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O presente trabalho deve ser compreendido sob a perspectiva de um “work in 

progress”. Na verdade é parte de um Projeto de Pesquisa maior, patrocinado pelo CNPq, 
em que busco por diferentes caminhos ligar os termos acima mencionados em meu 
título. 

Pesquisas e estudos das últimas décadas têm mostrado que a tradução não é 
apenas um processo inter-lingual, mas fundamentalmente, uma atividade inter-cultural. 
No mundo contemporâneo, é recorrente a representação transcultural de diferentes 
ordens. Na agenda contemporânea, a globalização da comunicação, o multiculturalismo, 
a tradição e a transmissão cultural geram constantes debates ideológicos, emprenhados 
pela política. Nesse quadro, segue fundamental o papel da Tradução na difusão da 
diversidade cultural no mundo contemporâneo. Tradução e Estudos Culturais seguem 
cada vez mais próximos nos últimos tempos. Nas representações trans-culturais de um 
tipo ou outro, a mediação é executada por tradutores e, algumas vezes, por intérpretes. 
Os problemas daí gerados variam de acordo com o grau de distância entre as diferenças 
culturais envolvidas.  
         São estes alguns dos enfoques que queremos aqui discutir. Dentro do mundo 
globalizado, a velocidade de chegada e o volume de troca de informações que ocorrem a 
cada dia fazem com que as redes de informação transnacionais e a circulação mundial 
de informações, em um nível jamais visto anteriormente na História, sejam traços 
constituintes da modernidade global. Metáforas que enfatizam a velocidade da 
comunicação tais como as noções de “fluxos globais” e de uma “super estrada da 
informação” são hoje lugares comuns. No entanto elas tendem a tornar obscuras e 
mascarar as reais relações de produção e de comunicação da informação através das 
quais as distâncias espaciais e culturais são vencidas.  
         Cabe sempre lembrar que a informação global se dá em um mundo que é 
caracterizado pela diversidade social lingüística. A tradução neste ponto é um fator 
crucial, que age como pré-condição para a circulação transnacional de textos e ainda 
para a formatação da natureza da comunicação inter-cultural. Com a consolidação das 
redes de informação globais, a importância e o significado da tradução aumentaram 
dramaticamente. No entanto, seu papel sempre foi e continua a ser bastante 
negligenciado, assim como a negociação da diferença lingüística ignorada. 
         No caso específico em tela, o das traduções de obras africanas e da diáspora 
africana, à margem das questões que envolvem hegemonia, relações de poder e 
conseqüente exclusão, há outras questões fundamentais a serem colocadas: O que se 
entende por tradução? De que maneira ela formata a produção literária e a transposição 
cultural? Por que a tradução é ainda tão invisível no campo dos Estudos Culturais e 
Literários? De que forma a memória cultural oficial contribui para a formatação da 
tradução?   
        A partir da consideração de alguns autores de que “traduzir implica traduzir 
culturas não línguas” (IVIR: 1991, p.35), a posição de um autor pós-colonial chega a ser 
comparada com a de um tradutor em que a cultura ou a tradição descrita pelo autor pós-
colonial funciona como um meta texto, que é re-escrito, explícita ou implicitamente, no 
ato da criação literária. 
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Desta forma, a recente movimentação dos estudos de Tradução em direção à área 
dos Estudos Culturais se deu a partir da percepção nos últimos anos, por parte dos 
pesquisadores dos Estudos Culturais, dos paralelos significativos e da superposição 
entre esses dois campos interdisciplinares, o que os levou a dar um passo que se 
convencionou chamar em Inglês, “the translation turn”, com expectativas de que tal 
passo transforme e revigore o campo dos Estudos Culturais – Estudos Comparatistas 
Culturais (Comparative Cultural Studies). Em tal contexto, as contribuições advindas da 
antropologia e da filosofia seriam extremamente bem-vindas.  

