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O crescente desenvolvimento do fenómeno da internacionalização e o 
consequente aumento da reciprocidade dos contactos internacionais em contextos 
multilingues e multiculturais dentro das nossas sociedades, instituições e organizações 
são, de acordo com vários autores, entre os quais STEYAERT e JANSSENS (1997, pp. 
131-132) e SHREVE (2000), uma das principais características do novo mundo que 
emergiu sensivelmente a partir da década de 90 no século XX. A evolução, 
especificidade, complexidade e diversidade dos contactos e a própria natureza e perfil 
dos prestadores de serviços no domínio das línguas e comunicação, primeiramente no 
rescaldo da Segunda Guerra Mundial, posteriormente, durante a Guerra Fria e, 
sobretudo ao longo das últimas décadas do século XX e início do século XXI através 
dos fenómenos de globalização à escala planetária e impulsos migratórios, implicaram, 
de forma profunda e radical, a redefinição e reinvenção do papel e função estratégicos 
do tradutor, intérprete e prestador/fornecedor de serviços linguísticos nas sociedades 
modernas. 

Sob o signo da viagem, travessia e itinerância, mas também da hospitalidade e 
acolhimento1, partimos do pressuposto de que a tradução pode, efetivamente, favorecer 
o diálogo e enriquecimento transdisciplinares, bem como a partilha e cruzamento de 
experiências, em torno das múltiplas dinâmicas globais de circulação de textos, ideias e 
pessoas, associadas à transmissão do conhecimento no contexto da globalização2. 

Neste caso concreto, apoiamo-nos, por um lado, nas palavras de RUSHDIE 
(1983), para quem a migração pode, na verdade, ser definida como tradução, encarando 
os migrantes como “translated beings”. E, por outro, no posicionamento de  SPIVAK 
(2013), segundo a qual toda a cultura é tradução e toda a tradução é, efetivamente, 
cultura, no âmbito das dinâmicas do fenómeno da globalização. Ao ponto de eleger a 
tradução como a própria gramática da globalização, desse “livro de estilo” capaz de 
“abrir línguas, mentes, culturas e mundos” (SPIVAK, 2013), resultante do contacto entre 
identidades cosmopolitas globais que se cruzam em rápida mutação no contexto das 
diásporas3. 

De facto, a questão desta necessidade de ligação e conectividade tornou-se tão 
central e particular na nossa visão do mundo que o filósofo Zygmunt Bauman propõe 
mesmo a figura do intérprete como o novo protagonista dos nossos tempos, dessa 
modernidade onde as várias instâncias de mediação desempenham, de facto, um papel-
chave em termos intelectuais (POLEZZI, 2012). 

Partimos, necessariamente, da representação e perceção do mundo como um 
conjunto reticular, interligado de forma dinâmica e orgânica face às tensões da 
                                                           
1 Ver a omnipotência da sociedade do acolhimento de Todd e ainda tradução como viagem “Translation is 
voyage and the poet takes a translation across the ocean” de Barnstone. 
2 Associar a definição de globalização de PAPASTERGIADIS (2000, pp. 76-77). 
3 “[G]lobalisation brings us closer than we have ever been, it has had to acknowledge its helpless 
dependence on language, a communicative thread impossible to dissolve. Translation, then, is the 
grammar of globalisation, without which it would be but a failed project[.] Translation makes the cross-
cultural contact so desperately sought by the spirit of globalisation possible, opening tongues, minds, 
cultures, and worlds. While translation has historically been a political enterprise meant to make cultures 
meaningful to rulers or for rulers to establish the cultural essentials of their precarious rule, globalisation 
has made it more apolitical and taken it closer to its etymological meaning of taking across – translation 
only carries over as capital and data globalise the world” (SPIVAK, 2013). 



 

3 

modernidade, associado à flexibilização, expansão, distensão, extensão e contração a 
nível espacial e temporal em termos das lógicas de produção, mas também da rápida 
mobilidade do capital, informação e bens, a desterritorialização da cultura, os 
fenómenos da desterritorialização e reterritorialização e a interpenetração das 
comunidades locais através de redes de meios de comunicação globais4. 

A título de exemplo, na entrada dedicada à tradução e globalização do mundo 
moderno da Enciclopédia Internacional de Investigação em Tradução (2007), José 
Lambert reforça e amplia esta ideia de tradução como comunicação em contexto de 
rede, reenviando para o conceito de poli-identidade num mundo neo-Babélico: 

 
Not only the “informational and global economy” integrates individuals into networks and into 
new institutions, translation and information/communication form a substantial part of it. The 
translation paradigms [are] new, also because space (and time) are being de-materialized: 
deterritorialization [redefines] not only languages, hence translations, but also people and their 
(poly)identity, or their diversity. The geography of translations looks like a neo-Babelian 
world, whether we like it or not, and translators, readers, speakers, texts and media belong to a 
new (globalizing) world order where competition, hierarchies and rules (norms) are no longer 
simply based (exclusively) on space or vicinity. It is partly unknowingly that they all make use 
of the freely circulating discourses and that we produce fragmented discourses composed 
continuously by many people (LAMBERT, 2007, p. 1694). 

