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TRADUZINDO BHABHA
Algumas considerações

Dono de uma redação muito própria, que reflete na sintaxe
a complexidade da argumentação que expõe, Homi Bhabha é
considerado um autor de difícil leitura mesmo pelos leitores que
têm o inglês como língua materna. Isto coloca para o tradutor
a delicada opção de, ou reeditar no português a intrincada
expressão do texto original, ou parafraseá-lo em linguagem mais
direta. Se levarmos em conta a posição de Theodor Adorno,
segundo o qual banalizar a linguagem é banalizar o pensamento
que ela veicula, a tarefa do tradutor seria manter a dificuldade
de leitura no mesmo patamar da dificuldade teórica do texto.
Entretanto, isto exigiria uma familiaridade tão grande com a
teoria proposta — a qual, mais do que um construto acabado,
é uma construção que se dá na linguagem — quanto a do
próprio autor, familiaridade que as tradutoras do presente livro
não podem pretender ter. Optamos, portanto, por conservar
até certo ponto a estranheza da formulação original, mas
“traduzindo”, em alguns pontos, a expressão do autor para
uma forma um pouco mais transparente. Temos consciência de
que a operação da tradução, por mais literal que seja, implica
inevitavelmente uma negociação de significados, já que estes
estão profundamente imbricados na forma. Pedimos portanto
que o leitor, diante do estranhamento de que de certo se verá
possuído ao ler os ensaios que compõem este volume, reconheça
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nele a postura teórica intencional e necessária de um texto que
se quer fronteiriço, descentrado e ambivalente — como o lugar
deslizante de onde emerge o discurso híbrido daqueles que
Salman Rushdie denomina homens traduzidos.
Uma grande dificuldade que enfrentamos foi a de procurar
reproduzir em português os complexos jogos de linguagem e a
ambiguidade que perpassa a escrita de Bhabha. Tentamos obter
equivalentes em nossa língua para os diversos neologismos criados pelo autor e para aqueles que constituem conceitos-chave
em sua obra. Muitas vezes usamos como inspiração outros
neologismos já incorporados à linguagem crítica; assim, para os
termos in-between, time-lag e outros afins, partimos da conhecida formulação de entre-lugar, de Silviano Santiago — daí
os termos entre-meio e entre-tempo, por exemplo. Em alguns
casos, optamos por uma tradução literal, principalmente para
termos que já começam a ser adotados pelo discurso crítico
acadêmico mas que ainda não se encontram dicionarizados,
como ocorreu com agency, já conhecido como agência ou intervenção, ou com empowerment, traduzido como aquisição de
poder. Quanto aos termos específicos de certas áreas de saber,
como a filosofia e a psicanálise, procuramos seguir a nomenclatura em uso, de acordo com a bibliografia especializada.
Nossa preocupação maior, porém, foi em sermos consistentes
e constantes no uso da expressão pela qual optamos ao traduzirmos aqueles termos recorrentes ao longo do livro.
Acreditamos que a divulgação da obra de Bhabha será de
extrema relevância no Brasil tanto no âmbito da crítica literária
quanto dos estudos culturais devido à transdisciplinaridade que
caracteriza sua abordagem. Entregamos deste modo ao público
o resultado de um trabalho demorado e árduo, na esperança
de proporcionar ao leitor não apenas o acesso mais direto à
teoria, mas também o sabor — singular e inusitado — da fina
escrita de Homi K. Bhabha.
Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima Reis e
Gláucia Renate Gonçalves
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A arquitetura deste trabalho está enraizada no temporal.
Todo problema humano deve ser considerado do ponto
de vista do tempo.
Frantz Fanon, Black Skin, White Masks

You’ve got to
“Ac-cent-tchu-ate the pos-i-tive
E-li-mi-nate the neg-a-tive”,
Latch on to the af-firm-a-tive,
Don’t mess with Mister In-be-tween.
[Você tem de
“A-cen-tu-ar o po-si-tivo,
E-li-mi-nar o ne-ga-tivo”,
Feche com o a-fir-ma-ti-vo,
Não se meta com o Sr. Nem-cá-nem-lá.]
Refrão de “Ac-cent-tchu-ate the Positive”,
de Johnny Mercer
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