Nesse sentido – o das contribuições, cabe observar alguns conceitos relacionados 
à identidade cultural na pós-modernidade em obras de escritoras de origem afro 
contemporâneas. Partindo de conceitos como tradição e tradução, descritos (1992) 
pelo pesquisador britânico dos Estudos Culturais Stuart Hall, tomemos duas obras da 
escritora afro-americana e militante da causa negra, Alice Walker: seu conto Everyday 

Use e um texto dissertativo seu – Sent by Earth – a message from the Grandmother 

Spirit after the attacks on the World Trade Center and the Pentagon, uma de suas 
recentes publicações. Nas duas obras observam-se tanto aspectos de identidades 
culturais que não são fixas, mas que estão suspensas, em transição, como outras que são 
o produto de várias histórias e culturas interconectadas, verdadeiras culturas híbridas. A 
fim de esclarecer os conceitos citados nas obras mencionadas, o presente trabalho, em 
sua versão integral, se utiliza ainda das obras de Canclini, Culturas Híbridas, e de 
Boaventura de Souza Santos, Pela mão de Alice – o social e o político na pós-

modernidade, buscando assim oferecer contribuição ao tema abordado. 
Em seu livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, Stuart Hall (1992), 

seguindo a trilha de Robins (1991) e Bhabha (1990), volta a trabalhar com os conceitos 
de tradição e tradução. Partindo de um pano de fundo da globalização, Hall nos 
mostra a dialética das identidades nesse contexto que, contestando todos os contornos 
estabelecidos de uma suposta identidade nacional, expõe seu fechamento às pressões da 
diferença, da alteridade e da diversidade cultural. O trabalho de pesquisa relativo aos 
povos afro-descendentes sempre aponta para a oscilação entre a cultura de herança 
africana e a imposta pelo Colonialismo. A revisão de literatura de teóricos francófonos 
do Pós-Colonialismo nos leva a inúmeros exemplos, tais como Césaire, Senghor, 
Damas, que trabalham com tal oscilação e incentivam os negros a lançarem um novo 
olhar sobre sua herança africana. 

Nesse sentido, as diferentes manifestações das populações afro-descendentes em 
diferentes locais do mundo têm mostrado a sua diferença e as suas origens em contextos 
primordialmente brancos, levando junto com outras pressões a que a questão da 
identidade nacional e da suposta centralidade cultural do Ocidente seja abertamente 
discutida. 

Em sua apologia sistemática das sociedades destruídas pelo Imperialismo, Césaire 
acaba revelando ser conhecido em certos meios como um “inimigo da Europa, profeta 
do retorno ao passado ante-europeu” (CÉSAIRE, 1955). Na realidade o seu Discours 

sur le Colonialisme marca uma explicitação de sua busca de origem, descobrindo na 
África uma ancestralidade que não lhe pertence mais, gerando todo um questionamento, 
recorrentemente presente, aliás, em autores negros, sobre a possibilidade ou não da 
volta, do retorno. Tradição ou tradução? É possível voltar? Voltar para onde? Há 
semelhança entre o que se é e o que ocorre / ocorreu lá - tradição? O que se é não terá 
sido irremediavelmente alterado pelo novo padrão de vida, de sociedade, de cultura, de 
experiência colonial, enfim, que se viveu nos últimos tempos - tradução? 
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Esta é a tensão recorrente que também vislumbramos nas autoras afro-americanas, 
com propostas de saída variadas – seja a favor da volta, rediscutindo-lhe a forma - 
tradição, seja a favor da criação e do reconhecimento de algo novo - tradução, também 
em plena fase de discussão. 

Ou seja, algumas identidades nos textos aludidos giram em torno daquilo que Hall 
chama de tradição, a tentativa de recuperar sua “pureza” anterior e redescobrir as 
unidades e certezas que são sentidas como tendo sido perdidas. Outras identidades 
aceitam estarem sujeitas ao plano da história, da política, da representação e da 
diferença e, assim, é impossível que elas sejam outra vez unitárias ou “puras”. Essas, 
conseqüentemente giram em torno do conceito de tradução.  

