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A~ct: This paper focusses OIl the discussion of the preservation cf expr:essive 
aspects in translation., Considerations are grounded on the HJELMsLEvian concepts 
of the' isomorphy between the planes 6f content and expression, which are h6th 
constituted bY'-substance and form. The pres'ent study intends to show that the 
connotative equivalence of a text can onIy be achieved in the target language when 
attention is paid to both the formal-stylistic and the textual-normative dimensions. 
This in val ves the appropriation of the sty listic values of the -linguistic expression in 
the source language and, mainly, the understanding ofthe tropes and the relationships 
between·them. Thus.the present study draws on discourse analysis, comprehending 
"enunciation" theories and the ~hetor~cal and pragmatic considerations on the level 
of expression. Considering that the literary text is privileged in providing stylistically 
marked choices, it is important to highlight the phonetic and semantic 
correspondences, that is, the elose relationship between sound and meaning, which 
harbou"rs one of the major difficulties. in translation. The theory is applied to Os 
Sertöes (English translation: Rebellion on the Backlands) by Euclides da Cunha. 

Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz diskutiert das Problem der Erhaltung 
expressiver Texteigenschaften bei der Übersetzung. Den Ausgangspunkt der 
Überlegungen bildet die HJELMSLEVSche Konzeption der Isomorphie zwischen Inhalts
und Ausdrucksebene, die ihrerseits beide aus Substanz und Fonn zusammengesetzt 
sind. Das Ziel ist zu zeigen, daß die konnotative Textäquivalenz in der Zielsprache 
nur erreicht wird, wenn man fonnal-stilistische und ~extnonnative Gesichtspunkte in 
Betracht zieht, was die Aneignung der Stilwerte sprachlicher Ausdrücke der 
Ausgangssprache und besonders das Verständnis der Stilfigurenund der zwischen 
ihnen' bestehenden Beziehungen voraussetzt. Es ist mithin eine diskursanalytische 
Perspektive (Theorien der Äußerung und rhetorisch-pragmatische Überlegungen 
zur Ausdrucksebene eingeschlossen), von der sich die vorliegende Arbeit leiten 
läßt. Wenn man den literarischen Text als den Ort markierter stilistischer Auswahlen 
par excellence auffaßt, ist es wichtig die phonetischen und semantischen 
Korrespondenzen hervorzuheben, d.h. die enge Beziehung zwischen Klang und 
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Bedeutung zu berücksichtigen, die der Übersetzung besonderen Widerstand bietet. 
Angewandt werden die theoretischen Überlegungen auf den Roman Os Sertöes 
(dt.: Krieg im Sertäo) von Euclides DA CUNHA. 

Palavras<have: Tradu~äo; Conota~äo; Ret6rica; Anälise do Discurso. 

Näo e diffcil supor corno a tradu~äo de obra täograndiosamente 
desafiadora corno Os Sertöes submete 0 tradutor a duras provas, em 
virtude sobretudo de serem nela abundantes os elementos especfficos do 
contexto da lfngua de origem, estranhos e de dificil interpreta~äo a leitores 
de outras culturas. Pode-se dizer metaforicamente que 0 combate interno 
de Canudos se multiplica na guerraque 0 tradutor tem que travar com as 
palavras. 

A n6s, falantes de lingua portuguesa, interessa-nos sobremaneira 
saber corno se tem dado a recep~äo de nossa literatura pelo lei tor de 
lfngua alemä e inforrn~öes relevantes aesse respeito nos foram fornecidas 
pelo Prof. Dr. Dietrich Briesemeister, diretor do Instituto Ibero-America
no de Berlim, por ocasiäo de sua passagem pela Universidade de Säo 
Paulo, em junho do corrente ano, quando proferiu conferencia sobre a 
recep~äo da literatura brasileira na Alemanha. 

