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RESUMO 

 

A dissertação parte do princípio de que o tradutor é um sujeito singular que interpreta o 

texto para desenvolver a sua tarefa. Dessa forma, entende-se o processo de tradução como 

resultado de uma interpretação individual, permeada pela experiência do tradutor e por 

sua bagagem cultural, psicológica, histórica e política. O caráter individual de cada 

tradutor permite, pois, a ampla possibilidade de recriação de um mesmo texto, que pode, 

portanto, ser reescrito em meios diversos e das mais diversas formas, suscetíveis a mais 

reinterpretações. Aqui, à luz dessas reflexões, partimos da tradução do texto literário para 

o cinematográfico, analisando e discutindo as ressignificações e os traços interculturais 

de elementos envolvidos na comédia As You Like It (1599 circa), de William 

Shakespeare, relidos no filme homônimo lançado em 2006, do diretor britânico Kenneth 

Branagh, que recria a obra do dramaturgo inglês no cenário do Japão do século XIX. 

Assim procedendo, Branagh observa uma parcela da cultura nipônica, a partir da 

perspectiva de um inglês. 
 

Palavras-chave: Tradução. Como Gostais. William Shakespeare. 
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ABSTRACT 

 

The thesis is based on the principle that the translator is a unique individual that interprets 

the text based upon such uniqueness. Thus, the process of translating results from an 

individual interpretation permeated by the translator’s experience 

and his/her cultural, psychological, historical, political background. Therefore the 

individual character of each translator allows a wide possibility of recreations of the same 

text, all susceptible to be further rewritten in other media by other translators in many 

different ways. Here, in the light of such reflections, we move from the literary text to the 

cinematographic one, analyzing and discussing displacements and intercultural traces 

involved in the translation of the Shakespearean comedy As you like it (1599 circ) in the 

film As you like it (2006), directed by Kenneth Branagh, who recreates the English 

playwright in the scenario of 19th century Japan. Branagh sees and organizes Nipponese 

culture, narrating it under the perspective of an Englishman.  

 

Keywords: Translation. As you like it. William Shakespeare. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento mais intenso do mecenato, durante o Renascimento, os 

artistas e suas produções vêm associando-se cada vez mais a esferas políticas, que 

influenciam direta e indiretamente seus trabalhos. Como exemplo, o teatro elisabetano 

angariou produções que cortejavam a vida real e a glória da expansão inglesa dos meados 

do século XVI. Sendo assim, as peças de teatro serviram, dentre outras funções, para 

submeter à reflexão popular – e da rainha – panoramas do que acontecia no momento, 

principalmente com relação a temas voltados ao contato com o Novo Mundo e às 

situações políticas e culturais de outras nações. Dessa maneira, a arte exerceu fortemente 

seu papel sócio-político, atuando como um fator a mais nos condicionamentos 

ideológicas dos sujeitos.  

Hoje, o cinema é uma das indústrias artísticas que mais mobiliza espectadores, 

sendo, portanto, uma via de divulgação direta e indireta de interesses de mercado. Mais 

especificamente no âmbito das adaptações cinematográficas, as narrativas de um livro, 

por exemplo, são traduzidas e remodeladas para o cinema, recebendo um figurino novo 

de cores, movimentos, sons e ideias, configurando o que se chama Tradução 

Intersemiótica, isto é, a modalidade de tradução, que se compraz no exercício de 

estabelecer diálogos entre diferentes meios sígnicos. Assim, as obras de arte sobrevivem 

por meio dos avanços tecnológicos ao longo história, avanços que reconfiguram as 

relações de criação artística, incluindo, também, a tradução.  

 
Com o século XX, as técnicas de reprodução atingiram um tal nível que 

estão agora em condições não só de se aplicar a todas as obras de arte 

do passado e de modificar profundamente seus modos de influência, 

como também de que elas mesmas se imponham como formas originais 

de arte. (Benjamin, 1969, p. 59) 

 

Correntes mais tradicionais dos Estudos da Tradução defendem que o texto 

traduzido deveria espelhar o texto anterior, através de uma leitura que prospectasse e 

preservasse um suposto significado único, legitimando a ideia de uma busca por um 

significado latente no “texto original”, reforçando conceitos tais como o de equivalência e 

de um “original” hierarquicamente superior ao texto traduzido. 

De acordo com a perspectiva pós-estruturalista derridiana, há um sentido 

suspenso, fora do texto, que depende da visita de um sujeito para interpretá-lo. Essa 

reflexão também leva em consideração o fato de que toda tradução suplementa a obra 
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anterior – da qual parte – e contribui para a sua sobrevida (Derrida, 2006). O suplemento 

corre para o infinito, adiando a morte de um texto, porquanto cada tradutor contribui para 

essa expansão, sugerindo no seu verso como ele também poderia ser, para afirmar que o 

texto traduzido é mais uma (re)criação à luz de uma nova perspectiva. Desse modo, as 

várias perspectivas operam como um componente centrífugo sobre o texto, produzindo 

sentidos singulares, promovendo sua mobilidade e sua descentralização, evidenciando a 

individualidade do tradutor. 

Os textos dramáticos shakespearianas têm acompanhado esse processo de revisita, 

encontrando um novo público e formas de (re)apresentação, deslocados de uma posição 

aurática e inalcançável. Contudo, apesar da sua incorporação a novos suportes de leituras 

que criam experiências únicas entre leitor e texto, conceitos tais como “original” 

estiveram e ainda se fazem presentes, quando se trata do cânone. Diretrizes teóricas mais 

tradicionais sobre tradução e teoria literária refutam qualquer tipo de (re)produção da 

obra de arte, pois que esse processo supostamente escapa de sua essência. Assim, 

defendem uma tradução verticalizada, desprezando a ação da história, subjetiva e das 

demandas sociais na (re)produção dos textos ao longo das eras. 

Essas noções exigem que a tarefa do tradutor se baseie no espelhamento do texto 

dito “original”, desestimulando o processo de interpretação entre o sujeito e o texto, 

evitando envolvimento do tradutor no exercício de sua função. Num gesto humilde, 

reportando-se à metáfora construída por Derrida sobre o manto de um rei, apesar dos 

sussurros de princípios metafísicos, que em grande parte desvaloriza seu trabalho, e das 

luvas injetadas no seu processo para que não toque no relicário, o tradutor, 

inevitavelmente, sente as costas do rei e massageia ao seu modo, com todo cuidado, ajeita 

as vestes para que se (re)apresente tão bem quanto o rei mereça: mesmo transformando a 

anterioridade, a tradução trata a obra com essa admiração e procura atribuir saúde ao 

texto.   

Entretanto, a tradução continua em certo grau privada do contato, do ósculo, 

orientada por bases morais, vivenciando um amor à distância, sem o toque, procurando 

enquadrá-la como uma mera atividade de transporte de itens lexicais, como se o tradutor, 

na sua condição de sujeito singular, pudesse ser alheio às mudanças na língua e na 

cultura. 