Retornando a Alice Walker, em Everyday Use - o quinto dos treze contos de In 

Love and Trouble – Stories of Black Women – (1973), a Autora aborda 
fundamentalmente a questão do conflito cultural, em forma literária densa e bela. 
Através de descrições cuidadosas de personagens e cenário, Walker aborda a questão do 
valor real da herança cultural e das raízes de cada ser humano. No conflito que se 
estabelece entre as personagens Dee e sua mãe, Walker mostra que a cultura e a herança 
de cada um não são de modo algum representadas pela posse de objetos ou pelas 
aparências, mas sim, pelo estilo de vida e pela maneira de agir de cada um. Na metáfora 
do “quilt”, que se desenrola ao longo do conto, Walker trabalha toda uma questão 
teórica de valores, resistência e permanência – tradição e tradução - que iria também 
permear ensaios seus em In search of our Mothers’ Gardens, tal como o instigante The 

Civil Rights Movement: what good was it? 

Na verdade, podemos dizer que, em Everyday Use, Walker personifica os 
diferentes aspectos da herança cultural e das raízes nas personagens de Dee Wangero e 
de sua mãe, a narradora. Poderia se dizer que Dee representa um estilo de vida moderno, 
complexo e materialista, onde a cultura e a herança são valorizadas apenas por estar ou 
não na moda e por seu apelo estético. A mãe, por outro lado, representa um estilo de 
vida prático, simples e sem maiores ambições – satisfeito com o que se tem –  onde  
cultura e a herança são valorizadas tanto por seu lado utilitário como por seu significado 
e valor pessoal e afetivo.  

Ao longo do conto, a personagem Dee demonstra solidariedade a seus ancestrais 
africanos – tradição - e rejeita a opressão implícita no fato dos escravos terem assumido 
nomes de origem norte-americana - tradução. Na verdade, nos anos 60 Walker foi 
bastante crítica da tendência existente entre alguns Afro-americanos de deixar de lado 
os nomes que seus pais lhes haviam dado – nomes que encarnavam e cultuavam a 
memória de seu passado recente - tradução – e trocá-los por nomes africanos – 
tradição - que não se relacionavam a uma única pessoa de seu conhecimento. 
No conto Walker mostra que cultura não significa nem mudança de nomes nem o fato 
de se falar uma língua estrangeira, e muito menos vestidos atraentes ou penteados 
diversos - tradição. A herança cultural e as raízes são ensinadas e passadas de geração 
em geração - tradução, e não abruptamente escolhidas como se escolhe antiguidades 
em uma loja. Aquele que as possui verdadeiramente faz uso delas no dia a dia de sua 
vida. Ou lembrando ainda as palavras de Walker em In search of our Mothers’ 

Gardens: "Black women can survive only by recovering the rich heritage of their 
ancestors." (WALKER, 1983). 

Assim, Everyday Use é um texto central na obra de Walker, particularmente no 
que diz respeito a sua resposta ao conceito de herança cultural expresso pelos 
Movimentos Negros dos anos 60. 1973 – a data de lançamento da Antologia In Love 
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and Trouble – foi justamente um dos anos mais ricos das ideologias do Black Power, 
quando se propagava o “black is beautiful”, o penteado afro estava em moda e os 
negros buscavam suas raízes culturais na África - tradição, sem maior conhecimento 
sobre aquele continente ou sobre as rotas de Tráfico de Escravos pelo Atlântico. No 
entender de Walker, tais idéias e posturas acabavam por resultar em uma extrema 
simplificação e vulgarização da cultura negra, tal como exemplificam o uso, meramente 
por moda, de batas, sandálias e produtos para manter um estilo “natural” nos cabelos. 
Ainda hoje, de maneira diversa devido à perspectiva histórica, Walker discute a mesma 
tensão tradição / tradução em seu recente Sent by Earth – a message from the 

Grandmother Spirit after the attacks on the World Trade Center and the Pentagon 

(2001). 
Os exemplos nos remetem a Canclini e Boaventura de Sousa Santos. A 

organização do moderno e do tradicional, do passado, das raízes, nos ensina Canclini – 
é nessa tensão dialética que se dá o novo. A necessidade que têm tradicionalistas e 
renovadores de apoiar-se uns nos outros leva a alianças freqüentes de grupos 
tradicionais com grupos progressistas. As identidades culturais que não são fixas, mas 
que estão suspensas, em transição, como outras que são o produto de várias histórias e 
culturas interconectadas, da tensão tradição / tradução, surgem as culturas híbridas, 
através das quais nos leva, pela mão de Alice, Boaventura de Sousa Santos em um 
belíssimo passeio pela pós-modernidade e em direção a uma melhor compreensão da 
contemporaneidade. 