Decorridos apenas dois meses, ternos agora a oportunidade de re
ceber tambem entre n6s 0 Prof. Dr. Berthold Zilly, tradutor de Os Sertöes 
para 0 alemäo, com quem estive em outubro do ano passado no Instituto 
Ibero-Americano,junto 11. Universidade Livre de Berlim, a seu convite. 
Nossos la~os, portanto, atravessarn 0 AtHtntico e se estreitam novarnente 
nessa mesa-redonda, cujo objetivo e precisamente discutir a quesUio das 
barreiras lingüfsticas e culturais que se interpöem ao trabalho do tradutor 
e 11. apropria~äo da obra por leitores de outros idiomas diferentes da lin
gua de origem. 

Tomarnos corno ponto de partida 0 fato de que Os Sertöes consti
tuem, antes de mais nada, "arte da palavra", isto e, expressäo de valores 
esteticos por meio da palavra, veiculo de expressäo cumprindo a fun<;äo 
poetica da linguagem. A existencia de urna visäo transfiguradora no autor 
fazcomque eie transcenda as demais fun~öes, tomando amensagemuma 
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finalidade em si mesma. E por esse aspecto criador da linguagem que a 
tradu~äo de Os Sertöes expöe-se a todos os problemas a que esta sub
metida a tradu~äo literaria, 0 que deterrnina igualmente que 0 tradutor 
tenha uma parcela nesse ato de cri~äo. De fato, e a representa9äo litera
ria da realidade a principal responsavel pela perenidade de Os Sertöes, 
uma vez que 0 carater cientffico revelado nas considera~öes provenientes 
da forrna9äo profissional polimorfa de Euclides DA CUNHA ja teria ficado 
superado. Observe-se, para tanto, que a obra Contrastes e Con/rontos, 
apenas cinco anos depois de Os Sertöes, representa um avan~o no 
enfoque das questöes sociais e nela 0 autor expöe as suas convic~öes 
acerca da arte, apuradas para a epoca. Veja-se um trecho de "A vida das 
estatuas", ern que essa literatiza~äo da realidade se explicita, tornando-se 
metalinguagem na voz do autor: 

HE a verdade extensa, de Diderot, ou 0 veu diafano da fanta
sia, de E~a de Queir6s, distendido sohre todas as verdades sem as 
encohrir e sem as defonnar, mas afonnoseando_as e retificando_as, 
corno a:melodia musical se expande sobre as secas progressöes har
monicas da acustica e 0 arremessado maravilhoso das ogivas irrompe 
das linhas geometricas e das for~as friamente ca1culadas da mecani
ca" (Contrastes e Confrontos, 1907, päg.43). 

Esta nada mais e que a propria concep~äo reaIizada por sua obra. 
Assim e que näo aparece corno paradoxal em Euclides 0 fato de ter eie 
aliado a preocupa9äo de concisäo cientffica a um aparato verbal que se 
caracteriza pelo aspecto tensivo e de concentr~äo emocional, revestindo 
um tom enfatico, acentuadarnente retOrico. A eloqüencia, entretanto, näo 
Ihe era puramente verbal, mas sustentada pela a~äo, corno proposta de 
vida. Seus gestos tambern foram ret6ricos, no sentido de expressar uma 
poderosa consciencia social e de serem denunciadores de nossos confli
tos, numa profundacompreensäo da problematica de nossa hist6ria. Corno 
expressäo de denuncia, aponta 0 abandono dos governos em rela~äo a 
deterrninados problemas sociais, tais corno as estruturas arcaicas e 0 pro
gresso, 0 impacto da civiliza~äo e das estruturas primitivas, ousando tocar 
a intangibilidade das For~as Arrnadas em seu choque brutal com as po
pula~öes do sertäo . 
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Foram, portanto, atos de rebeldia que marcaram 0 seu posiciona
mento diante da complexidade das situacröes que eIe täo bem deslindava 
e cujo conflito 0 seu estilo energico, nervoso, soube retratar. Assim, a sua 
obra se toma canalizadora de toda a forcra de seu temperamento exalta
do. Poder-se-ia, em ultima anruise,sintetizar a sua f6rmula corno sendo a 
de disciplinacientfficamais talente de escritor. Na verdade, eIe consegue 
aquela modulacräo a que a Ret6rica tensiva vem hoje se referindo corno a 
soma do pensar e do sentir ao tratar das categorias pulsion ais que en
volvem 0 sujeito e, conseqüentemente, 0 seu discurso. 