 Essas exigências são abastecidas por noções hierarquizantes de essência e 

originalidade, a partir das quais se esperam relações de igualdade entre os textos. Sendo 



13 

 

assim, traços que assinalam diferenças entre o presente e a anterioridade são, para 

correntes mais tradicionais dos Estudos da Tradução, um aspecto que configura 

degradação e infidelidade ao texto original. Em grande parte, essas noções moralizantes e 

hierarquizantes, que demandam o resgate de (con)textos anteriores baseiam-se no 

princípio de que a leitura deve ser una e perene, sem modificações, sem que o texto sinta 

os efeitos do tempo e se apresente mumificado pelo tradutor. 

Entretanto, qualificamos esses posicionamentos como desvios, uma vez que 

consideramos a inevitável transformação do texto de partida como traço de revitalização 

necessário à (re)apresentação de textos para fruição junto a um público mais amplo no 

presente. Ao revitalizar-se, com a tradução, a anterioridade adquire sobrevida. A tarefa do 

tradutor tem, portanto, como um de seus desafios transformar o texto no presente, a partir 

do rompimento de relações de pertencimento e subserviência ao texto anterior, pois que 

“uma tradução [...] jamais pode significar algo para o original” (Benjamin, 2009, p.10). 

Refutar a diferença entre os textos e a injeção de mais vida possibilitada às obras de arte 

por meio da tradução significa trazer sempre a mesma condição de leitura e apresentação 

textual. Na história, por exemplo, sobre adequações e inadequações dos modos de 

produção, percebemos que cada modelo econômico vigorou por ter sido capaz de 

responder a exigências de épocas específicas, adaptando-se às necessidades dos sujeitos, 

descontinuando momentos anteriores. Cada momento histórico caracteriza-se por 

transformações e condições novas.  

De modo semelhante, a tradução produz história, (Benjamin, 2011) isto é, vida, na 

medida em que descontinua o texto, por assim dizer, de sinais hereditários. Irromper o 

passado histórico em favor do presente, para uma (re)apresentação saudável a um público 

maior, seria a proposta da tradução, pois ela busca atender a formas de tornar o texto mais 

acessível a novos públicos. Nesta dissertação, acreditamos que a revitalização de textos 

associa-se diretamente ao fato de que as escolhas ao longo da tarefa tradutória dialogam 

com a contemporaneidade do tradutor, abastecidas pelas dinâmicas contextuais à sua 

volta, em oposição a ideais de preservação de um sentido único e estável.  

Dado que cada tempo possui configurações sociais, políticas, econômicas, culturais, 

artísticas específicas, acreditamos que traduções de um “mesmo” texto em contextos 

diferentes configuram-se como novas e únicas leituras, pois os textos relacionam-se com 

novas situações (con)textuais, (re)apresentados a diferentes sujeitos intérpretes e 
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interesses. Devido a essas interferências, a busca por um texto traduzido “fiel” ao seu 

anterior, dito “original”, torna-se cada vez mais remota.  

Do exposto, uma vez que as condições de acontecimento dos textos não são 

repetíveis, defendemos que haja um conflito inédito entre o texto anterior e a 

contemporaneidade do tradutor, no sentido de que configurações estéticas e questões 

culturais estão à disposição da releitura, instalando o texto momentaneamente num 

ambiente de transformação. Assim, acreditamos que o processo de entropia é necessário à 

nova vida, ao desenrolar de novos enredos: a entropia própria de Dionísio foge à ordem 

estrutural da continuação sempre a mesma. 

É, pois, no plano das questões levantas pela tradução entre dois sistemas sígnicos 

diferentes, mais notadamente do texto dramático para o cinema, e pelo papel das agendas 

contextuais que a dissertação busca discutir os deslocamentos espacial e temporal e os 

traços culturais envolvidos na tradução da comédia shakespeariana As You Like It1 (1599 

circa) para o filme homônimo lançado em 2006, do diretor inglês Kenneth Branagh, 

conhecido ator nas produções cinematográficas de textos do dramaturgo inglês. O texto 

cinematográfico lê e organiza a cultura japonesa num palco que (re)cria o período da 

Restauração Meiji, um momento histórico de profundas mudanças nos cenários político, 

social, econômico e cultural no Japão. Nesse período, o Japão aos poucos reestabelecia 

seu contato com nações ocidentais. Portanto, Branagh relê e interpreta o texto 

shakespeariano à luz de sua perspectiva da cultura japonesa, sem, contudo, abrir mão do 

seu lugar de fala.  

Numa das cenas, o filme parece configurar mais do que uma releitura da comédia 

shakespeariana, inserindo uma forma de ideologicamente (re)afirmar e (re)contar as 

relações de poder entre Inglaterra e Japão, no século XIX, promovendo, simultaneamente, 

o encontro de uma multiplicidade de Outros. Assim, com base nos elementos discursivos 

e estéticos do filme, esta Dissertação pretende discutir em que medida o contato entre as 

culturas, nesta tradução intersemiótica, configura relações interculturais ou de dominação 

cultural. 

O filme de Branagh traz a cultura japonesa e atores encenando a peça Como 

Gostais que dá indícios da supremacia inglesa sobre o país nipônico, sob o signo de 

                                                           
1Título em inglês da peça Como Gostais, na tradução de F. Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar 

Mendes, lançada pela Editora Nova Aguilar (Rio de Janeiro) em 1995, versão utilizada ao longo da 

dissertação e da pesquisa inclusive para as referências às falas dos personagens. Em muitos momentos, o 

título da peça, utilizaremos será em português.  
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raízes históricas e políticas implicadas nas relações entre os dois países. A partir do olhar 

do diretor inglês, o filme (re)cria o cenário japonês da segunda metade do século XIX, 

narrando-o sob uma perspectiva de interpretação da obra shakespeariana e da cultura 

japonesa. 

O texto dramático segue com a história de um Duque da França que tem seu trono 

usurpado pelo irmão mais novo (Frederico) e que, compelido por essa circunstância, é 

expulso, indo viver na floresta das Ardenas com alguns servos fieis. Rosalinda, filha do 

Duque banido, vive de favor no palácio do novo Duque, em companhia de sua prima 

Célia (filha do novo Duque, Frederico). Mais dois irmãos vivem em situação de 

contenda: Olivério (o mais velho) e Orlando (o mais novo). Olivério tenciona matar 

Orlando, então torce pela a derrota do mais novo numa luta arranjada contra Carlos, o 

lutador mais temido do palácio. O jovem Orlando, no entanto, frustra os planos do irmão, 

ao derrotar o invicto Carlos. Após várias intrigas familiares, o deslocamento do lócus da 

trama para a floresta das Ardenas – um ambiente idílico e apaziguador – culmina na 

gradual resolução das intrigas, permitindo casamentos e um final feliz, como é quase 

sempre característico nas comédias de William Shakespeare. 

No filme, Branagh relê tanto a cultura nipônica quanto o texto shakespeariano, 

adicionando elementos de um no outro, como, por exemplo, no cenário do palácio, que 

recebe influências xintoístas em sua arquitetura, e no uso de elementos da religião 

xintoísta na caracterização da floresta das Ardenas.  

