mas, ao contrário, de pro-
curar integrar algo de literário na abordagem crítica” (Zimmermann, 
2013, p.199).
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A primeira possibilidade, inscrita em uma tradição ensaística, 
seria a chamada crítica do eu (critique du Je), como um exercício que 
aceita correr todos os riscos da crítica impressionista para, quiçá, ter 
a chance de colocar em causa questões que surgem somente a partir 
de um investimento forte na relação do eu com a obra (Zimmermann, 
2013, p.195). A segunda possibilidade, em uma tentativa de pro-
longar as reviravoltas do mundo imaginário e as reconfigurações da 
relação com o mundo (produzidas pela obra), seria a ficção crítica, a 
continuação (em um plano ficcional) da relação com as questões que 
a obra traz à tona (Zimmermann, 2013, p.197). E a terceira possibi-
lidade, em uma tentativa de restituir à retórica um lugar no campo 
dos estudos literários, que lhe fora tomado pela hermenêutica, diria 
respeito a uma crítica menos centrada na compreensão e interpreta-
ção dos textos do que nas possibilidades de escritura que se abrem a 
partir deles (Zimmermann, 2013, p.198).

Ora, esse sentido criativo da crítica parece ter muito a ver com a 
prática de tradução, ao menos quando se trata de tradução literária. 
Assim, seguindo o movimento da lógica de Zimmermann, a tradução 
poderia perfeitamente se apresentar como um quarto exemplo desse 
tipo de crítica, até mesmo por não poder cumprir o objetivo de infor-
mar a leitura e tornar a obra original legível sem, ao mesmo tempo, 
produzir as mais diversas formas de intensificação da leitura. A tra-
dução poderia alcançar até mesmo a condição de caso exemplar de um 
esforço crítico-criativo articulado nos termos de Zimmermann (2013, 
p.199), dado que não se coloca em uma exterioridade da obra (falando 
em termos pragmáticos, aliás, a tradução vale a obra, confunde-se 
com ela), ao mesmo tempo em que é capaz de integrar intensamente 
“algo de literário” ao exercício crítico, e o faz não só com excelência, 
mas em uma extensão inigualável. Aqui, no entanto, não se trata de 
fazer disso uma proposta, trata-se apenas de pontuar algumas possi-
bilidades de aproximação.

Os poucos exemplos citados cumprem o fim de mostrar como 
vários dos sentidos (mais ou menos contemporâneos) da crítica 
podem ser bastante produtivos para se repensar algumas das relações 
entre crítica e tradução, já que levantam uma série de questões que 
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não só não são estranhas à prática tradutória, como lhe dizem respeito 
diretamente. E se podemos levar alguma coisa da breve passagem por 
essas digressões incidentais, é a certeza de que é possível pensar a crí-
tica de tradução a partir de muitos pontos de vista diferentes. Basta 
explorar mais amplamente esse universo de possibilidades.

Tradução, avaliação, crítica

Dada a heterogeneidade das manifestações críticas e o modo 
variado como se aproximam e distanciam em suas diferentes formas 
de expressão, o esforço de esboçar uma categorização ampla e clara 
das práticas de avaliação e de crítica não se antecipa, necessariamente, 
como uma tarefa muito promissora. E se o objetivo desta discussão 
não se resume a traçar limites inequívocos entre essas duas práticas, 
parece ser razoável trabalhar com a ideia de que a prática de avaliação 
seja uma manifestação particular da crítica (em seu sentido avaliativo), 
enquanto a crítica (em seus tantos sentidos) seria alçada, então, à con-
dição de termo genérico. Nesse sentido, a discussão das relações entre 
avaliação e crítica, que aqui se apresenta, não proscreve nenhuma de 
suas manifestações do espaço das práticas de natureza crítica.

Todavia, considerar as diferentes expressões da crítica e da avalia-
ção como práticas da mesma natureza não significa assumir que não 
possamos destacar algumas características que diferenciam as práti-
cas designadas a partir desses dois termos, seja como expressão de um 
uso convencional, de uma marcação terminológica ou metodológica, 
seja como expressão de uma diferença de fundo epistemológico.

Em literatura (e nas artes em geral), as expressões da prática crítica 
são referidas, usualmente, como crítica: é mais comum pensarmos e 
dizermos que a obra de arte ou a obra literária seja um objeto de crítica 
(mesmo significando coisas muito distintas) do que um objeto de ava-
liação, tendo aí o termo avaliação um uso bastante restrito. Entretanto, 
podemos dizer de outras práticas humanas (discursivas ou não) que 
constituem tanto um objeto de avaliação quanto de crítica: o desem-
penho de um determinado profissional pode ser objeto de avaliação (o 
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que não tem necessariamente conotação positiva ou negativa), mas ao 
dizermos que seu desempenho profissional foi objeto de crítica, esta-
mos usando esse termo, em geral, em uma conotação negativa, a ponto 
de precisarmos nos valer de um atributo adicional quando se trata de 
reverter esse estigma – como quando, nesse mesmo contexto, referimo-
-nos, por exemplo, a uma crítica construtiva. Isso reforça a ideia de que, 
apesar da coincidência aparente, usamos os termos avaliação e crítica 
em sentidos bastante diversos em cada contexto.

Diante disso, caberia pensar sempre em que sentido empregamos 
cada um desses termos no contexto que nos diz respeito, sem esquecer 
de levar em conta, também, as especificidades de cada contexto. Ao 
pensarmos em tradução literária, pensamos na tradução de um objeto 
(a obra literária) que é tradicionalmente alvo de um exercício crítico 
(nos termos, por exemplo, da crítica literária acadêmica) que não se 
limita a um sentido avaliativo, ainda que também possa ser objeto de 
um exercício de avaliação. Mas ao pensarmos, por exemplo, na tra-
dução de um texto de instrução, temos como objeto da tradução um 
tipo de texto que não costuma ser alvo de um olhar como o da crítica 
literária (de sentido reflexivo). Diferentes traduções de uma mesma 
obra literária podem constituir um objeto de estudo da crítica, inte-
ressada então em circunscrever e em discutir justamente essas dife-
renças – não para apagá-las ou resolvê-las, mas sim para refletir sobre 
o significado dessas diferenças. Diferentes traduções de um mesmo 
texto de instrução, quando existem, representam, mais comumente, 
diferentes versões ou estágios de produção (revisão, otimização) de 
determinado texto traduzido – em que as versões diferentes, ao final, 
serão descartadas em prol de uma versão final e definitiva.