Ocntico AIwuPE IONIoR sintetiza bem essa coexistencia em Euclides 
DA CUNHA no capltulo "Psicologia e Estilo" que figura na edicräo que traz 
o seu norne, organizada pelo Prof. Alfredo Bosl, na qual dedica duas 
partes a Euclides DA CUNHA ("Os Sertöes" e "Dois estilos"), a eIe se 
referindo corno "nascido para a poesia e, ao mesmo tempo, dotado de 
uma segunda vista, que Ihe tomava perigoso 0 exerdcio da faculdade de 
observacräo" (pag. 258). 

Se, por um lade 0 seu olhar era dirigido para a tecnica e 0 progres
so, näo sucumbindo ao determinismo da epoca, por outro a sua visäo 
poetica era transformadora da realidade. 

o que se pretende na presente exposicräo - 11 qual se seguira a 
troca de ideias com 0 tradutor para 0 alemäo, presente nesta mesa-re
donda e que se dispöe a tratar das dificuldades que se interpuseram ao 
seu trabalho - e discutir a questäo da preservacräo dos aspectos expres
sivos na atividade tradut6ria. 

Constata-se que nem sempre a traducrao literariä consegue produ
zir um grau satisfat6rio do que se pode chamar "equivalencia dinamica" 
em relacräo ao original, por razöes diversas que vao do grau de conheci
mento da Hngua matriz em seus constituintes lexicos e morfossintaticos a 
näo-percepcräo de e1ementos polivalentes e a perda de ambigüidades se
m§.nticas de que decorrem leituras plurissiguificativas. Corno, por exem
plo, nao apagar no texte de chegadafigura.s de pens.amento, tais corno a 
ironia, que se prendem direta ou indiretamente as fontes enunciativas, es
tendelldo um fino veu sobre as palavras? 

No caso espedfico de EuclidesDA CUNHA, se se quisef'conservar 
o seu aspecto plastico e pictural ha que respeitar a variedade' de registro 
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1 que da a tönica de seu estilo grandiose e solene, presidindo tambem 0 

acervo imagetico que constitui a riqueza de seu repert6rio. 

Säo esses e muitos outros problemas que envolvem a diflcil e, ao 
mesmo tempo, prazerosa tarefa de traduzir, uma vez que ela supöe a 
consideracräo dos prindpios estillsticos subjacentes no texto de origem 
e que iräo compor um efeito de sentido semelhante na Hngua alvo. 
Vma das contribuicröes que a Analise do Discurso, com seu instrumental 
te6rico voltado para os problemas da enunciacräo e de suas estrategias 
discursivas, pode dar ao exame dessas questöes em Euclides DA CUNHA 
reside, por exemplo, na verificacräo do jogo de efeito de objetividade e 
de tensao subjetiva que constitui uma das constantes de seu estilo, alem 
de outros. 

Cabe igualmente levantar alguns problemas relevantes no que toca 
11 reflexäo te6rica sobre 0 fenömeno da traducräo, tais corno a questäo da 
tradutibilidade e intradutibilidade, das operacröes que se däo no ato de 
traduzir e a nocrao de equivalencia, central para a avaliacräo da traducräo 
literaria. Nesta, e 0 prindpio tradutibilidade relativaque se tomaexeqülvel, 
uma vez que a concretizacrao no contexto de outra Hngua e de outra tradi
crao Iiteraria da-se sempre de forma aproximativa. Pode-se, entretanto, 
chegar a uma equivalencia dinfunica, capaz de atender as caracterlsti
cas do texto de partida, as necessidades culturais da epoca e ao perfiI dos 
receptores potenciais. Para tanto, tem-se necessariamente que entrar em 
posse do valor denotativo, assim corno do valor conotativo e pragmatico 
de cada unidade lingülstica, assim corno apreender as relacröes co-textu
ais, inter-textuais e contextuais em que estas se inscrevem, 0 que equivale 
dizer, a significacrao total da obra. 