Na releitura, os personagens da comédia são, na maioria, estrangeiros europeus que 

estão no Japão. Na gama de reconfigurações dos personagens, Orlando é interpretado por 

David Oyelowo, ator negro inglês, que triunfa numa luta contra o lutador mais temido do 

palácio: Carlos, interpretado por Nobuyuki Takano, ator japonês com perfil de lutador de 

sumo. A batalha travada entre esses dois personagens é deslocada do contexto europeu da 

peça do século XVI para uma luta de sumô, na qual o homem inglês negro (Orlando) 

vence o japonês Carlos no esporte próprio do país deste último. Aqui, a cena parece 

configurar não somente uma releitura da comédia shakespeariana, mas também uma 

forma de, ideologicamente, reafirmar – e (re)contar – a relação entre esses dois mundos 

naquele período histórico, promovendo, simultaneamente o encontro de uma 

multiplicidade de Outros, na medida em que um homem negro protagoniza o sucesso 

inglês nessa narrativa contemporânea. 
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A pesquisa fundamenta-se sobre pressupostos teóricos pós-estruturalistas aplicados 

aos Estudos da Tradução, sobretudo a noção de Desconstrução proposta por Jacques 

Derrida (1973), no sentido de que a tradução se constrói sobre o paradoxo da semelhança 

na diferença. Também, os conceitos de transtextualidade (Genette, 2010) e 

intertextualidade (Kristeva, 1974) servem como aporte teórico para discussões 

concernentes aos Estudos da Tradução, revisando os antigos ideais de univocidade e 

legitimidade do texto original. Lawrence Venutti (2002), André Lefevere (1992) e Robert 

Stam (2000) nos auxiliam na medida em que buscamos refletir sobre questões relativas, 

respectivamente, à recepção, ao conceito de patronagem, à reflexão sobre o cinema, haja 

vista que as escolhas de um tradutor e sua linguagem não são inócuas, isentas de reflexão 

e crítica. Contribuições filosóficas de Roland Barthes (2004) sobre o sujeito e de 

Friedrich Nietzsche (2003) sobre a intempestividade, a vontade de poder e o valor, 

compõem também a fundamentação teórica da Dissertação. 

A partir dos objetivos apresentados, tenciona-se tanto comparar os textos de 

partida e de chegada – destacando os traços de ressignificação e marcas de 

intertextualidade entre eles – quanto investigar os movimentos políticos e culturais 

subjacentes às escolhas no processo de tradução da peça para o filme. Assim, no sentido 

de expandir as reflexões sobre as escolhas do tradutor e suas potencialidades, os modelos 

utilizados serão o comparativo – como no levantamento das cenas ressignificadas no 

filme em relação ao texto dramático – e o causal – observando como as transformação se 

articulam com o contexto de produção – ambos apresentados no livro The Map: A 

Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies (2002), de Jenny Williams e 

Andrew Chesterman.  

No Primeiro Capítulo, iniciaremos com um traçado histórico que parte dos 

tempos em que a Igreja detinha forte autoridade para designar de que forma os valores 

associados ao clero instalaram-se desde cedo à tradução. Passeando por pensadores como 

Jacques Derrida e Friedrich Nietzsche, procuramos desconstruir noções de fidelidade, 

originalidade e supremacia autoral sobre o texto. Aliada a outros pensadores, a 

perspectiva de Walter Benjamin sobre a história fundamenta comentários sobre a vida, a 

transformação, a própria história e, em certa medida, o contemporâneo. Também, 

procuramos observar como a patronagem incentiva determinadas mudanças. 

No Segundo Capítulo, mergulharemos na Inglaterra, lócus em que Shakespeare 

pode observar a vida e escrever seus textos, para, com isso, levantar dados relevantes para 
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a análise da peça Como Gostais e do gênero em questão (a comédia). Aproveitaremos, 

em certa medida, noções do Primeiro Capítulo para tecer observações sobre aspectos da 

peça em análise, principalmente sobre as relações de intertextualidade com textos da 

época e do imaginário construído com a tradição oral, sobretudo o romance pastoral. 

Aprofundaremos os universos apolíneo e dionisíaco para uma compreensão maior, na 

tentativa de ecoar o aspecto do conflito na tradução.  

O Terceiro e último Capítulo será dedicado a discutir aspectos do filme, 

destacando rastros e transformações do texto dramático, as relações de interculturalidade 

ou de dominação cultural, marcas da cultura japonesa, movimentos de ressignificação dos 

personagens. Além disso, relacionaremos o período japonês da Restauração Meiji e sua 

inserção no texto cinematográfico. 
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CAPÍTULO 1 

 

Do homogêneo ao transformado 

 

No final da Idade Média (século XV), na Inglaterra, a Igreja tinha grande 

influência sobre os negócios de Estado e, como tal, ocupava lugar privilegiado e elevado 

nos sistemas político, econômico e até científico. Tamanha era sua influência que 

praticamente qualquer posição contrária a essa instituição era condenável. Assim, em 

consequência desse status, o clero garantiu sua força e autoridade fundamentadas na 

disseminação de um modo de interpretar a Bíblia, numa língua que diferia daquela falada 

pelo povo, isto é, o latim. 

Diante de um palco social em que uma parte muito magra da sociedade possuía 

acesso a essa língua, a gestão do poder eclesiástico continuaria a adotar suas práticas, a 

princípio, sem muitas interferências, confinando livros clássicos, mantendo as páginas 

sagradas num idioma inacessível à população, recusando e poupando esses textos da 

tradução e, em consequência, da sua popularização, acesso e distribuição para leitura.  

Por ser compreendido como fruto de revelações direcionadas a poucos homens 

encarregados de difundir a Palavra (os mais próximos do divino), o texto sagrado, 

segundo o clero, não poderia ser transferido, para um idioma “menor” e vulgar, sob o 

ônus de infidelidade: “se essa fala [do Pai] é autêntica, não deve haver tradução. Ele que 

tem estado em Cristo e ouviu palavras indizíveis – ‘arcana verba’ – não as proferirá numa 

língua mortal” (1992, p.251), comenta George Steiner em After Babel sobre uma 

passagem em Coríntios II. Dessa forma, circunstâncias históricas e o contexto de 

supremacia da moral cristã instalaram-se na prática tradutória, criando dogmas e modos 

de operar sobre o texto dito “original”.  

Steiner destaca ainda que, segundo essa ordem, era necessário falar de acordo com 

o Pai, de modo a reproduzir a fala: “em nós aprendais a não ir além do que está escrito, 

não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro [...] admoesto-vos, portanto, que 

sejais meus imitadores” (Coríntios, 2007, p. 231). Assim, a autoridade da leitura do 

homem do clero (mais próximo do divino e, por isso, mais apto a difundir a Palavra) nega 

a tradução e outras interpretações, opondo-se à sensibilidade de outros indivíduos na 

leitura do texto e à distribuição de exemplares dos escritos sagrados, entendendo-a como 

sensibilidade nociva, resultante de contato negligenciado: ao ler, o leitor deveria, segundo 
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essa visão, tão somente sentir e apreender o espírito, o “original”, e isso cabia, como é 

claro, aos dispersores dos mistérios divinos: ao clero.  