Podemos pensar em expressões críticas que, em seus casos mais 
exemplares, associam a avaliação ou a crítica de caráter avaliativo a 
uma prática que convive epistemologicamente com a possibilidade de 
separação sujeito-objeto e opera de modo sistemático a partir desse 
pressuposto. Mesmo reconhecendo eventualmente seus limites e 
relativizando a abrangência de seus resultados, esse tipo de prática 
avaliativa não chega a colocar em questão (nem em risco) a lógica 
de separação sujeito-objeto que constitui sua matriz fundadora 
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(exemplarmente no âmbito científico). Trata-se, nesses casos, de um 
exercício crítico interessado mais centralmente em estimar em que 
medida uma tarefa foi ou não foi bem realizada. E o modo como se 
entende o “bem realizado” costuma ser expressão dos parâmetros e 
critérios que servem de base para a avaliação. É nesse contexto que 
cabe exemplarmente a pergunta quanto ao bem feito e ao bem rea-
lizado. E é também nesse contexto que se costuma operar com certa 
universalidade dos juízos de valor (universais no espaço de validade 
delimitado pelos critérios que os fundam). Isso porque se pressupõe 
a possibilidade de um cálculo avaliativo que, fundado em parâmetros 
claros e preestabelecidos, deveria poder alcançar a condição de inde-
pendência do sujeito avaliador, a quem não caberia, senão, a tarefa de 
aplicar corretamente os critérios.

Mas também podemos pensar em expressões críticas que trans-
cendem um caráter estritamente avaliativo e que, no horizonte de seus 
diferentes propósitos, procuram incorporar a sua prática algumas 
consequências da impossibilidade de operar a partir de uma separa-
ção ideal entre sujeito e objeto.4 Nesse contexto, saber se uma tare-
fa foi bem ou mal realizada (conforme critérios discutidos antes) não 
deixa necessariamente de ser uma questão relevante, mas, em geral, 

 4 Arrojo faz remontar esse movimento à reconfiguração radical da noção de sujeito, 
empenhada pela obra de Freud, e ao pensamento de Nietzsche, a respeito de 
quem afirma: “Nietzsche desconstrói o grande pressuposto sobre o qual se 
baseia todo o projeto ‘científico’ do homem, que depende da possibilidade de 
uma distinção clara e objetiva entre sujeito e objeto” (Arrojo, 1992, p.53). Vale 
lembrar que esse movimento não encontra em Nietzsche e Freud sua origem ex 
nihilo, mas apenas um de seus pontos importantes de inflexão na longa história de 
embates e debates que deram formas (com destaque ao plural) ao pensamento oci-
dental. Se aceitarmos, por exemplo, que a própria noção de coisa-em-si se funda 
em uma lógica de separação sujeito-objeto, podemos dizer que o pensamento de 
Kant também contribuiu decisivamente para esse movimento. Embora o filó-
sofo alemão persista em um dualismo transcendental e não coloque em questão 
a existência da coisa-em-si (que chama de noúmeno, realidade que só pode ser 
pensada, mas seria incognoscível), Kant constrói parte importante de sua refle-
xão justamente a partir do questionamento da relação do sujeito com essa reali-
dade, deslocando o objeto do conhecimento humano para o plano do fenômeno 
e refundando-o, assim, nos limites e nas possibilidades do próprio sujeito.
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a resposta a essa pergunta não é capaz de responder a outras pergun-
tas que se levantam – como as que dizem respeito às implicações di-
retas e indiretas (para as partes envolvidas) de concluirmos que uma 
tarefa foi bem ou mal realizada, ou as que se referem, ainda, à dis-
cussão dos significados, dos limites e do alcance de tal judicação. 
Sob essa perspectiva, apresenta-se como algo problemática – ao me-
nos de uma perspectiva pós-estruturalista e nietzschiana, mas qui-
çá até mesmo de uma perspectiva kantiana – a ideia de um juízo que 
seja expressão única e exclusiva do objeto em si, independentemen-
te do sujeito envolvido. A esse propósito, Benedito Nunes afirmará: 
“Não há crítica sem perspectiva filosófica; a compreensão literária, 
ato do sujeito, implica uma forma singular de conhecimento, logica-
mente escudado e constituído pelo método próprio de que se utiliza” 
(Nunes, 2000, p.62).

Tradução e avaliação

Nos termos das nuances apresentadas acima, também a prática 
de avaliação que tem a tradução por objeto se apresenta dos modos 
mais variados. É provável que sua expressão mais tradicional se dê 
(ou tenha se dado) na forma do comentário em colunas de jornais ou 
no corpo de resenhas de traduções recém-lançadas, uma prática cujo 
epígono brasileiro mais famoso ainda será Agenor Soares de Moura, 
que, entre 1944 e 1946, manteve regularmente uma coluna de comen-
tário de traduções no jornal Diário de Notícias, do Rio de Janeiro 
(Moura, 2003). Mais recentemente, com o redimensionamento dos 
espaços e das dinâmicas no mundo jornalístico e com as diversas 
frentes inauguradas pelas novas plataformas de mídia, pode-se notar 
também uma expressão vigorosa da prática de avaliação de traduções 
em listas de discussão de tradutores (integradas por tradutores pro-
fissionais e em formação), em grupos amadores de tradução (que se 
unem, em geral voluntariamente, para a tradução de determinada 
obra) e nas mais diversas formas do comentário e do debate em blogs 
e nas redes sociais.
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Mas a avaliação de tradução também se estende amplamente no 
espaço universitário, tanto pelo contexto acadêmico mais geral das 
Humanidades (quando problematizar um texto-chave, que se apre-
senta em tradução, torna-se um gesto pertinente para a discussão em 
questão) quanto pelo contexto acadêmico mais específico dos Estu-
dos da Tradução (quando a prática de avaliação se abre também como 
área de investigação).