Desta forma, ao trabalho de analise das relacröes gramaticais e de 
sentido entre palavras e combinacröes de palavras, segue-se a transferen
cia do material analisado para a mente do tradutor que reestrutura a seguir 
esse material, de modo que eIe possa ser aceitaveI na Hngua-alvo, com 
expressöes estilisticamente apropriadas. Conforme se pode observar por 
esse percurso, 0 tradutor desempenha um duplo papel, ou seja, e recep
tor na Hngua de origem e emissor na Hngua-alvo, em que produzira 0 seu 
texto. E, em suma, um Ieitor-tradutor. 
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Importa tambem considerar, no processo tradutorio, a rela9ao prag
matica estabelecida entre a tradu9ao eo seu destinatario imediato, olei
tor, podendo-se verificar as seguintes tendencias quanta a essa questao: 
levar 0 texto-matriz em dire9ao ao leitor (movimentos centrifugos) ou en
tao mover 0 leitor ao encontro do texto, optando-se pela manuten9ao das 
caracterfsticas especfficas do texto de Partida (movimentos centripetos). 
Ha ainda a possibilidade de tentar dar conta dos elementos envolvidos 
nas duas dire9öes, considerando que a tradu9ao integra um processo de 
recep9ao historicamente determinada, sende entretant6 dirigida pelo tex, 
to de partida, pela matriz a ser transposta. 

Seja qual for 0 caminho escolhido, a tradu9ao sera sempre um fe
nömeno intercultural e 0 seu resultado um trabalho de media9ao entre 
povos e culturas. Aträs dos micro-sistemas - os sistemas lingüfsticos em 
questao - figuram os respectivos macro-sistemas, com os habitos cultu
rais e lingüfsticos de cada um. As nao-correspondencias entre os sistemas 
lingüfsticos levam a necessidade de uma equivalenda dinämica, isto e, a 
equiparagao das diferengas de natureza semantica, cultural etc. Por outro 
lado, a diversidade dos uni versos envolvidos leva ao conceito de 
alteridadelidentidade e a reflexäo do que e estranho ou proprio a de
terrninada cultura. 

E dentro desse referencial que delineia 0 fazer do tradutor que 
estao localizadas as consideragöes que se seguem a respeito da equivalen
cia expressiva do texto. De fato, esta so e alcan9ada quando se atende a 
parte fOmlal-estilfsticae textual-normativa, 0 que requer necessariamente a 
apropria9äo dos valores expressivos dalfngua-matriz e, de modo especial, 
a compreensäo das figuras e das relagöes estabelecidas entre elas. 

Sabe-se 0 quanto as figuras perrnitem exprimir com mais riqueza 
as nuances e meandros do pensamento. PASCAL se referia a elas corno 
presenga e ausencia, prazer e desprazer. Nao se pode tambem ignorar 
a sua liga9ao com 0 poder, j a explorada desde a Antigüidade Classica, 
conforme se depreende do tratado de ARISTÖTELES sobre as partes do 
discurso ao falar da elocugao, que compreenderia a escolha e disposi-
9äo das palavras na frase, os efeitos do ritmo e as figuras, entendidas 
corno aquelas querecaem nao so sobre as palavras, mas sobre tode 0 

discurso. 
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r , E por uma·dupla perspectiva que se vem tratando a questäo das 
figuras na atualidade: por sua fun9äo persuasiva e pelo tratamento 
discursivo que lhe e dado nas novas teorias, emque importa saber, antes 
de mais nada, quem fala, de que lugar fala este que fala, 0 angulo de 
observa9äo que ira posiciona-lo e tambem ao seu interlocutor no proces
so de forrna9äo de horizonte e de opiniao. Nesse sentido, fica evidente a 
fun9äo persuasiva q ue a figura exerce sobre os elementos emotivos que 
constituem e fundamentarn a estrutura dos sujeitos, ultrapassando 0 seu 
papel 0 plano puramente informativo para cumpriruma finalidade de inci
tamento e de sedu~o. 