O fato de a Igreja exigir que a leitura fosse realizada a partir da experimentação do 

espírito, considerando qualquer outro tipo de contato e leitura uma forma de heresia, uma 

vez que desviante, por assim dizer, de seu sentido “original”, refletia, evidentemente, uma 

forma de contenção às ameaças ao seu poder. A limitação, de certa forma, negava a 

individualidade, as diferenças entre os atores sociais, em prol de uma busca 

transcendental. A leitura desenfreada, a fertilidade, o contato entre os indivíduos, a 

sensualidade estão todos aqui agrupados nessa recusa do sensível, considerados erro que 

fere o valor de veneração, “a hostilidade radical, a inimizade mortal à sensualidade é um 

sintoma’’ (Nietzsche, 2006, p.22). Mas o tradutor, como indivíduo que lê a partir de sua 

singularidade, é tão ousado quanto Romeu, quando em Romeu e Julieta (Ato I, cena 5) 

afirma, frente a essa condição de subserviência e distância: “Se profano com 

minha mão por demais indigna esse santo relicário, a expiação é esta: meus lábios [...]”2 

(Shakespeare, 1995, v. 1, p. 304). 

 Dessa forma, o tradutor instaura a interpretação, fazendo nascer um novo texto, 

como se assim procedendo indagasse: “qual o valor dos valores?” (Nietzsche, 2009, 

p.12), para questionar a suposta naturalidade e originalidade de determinações humanas 

(morais e princípios). Para a tradução, a pergunta de Nietzsche é instigante e pode 

insinuar-se como um caminho para entender a emergência de noções cristalizadas como 

fidelidade e originalidade (num sentido hierárquico) e como elas, encharcadas de 

princípios morais, são veiculadas nos dias de hoje, muitas vezes, ignorando a diferença e 

a transformação necessárias no processo de revitalização textual.  De volta ao quadro de 

prescrições do clero, no sentido de não se ferir a ordem, é possível notar que uma série de 

motivos muito identificados com a metafísica, principalmente a negação da sensibilidade, 

contribuiu para a recusa em se traduzir e, consequentemente, popularizar os textos 

escritos. Porém, John Wycliffe 3 , nacionalista inglês que acreditava ter uma leitura 

diferente sobre os escritos sagrados e as obrigações da esfera eclesiástica, em conjunto 

com um grupo de estudiosos insatisfeitos com as determinações vigentes e com o 

monopólio da Igreja sobre os escritos sagrados, decidiu reivindicar uma revisão dos 

papeis desempenhados pelo clero e a tradução da Bíblia. Assim, esse grupo, além de 

                                                           
2 Tradução de F. Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes. 
3 Professor da Universidade de Oxford no século XV. 
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publicar dezoito teses contra o clero, elegeu a tradução como uma forma imediata para 

essa empresa, mesmo que, segundo a Igreja, não fosse admissível o “transporte” de uma 

língua para outra: o texto era privado de saborear outras línguas e linguagens.  

Dessa forma, o monopólio da Igreja sobre a materialidade do texto e sua 

interpretação, a partir desse movimento revolucionário, passava a sofrer interferências e 

mudanças. Entretanto, em certas tentativas, a Igreja marcava valores de suas 

interpretações da Bíblia para fundamentar a distância física entre os fiéis e o Livro 

Sagrado: a veneração, a credibilidade da leitura dos homens do clero (mais próximos do 

Pai), a preservação da língua “original” da escrita. Para nós, a condição de controle e 

imposição de uma forma única de ler, aliada à interdição da tradução provocam um 

estado de estagnação das várias possibilidades de leitura do texto, configurando-se, de 

certa maneira, como forma de preservação do poder. 

As investidas de Wycliffe, derivadas de sua leitura da Bíblia, queriam abalar 

justamente essa estrutura, e distinguiam a diferença entre as ações que os homens do 

clero deveriam desempenhar e as que deviam ser delegadas ao Estado. A diferenciação 

das leituras empreendidas por sujeitos de interesses diversos causou instabilidade e 

abalou o caráter único da interpretação do clero, sensibilizando ânimos ingleses locais em 

apoio ao movimento que mais tarde, ao longo da Europa, se estabeleceria como Reforma. 

O conflito entre as leituras diferentes daquilo que havia sido estabelecido e consagrado 

como interpretação una, visando à preservação do poder, configurou-se como fonte de 

mudanças na distribuição, exercício e influência do poder da esfera religiosa, propiciando 

mais transformações.  

É interessante notar que a diferença na leitura constituiu um dispositivo 

importante para um grande salto na história, resultando em profundas mudanças nas 

ideias, distribuição do poder e costumes. Se antes a interpretação una atuava como 

mecanismo de controle sobre o sujeito, possibilitando o acúmulo de bens por parte do 

clero, ditando as regras e o curso da história em seu próprio benefício, a leitura de 

Wycliffe e de outros reformistas, ao estabelecer a diferença, instaurou o conflito, 

impulsionando uma transformação histórica: a transferência da autoridade para o Estado e 

o Anglicanismo, resultantes da ruptura com o caráter hereditário e de imutabilidade da 

história, com a supremacia inabalável da Igreja que perduraria, por inércia, até que uma 

força oposta dinamizasse o sentido histórico. 



21 

 

É possível, a partir dessa reflexão, pensar que grandes guinadas e mudanças no 

curso da história foram assinaladas pelo conflito, pelo choque de interesses subjacentes às 

relações humanas, isto é, daquilo que o pensamento benjaminiano caracterizou como “a 

consciência de fazer explodir o continuum da história” (Benjamin, 1985, p. 230), injeção 

de vida às coisas e à história.  

No fluxo do seu pensamento sobre a história, está o desejo do filósofo alemão de 

interrupção do tempo homogêneo, mecanizado, de uma história que promete a salvação 

no fim do processo, identificada com os preceitos da Igreja, e assegura que todas as 

etapas da história humana foram e continuam sendo necessárias a uma finalidade obscura. 

Para Walter Benjamin, “é somente quando se reconhece vida em tudo aquilo que possui 

história e que não constitui apenas um cenário para ela, que o conceito de vida encontra 

sua legitimação” (Benjamin, 2011 p. 105). Portanto, aquele processo de unificação da 

interpretação da Igreja impõe-se como a condição para a imutabilidade, que recusa a 

mudança, resultando numa única conclusão da história: a morte. Julio Plaza, que 

compartilha de certa forma o pensamento benjaminiano sobre a história, afirma que “a 

história ‘acabada’ é a história morta [...] que nada mais diz. História, então, pressupõe 

leitura. É pela leitura que damos sentido e reanimamos o passado.” (Plaza, 2010, p.2). 

Se, por um lado, o método da Igreja, por sua rigidez face às dinâmicas das 

transformações, negando todo devir histórico, era “tão impregnado de moral” (Nietzsche, 

2006, p.65), Wycliffe, ao desejar mudança, levando sua leitura adiante, atravessando a 

barreira entre as línguas, possibilitou algo “humano, demasiadamente humano” 

(Nietzsche, 2004): a existência e permanência do tradutor. E o homem poderoso, 

corajoso, age desta forma: num ato de bravura, desafia os excessos de história, de 

passado, de condições que adoecem o ser humano, a fim de ser a favor do presente. 

Igualmente, como uma força, a Tradução assim o é.  