 
Uma das primeiras questões que gostaríamos de elencar é precisamente o aspeto 

social associado ao ato da tradução. Na sequência de trabalhos recentes, a abordagem 
sistémica do ato e da prática da tradução leva-nos a encarar a tradução como uma 
atividade social inserida num sistema de relações em rede, onde são estabelecidos laços, 
nem sempre homogéneos, pela sua inconsistência e inconstância, entre os vários atores 
que interagem entre si e que convergem para a produção e circulação de produtos, na 
maior parte das vezes intangíveis (BOURDIEU, 1985; HEILBRON & SAPIRO, 2007 e 2008; 
WOLF, 2007; EVEN-ZOHAR, 2005). 

Vários autores falam claramente do seu carácter ubíquo, visível ou invisível, 
bem como da existência de micro e macro-redes de coesão social5. Em simultâneo, a 
                                                           
4 “Modernity is what it is – an obsessive march forward – not because it always wants more, but because 
it never gets enough; not because it grows more ambitious and adventurous, but because its adventures 
are bitter and its ambitions frustrated. The march must go on because any place of arrival is but a 
temporary station. No place is privileged, no place better than another, as from no place the horizon is 
nearer than from any other. This is why the agitation and flurry are lived out as a forward march; this is, 
indeed, why the Brownian movement seems to acquire a front and a rear, and restlessness a direction: it is 
the detritus of burnt-out fuels and the soot of extinct flames that mark the trajectories of progress” 
(POLEZZI, 2012). 
 
5 Ver, a propósito, reflexão de CRONIN (2003, p. 50) a propósito da coexistência de micro e macro-redes 
em termos de coesão social: “Networks can of course be construed differently in this process and emerge 
as structures of closure rather than models of openness. By this is meant the construction of micro-
networks of belonging, whether at the level of individuals, groups or nations, which are a reaction to the 
limitless and potentially threatening nomadism of macro-networks. Even those who acquire wealth and 
exercise power through networks of global enterprise are careful to constitute relatively closed networks 
of social contact. [Indeed], as the power of macro-networks grows, it is possible to posit the increased 
rather than the diminished importance of micro-networks as individuals and groups seek to maintain some 
level of social cohesion”.   
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tradução encerra em si uma função comunicativa, como reitera José Lambert, ou melhor 
ainda, o princípio da internacionalização da comunicação numa rede tentacular, 
enquanto ato de comunicação (LAMBERT, 1995, p. 20). 

Partindo da hipótese de LAMBERT, segundo a qual a tradução estabelece uma 
relação interativa entre culturas – ou interculturas (PYM, 1998) –, a tradução não só 
contempla uma função comunicativa, como também encerra em si uma função 
essencialmente cultural ou intercultural que se sobrepõe de forma dinâmica, como 
constata PYM (1998). 

 
If we want to know how cultures interrelate, it is worth looking closely at who intermediaries 
are and how they work in intercultures (overlaps of cultures, defined by criteria of 
professionalism and “secondness”). 

 
A verdade é que a tradução/interpretação, como processo de fixação, tomada de 

decisão e cristalização de normas e convenções e eco de uma cultura matriz, acaba por 
fazer parte das nossas vidas, através dos vários rostos, agentes e manifestações da 
profissão com que nos cruzamos diariamente. 

A ubiquidade da tradução sempre foi um desígnio absolutamente presente em 
termos humanos, sociais e culturais na história da humanidade. A importância das 
línguas para o comércio, indústria, serviços e comunicação é, de facto, vital e 
estratégica, porque geradora de riqueza e facilitadora da comunicação intercultural, 
revelando a omnipresença e o carácter absolutamente transversal enquanto atividade 
intercultural estratégica na vida humana, à escala mundial. 

Destacamos igualmente a importância do papel social, institucional, cultural e 
político da língua, da promoção da diversidade linguística, do ensino das línguas, da 
integração das populações migrantes e minorias, do direito à informação, bem como da 
preservação e consolidação da identidade e da diferença no contexto da afirmação dos 
direitos humanos e do respeito pelos mais elementares princípios da cidadania6. 