Corno capacidade de ver rela9öes, a figura estabelece visöes de 
mundo e novas formas de leitura em seu recorte criativo. Tomando-se 0 

texto literario corno 0 lugar por excel€ncia de escolhas estilisticamente 
marcadas, de explora9äo mäxima das virtualidades do si sterna, de pleni
tude dalinguagem, conformeCOSERIU; COHEN e outros,e nele que 0 exer
cfcio da tradu9ao se toma uma verdadeira recria9ao, no sentido de pro
duzir correspondencias foneticas e semanticas. Vale dizer que nesse afä 
de captar a estreita rela9äo somlsentido, alinguagem se desautomatiza 
e perscrutam-se os recantos mais obscuros e sutis da mente e da expres
säo verbal humana. 

Os e1ementos que rnaior resistencia oferecern ao trabalho tradutorio 
sao os .ligados ao significante e eIes se tom am mais relevantes ainda na 
rnedida ern quese considere a isornorfia dos pianos de conteudo e de 
expressao, tal corno propösHJELMSLEV, cornpostosarnbos desubstan
cia e fonna. Dentro dessa perspectiva, portanto, aforrna de expressäo 
lingüfstica näo e algo adicional ou superfluo, mas um recorte cuja manifes
ta9äo e produto da uniao de som e sentido. Essa estreita rela9äo se 
evidencia, de rnodo especial, nas onomatopeias, nas alitera9öes e demais 
recursos de expressäo fanica, 0 que toma irnprescindfvel resguarda-Ios 
na lfngua cJe chegada, feitas' as devidas acornoda9öes, corno e natural. 

Ern EucIides säofreqüentes eSses recursos. Nele, 0 gosto pelas 
onornatopeias, as assim chamadas "palavras expressivas", parece dever
se a tehdencia anirnista e a seu realismo mftieo. Muitos säo os valores 
sanicos identicos que levam a ri.rnas intemas e ecos e tambern säe nume
rosas as sfnteses sonoras em que 0 autor pöe 11 rnostra a dureza do sorn. 
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No ja antol6gico "estouro da boiada" de Os Sertöesa trepida9ao e 
o ruido sao fundamentais para retratar 0 tumulto desencadeado, refor9a-
dos pela alitera9ao de fonemas vibrantes e sibilantes: 

"De subito, por6m. ondula um fiimito, sulcando, num estreme
ctäo repentino. aqueles centenares de darsos luzidios. Ha uma parada 
instantanea. Entrebatem-se. enredam-se, tranyam-se e alteiam-se fis
gando vivamente 0 espa<;o, e inclinam-se, embaralham-se milhares de 
chifres. Vibra uma trepidartäo 00 solo; e a boiada estoura ... " 

(Os Sertöes, Obra Completa, Ed. Nova Aguilar ,v.n, pag.189) 

E tamoom inegiivel a importfulcia do ritrno na prosa artistica, corno 
se pode observar no citado texto, onde ocorre um crescendo em que a 
progressao imaginativa substitui a progressao 16gica. Ao mesmo tempo, a 
escolhado lexico, com palavras de grande massa sonora, corno 6 0 uso 
abundante dos adv6rbios em -mente, contribui para que haja uma irradi

a9ao verbal: 

"Reaviam-no a vereda da fazenda; e ressoam de nova, pelos 
ennos, entristecedoramente, as notas melanc6licas da aboiado". 

(pag.190) 