A Tradução interrompe esse tempo das projeções babélicas de instauração de uma 

língua e ordem únicas que, como uma torre, dirige-se para o céu, numa “univocidade 

impossível” (Derrida, 2006, p.25). A Reforma vem nos dizer isto mesmo: que mudanças 

são empreendidas através de interferências e conflitos, isto é, daquilo que o Pai destinou e 

reservou aos humanos desde que derrubou a torre e disseminou as línguas: tradução, 

conflito, desentendimento. A partir da queda da torre – aqui, de forma metaforizada – 

seguiu-se, então, a instauração da nova história concomitante à necessidade de se 

traduzir, possibilitando mais do que vida: sobrevida, para os textos viverem mais e 
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melhor, sob novas condições. Com a história, avança também a cultura, e com ela 

inevitavelmente a língua e, então, novas formas de vislumbrar, de ver o mundo, se tornam 

possíveis. Assim, a tradução e a história trabalham em conjunto para o sujeito. 

Uma ligação nova entre o passado e o presente implica um tipo de visada histórica 

orientada pelo vetor vital sugerido por Benjamin. Como tudo que volta é inevitavelmente 

diferente e novo, a obra de arte adquire mais vida e expressa essa força, porque a 

estrutura do presente permite um galope original, da Ursprung (guinada na história, o 

presente encabeçando suplementos e, consequentemente, sobrevida através dessa 

expressão), resultante da interrupção do tempo homogêneo. Se, na perspectiva 

benjaminiana, a interrupção introduz vida, nada mais justo do que atribuir à tradução a 

noção de uma prática saudável que se alia à cultura, ao novo presente, de um modo 

singular. A monotonia da “História Oficial” ou paz de espírito, que seria sempre a 

tentativa de restituição do original, da mesma leitura, resultante da busca por significados 

hereditários, efeitos iguais, sem um caráter revolucionário, seria interrompida por essa 

atividade de vanguarda que, inevitavelmente, lança interpretação porque há um jogo de 

sensibilidade entre o tradutor e o texto. A Tradução instaura o conflito, soldando dois 

tempos. 

A força motriz da vida é a diferença, pois nela reside o conflito, a necessidade de 

sobrevivência e de garantir-se. Numa apropriação analógica, o que seria a paz e a vida 

confortável? Para a moral cristã, o repouso do espírito significa harmonia entre as coisas, 

o fluir pacífico, estado que Derrida considera impossível desde a queda de Babel: “and he 

war” (Derrida, 2006, p.19). A conciliação entre os homens seria, assim, o estágio final da 

história. A paz humana configura uma espécie de interdito à tradução, pois apenas 

momentaneamente as contradições se conciliam através de tentativas: textos traduzidos, o 

amor para se atingir a paz, gestos que nunca se concluem e se desfazem imediatamente, já 

que sempre haverá a diferença, a oposição. A torre caiu, e a humanidade não regressa 

àquele lugar de unidade. 

Ao refutar as mudanças histórias, correntes mais tradicionais dos Estudos da 

Tradução pretendem promover a equivalência das línguas, ignorando suas idiossincrasias 

e crescimento, como se os modos de ver o mundo fossem iguais, em todas as línguas. 

Dessa forma, segundo correntes tradicionais afetas a esse tipo de pensamento, os 

deslocamentos empreendidos pelo tradutor seriam considerados desvios em relação ao 

texto primeiro, “original”, como se o tradutor ignorasse e traísse aspectos e sentidos 
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supostamente nele inscritos, devendo, então, acata-los e reproduzi-los. Daí que o tradutor 

exemplar seria aquele que possuísse princípios, um conjunto de regras que deviam ser 

seguidos, independentemente do estado da língua e da cultura, a fim de resgatar um 

suposto núcleo do texto e preservá-lo em termos de fidelidade. 

 
[Entretanto] os textos são produzidos de acordo com certas 

circunstâncias, assim como sua leitura e sua tradução. Se os significados 

são produzidos pelas comunidades interpretativas e são dependentes das 

circunstâncias de leitura, não há neles uma essência que possa ser 

transferida ou transportada para outra língua. (Rodrigues, 2000, p. 183) 

 

Queremos, com isso, mostrar que a equivalência entre as línguas não é possível, 

porque, além de elas se expandirem ao longo do tempo, a diferenciação das palavras e de 

sentidos dentro de uma comunidade interpretativa deve-se às circunstâncias de 

emergência diferentes em cada “presente” na história. Essas circunstâncias são 

responsáveis por impulsionar diferentemente novas formas de leitura, e, portanto, novos 

modos de ressignificar elementos e envolver os textos, permitindo e negligenciando, ao 

mesmo tempo, familiaridade e estranheza, semelhança e diferença.  

Benjamin convoca-nos a escutar os partos da língua, seus novos estágios que 

crescem com a cultura, uma vez que, através da noção de história que aqui 

empreendemos, a cultura vive também de transformações, em maior ou menor grau, 

adquirindo traços diferentes e novas formas de linguagem. As propostas tradicionais 

dizem não à vida, ou pelo menos, a ela não se entregam, renunciam a ela, pois ainda se 

associam moralmente, em grande parte, àqueles princípios cansados. Se a história (e 

todas as coisas humanas) ganha mais vida na relação conflituosa e “Benjamin nos 

convoca a pensar a vida a partir do espírito ou da história e não a partir apenas da 

‘corporalidade orgânica’, [e] existe vida no momento em que a ‘sobrevida’ (o espírito, a 

história e as obras) excede a vida e a morte biológica” (Derrida, 2006, p. 32), acreditamos 

ser possível, pois, aplicar a metáfora da saúde aos textos que se oferecem à tradução. A 

produção de história como ato que faz jus ao conceito de vida atesta que a transformação 

é uma constatação de vida, em oposição à metafísica que pretendia matar tudo o que era 

humano: “eles matam, eles empalham quando adoram, esses idólatras de conceitos – 

tornam-se um perigo mortal para todos, quando adoram. A morte, a mudança, a idade, 

assim como a procriação e o crescimento, são para eles objeções – até mesmo refutações” 

(Nietzsche, 2006, p.17).  
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A tradução se firma, então, como prática contemporânea vitalizadora, pois quebra 

a continuidade do sentido homogêneo da história, uma vez que o contemporâneo está 

sempre relacionando os tempos, citando-os de uma nova maneira, citando o passado sob 

uma nova ótica no presente, tal qual faz a moda, a novidade (Agamben, 2009, p.68). E 

Nietzsche, na sua Segunda consideração intempestiva (2003), nos apresenta como esse 

gesto é realizado, como o sujeito, na vértebra entre dois tempos, decide soldá-lo em 

função da vida, nessa posição de responsabilidade. 

 

1.1 Conflito e barreiras 

 

O texto, inevitavelmente, insere-se num novo tempo. E, para que tenha sobrevida, 

mediante o suplemento, precisa do conflito, que é alcançado por meio da solda entre os 

tempos e da relação intempestiva entre eles. É precisamente aí que reside o trabalho do 

tradutor: ser contemporâneo.  

 
Enquanto pupilo de tempos mais antigos [...] cheguei, além de mim, 

como um filho da época atual, a experiências tão intempestivas. [...] 