De igual forma, é inegável o interesse que, atualmente, as questões relacionadas 
com a ligação entre tradução e migrações têm no âmbito de várias áreas disciplinares, 
acabando por se tornar num tropo recorrente na escrita científica ao longo dos últimos 
anos (POLEZZI, 2012). É o caso de vários textos que descrevem eventuais pontos de 
contacto entre língua, tradução e direito, nomeadamente o estudo de BASALAMAH 
(2009), que analisa áreas de convergência entre as duas disciplinas, nos planos 
sociopolítico, textual e linguístico, em torno no direito da tradução, o direito à tradução 
e os direitos do tradutor. Tal como refere o autor, Direito e Tradução são práticas que 
visam, na sua essência, restabelecer um certo equilíbrio entre as partes, envolvendo 
necessariamente um necessário processo para a ponderação e restabelecimento da 
ordem, simultaneamente convergente e ambíguo e promovendo uma melhor 
compreensão das diferenças e visões do mundo que fazem parte da sua identidade, bem 

                                                           
6 É possível invocar vários documentos que suportam e enquadram estes princípios. O relatório de Jack 
Lang, ex-Ministro da Cultura francês, o Relatório Maalouf (2008), Relatório Kristeva (2009) sobre a 
importância das línguas ou ainda o Relatório de Vasco Graça Moura sobre o papel do multilinguismo 
(2009). 
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como a tolerância, compreensão e respeito mútuos (BASALAMAH, 2009, p. 288). Nesse 
sentido, a tradução tenta alcançar uma espécie de equidade entre línguas e culturas que 
são, na sua essência, naturalmente incomparáveis. Por outro lado, língua e direito usam 
a língua, discurso, como veículo privilegiado e ferramenta de comunicação por 
excelência e que permite encenar e estabelecer uma relação entre os protagonistas em 
jogo. Tal como afirma o jurista KASIRER (2001, pp. 331-352), o direito é, 
eminentemente, uma atividade linguística e textual, que envolve a ativação de 
competências de decifração, interpretação, hermenêutica e composição, ou seja, 
interpretar e agir, enquanto intermediários, agentes de transformação e intervenção no / 
do real, envolvidos numa relação dialógica e criativa ancorada na dignidade humana e 
colocando a ética no cerne das relações entre língua, cultura e direito7. 

No nosso caso concreto, a ligação entre estas duas realidades tem sido elencada 
por vários estudiosos no âmbito dos Estudos de Tradução, como prova o texto de 
POLEZZI (2012), “Translation and migration”, o volume publicado pela editora De 
Gruyter na sua secção Open Cultural Studies intitulado Migration and Translation ou a 
publicação de BENNETT & QUEIROZ DE BARROS (2019), Hybrid English and the 
Challenges of/for Translation: Identity, Mobility and Langage Change, nomeadamente 
na sua introdução e conclusão, respetivamente “Translation in a multilingual world: 
Reflecting hybridity” e “The veiled guest: Translation, hospitality and the limits of 
hybridization”, mas também por vários especialistas na área da antropologia, sociologia, 
filosofia ou estudos literários. 

A popularidade e carácter estratégico e transdisciplinar do tema são, por si só, 
reveladores, sublinhando a crescente centralidade da migração e tradução, não apenas 
como conceitos, mas como praxis, na sociedade contemporânea, permitindo, ao mesmo 
tempo, o desenvolvimento de todo um aparelho conceptual, ideológico e operacional 
associado à formulação das noções de identidade, comunidade e lar, bem como outras, 
relacionadas com instituições e aparelhos, cidadania, direitos, delimitação e construção 
de fronteiras geográficas e sociais, entre outros. 

Em simultâneo, no contexto das correntes migratórias, a tradução é parte 
integrante da nossa tentativa de explicar alguns dos mais prementes macro-fenómenos 
da contemporaneidade (POLEZZI, 2012), nomeadamente a globalização e as suas formas 
sucedâneas conducentes a um localismo renovado, incluindo novos modelos e modos de 
comunicação suscetíveis de formarem aquilo que APPADURAI (1996, p. 48) apelidou, 
em Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, de ‘‘global 
ethnoscapes’’ ou, no nosso caso, “languascapes”. 