Um dos primeiros trabalhos de maior fôlego publicado especi-
ficamente sobre esse tema no campo – então ainda em formação – 
dos Estudos da Tradução foi a obra Möglichkeiten und Grenzen der 
Übersetzungskritik [Possibilidades e limites da crítica de tradução], 
de Katharina Reiss (1971). A despeito de referir-se a sua prática 
avaliativa como uma abordagem crítica (Übersetzungskritik), a tra-
dutora, professora e teórica alemã propõe, com base em seu modelo 
tipológico de tradução (segundo o qual cada tipo textual – na expres-
são de suas variantes genéricas – demandaria um conjunto especí-
fico de estratégias de tradução), uma série de critérios objetivos que 
deveriam fundamentar tanto a prática de tradução (em geral) quanto 
sua crítica (veja Cardozo, 2004). No entanto, essa e outras obras da 
autora – que é precursora da Teoria do Escopo e do chamado funcio-
nalismo alemão –, talvez por terem sido publicadas em sua maioria 
no espaço mais restrito da língua alemã, não lograram alcançar um 
círculo mais amplo de recepção.

Já o modelo avaliativo de Juliane House (1997) – publicado ori-
ginalmente em língua inglesa nos anos 1970 e revisitado no final dos 
anos 1990 – acabaria se tornando uma das referências mais conheci-
das internacionalmente no campo de estudos da avaliação (evalua-
tion) e do controle de qualidade (quality assessment) de tradução (em 
geral, já que ela não se ocupa apenas do caso da tradução literária). 
Trata-se de um modelo de análise linguística, de base hallidayana, 
que, operando centralmente no paradigma da equivalência – uma de 
suas maiores diferenças em relação aos modelos teóricos fundados na 
Teoria do Escopo –, propõe-se a operacionalizar a descrição e a com-
paração de textos, associando-os tanto entre si, a partir de suas carac-
terísticas intratextuais e de seus respectivos contextos situacionais 
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e culturais, quanto a outros textos que cumprem os mesmos fins 
comunicativos.

Não se trata, aqui, senão de mencionar os modelos de Reiss e 
de House como exemplos representativos de uma perspectiva que 
se propõe a estabelecer critérios objetivos para a realização de uma 
avaliação do esforço tradutório. No entanto, gostaria de destacar 
uma observação que House faz logo no início de sua obra Translation 
Quality Assessment: A Model Revisited [Avaliação da qualidade de 
tradução: um modelo revisitado] (1997) e que diz respeito à relação 
mais geral entre modelos avaliativos de tradução e as concepções de 
tradução sobre as quais estes se fundam. Para a autora:

Avaliar a qualidade de uma tradução pressupõe uma teoria da 
tradução. Assim, diferentes visões de tradução levam a diferentes 
concepções de qualidade tradutória e, por conseguinte, a diferentes 
modos de avaliá-la. Nesse sentido, ao tentarmos declarar qualquer 
coisa sobre a qualidade de uma tradução, acabamos tocando no cora-
ção de toda teoria da tradução, a saber, na questão crucial da natureza 
da tradução […] (House, 1997, p.1).

Ainda que formulada em um contexto de preocupações e inte-
resses muito diferentes daqueles que instruem e motivam a presente 
reflexão, essa observação de Juliane House parece ser muito perti-
nente e tem como implicação mais imediata o fato de que nenhuma 
reflexão sobre os princípios e pressupostos da crítica ou da avaliação 
de tradução pode prescindir completamente de uma discussão, direta 
ou indireta, sobre a própria concepção de tradução. À luz dessa pro-
posição podemos colocar em perspectiva alguns aspectos da discus-
são em torno de questões de crítica e de avaliação de tradução, por 
exemplo, a que teve lugar entre Paulo Henriques Britto e Rosemary 
Arrojo.

Paulo Henriques Britto é um dos nomes de maior relevo nos estu-
dos de avaliação de tradução no Brasil – com especial atenção à tradu-
ção de poesia de língua inglesa –, em cujo campo vem desenvolvendo 
um trabalho criterioso e minucioso. No contexto desse trabalho, o 
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autor levantaria, nos últimos anos, uma voz de reação aos discursos 
ditos desconstrutivistas, em especial na forma de sua crítica aos traba-
lhos de Rosemary Arrojo, nome incontornável no campo de estudos 
das relações entre tradução e desconstrução.

Um dos eixos dessa discussão articulou-se especialmente em 
torno do texto “A que são fiéis tradutores e críticos de tradução? Paulo 
Vizioli e Nelson Ascher discutem John Donne”, de Rosemary Arrojo 
(1993), que renderia uma série de manifestações diretas e indiretas de 
Paulo Henriques Britto, publicadas, por exemplo, em “Fidelidade em 
tradução poética: o caso Donne” (Britto, 2006), em “É possível ava-
liar traduções?” (Britto, 2007) e, mais recentemente, em passagens de 
seu livro A tradução literária (Britto, 2012, p.24-5; 39-40; 125-30).