Pois não saberia que sentido teria a filologia clássica [que se ocupa do 

passado] em nossa época senão o de atuar nela de maneira intempestiva 

– ou seja, contra o tempo, e com isso, no tempo e, esperemos, em favor 

de um tempo vindouro. (Nietzsche, 2003, p.7) 

 

Ao definir, em linhas gerais, o imprevisível, o inesperado, o contemporâneo dessa 

maneira, é possível articular a tarefa do tradutor ao gesto do contemporâneo, de onde 

podemos concluir que a tradução é um exercício de intempestividade. Pois não é da 

relação conflituosa entre os tempos que o novo e a vida são gerados? A tradução é, assim, 

uma atividade intempestiva: para além dos momentos necessários de nostalgia e bravura.  

Acima de tudo, a tradução procura ler criticamente o passado, não fazendo do texto uma 

múmia, mas um espírito contemporâneo. Esta reflexão reforça o fato de que o vetor de 

saúde para o texto instaura-se sempre na situação de conflito, de encontro com a 

diferença, de novos desafios: “permanecemos jovens apenas sob a condição de que a 

alma não relaxe, não busque a paz. [...] Renunciamos à vida grande, ao renunciar à 

guerra.”, pois “Somos fecundos apenas ao preço de sermos ricos em antagonismos” 

(Nietzsche, 2006, p.23). 

Dessa forma, na medida em que se produz no conflito entre semelhança e 

diferença, nostalgia e retorno, e na necessária consideração do passado no presente  
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a arte não se produz no vazio. Nenhum artista é independente de 

predecessores e modelos. Na realidade, a história, mais do que simples 

sucessão de estados reais, é parte integrante da realidade humana. A 

ocupação com o passado é também um ocupar-se com presente. O 

passado não é apenas lembrança, mas sobrevivência como realidade 

inscrita no presente. As realizações artísticas dos antepassados traçam 

os caminhos da arte de hoje e seus descaminhos. (Plaza, 2010, p.2) 
 

O trecho sintetiza a noção de presença do passado em vista ao presente, de história 

como um ruído nos novos processos artísticos, na nova vida. O passado há de ter uma 

participação novamente inédita envolvida e negociada para fins atuais, articulado às 

ideologias.  

Se a tradução incita e produz futuros imprevisíveis, essa atividade enreda tradutor 

e texto numa luta caótica sem fim, sem saber onde chegará, ou seja, “um imperfectum que 

nunca pode ser acabado” (Nietzsche, 2003, p.8), semelhantemente ao que o filósofo 

propõe em A vontade de poder (2011). Apesar de toda angústia, o tradutor sempre será 

um gerador de vida. Eis aqui, frente ao Pai, o ato de rebeldia desse artista ao criar e 

possibilitar vida no futuro.  

Derrida, ao trazer para a tarefa do tradutor a metáfora do pecado da tentativa 

humana de construir a Torre de Babel, para alcança um autor-Deus, refere-se à crença de 

que ao filho não compete a criação, do contrário estaria traindo os propósitos, o direito e 

o poder do gênio criador: tudo é gerado pelo divino (Derrida, 2006). A possibilidade de 

ultrapassar a barreira entre as línguas, antes estabelecida por forças divinas, é ao mesmo 

tempo interdita e necessária. Também, como Derrida nos lembra ao comentar a narrativa 

babélica, o pecado dos homens foi querer “se fazer um nome”, alcançar o altíssimo. Da 

mesma forma como foi negado aos Sem a tentativa de autonomia refletida no poder de 

alcançar o Grande Autor e, no sentido de nomear, e de, ao criar um nome, deixar suas 

marcas, o tradutor, o contemporâneo, através de seu sentimento de renovação, olha para a 

figura aurática do Autor, o monumento do passado. Em sinal de respeito e humildade, 

venera-o, mas na sua condição de autor da reescrita, agente da diferença, opera 

criticamente sobre o texto e o passado, em favor do presente. 

Por intermédio desse gesto, o tradutor torna-se atento ao passado, desauratiza o 

texto anterior para fazer mais por ele, selecionando novos traços e elementos à 

(re)apresentação. Apesar da luta caótica entre os tempos, gerando resultados 
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imprevisíveis, índices para o futuro, a maior certeza desse jogo sem metas definidas, 

dessa guerra, é a (sobre)vida. 

 

1.2 (Re)construindo a sobrevivência textual 

 

Antes restrito apenas a um grupo de leitores e espectadores socialmente 

privilegiados, textos do passado, por meio da tradução, são transformados no presente e 

(re)apresentados a um público mais amplo para fruição. Textos canônicos, entre outros, 

são, assim, deslocados no tempo e no espaço, num movimento que os convida a emergir 

por meio de outras linguagens, novos figurinos e públicos, possibilitando (re)construções 

de sentido e (re)apresentações, algumas vezes deslocados da canonicidade. 

Por meio da tradução, o texto anterior insere-se em novas propostas estéticas e 

temáticas numa dada cultura, após deslocamentos contextuais que nos permitem observar 

e refletir sobre a pluralidade de formas que textos anteriores podem assumir, num jogo 

transformacional e (des)hierarquizado. Portanto, textos já conhecidos passam a ser relidos 

de acordo com escolhas do sujeito que os interpreta, e textos desconhecidos emergem 

para possível fruição. Dentro de novas teorias de composição artística, os textos 

experimentam, ao longo da história, um processo frutífero de sobrevida, na medida em 

que se relacionam com novos tempos e, simultaneamente, com a parte da tradição que 

vigora no presente atual do tradutor.  

Dessa maneira, as transformações desenvolvem-se a partir do encontro, do 

conflito entre elementos contextuais e extratextuais diversos (tempo, sujeitos, espaço, 

debates, cultura), num movimento que busca “sublinhar que as coisas somente podem 

voltar como diferentes” (Borges, 1974, p.444), metamorfoseado, em prol da 

multiplicidade e de um vetor de vida, pois que as sociedades, ao longo dos tempos, 

adquirem novas visões de mundo, e as obras de arte acompanham e são sensíveis a essas 

mudanças.  

Dado que o tradutor, inevitavelmente, estabelece uma solda, um diálogo entre os 

tempos, parece útil recorrermos ao modo de visada da história como mônada, sugerido 

por Walter Benjamin (1983) e reforçado por Julio Plaza (2010), que buscam entender 

como vitais a interrupção de uma consciência linear da história e os movimentos de 

mudanças – e aqui aproveitamos essa noção também para os textos traduzidos.  
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O filósofo alemão sugere que ver a história como mônada significa empregar um 

fator estático aos “presentes”, de maneira que não sejam trânsitos e possam ser 

observados, interrompendo os fatos contínuos para verificar como a história tem se 

desenvolvido. Do exposto, procura-se relacionar os tempos a outros tempos em órbita, de 

modo que seja possível observar como as descontinuidades e transformações são 

engendradas, em contraposição ao historicismo linear. Daí ser necessário observar a 

história como uma mônada. 