Assim sendo, onde cabe a língua? A língua, diz-nos PAPASTERGIADIS (2000, p. 
127), é não só um dos mais fortes e mais resistentes meios de formar, moldar e formatar 
os sistemas culturais, mas também um modelo plástico e dinâmico que permite entender 
o modo como os conhecimentos, sentidos, significados são produzidos e transmitidos 
                                                           
7 Também no seu texto Justice as Translation: An Essay in Cultural and Legal Criticism, BOYD WHITE 
(1990, p. 257) descreve a dimensão ética e intelectual da tradução, envolvendo a descoberta simultânea 
do valor da língua do outro e dos limites da nossa própria língua, algo que implicaria não propriamente 
motivos de dominação ou aquisição, mas sim respeito e tolerância, posicionando o tradutor como um 
agente interveniente, ator fundamental, visível, criador, politicamente engajado (prefácio xi), para uma 
mundialização.  
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dentro de uma dada cultura. Como tal, para percebermos de que forma é que o sentido é 
assegurado e preservado através destas diferenças, é necessário não só considerarmos a 
forma como a cultura funciona como a língua, mas também expandir a abrangência, 
alcance conceptual da figura da tradução de modo a nela incorporar os múltiplos 
processos de transculturação e hibridização (PAPASTERGIADIS, 2000, pp. 127-128). O 
que implica necessariamente redefinir essas zonas de contacto de que falava APTER 
(2003), no seu The Translation Zone, redesenhar e traçar as suas margens, olhando para 
o poder e potencial transformativo da língua, bem como as dinâmicas do processo de 
tradução no contexto da guerra e paz, do papel instrumental desempenhado no 
desenvolvimento das relações internacionais, negócios, educação e cultura, reclamando 
um posicionamento importante, decisivo e estratégico para uma política de e para a 
tradução e, ao mesmo tempo, contemplar o poder transformador e identitário da teoria, 
prática e estudos da tradução enquanto disciplina autónoma8. 

 
Translation as a metaphor for the very process of communication – emerging out of fragments, 
approaching the totality of the other, confronting the foreignness of the languages, but also 
regenerating the basis for reciprocity and extending the boundaries for mutual understanding - 
can also provide an entrance into the mechanisms through which dialogue and negotiation 
between cultures is possible. To think of translation neither as appropriation of a foreign 
culture according to the rules of one’s own culture [nor] as a reproduction which totally reflects 
the world-view of the other[,] but rather as a dynamic interaction within which conceptual 
boundaries are expanded and residual differences respected, may allow for a more radical 
understanding of the multiple levels and diverse routes of cultural exchange in modern society. 
(PAPASTERGIADIS, 2000, p. 131). 

 
Como referia MAGALHÃES (1986, p. 29), “a Tradução é uma atividade universal 

que permite a multiplicação de contactos sempre que há necessidade de comunicar entre 
línguas, linguagens especializadas e culturas diferentes”. Idêntica perspetiva é-nos 
apresentada pelo sociólogo francês HEILBRON (2010), no seu artigo “Structure and 
dynamics of the world system of translation”, onde é sublinhado o papel vital da 
circulação dos produtos traduzidos naquilo que designa como “a world system of 
translation” movido por redes dinâmicas estabelecidas entre línguas dominantes, línguas 
periféricas e semiperiféricas, o sistema mundial da tradução, do qual o Index 
Translationum é apenas um exemplo9. 

A interação cultural e literária assente na circulação de textos e na análise das 
traduções é um dado adquirido, necessário para determinarmos as múltiplas relações e 
variáveis que são estabelecidas e convocadas no terreno, decorrentes da abertura a 
novos espaços interdisciplinares e criativos de miscigenação. 

De facto, em pleno século XXI, e no contexto da globalização, a tradução 
revela-se uma atividade transversal e transnacional, integrada e disseminada a todos os 
níveis da sociedade através de uma rede de contornos indefinidos, revelando uma 
                                                           
8 “The restless process of the hybrid’s identity formation” está ligado ao que DERRIDA (1985) chama de 
“dívida genealógica” da e para com a tradução, no seu Des Tours de Babel: “We could say that once we 
face the opaque mirror of translation, language and identity can no longer be the same”. 
9 Mais recentemente, CUNHA (2012) falava igualmente da noção de identidades espaciais “Spatial 
identities: The world is not enough”. 
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permanente hesitação e descentramento entre diferentes centros responsáveis por uma 
difícil construção identitária. Apesar de indispensável, importa, no entanto, definir e 
reposicionar o fenómeno da comunicação multilingue, na sua dimensão intralingual, 
interlingual e intersemiótica/intrasemiótica (JAKOBSON), de forma a fixar o 
posicionamento das culturas em contextos dinâmicos e multidisciplinares. 

Desde a sua génese, a tradução possui essa capacidade de nos colocar em 
contacto com o “Outro”, ou, pelo menos, de tomarmos consciência dessa alteridade. Ou 
seja, a capacidade de nos vermos de dentro e de fora, por dentro e por fora, designada ao 
abrigo da Convenção de Berna como “a questão internacional por excelência”. 
Condenada a um nomadismo cultural entre línguas e povos, a tradução encarna na 
perfeição este paradoxo de ser, ao mesmo tempo, marca de distância, distanciamento, 
essa “terapia da distância” de que fala CRONIN (2003, p. 364) – “therapy of distance” – 
e negociação e efeito de proximidade, ou seja, enquanto marca identitária. 