Para Britto, a reflexão de Arrojo se resumiria a uma forma de 
interdição ou de inviabilização da possibilidade de avaliação: “Como 
não pode haver uma avaliação de tradução absolutamente objetiva e 
universalmente aceita, avaliar traduções seria uma atividade ociosa” 
(Britto, 2006, p.252). Trata-se de um movimento de pensamento que 
o autor replica também em outras dimensões de sua crítica a Arrojo, 
como quando se refere especificamente à questão da objetividade: 
“Ao que parece, a posição de Arrojo poderia ser resumida assim: 
como não pode haver objetividade absoluta em questões de valor, 
todos os juízos de valor são absolutamente subjetivos” (Britto, 2012, 
p.25). Ou, de modo ainda mais categórico:

Para muitos autores contemporâneos, esse mesmo tipo de ques-
tionamento se volta não apenas contra os juízos de valor, mas também 
contra qualquer conceito que não tenha bases absolutamente seguras: 
todos eles devem ser “desconstruídos”. Eis a fórmula que resume essa 
posição: toda proposição p deve ser entendida ou como (a) verdadeira 
em toda e qualquer situação, sem ressalvas, sem dúvidas e sem ambi-
guidades; ou então como (b) inteiramente inutilizável. Caso (a) não 
se observe, caímos em (b). Por exemplo, se uma distinção não pode 
ser estabelecida de modo absoluto, sem qualquer ambiguidade, ela 
deve ser descartada; a ocorrência de um caso limítrofe ou indefinido 
é suficiente para condenar toda a distinção. (Britto, 2007, p.4)
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Se, por um lado, é de se esperar que o tom por vezes bastante enga-
jado dos textos que Arrojo publicou nos anos 1990 possa dar margem 
a reações como a de Britto, é importante ressaltar, por outro lado, que 
o simples fato de apontar as limitações de uma prática ou de um modo 
de pensar não implica imediatamente pretender sua interdição ou 
decretar sua inviabilidade, como, aliás, a própria autora destaca em 
sua Oficina de tradução:5

Contudo, se concluímos que toda tradução é fiel às concepções 
textuais e teóricas da comunidade interpretativa a que pertence o 
tradutor e também aos objetivos que se propõe, isso não significa 
que caem por terra quaisquer critérios para a avaliação de traduções. 
(Arrojo, 1999, p.45)

Independentemente de tais ponderações da autora, Britto perse-
verará em uma visão polarizada da argumentação de Arrojo: para o 
autor, ao discutir os limites de possibilidade da tradução e de sua prá-
tica de avaliação, Arrojo decreta sua inviabilidade, sua interdição. E, 
com base nesse entendimento do pensamento da autora e de outros 
autores contemporâneos, Britto insistirá que “não só podemos, como 
devemos avaliar criticamente traduções com certo grau de objetivi-
dade” (Britto, 2012, p.28). E justifica:

O teórico da tradução não é alguém que se debruça sobre um 
objeto ou processo que se encontra na natureza, e sim um investi-
gador de uma práxis social específica voltada para um determinado 
fim: a produção de textos que possam substituir outros textos. Ora, 
o estudo de uma atividade voltada para um objetivo prático não pode 
deixar de investigar se e como os objetivos dessa atividade são atin-
gidos. (Britto, 2012, p.42)

 5 Trata-se de uma passagem bastante conhecida e citada da obra de Arrojo, e 
que o próprio Britto chega a mencionar em um de seus trabalhos (Britto, 2006, 
p.239-40).
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Parece ser importante, aqui, ir além de certo impasse criado por 
essa polarização. As questões levantadas no contexto das discus-
sões de viés dito pós-estruturalista, mais pontualmente, e de certo 
pensamento contemporâneo (identificado, por Britto, com a obra 
do filósofo Jacques Derrida), em geral, foram (e continuam sendo) 
decisivas – como o próprio autor reconhece (Britto, 2001) – para 
pôr em discussão alguns pressupostos e limites tanto da prática de 
tradução quanto da prática crítica e de avaliação de tradução. Mas 
levantar esses questionamentos não significa sugerir a esterilidade 
nem o fim dessas práticas – algo que autores como Arrojo e Der-
rida não se propõem a fazer. Colocar em questão certa noção de 
objetividade não significa impor o reino absoluto da subjetividade: 
significa apenas aceitar o desafio de pensar como incorporar, em 
nossas práticas ditas objetivas, os limites de validade que flagramos 
em nossas construções objetivas. Assim como colocar em questão 
alguns pressupostos das práticas críticas e de avaliação tampouco 
significa decretá-las inúteis, muito menos sentenciar sua inviabili-
dade: significa apenas repensar as bases a partir das quais operamos 
(e continuaremos a fazê-lo), bem como o alcance dessas práticas no 
espaço de suas possibilidades.

Em seus textos, Britto desloca do foco de discussão a questão que 
parece ser a mais central para vários autores contemporâneos que ele 
associa à desconstrução. Não se trata de destruir nem de inviabilizar 
nada. Ao reduzir essa via de pensamento a uma forma estrita e radical 
de negatividade, Britto desenha sua justificativa para deixar de fazer 
justamente aquilo que é a única coisa que de fato parece se configurar 
como uma demanda (um imperativo) do pensamento por ele criti-
cado: repensar os fundamentos e os limites de sua prática tradutória 
e avaliativa a partir das questões problematizadas.

Em outras palavras: enquanto Arrojo, a seu modo, leva às últimas 
consequências a ideia de que pensar a questão da crítica de tradução 
é também pensar a própria questão da natureza da tradução – como 
destacado por House (1997, p.1), ainda que com pressupostos e pro-
pósitos bastante diferentes –, Britto insiste na possibilidade das prá-
ticas de avaliação crítica – possibilidade que o pensamento de Arrojo 
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não pretende extinguir –, mas sem demonstrar uma necessidade efe-
tiva de repensá-las. Ora, não basta reconhecer lateralmente o sentido 
desses questionamentos – como faz Britto – sem traduzi-los mini-
mamente em alguma espécie de redimensionamento de sua prática 
e de seu modo de compreendê-la: em última análise, reconhecer o 
sentido das questões de Arrojo sem se deixar impactar por elas não 
passa de uma maneira aparentemente mais elegante de impermea-
bilidade (ou de indiferença) a esse pensamento, ainda que fundada 
em uma forma sincera de consideração.