 
[...] essa forma de captura da história [...] é justo aquela que nos aparece 

como adequada e conatural ao próprio objeto da arte: a história vista 

como ‘constelação’ na qual cada presente ilumina os outros num 

relacionamento dialético e descentralizador, à maneira de uma rede 

eletrônica. (Plaza, 2010, p.4)  

 

Essa rede eletrônica a que se refere Plaza é capaz de relacionar os tempos e tornar 

possível a observação das mudanças, dos desenvolvimentos e das decisões sobre os 

modos de produção e as relações humanas, pensando em adequações a determinadas 

necessidades de uma configuração social específica. A nosso ver, a tradução, então, 

depende desse tipo de perspectiva, a fim de que se compreendam os laços imbricados na 

sociedade, permitindo-nos entender as ressignificações de um texto em outro, 

assimilando-os como únicos e resultantes de novas tendências da língua e das linguagens. 

Dispostos numa constelação de possibilidades, lado a lado, os textos angariam 

condições específicas a seus momentos de produção, o que lhes garante marcas próprias e 

originalidade, no sentido de únicos e inéditos. Dessa forma, a tradução promove uma 

disposição de textos tal como uma constelação, na qual textos se configuram como 

estrelas e “iluminam os outros [textos] num relacionamento dialético e descentralizador” 

(Plaza, 2010, p. 4), em que todos são válidos como releituras de vários outros textos, sem 

uma sintaxe definida para a leitura. 

Ignorar as adequações, as possibilidades diversas de leitura e de produção de 

sentido, seria a proposta de correntes mais tradicionais, que negam uma interpretação 

pessoal do presente sobre o texto anterior e o passado, desconhecendo a utilidade da 

relação entre os tempos, indiferente aos contextos. Em vez disso, acreditamos que a 

tradução se apresente “como ‘a forma mais atenta de ler’ a história” (Plaza, 2010, p.2), 

podendo tornar-se agente de mudanças, já que se trata de uma tarefa que implica o olhar 
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para o passado – nostalgicamente – mantendo, porém, o olho no presente, num 

movimento de vanguarda e renovação. 

No capítulo introdutório de Tradução Intersemiótica (2010), Julio Plaza apropria-

se dessa noção e reforça o desejo de Haroldo de Campos, também afeto às noções 

benjaminianas, de sugerir à crítica que observe a relação entre o presente atual e os 

resquícios da tradição no estudo dos textos literários.  Assim, o teórico chileno busca 

afirmar que todo texto, em sua dinâmica temporal, carrega sua verdade e “uma relação 

fortemente tramada entre seus diversos momentos, ou seja, entre passado-presente-

futuro” (Plaza, 2010, p.1), sem compromisso, portanto, com a fidelidade. Assim, a 

tradução opera segundo uma dinâmica (des)hierarquizante de transformação. 

A partir da noção de que o texto traduzido se constrói no contexto de produção, 

cercado de novas condições, toda tradução parece permeada por uma tendência à 

entropia, pois, no deslocamento espacial e temporal, o novo texto se dá vencendo 

desafios à reescrita do texto anterior. Assim como no mundo que nos cerca, a 

instabilidade instaura desafios necessários ao desenrolar dos textos.  

É, pois, a partir de um novo contexto, no contato e no conflito entre novas 

questões e elementos, que os textos apagam a possibilidade da conclusão final e se 

suplementam, atingindo o crescimento e a atualização, num processo infinitamente 

inacabado. Dessa forma, é possível verificar que a lógica do suplemento se constrói nesta 

relação de contrato entre o tradutor e o texto anterior, uma declaração de guerra que 

caminha sempre para uma consideração temporária. Momentânea, porque a tradução não 

se esgota, se faz sempre sobre o adiamento, de modo que a conclusão não se estabelece, 

pois sempre uma vez mais pode ser interrompida em favor de mais (re)interpretações. 

Como chamamos a atenção para a relevância do contexto na tradução, tanto para o 

autor do texto anterior quanto para o tradutor, vetores transtextuais 4  atravessam o 

processo de (re)escrita5 do sujeito tradutor que se pergunta “onde está o autor?’’ (Barthes, 

2004), sujeito que se evapora ao fim de sua criação, apesar de sua assinatura. Assim, 

acreditamos ser possível abalar a noção de um gênio criador que lança sombras ao futuro: 

ele servirá ao presente como impulso para que o tradutor sinta-se capaz de suplementar o 

texto anterior.  

                                                           
4  O termo transtextualidade é cunhado por Gerard Genette, a partir de estudos sobre a noção de 

palimpsesto. 
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James Shapiro, falando de Shakespeare em 1599: um ano na vida de William 

Shakespeare, coloca-se diante da questão de exumar o autor e inquiri-lo sobre suas 

intenções, afirmando que “não temos acesso a seus sentimentos, exceto através das lentes 

distorcidas do que ele expressou por meio de seus personagens ou do orador de seus 

sonetos.” (Shapiro, 2010, p.16, grifo nosso) Sua afirmação, obviamente, parte do 

princípio de que um texto possui significados latentes, decifráveis a partir de uma forçosa 

prospecção das “intenções do autor”. 

Entretanto, apesar de não acreditarmos que um texto esteja vinculado a um autor 

numa relação de pertencimento, não ignoramos o fato de que o sujeito tradutor 

amedronta-se com resquícios de exigência de aproximação a um original – de repetição – 

resgate e excessivo respeito ao autor que descansa em paz. Para correntes mais 

tradicionais dos Estudos da Tradução, a violação do descanso e do espaço do autor seria 

considerada desrespeitosa ou mesmo inadmissível. Na contramão dessa reflexão, 

Benjamin (2011) assinala a necessidade de a tradução se desprender da anterioridade, 

sendo mais um texto na vasta constelação, sem tomar o autor do texto anterior como 

sujeito a ser emulado. Essa leitura do vetor de mudança identifica-se fortemente com 

nossa perspectiva de que os textos destinados à tradução não se petrificam, mas se 

transformam. 

Voltemos a Barthes (2004), quando acena para o fato de que a escrita do sujeito o 

abandona e escorre no processo de criação sem escrúpulos, sem estar preso a coisa 

alguma. O texto traduzido não se propõe a minimamente atingir o autor do texto anterior, 

pois não media comunicação alguma que possa conduzir o leitor a significados originais; 

é necessário acentuar o fato de a tradução “jamais poderá significar algo para o original” 

(Benjamin, 2011, p. 104). O texto, depois de escrito, não se filia a significados prévios ou 

intenções autorais, pois que “o sujeito que escreve não para de desaparecer” (Foucault, 

2006, p. 268).  

Contudo, uma parte da crítica insiste em pôr a mão de autores, em seu descanso, 

nos livros, para consultá-los, a fim de que lhes comuniquem algo porventura perdido. Ao 

assumir uma posição sobre a forma como a história era venerada em sua época, Nietzsche 

critica a maneira como o sujeito de seu tempo valorizava excessivamente a história, 

preocupado em buscá-la em todos os sentidos, voltado para a origem. Em vez disso, o 

filósofo propõe que se utilize o passado a favor da vida presente, o que se contrapõe, para 

nós, à visão tradicional dos Estudos da Tradução ao exigir a presença do autor no texto 



30 

 

traduzido, forçando-o a abraçá-lo e se petrificando com ele até e depois da morte, como 

fazem alguns segmentos da crítica sobre o túmulo de determinados autores.  