Daí o importante papel dos tradutores na qualidade de intermediários proteicos, 
forças de ação e “embaixadores do Outro” envolvidos num movimento dialógico de 
avanço, quantas vezes no escuro, por entre zonas fronteiriças de transição entre espaços 
linguísticos e culturais, encarnando também eles alguns dos mais intensos dilemas do 
nosso tempo. 

De facto, para além da experiência do sujeito, a tradução pode constituir uma 
experiência libertadora da linguagem, razão pela qual estabelecemos o paralelismo com 
um dos mais importantes ensaios sobre a dimensão messiânica da tradução, “A Tarefa 
do Tradutor”, da autoria de BENJAMIN (1992, p. 81): 

 
It is the task of the translator to release in his own language that pure language which is under 
the spell of another, to liberate the language imprisoned in a work in his re-creation of that 
work.   

 
Ao afirmar “a translation can – in fact, must – let itself go”, BENJAMIN (1992, p. 

79) deteta, assim, contornos de dinamismo no fenómeno da tradução, alicerçados no 
conceito de errância, enquanto condição humana, no decurso do qual o próprio texto 
toma consciência da sua condição de entidade desenraizada e, perante a deslocação e 
fragmentação operadas, adquire uma mobilidade específica, iniciando um percurso de 
deriva no qual esses fragmentos dotados de uma autonomia própria acabam por 
contemplar a hipótese da sua fixação ou enraizamento alternativo num solo diferente, 
segundo as leis do fluxo linguístico. Por isso, tal como os fluxos migratórios e 
dinâmicas das relações internacionais, também a tradução encerra esse confronto com o 
fluxo e a mobilidade, uma vez que a deslocação e a fragmentação pressupõem um 
movimento do original equivalente ao de um vaguear sem nunca alcançar o alvo10. 

No seu ensaio intitulado “O Judeu errante e a deriva moderna”, integrado no 
volume A Palavra Transversal, BARRENTO (1996, pp. 50-51) reflete sobre o tema da 
viagem na literatura contemporânea, classificando o escritor moderno como um ser 

                                                           
10 “Just as a tangent touches a circle lightly and at but one point, with this touch rather than with the point 
setting the law according to which it is to continue on its straight path to infinity, a translation touches the 
original lightly and only at the infinitely small point of the sense, thereupon pursuing its own course 
according to the laws of fidelity in the freedom of linguistic flux” (BENJAMIN, 1992, p. 79). 
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culturalmente exilado e desenraizado, face a um desígnio de proscrição que condenou o 
homem contemporâneo à errância sem fim. Segundo o autor, os tradutores / intérpretes 
assumem-se como seres condenados a concretizar esse milagre da aproximação 
construindo pontes de sentido, absorvidos pelos cânones da tradução, espartilhados e 
desenraizados, deambulando nessa espécie de limbo periférico numa errância sem fim, 
negligenciados, qual Cinderela (GRIN, 2010) e a quem é frequentemente negada a 
exposição, visibilidade, o prestígio e o reconhecimento social e profissional que 
merecem. 

Por outro lado, como refere PAPASTERGIADIS (2000, p. 11), a metáfora da 
viagem, jornada, a figura do estrangeiro e a experiência de “displacement”, 
desenraizamento, deslocalização sempre estiveram no centro de muitas das 
representações culturais da modernidade. A tradução, neste caso, permite abordar e lidar 
com as dinâmicas sociológicas e antropológicas da mudança, troca e permuta, 
colocando a tónica nos conceitos de identidade e diferença. 

Este tema tem atraído sucessivos teorizadores: DERRIDA (1999, p. 119), ao nível 
de uma ética da hospitalidade e da tolerância; INGOLD (1994, pp. 17-18), numa 
conceção da tradução como abertura à consciência de si pela intermediação do “outro”; 
e BERMAN (1984, p. 16), ao reconhecer na tradução um espaço de tolerância contra uma 
espécie de “narcisismo etnocêntrico” de tudo amalgamar num todo, ao qual se 
contrapõe uma outra violência fecundadora, a da mestiçagem. 

É ainda esta forma de diálogo e enriquecimento mútuos que encontramos em 
STEINER (1998), no seminal After Babel, quando identifica esse impulso de confiança e 
responsabilidade recíproca entre hóspede e anfitrião como condição sine qua non para o 
processo de tradução. 