Um enfrentamento efetivo dessas questões nos colocaria diante do 
desafio de repensar as concepções de literatura, linguagem, sujeito e 
tradução que são perpetuadas por perspectivas críticas e avaliativas 
da prática tradutória. Afinal, se as práticas críticas e de avaliação 
conseguem responder a uma série de perguntas de modo legítimo – 
tornando-se úteis a leitores, tradutores, estudiosos da literatura e da 
tradução, e cumprindo assim seu fim social, como faz tão bem o tra-
balho de Britto –, a que perguntas essas práticas não conseguem res-
ponder? E se elas garantem e perpetuam um campo de validade no 
espaço circunscrito por sua prática, o que fica de fora desse espaço?

Tradução e crítica

Ainda que seja um topos relativamente comum, as discussões de 
mais fôlego sobre as relações entre crítica e tradução, sobretudo em 
sua expressão no campo da tradução literária, ainda são bastante dis-
cretas. Nesse contexto, é provável que a obra contemporânea mais 
importante para a discussão dos limites e das possibilidades da crí-
tica de tradução literária seja Pour une critique des traductions: John 
Donne (1995), publicação póstuma dos escritos de Antoine Berman, 
organizada por Isabelle Berman.

Berman também discute a questão da avaliação de traduções; e 
o faz, por sinal, como um dos momentos de seu movimento crítico, 
chegando mesmo a propor uma perspectiva de avaliação (évaluation) 
de traduções com base em dois critérios: a poeticidade e a eticidade 
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da tradução (Berman, 1995, p.91-5). Mas é a prática que designa 
como crítica (critique) que lhe ocupará mais centralmente. Logo no 
início de sua reflexão, o autor chama a atenção para o fato de que a 
mera associação da ideia de crítica à de tradução já corre o risco de 
nos induzir ao erro, pois parece dar a entender que estamos nos refe-
rindo somente a uma avaliação (negativa) de traduções, interessada 
apenas em trazer à luz as perdas decorrentes do processo tradutório 
(Berman, 1995, p.38).6

Com Benjamin, o autor nos lembra, no entanto, que essa negati-
vidade é uma dimensão de que nenhum ato crítico pode se eximir. E 
lembra-nos, também, da dualidade que se inscreve na própria estru-
tura do ato crítico; lembra-nos de que “esse trabalho do negativo é a 
outra face de um trabalho do positivo” (Berman, 1995, p.38).

Berman discute a natureza de tal positividade a partir da ideia 
de que a crítica e as obras estão ligadas ontologicamente. Segundo 
o autor, essa relação seria da ordem de uma necessidade. Se a crítica 
da obra literária não pode prescindir completamente das obras (sem 
correr o risco de se tornar outra coisa), as obras também precisam 
da crítica “para se comunicar, para se manifestar, para se realizar e se 
perpetuar” (Berman, 1995, p.39). Vale destacar, aqui, a italicização 
do “se” nessa passagem, que parece destacar o movimento de rela-
ção: é quando o ato crítico coloca as obras em relação que começam 
a se desenhar ou a se redesenhar as diferentes imagens de uma obra 
à diferença das outras em determinada cena de recepção. Contudo, 
Berman não deixa de observar que, em toda a sua heterogeneidade, 
os gestos críticos, por vezes, podem também acabar produzindo jus-
tamente o resultado contrário, isolando, obscurecendo, sufocando 
e, no limite, matando as próprias obras (Berman, 1995, p.39) – este, 
porém, seria um risco inevitável.

 6 Vale destacar, aqui, a importância que Berman confere ao ato de leitura da tra-
dução como obra tradutória, um exercício que, em seu esboço de método crítico 
(Berman, 1995), antecede o próprio cotejo, a própria cena (relacional) em que se 
deflagra mais intensamente a negatividade a que o autor se refere.
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Para o pensador e tradutor francês, o fato de as obras necessitarem 
da crítica não significa que precisamos tomar conhecimento dela para 
poder ler as obras. Mas é importante lembrar que a crítica também 
transforma as obras: uma obra que se torna um “clássico” (como 
costumamos chamá-las) é, também, entre tantas outras coisas, uma 
obra que foi capaz de produzir um debate crítico, uma fortuna crítica 
e diferentes tradições de leitura, condição em que nenhuma obra tor-
nada clássica se encontrava por ocasião de sua primeira publicação. 
Para Berman: “As críticas desse gênero tornam as obras mais plenas 
ao revelar sua significância infinita” (Berman, 1995, p.39).

Se, nesses termos, a crítica (em sua expressão dual, não restrita a 
sua negatividade) pode ser considerada vital para as obras literárias, 
as traduções literárias, por sua vez, também não poderão ser consi-
deradas menos necessárias às obras do que a crítica – a começar por 
sua necessidade empírica mais evidente, como destaca o pensador 
francês (1995, p.40). Assim, o autor identifica um paralelismo entre 
a crítica e a tradução. A tradução é sempre uma forma de leitura ou 
releitura de uma obra. E quando se trata, por exemplo, de uma retra-
dução, Berman afirma que a tradução – seja de modo implícito ou 
explícito – faz também a crítica de todas as traduções precedentes: 
tanto no sentido de que as revela, em sua positividade, como obras 
(tradutórias) escritas e inscritas em uma determinada época, em um 
determinado momento da literatura, da língua, da cultura etc., quanto 
no sentido crítico negativo de apontar suas eventuais deficiências 
(Berman, 1995, p.40). Como o autor bem observa, a tradução mani-
festa, nesse sentido, a mesma condição dual que o ato crítico.

Tendo essas distinções em vista, Berman, sem se distanciar do 
paradigma romântico que concentrara sua atenção na tese de 1984, 
propõe: “A crítica de uma tradução é, portanto, crítica de um texto 
que já resulta, ele mesmo, de um trabalho de ordem crítica” (Berman, 
1995, p.41).