AI6m das sensa9öes de natureza acustica, tem-se que considerar 
em Os Sertöes as de natureza visual, sejam pliisticas ou picturais. A 
visualidade em Euclides era uma forrna de capta9ao e de fixa9ao tanto do 
mundo objetivo corno de suas impressöes mais intimas, com imagens quase 
diafanas, de finas pinceladas: 
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"Näo se via 0 arraial. Alguns braseiros sem chamas, de madei
ras ardendo sab 0 barro das paredes e tetos; OU .1uzes esparsas de 
lanternas morti<;as bruxuleando nas sombras, deslizanda vagarosa
mente, corno em pesquisas lugubres, indicavam-no embaixo, e train
da tambem a vigflia da inimigo. Tinharn, porern, cessado os tiros e 
nem uma vaz dali subia. Apenas na difusäo lum·ino1;ia das estrelas 
desenhavam-se dubios, os perfis imponentes das"igrejas. Nada mais. 
A casaria compacta, as colinas drcundantes, as montanhas remotas 
desapareciam n. noite". (pag. 334) 
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o autor transforrna as sensa9öes em realidades esculturais e arqui
tetönicas, responsaveis em grande parte pelo efeito monumental que ca
racteriza 0 seu estilo. Certas passagens säo de tao grande concretude que 
se pode sentir-Ihes as arestas, a aspereza, enfim, 0 recorte, tal corno nas 
cenas de combate, mesmo quando diz ser impossivel descreve-Ios, ser
vindo-se da figura ret6rica da preteri9ao, que na realidade refor9a 0 vigor 
da proposta, corno toda simula9ao: 

"Foi um choque galvanico na expedi,äo combalida. Näo ha 
descreve-Io. De uma a outra ponta das alas, correu, empolgante, a 
nova auspiciosa e, transfiguradas os rostos abatidos, corretas as 

" posturas dobradas, movendo-se febrilmente em alacridade imensa, 
exposta em abraltos, em gritos em estrepitosas exclama~öes, entre
cruzaram-se em todos os sentidos os lutadores. Desdobraram-se as 
bandeiras. Ressoaram os clarins, tocando a alvorada. Formaram as 
bandas de todos os corpos. Restrugiram hinos ... " (pag. 403). 

Dentro do constitutivo 16xico, cabe especial papel no estilo euclidiano 
ao uso que 0 autor faz do adjetivo, uma vez que transforrna quase tudo 
em fun9äo qUalificativa, estendendo-a ao pr6prio verbo, que näo se limita 
a imprimir movimento 11 frase. Na realidade, 0 tempo verbal 6 usado para 
qualificar a a9äo ou 0 objeto. Joga com as possibilidades de coloca9ao 
do adjetivo em lingua portuguesa, com empregos de estrutura binaria ou 
temma. Men9äo especial ao emprego do adjetivo em Euclides 6 feita por 
Monteiro LOBATO na Barea de Gleyre (pag. 312-314), onde afirma que 
nos esquemas temarios, quando Euclides se vale da anteposi9ao do adje
tivo 0 faz com tanto vigor que os adjetivos pospostos nada mais fazem 
que repetir a id6ia que antecede, corno se fossem meros sinönimos. 

A escolha de vocabulos tecnicos participa do efeito de objetivida
de pretendido, imprimindo precisäo e exatidao de detalhes. Estao neste 
caso os terrnos ligados 11 fauna e 11 flora, bem corno terrnos ligados a 
hiibitos locais e a tradi9öes folcl6ricas, inexistentes em outros ambientes 
(ex. Mumbiea, araquä, ipueira, umbuzada, eaxerenquenque ete.). 

o tradutor para 0 alemäo, BertholdZILLY, optou pelo que se cha
ma "explica9ao interna", integrando no pr6prio texto, sob forrna de nota, 
elementos especificos do contexto de partida e que apresentarao dificul-
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dade ao receptor em questäo. Fez a reprodu<;:äo exata dos nomes origi
nais, acrescentando uma nota explicativa de suas conota<;:öes fönicas e 

semanticas. 
Na sua grande reserva vocabular-passando pelo arcalsmo e pelo 

neologismo - 0 que impressiona e 0 imprevisto das combina<;:öes e as 
revitaliza<;:öes de um grande numero de palavras da lfngua. No debate de 
nossa mesa-redonda, ZILLY comentou 0 fato de que teve tambem a opor
tunidade de reativar no alemäo termosja esquecidos e que podem reen
trar na lfngua, assim corno explorar a capacidade da lfngua alemä de for

mar vocabulos compostos. 