Quando o exílio e solidão pautam o trajeto do indivíduo desenraizado, a escolha 
da tradução adquire contornos de referência sólida, mas também de uma viagem que 
permite ao agente migrante atravessar essa “terceira língua” como referia BERMAN 
(1984), rumo ao espaço de uma alteridade cúmplice (PEREIRA, 1998, p. 29), momento 
de fusão de horizontes que Maurice Blanchot descreve como a descoberta de “uma 
identidade a partir de uma alteridade” (apud JORGE, 1997, p. 67). Ou seja, a tradução 
encerra esse confronto com o fluxo e a mobilidade e o fixismo, abrindo-se, 
efetivamente, à possibilidade de, segundo STEINER (1998, p. 381), “experimentar a 
diferença, sentir a resistência e a «materialidade» daquilo que é diferente”, no fundo, 
“viver uma outra experiência de identidade”, sinónimo de procura de um outro espaço 
periférico, desse local de exílio, físico ou psicológico, no exterior de uma circunferência 
aglutinadora. Assim, nesta relação mediada entre duas entidades ontológicas é o próprio 
tradutor que acolhe o estrangeiro na sua própria alteridade, deixando-se transformar 
pelo texto outro, num misto de transfusão e metamorfose. 

“The translator invades, extracts, and brings home”. Nesta frase, STEINER (1998, 
p. 314) explicita que traduzir é procurar o epicentro da hospitalidade, êxodo intelectual 
rumo à alteridade e possibilidade sempre atual de enraizamento alternativo num solo 
diferente perante um desmesurado sentido de exílio, possibilidade de estruturação em 
torno do desígnio do “estrangeiro, a experiência do inner émigré, consciente da 
ambiguidade entre pertença vs desenraizamento físico e psicológico, conforme explica 
TODOROV (1996, p. 23), em L’Homme Depaysé: 
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Mon état actuel ne correspond donc pas à la déculturation, ni même à l’acculturation, mais 
plutôt à ce qu’on pourrait appeler la transculturation, l’acquisition d’un nouveau code sans que 
l’ancien soit perdu pour autant. Je vis désormais dans un espace singulier, à la fois dehors et 
dedans: étranger “chez moi” (à Sofia), chez moi à “l’étranger” (à Paris).    

 
Esta é a forma de diálogo e enriquecimento mútuos que encontramos no 

pensamento de STEINER (1998, p. 416) quando identifica o impulso de confiança e 
responsabilidade recíproca entre hóspede e anfitrião como condição sine qua non para o 
processo de tradução, num movimento de tolerância que envolve igualmente o 
reconhecimento da vulnerabilidade de um texto incapaz de encontrar o seu ponto de 
fixação exata no espaço e no tempo. A tradução como fenómeno de apropriação do 
Outro, de “hospitalidade linguística" de que falava RICOEUR, que consiste em habitar a 
língua do outro e de receber em casa a palavra do estrangeiro, e também como 
possibilidade de o tradutor encontrar a sua própria voz, porventura a própria linguagem 
e identidade11. 

De igual modo, a metáfora da tradução como experiência libertadora permitiu a 
outro filósofo, DERRIDA (1982, p. 191), identificar o alargamento e disseminação da 
linguagem como uma viagem rumo ao outro: 

 
Il s’agit donc d’élargir la langue, de larguer ses amarres et lui redonner la haute mer, le large, 
faire sauter ses crans de sécurité pour qu’elle puisse s’aventurer, dans le danger absolu, au-delà 
de ses limites, en direction de l’inconnu fascinant, à jamais hors de portée12.   

 
No caso concreto da relação estabelecida com o Outro, são colocadas algumas 

questões pertinentes quanto à tradução como corolário de um desígnio de exílio que 
transporta o tradutor/intérprete para a cultura, tradição e literatura de partida, enquanto 
possibilidade de encontro com um espaço irmão simultaneamente de acolhimento e 
hospitalidade, onde é possível descobrir afinidades temáticas e sociais que permitem 
perspetivar de outra forma um determinado posicionamento face ao real, criando o 
contexto geográfico e cultural ideal para que o tradutor se torne agente confirmador 
desse mesmo sentimento de dupla residência, pela apropriação da memória dos espaços 
e tempos do “outro”.   