A despeito desse estatuto metacrítico, o autor chama a atenção 
para o fato de que, à diferença da crítica literária, a crítica de tradu-
ção – que existiria pelo menos desde o século XVII – nunca conse-
guiu de fato romper com a negatividade dos limites dominantemente 
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judicativos de uma prática de avaliação. E como, em função disso, a 
crítica tradutória não conseguiu se desenvolver mais amplamente 
como expressão de uma positividade, as manifestações críticas que 
têm a tradução por objeto acabariam se limitando tradicionalmente 
a uma crítica negativa (Berman, 1995, p.41).

Servindo-se, então, da ideia de que a crítica de tradução tem por 
objeto textos que, como ela mesma, também são de natureza crítica, 
Berman propõe-se a repensar esse exercício crítico. E retomando a 
ideia de que a crítica literária é essencial à vida das obras (Berman, 
1995, p.43), assume que a crítica de tradução também o seja para 
as traduções literárias, colocando-se diante do desafio de repensar as 
relações críticas com as traduções a partir do mesmo tipo de atenção 
que dedicamos às obras ditas originais.

Em síntese, o que faltaria à crítica de traduções, assim como às 
próprias traduções, segundo Berman (1995, p.43), seria certo “esta-
tuto simbólico”, certa “dignificação secreta” sem a qual nenhuma 
prática discursiva pode conquistar sua cidadania (droit de cité).7 Ora, 
podemos pensar esse “estatuto simbólico” a partir do estatuto de 
“obra” (não conferido à tradução quando esta é considerada apenas 
em sua negatividade crítica) e essa “dignificação secreta”, igual-
mente, como a condição que a tradução pode ocupar (em razão de 
sua natureza crítica) quando considerada (entendida, vista e escu-
tada) como obra.

Em outras palavras: nesse redimensionamento da crítica tradu-
tória, caberia reconhecer, na tradução, um direito à voz como conse-
quência inexorável de sua condição de atividade crítica e, portanto, 
de sua condição de obra; e, com base nesse reconhecimento, caberia 
reorientar o olhar da crítica para o potencial simbólico que se projeta 
a partir da tradução entendida nesses termos: como uma crítica que 
não apenas reconheça, na tradução, esse direito à voz, mas que tam-
bém aprenda a lhe dar ouvidos.

 7 A expressão é schlegeliana, nos termos de seu emprego, por exemplo, no frag-
mento 117 do Lyceum (Schlegel, 1997, p.38).
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Tradução como atividade crítica

Em uma obra como a de Antoine Berman – à diferença de refle-
xões mais centralmente preocupadas com a avaliação do esforço tra-
dutório –, podemos identificar com clareza uma percepção da própria 
tradução como atividade de ordem crítica. E se a voz de Berman 
impõe-se como uma voz importante no debate contemporâneo sobre 
a tradução (em especial sobre a tradução literária e sua crítica), isso 
se dá, entre outras razões, também pelo fato de o autor francês con-
seguir traduzir essa percepção crítica da tradução como uma questão 
viva de seu pensamento.

No entanto, vale lembrar, aqui, que essa percepção está longe de 
representar uma grande novidade no campo das letras – a despeito 
de ter sido tão timidamente incorporada à prática crítica que tem a 
tradução como objeto. As aproximações entre tradução, crítica e cria-
ção, como se sabe, são um topos recorrente na cena da crítica e da teoria 
literária pelo menos desde sua expressão (orgânica e potenciada) entre 
os autores da primeira geração do Romantismo alemão (como Novalis 
e Friedrich Schlegel), em fins do século XVIII, início do XIX, assim 
como no pensamento de autores que ressignificaram esse mesmo pen-
samento romântico ao longo do século XX, como Walter Benjamin, 
em sua tese (de 1919) pioneira sobre a crítica de arte no Romantismo 
alemão (Benjamin, 1999),8 e o mesmo Antoine Berman, em sua tese 
(de 1984) sobre a cultura e a tradução na Alemanha romântica (Ber-
man, 1984).

De tempos em tempos, a natureza crítica da tradução parece res-
surgir como questão no debate contemporâneo, e nem sempre no 
horizonte mais restrito de uma rediscussão do estatuto da prática 
tradutória. É o que parece acontecer na obra Translation and Liter-
ary Criticism: Translation as Analysis [Tradução e crítica literária: 
tradução como análise], em que Marylin Gaddis Rose (1997), reco-
nhecendo o empenho crítico investido na produção de traduções lite-
rárias, concentra seus esforços na discussão daquilo que “a literatura 

 8 A esse respeito, veja Seligmann-Silva, 1999a. 
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pode ganhar com a tradução” (Rose, 1997, p.9). E parece ser esse o 
caso, também, da obra Der unendliche Text, de Hans-Jost Frey (1990), 
que, partindo de uma compreensão fundante da relação entre os tex-
tos (Textbeziehung), concentra sua atenção no modo como todo texto 
original é reescrito por suas traduções. Para tanto, parte do princípio 
de que a

diferença não é apenas aquilo que falta na tradução, mas, sim, aquilo 
que lhe dá asas como um outro discurso sobre o original [...]. Renun-
ciar ao valor da diferença como um problema da tradução abre a pos-
sibilidade de que a tradução seja discutida a partir dessa diferença, 
ao invés de ser simplesmente oprimida por ela (Frey, 1990, p.39).