Concluída a contribuição à vertente cultural, retomemos a questão da tradução de 
obras da diáspora africana, na abordagem apresentada na abertura do presente texto. 
Que relações de poder interferem na escolha de textos a serem traduzidos; como 
diferentes culturas constroem a imagem de escritores, textos e culturas a partir das 
traduções; qual o papel das traduções na construção dos cânones literários; como certos 
textos se tornam fundamentais para a compreensão cultural a partir das fronteiras 
lingüísticas; qual o papel desenvolvido pela tradução nos processos de construção 
identitária colonial e pós-colonial. 

Tal nos leva a pensar sobre o papel da tradução como estratégia primária da 
representação cultural no mundo globalizado de hoje, abordando, a partir daí questões 
como a imagem do outro através da tradução; a hegemonia cultural e a globalização; a 
tradução e a perda e / ou a emergência de cânones literários; a diversidade cultural e as 
ditas minorias. Nesse contexto, comecemos pela questão do cânone literário, para o qual 
contribuem tantas vezes as traduções e que é ditado sempre, é claro, pelas redes de 
poder vigentes no local e na época, mas também, em alguns momentos burlado pela 
simpatia ao excluído. Hoje, no caso das narrativas de origem afro – mais 
especificamente as afro-americanas e as afro-brasileiras - diferentes pontos de reflexão 
se apresentam, seja pela interseção, seja pelo distanciamento. Por que só agora surgem, 
ou melhor, são visíveis tais narrativas? Para discutir a  problemática do estabelecimento 
de cânones buscaremos trabalhar sempre com uma perspectiva interdisciplinar. 

A produção literária afro-brasileira também passa a ter visibilidade nos Estados 
Unidos e entre os afro-americanos. Cabe mencionar, entre outros, os trabalhos de 
Miriam Alves e Carole Boyce Davies. Miriam Alves se destaca por sua poesia e ainda 
por seu belo trabalho de apresentação, coletânea e divulgação na bela antologia poética 
bilíngüe Enfim nós/Finally us: Escritoras Negras Brasileiras Contemporâneas. Suas 
obras apresentam elementos significativos para a compreensão de traços fundamentais 
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de cultura, contribuindo em suas traduções para uma perspectiva contemporânea de 
compreensão étnica.  

Entre as traduções de textos afro-brasileiros no exterior não poderíamos deixar de 
mencionar ainda as ilustrativas e importantes obras de Carole Boyce Davies, Black 

Women, writing and identity: migrations of the subject e os dois volumes de Moving 

beyond boundaries: volume 1: International Dimensions of Black Women’s Writing 
(com a participação de OGUNDIPE-LESLIE, ‘M.) e volume 2: Black Women’s 

Diasporas, onde se localizam poemas de autoras afro-brasileiras traduzidos para o 
inglês. E ainda o volume 18 da revista Callaloo, onde encontramos o conto Maria de 
Conceição Evaristo. 

Entre as traduções para o português, destacamos O olho mais azul de Toni 
Morrison em que apesar da preocupação do tradutor, muito do potencial cultural e 
poético do título se perdeu; De amor e desespero e O Templo de meus familiares 
(tradução acrescida de lista de quatro revisores) de Alice Walker; além da bela e 
cuidada tradução (com introdução e relevantes notas) de Heloisa Toller Gomes de As 

almas da gente negra de W. E. B. DuBois.  
Sendo assim, no nosso entendimento, não podemos falar de África e da diáspora 

africana, de identidade, alteridade e subjetividade nesses contextos, sem mencionar o 
papel decisivo que a tradução tem nesta realidade, seja pela visibilidade ou pela 
invisibilidade. Seja pelas revelações identitárias daí decorrentes. O fundamental é ter 
clareza das redes de poder aí, mais do que nunca, envolvidas. E do papel que 
desempenham nos Estudos de Tradução da Diáspora Africana os estudos sobre a 
Identidade Cultural na Pós-Modernidade. 
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