Associado à noção de deriva e viagem, BARRENTO (1986), em “O Judeu errante 
e a deriva moderna”, ou KEATING (2001), em “Escritas nómadas e subversão do 
paradigma da viagem”, e o mais recente artigo de CARVALHO HOMEM (2018), “Atlantic 
communities”, abordam esta problemática da manipulação da palavra do outro, sob a 
forma de tradução ou re-leitura de textos outros, como única salvação possível para o 

                                                           
11 “Traduire c’est à la fois habiter dans la langue de l’étranger et donner hospitalité à cet étranger au cœur 
de sa propre langue” (BERMAN, 1984). 
12 Um pronunciamento de tolerância e abertura que será prolongado numa outra instância ao identificar o 
desígnio de hospitalidade como condição necessária para a renovação de uma linguagem poética 
potencialmente dinâmica e criativa: “Il doit être possible de parler immédiatement à partir de ce non-
savoir. Là surgit la parole poétique: il faut inventer une langue. L’hospitalité doit être tellement inventive, 
réglée sur l’autre et sur l’accueil de l’autre, que chaque expérience d’hospitalité doit inventer un nouveau 
langage” (DERRIDA, 1999, p. 98). 
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estabelecimento de uma ligação com a origem, via unificação da linguagem, face a um 
desígnio de proscrição que condenou o homem ou tradutor contemporâneo à errância 
sem fim13. 

Neste enquadramento, somos levados a considerar a tradução como o corolário 
de um movimento exílico que transporta consigo o desígnio do “estrangeiro”, 
consciente da ambiguidade entre pertença e desenraizamento físico e psicológico, 
vivendo nesse espaço autónomo e singular simultaneamente dentro e fora do texto, que 
impele o sujeito e a palavra rumo a uma viagem sem fim, metáfora da “remoção do 
lugar”. Por isso, a hospitalidade representa o ponto alto de uma viagem que transporta o 
poeta ao encontro do outro, essa alteridade cúmplice que é também espaço privilegiado 
de apaziguamento e elemento dotador de uma maior confiança identitária. 
 Aqui, lemos e ouvimos SCHLEIERMACHER (1992, p. 42), no seu ensaio “On the 
different methods of translation”, oscilando entre dois paradigmas, domesticação e 
estrangeirização, retomados mais tarde por VENUTI (1994):  
 

Either the translator leaves the writer alone as much as possible, and moves the reader 
toward the writer, or he leaves the reader alone as much as possible and moves the 
writer toward the reader. 

 
 E será precisamente aí, nesse outro espaço criativo, nessa língua de ninguém, 
numa espécie de “terceira língua” identificada por PEREIRA (1998, p. 29), 
potencialmente atualizável e dinâmica onde se processa o fenómeno da metamorfose e 
renovação. Nesse espaço autónomo e singular simultaneamente dentro e fora do texto, 
eventualmente esse terceiro texto descrito por DUFF onde tudo acontece e se transfigura 
pelo poder da verbalização. No fundo, um espaço periférico, vital e alternativo onde 
germina uma outra vida autónoma e livre de condicionalismos, “jangada de pedra” na 
qual ocorre essa violência fecundadora da tradução (BERMAN, 1984, p. 16). 

Esta perspetiva aponta para um considerável potencial de renovação, já que a 
tradução contém em si os mecanismos adequados de adaptação à distorção, tendo em 
conta que a tarefa do tradutor corresponde a um processo simultaneamente dinâmico e 
precário de ganhos e perdas, equivalente ao esforço de naturalização, aclimatação e 
integração de um produto num novo contexto, como sugere a perspetiva hermenêutica 
de STEINER (1998, p. 316): 

 
We come home laden, thus again off-balance, having caused disequilibrium 
throughout the system by taking away from “the other” and by adding, though 
possibly without ambiguous consequence, to our own. The system is now off-tilt. The 
hermeneutic act must compensate. If it is to be authentic, it must mediate into 
exchange and restored parity. 

                                                           
13 Na verdade, a problemática de viver no estrangeiro pode representar efectivamente uma possibilidade 
de exílio espiritual, pela criação de um local remoto e periférico, embora evocando paradoxalmente os 
mesmos sentimentos de ausência e nostalgia comparáveis à perda do mítico Éden: O poeta-Aasvero 
moderno, ainda e sempre condenado à errância, salva-se e salva-nos no próprio acto de lembrar, de fixar, 
na palavra poética e na sua força de atracção, o eco do silêncio loquaz que busca desde o início, desde a 
saída da Terra Prometida – ou do paraíso perdido (BARRENTO, 1996, pp. 50-51). 
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Por isso, a tradução apresenta-se também como metáfora do enraizamento e da 

forma como esse texto enxertado, espécie de “grafted tongue” (MONTAGUE), é 
transplantado e aprende a germinar, ou seja, sobreviver, num ambiente linguístico e 
cultural estranho diferente, hostil do seu ecossistema dinâmico de origem, composto por 
um conjunto de “corpos estranhos provenientes dum espaço textual diferente” que 
foram transplantados para um novo ecossistema, “fragmentos dum texto mais vasto de 
onde foram arrancados, como blocos erráticos circulando sem origem nem fim” (TOPIA, 
1979, p. 194). 