Com “Da tradução como criação e como crítica” (Campos, 1992), 
Haroldo de Campos é certamente um dos primeiros9 a discutir mais 
centralmente, no Brasil, a produtividade das relações entre tradução, 
crítica e criação. Amparado no exemplo modelar do poeta-crítico-tra-
dutor Ezra Pound e em seu mote do criticism by translation, Campos 
se refere do seguinte modo à prática do tradutor de poesia:

Seu trabalho é ao mesmo tempo crítico e pedagógico, pois, 
enquanto diversifica as possibilidades de seu idioma poético, põe à 
disposição dos novos poetas e amadores de poesia todo um repertório 
(muitas vezes insuspeitado ou obscurecido pela rotinização do gosto 
acadêmico e do ensino da literatura) de produtos poéticos básicos, 
reconsiderados e vivificados. (Campos, 1992, p.36, grifo meu)

É notável – e, por certo, sintomático – como, para Campos, o 
Make it New poundiano10 se reescreve, via tradução, não apenas como 
reconsideração e atualização da tradição, mas também como uma 
nova forma de vida, como “vivificação” ou, como o próprio Campos 
explicita, como modo de “dar nova vida ao passado literário válido 

 9 Texto apresentado originalmente em 1962.
 10 A respeito desse mote poundiano, veja, entre outros: Pound, 1970.
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via tradução” (Campos, 1992, p.36). E se o tradutor confere vida ao 
poema traduzido, não o faz meramente em razão de um suposto poder 
divinal de seu sopro tradutor-criador, mas em função do modo vital 
e convivial através do qual se relaciona (em toda a extensão de sua 
condição de sujeito) com o poema em tradução:

A tradução de poesia (ou prosa que a ela equivalha em problema-
ticidade) é antes de tudo uma vivência interior do mundo e da técnica 
do traduzido. Como que se desmonta e se remonta a máquina da cria-
ção, aquela fragílima beleza aparentemente intangível que nos ofe-
rece o produto acabado em uma língua estranha. E que, no entanto, 
se revela suscetível de uma vivissecção implacável, que lhe revolve 
as entranhas, para trazê-la novamente à luz em um corpo linguístico 
diverso. Por isso mesmo é crítica. (Campos, 1992, p.43)

É, portanto, a associação da tradução a um exercício que faz viver 
o poema original em outro tempo e em outro lugar que Haroldo de 
Campos identifica como uma prática de natureza crítica, como “um 
exercício de intelecção e, através dele, uma operação crítica ao vivo” 
(Campos, 1992, p.44). Ainda que se trate de um texto tão exem-
plarmente referido – em especial como apologia da tradução como 
criação –, as consequências desse estatuto criativo para um redi-
mensionamento da crítica de tradução literária ainda foram muito 
discretamente discutidas.

É sintomático que Haroldo de Campos se valha, nesse mesmo 
texto, da ideia de “projeto de tradução” para se referir ao trabalho de 
Odorico Mendes, tradutor de Homero (Campos, 1992, p.38). Ora, a 
noção de “projeto de tradução” faz pouco sentido no âmbito de uma 
concepção de tradução que perpetua, sem problematizar, a ideia de 
que à tradução não caberia, senão, ser o próprio original e de que to-
da a diferença não passaria de deformação, distorção, perda, acrés-
cimo etc. Afinal, nesse contexto, só haveria, no reino da tradução, 
um único projeto possível: ser idealmente o original. Portanto, se 
Campos chega a mencionar a ideia de um “projeto de tradução”, é 
porque identifica nessa prática criativa e vivificadora uma “forma 
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privilegiada de leitura crítica” (Campos, 1992, p.46), outro modo de 
dizer que a tradução, quando entendida e realizada como criação, sig-
nifica várias outras coisas ao significar o poema original: a tradução 
diz o poema original e, ao dizê-lo (ou seja: porque o diz do modo sin-
gular que o diz), diz também algo sobre esse dizer.

Uma consequência direta desse redimensionamento crítico-cria-
tivo é o surgimento da percepção de que, para além de cumprir (e 
no que cumpre) seu destino tradutório de dizer o outro, nos limites 
e possibilidades dessa prática, a tradução assume também um papel 
crítico-pedagógico que transborda e suplementa a lógica de relação 
com o original – sem ignorá-la nem prescindir dela. No que (e porque) 
se inscreve como poema em outro tempo, em outra língua, em outra 
cultura e, portanto, como diferença em relação ao original – consti-
tuindo-se, assim, como alteridade, ou seja, tornando-se outro texto –, 
a tradução também faz, a tradução também diz, a tradução também 
significa para além de sua relação com o original.

Haroldo de Campos não reduz o horizonte crítico da prática tra-
dutória ao cálculo de perdas e acréscimos; ao contrário, propõe espe-
rançoso: “Que disso tudo nasça uma pedagogia, não morta e obsoleta, 
em pose de contrição e defunção, mas fecunda e estimulante, em ação 
[...]” (Campos, 1992, p.44).

Vale observar, no entanto, que, se as manifestações críticas que têm 
a tradução por objeto apenas muito raramente levam às últimas con-
sequências o estatuto crítico da prática que colocam em discussão, 
isso não significa, ao menos no plano teórico, que a crítica (literária) 
seja totalmente indiferente à natureza crítica da prática de tradução 
literária. Em sua História concisa da literatura brasileira, Alfredo 
Bosi (2006), se não chega a tematizar explicitamente a natureza crí-
tica da tradução, ao menos assume seu valor como objeto de inte-
resse da historiografia literária ao declarar a necessidade de incluir 
um tópico intitulado “traduções de poesia” no amplo capítulo das 
tendências literárias contemporâneas (a literatura brasileira a partir 
da década de 1930). Nessa passagem, além de elencar uma série de 
traduções de poesia que considera relevantes – pela provável força de 
influência sobre a formação do gosto literário moderno, como aponta o 
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autor (Bosi, 2006, p.489) – e de destacar algumas obras que elege muito 
livremente como exemplares, o autor, referindo-se ao boom da tradução 
poética nas últimas décadas do século XX, reconhece manifestamente:

O aparecimento de numerosas traduções de poesia nos anos 1980 
será talvez o fenômeno mais digno de atenção da nossa historiografia 
literária neste fim de século. [...] Representando escolhas díspares, 
essas versões brasileiras entraram para o tesouro comum da poesia 
que transcende limites nacionais e ensina o homem a melhor conhe-
cer o mundo e a si mesmo, construindo sobre o que é propriamente 
humano: a linguagem. (Bosi, 2006, p.490)