Euclides DA CUNHA toma-se um notavel recriador de imagens, 
que väo das antiteses continuadas, reveladoras dos conflitos, as hiperboles 
pr6prias do jogo teatral, da espetaculariza<;:äo. Palavras que se repelem 
vem a se unir em desconcertantes oxfmoros: tumulto sem rufdos, edo 
g lorioso, vozes inaudfveis etc. Essa disparidade de imagens tem 0 seu 
clfmax no cultivo do paradoxo e das constru<;:öes paral6gicas, colocando 
a nu a sua inquieta<;:äo diante do mundo, das coisas e dos homens e obri
gando 0 leitor a uma tomada de consciencia. :Ei 0 que se ve, por exemplo 
em Os documentas encontrados em Canudos valiam tudo e näo vali

am nada ou rendia-se para veneer. 

Quanto il. sua frase, 0 dinamismo que lhe impöe toma-se uma 
grande dificuldade a transpor. Säo processos por vezes tortuosos que 
tomam a ordern inversa nos element<>s constitutivos a preferencial no es
tilo de Euclides DA CUNHA: pospöe-se 0 sujeito, os pronornes oblfquos 
säo na maioria enclfticos, produzindo efeito de solenidade e amplidäo. 
Evita 0 ritmo lento e a frase se acelera com os gerundios, com a 
substantiva<;:äo dos infinitivos, com a omissäo do artigo definido, com as 
elipses, 0 que produz a sensa<;:äo de movimento e de a<;:äo contfnua. 

. Ainda que se leve em conta todas as rela<;:öes expostas (somlsenti
do), em momento algum fica ausente a consciencia do princfpio de 
tradutibilidade relativa, uma vez que ha outros objetivos aserem alcan<;:a
dos, alem do atendimento as caracterfsticas do texto de partida, procu
rando-se tambern atentar para as necessidades culturais da epoca e 0 

perfil dos receptores em questäo, conforme ja 0 dissemos. 
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Säo essas opera<;:oes que permitem a transposi<;:äo de barreiras lin
güfsticas e culturais e asseguram ao significado global da matriz, isto e, do 
texto de origem, um lugar de igual vaIorayäo no contexto hist6rico-cul
tural da lfngua de chegada. 

:Ei bem nessa tenslio diaIetica que se situa 0 tradutor, condiciona" 
do que esta porum complexo de häbitos lingüfsticos, literärios e culturais. 
Eie participa de uma constru~äo de sentido em que se produzem re
ferencias evalores cujo produto configura 0 ethos em seu efeito final. 

A pergunta que se faz, entretanto, e a de saber se se pode chegar a 
um minimo de estruturas argumentativas comuns diante de tradi<;:öes cul
turais e hist6ricas diferentes e al estamos em pleno lugar do polemico nos 
intercfunbios humanos, nos sistemas de troca em geral, questäo importan
te näo s6 nas Ciencias da Linguagem, mas de um modo mais amplo nas 
Ciencias Sociais. 

Ern se tratando da atividade tradut6ria, e preciso que haja a reprodu
<;:äo do carater argumentativo e a recria<;:äo da expressividade nos dois p6-
los em que se produz 0 sentido, ou seja, tanto da parte do tradutor quanta 
do leitor que, pelo princfpio de coopera<;:äo ira tambem fazer parte desse 
processo, resultando num contrato implfcito entre ambos. :Ei entäo que se 
chega pr6ximo a plenimde desse trabalho conjunto, tendo-se a transposi
<;:äo do sentido e do dizer desse sentido, presente em todos os nfveis da 
expressäo lingüfstica e por isso mesmo, parte indissociavel desse sentido. 

Nos constituintes ligados aos significantes reside um dos focos de 
maior resistencia a tradu<;:äo, mas tambern pontos de grande satisfa<;:äo 
para 0 tradutor, que tem uma parcela sua nesse ato de cria<;:äo. 

Quero crer que e pelo caminho do respeito mutuo que se pode 
chegar a ter na confiabilidade uma regra para intercambios fecundos de 
que a tradu<;:äo e um dos passos mais importantes e significativos . 
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