Face ao estranhamento e hibridismo, a opção pela tradução adquire não só um 
contorno sólido e fiável de referência, mas também pode significar a oportunidade de 
realização de uma demanda que, em última instância, permitirá ao profissional 
atravessar essa “terra do meio”, rumo a uma alteridade cúmplice, atingindo esse 
momento de fusão de horizontes que BLANCHOT descreve como a descoberta de “uma 
identidade própria resultante desse encontro com o outro”. Por outras palavras, a 
tradução permite, de facto, a abertura à capacidade de “experimentar a diferença, sentir 
a resistência e a «materialidade» daquilo que é diferente”, ou seja, a possibilidade de 
“viver uma diferente experiência de identidade” (STEINER, 1998, p. 381).  

Assim sendo, qualquer deslocação, física ou psicológica, envolve a possibilidade 
regeneradora de penetrar numa outra forma, num outro território de compromisso e de 
resolução de tensões e, ao mesmo tempo, encontrar esse espaço genuíno onde o agente 
pode finalmente testar a hospitalidade do outro e atingir um outro estado descrito por 
STEINER como “linguagem em condição de liberdade” (apud PEREIRA, 1996, p. 55).  

Consequentemente, no âmbito desta relação mediada entre duas entidades 
ontológicas, o tradutor acolhe o estrangeiro e integra-o na sua própria alteridade, 
permitindo, ao mesmo tempo, a sua própria manipulação e transformação pelo texto-
outro, num misto de metamorfose e transfusão, significando com isso que, ao escolher a 
palavra certa, o tradutor terá conseguido encontrar a sua própria dicção e, ao mesmo 
tempo, construir espaços dinâmicos de interação e diálogo ao serviço de uma praxis 
profissional ímpar marcada por uma tensão latente, reveladora e luminosa, algures ente 
a estrangeirização e a domesticação. 

A hospitalidade representa, pois, o ponto alto de uma viagem que transporta o 
tradutor / intérprete ao encontro do outro, essa alteridade cúmplice que é também espaço 
privilegiado de apaziguamento. Perante os sentidos de desenraizamento na escrita, os 
textos-outros encontrados na tradução funcionam como elementos potenciadores da “re-
-locação” do sujeito e dotadores de uma maior confiança identitária. De facto, ao 
considerarmos esses “textos-outros” como fragmentos dotados de mobilidade ou, mais 
concretamente, enxertos, obteremos a condição essencial para que os mesmos possam, 
simultaneamente, exercer uma função contaminadora e disseminadora da palavra 
poética num outro solo. 

Daí que a metáfora da tradução como experiência libertadora nos permita, tal 
como a DERRIDA (1982, p. 191), identificar e associar o ato tradutório a um alargamento 
e disseminação da linguagem enquanto viagem em direção ao absoluto desconhecido, 
mas também encontro com o outro. 
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Perante o entrincheiramento e a secessão no seu espaço de origem, o 
intérprete/tradutor escolhe o “outro” como o anfitrião da hospitalidade, espaço de 
sobrevivência e resistência onde é possível descobrir outros contornos linguísticos e 
culturais legitimadores dos seus pronunciamentos. Tal como refere o autor irlandês 
CRONIN (2003, p. 126), é necessário uma maior exposição, visibilidade, protagonismo, 
reconhecimento e intervenção dos tradutores, qualificados em vários momentos, 
enquanto “nomads-by-obligation”, “nomadic subjects” (CRONIN, 2000, p. 6) ou ainda 
“brokers between disparate language and cultures” (CRONIN, 2003, p. 67), ao nível da 
cultura, sociedade e política, revelando, em simultâneo, a verdadeira essência da tarefa 
da mediação linguística em termos sociais e humanos:  

 
Thus, it is by revealing, not disguising, their identity as translators that translators can make a 
legitimate bid to make more central interventions in culture, society and politics. To do this 
involves, of course, changing purely restrictive and instrumental views of translation practice 
and educating wider society as to what translators both know and can do. There is little chance 
of this happening, however, if translators and their educators do not also embrace a broader 
conception of the task of the translator. [Translators] like any other group of professionals in 
the social and human sciences are distinguished among each other not by what they must do 
but what they can do (CRONIN, 2003, p. 67).   

 
No fundo, essas “almas sintonizadas e mediúnicas [difusoras] mágicas das suas 

palavras, que procuram entender em todos os recônditos sentidos e preservar vivas e 
equivalentes na transplantação verbal”, como preconizava TORGA (1993, pp. 39-40). 
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