Também Benedito Nunes chamará a atenção para o valor crítico 
da tradução de poesia no Brasil. Referindo-se ao lugar particular da 
tradução na cena da poesia brasileira nos (e a partir dos) anos 1970, 
afirma que “traduzir era instrumento crítico poderoso do conheci-
mento das qualidades estéticas dos poemas” (Nunes, 2000, p.63). E 
ao mencionar uma série de exemplos que dão testemunho do vigor 
dos esforços críticos na segunda metade do século XX, considerando 
esse período tão vigoroso como os anos dourados das décadas de 1940 
a 1960, o crítico e filósofo pergunta:

Por acaso não conta a intensiva prática da tradução, sobretudo em 
poesia, teorizada como conhecimento reapropriador, em diferentes 
graus, da linguagem poética e da prosa romanesca, tanto por Paulo 
Rónai, pioneiro na matéria, como por Augusto e Haroldo de Campos 
e José Paulo Paes? (Nunes, 2000, p.73)

Mesmo os poucos exemplos mencionados aqui nos permitem 
supor que não terá sido somente por falta de uma percepção de seu 
valor crítico, ao menos da parte de alguns autores e estudiosos da 
literatura – para não falar dos esforços orientados nesse mesmo sen-
tido no campo específico dos estudos da tradução –, que a tradução 
não conseguiu se estabelecer como objeto de um olhar mais atento 
à dimensão crítica de sua natureza. Traduzir essa percepção da 
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tradução como uma questão fundante do pensamento sobre a crítica 
de tradução, bem como uma dimensão condicionante de sua prática, 
parece impor-se, hoje, como um desafio incontornável à pesquisa 
contemporânea nesse campo de estudos. Diante disso, cabe discutir 
os horizontes que se abrem para um exercício crítico que opere a partir 
desse redimensionamento da natureza de seu objeto.

Sentidos da crítica de tradução: por outras formas 
de atenção

Pensar os sentidos da crítica não é apenas pensar seus significados, 
mas também seus rumos possíveis, suas possibilidades por vir. Por-
tanto, caberia esboçar aqui, à guisa de conclusão, algumas direções 
de redimensionamento das atenções críticas que se impõem a partir 
do momento em que se passa a operar com a noção de tradução como 
atividade de natureza crítica. Vale destacar, contudo, que pensar a 
crítica de tradução em sua dimensão metacrítica (como crítica de 
uma atividade de ordem crítica, nos termos da proposta de Antoine 
Berman) não se projeta como um movimento que pretenda anular a 
legitimidade nem interditar a viabilidade de outras práticas críticas 
de sentido mais avaliativo (nos termos de propostas como as de Reiss, 
House ou Britto).

Uma concepção de tradução que pensa o texto traduzido como re-
produção ideal do texto original funda um olhar crítico-avaliativo so-
bre a relação tradutória que é orientado, centralmente (quando não 
exclusivamente), para uma única relação: a relação entre texto tra-
duzido e texto original. Mas se o texto traduzido, aquém e além de 
sua relação com o texto de partida, impõe-se, ao mesmo tempo, co-
mo outro texto, sua dimensão de alteridade – por mais que discreta, 
sutil – significa que esse texto pode ser lido, também, a partir das re-
lações que só ele, enquanto um texto diferente do texto original, cons-
titui com outros textos.

Em outras palavras: se a tradução é, em certa medida, outro texto, 
isso significa que ele não será lido como se leria o texto original, por 
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mais que ele cumpra o fim social de valer o original em outra língua. 
Se a tradução é, em sua medida, outro texto, isso significa que ele não 
representará, para os leitores e para a crítica, exatamente o mesmo 
que representa o original. A uma crítica que se deixasse impactar e 
redimensionar por essa discussão caberia, portanto, descobrir outras 
formas de atenção ao objeto tradutório, voltando o olhar para as 
múltiplas relações que uma concepção monorrelacional da tradução 
não nos permite enxergar e arriscando uma reflexão que se abre no 
horizonte da discussão dos significados dessas novas relações. Caberia 
então perguntar (também): em que medida as diferenças entre texto 
traduzido e original fazem da tradução um outro texto? O que significa 
essa dimensão de alteridade para uma releitura da obra original? O que 
significa essa dimensão de alteridade para a leitura/recepção da tradu-
ção como uma obra singular (para além de sua relação com o original)?

Nos termos de uma concepção tradicional da tradução, como sa-
bemos, a participação ou intervenção do sujeito se inscreve como uma 
forma de negatividade, como distorção, como interferência, uma vez 
que ao sujeito, nesse contexto, não cabe senão se apagar tanto quanto 
possível, eximir-se ao máximo de qualquer forma de contaminação 
do objeto. Já uma concepção de tradução que parte do princípio de 
que, ao sujeito, não se coloca tal possibilidade ideal de isenção, im-
põe, à prática crítica, o imperativo ético de considerar o sujeito em sua 
condição de sujeito: não como erro ou falha, não como transgressor 
ou deturpador, mas como uma voz que, em sua condição de voz, nos 
impõe um exercício de escuta.

Um olhar crítico disposto a aceitar, na tradução, a figura de um 
tradutor que tem voz, de um tradutor que rompe com sua condi-
ção infante, precisa reconsiderar as consequências de pensar a tradução 
como obra de um sujeito: se o sujeito tradutor não pode se eximir da 
condição de sujeito ao traduzir, isso significa que ele se inscreve em 
um lugar e em um tempo (da tradução) que só podem ser seu lugar 
e seu tempo; isso significa que ele convoca, para o espaço relacional 
da tradução, os lugares que lhe são comuns e os tempos que lhe são 
contemporâneos, dando forma à tradução a partir dos rastros des-
sa singularidade.
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Os novos horizontes da crítica de tradução não invalidam os sen-
tidos mais tradicionais das práticas críticas que têm a tradução por 
objeto, mas podem colocá-los em perspectiva, flagrando os limites 
de seu alcance e apontando o universo de possibilidades a que esses 
esforços críticos (ainda) não foram capazes de dar atenção.
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