A tradução quer servir à vida ao trazer o texto para um novo tempo, a fim de que 

um número maior de fruidores possa ter acesso a ele. É necessário, então, perceber as 

novas dinâmicas dos vetores e seus novos (re)posicionamentos, atendendo às tendências e 

condições de comportamento da língua e da cultura, nas diferentes contemporaneidades. 

É importante notar também que as decisões sobre um processo artístico não competem 

unicamente ao tradutor, mas também a um conjunto de práticas políticas, ideológicas, 

editoriais, socioeconômicas e culturais que agem sobre o tradutor na manipulação dos 

textos. 

Na esteira desse contexto, as condições sociais são múltiplas cambiantes ao longo 

do tempo. Com isso, novos processos de (re)criação literária têm levado em consideração, 

por exemplo, novos suportes e artifícios de leitura, estimulados pelos avanços 

tecnológicos. Mais especificamente, a tradução intersemiótica 6  expande o trânsito do 

leitor ao apresentá-lo novos textos em diversos meios e formas de arte, uma vez que a 

tradução intersemiótica propicia um emaranhado de invaginações, isto é, um nível maior 

de compartilhamento de técnicas e (re)invenção. Em Cabeça sem travesseiro, José Carlos 

Avellar salienta que “a expressão cinematográfica resulta de interpendências: o sentido 

não está nas imagens, mas fora delas, nas relações entre elas” (Avellar, 2013, p. 23). 

Nesse sentido, os processos artísticos vêm se tornando cada vez mais plurais, múltiplos, 

dada à velocidade com que captam novas experiências (con)textuais através do diálogo 

interartes propiciado pela tradução. As várias modalidades artísticas cortejam e cotejam 

textos e enredos, desvelando infinitas (re)apresentações de uma obra de arte. Nesse 

diálogo, cada meio, inevitavelmente, a transforma e faz com que adquira novos traços. 

“Uma imagem de cinema é como uma pintura. Só conta alguma coisa, só avança no 

tempo, quando se insere numa relação de interdependência com outras imagens” 

(Avellar, 2013, p.24) e, nesse ponto, ela depende da visita do sujeito: o significado per si 

não é possível.  

Na esteira desse pensamento, que em grande parte nutre as relações 

estabelecidas acima, acreditamos que as possibilidades de interpretação são infinitas, uma 

vez que não há referências previamente estabelecidas e o sentido é atribuído no jogo. A 

                                                           
6 Termo cunhado por Roman Jakobson como a modalidade de tradução que estabelece diálogos entre pelo 

menos dois meios diferentes. 
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capacidade interpretativa do sujeito frente ao texto constitui, assim, um ganho à expansão 

e sobrevida de obras ao longo dos tempos, pois cada sujeito, no himeneu com a obra de 

arte, produz sempre um novo texto. 

A construção de intertextos não é uma categoria harmônica e de simples 

arquitetura, como queriam as agendas tradicionais. Em vez disso, resultam de tensões e 

graus muito diversos e específicos de leitura, que, acreditamos, múltipla, plural e, 

simultaneamente, única. Não são desviantes, mas nascem curvadas e magnetizadas a 

partir do sujeito que interpreta, apontando para o devir, formando, ao fim, um cenário 

muito rico de sobrevivência de (re)leituras. 
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Capítulo 2 

A sociedade europeia renascentista 

 

Não tendo a interpretação caráter desviante, mas sendo um produto que nasce 

curvado e magnetizado pelo sujeito que interpreta, deduz-se que a construção de novas 

bases artísticas, culturais, econômicas e políticas resultam de uma espécie de ímã.  No 

caso do Renascimento, as sociedades europeias utilizaram a força magnética, para 

construir os novos rumos, sobretudo artísticos a partir do resgate e do (re)aproveitamento 

de elementos da cultura clássica. Esses elementos, em grande parte, oxigenaram os 

principais caminhos da cultura ocidental de meados do século XVI ao XVII, constituindo 

um momento histórico de grande reflexão e (re)leituras. Concomitantemente, 

reverberavam conflitos e graduais mudanças na estruturação das sociedades europeias. 

Arrefecido o longo período de disputas políticas e territoriais na Europa durante a 

Idade Média, a sociedade europeia experimentou uma nova era nas estruturas 

econômicas, sociais, políticas, religiosas e culturais. Arrastado juntamente às milhares de 

vítimas da Peste Negra, o sistema de feudos adoeceu, dando margem ao início das 

relações monetárias e mercantis que, mais tarde, se consolidaram como base para o 

capitalismo, sem, no entanto, romper de imediato com a estrutura econômica anterior, 

que continuou a existir em pequena escala. 

A partir de noções humanistas, o Renascimento possibilitou um nível maior de 

valorização do ser humano, que se viu estimulado a realizar tudo o que era capaz de 

fazer. Com isso, vemos florescer a valorização do talento individual e do impulso para o 

novo, lentamente desvencilhando-se de buscas transcendentais, já que o ser humano e sua 

razão eram senhores de suas próprias ações e do próprio tempo. Portanto, a Renascença 

também se caracterizou como um período que motivou interesses e indivíduos a se 

lançarem ao mar, desafiando leis até então inexplicáveis. 

O inglês lançou-se ao mar em busca de conquistas para além do horizonte, 

desbravando e violentando por meio do mecanismo da colonização o que lhe era 

desconhecido. A euforia do mercantilismo apontava para rotas tão diversas quanto os 

novos produtos que chegavam às Metrópoles. As produções científicas, estimuladas pelo 

ideal antropocêntrico, auxiliaram sobremaneira o processo de expansão marítima, uma 

vez que novas técnicas e instrumentos para a navegação surgiram a partir desses estudos. 
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A expansão do mercantilismo fortaleceu a concentração de riquezas nas mãos de um 

grande número de comerciantes, desencadeando o crescimento da classe burguesa da 

época. 

A classe burguesa tomou vulto e a aristocracia fortaleceu-se, possibilitando-lhes o 

incentivo à produção cultural, fazendo do mecenato a mais significativa expressão de 

apoio a determinadas artes, artistas e estudiosos. Foi nessa oportunidade, que William 

Shakespeare deixou-se fisgar por esse anzol econômico, em busca do sucesso em 

Londres, deixando sua esposa Anne Hathaway e três filhos em Stratford-upon-Avon, 

cidade em que nascera e vivera.  

A um passo à frente do túnel de resquícios medievais dos quais os europeus ainda 

se desembaraçavam, estava Shakespeare com seus contemporâneos, dentro e além de seu 

tempo, apresentando textos que permitiam enxergar o mundo com mais possibilidades, 

como penhascos à Modernidade. 

 

2.1 A Inglaterra de Shakespeare 

 

Com o fim da Guerra das Rosas (1455-85), as Grandes Navegações inglesas 

possibilitaram o avanço da economia do país, de onde as expectativas de um futuro áureo 

embarcavam em busca de riquezas no outro lado do mapa. Esse contexto influenciou a 

vida local, e a corte passou a confiar no sucesso dos empreendimentos marítimos. Nesse 

contexto, as obras artísticas ganhavam espaço ainda maior. 

No caso do Teatro, a modalidade artística mais apreciada pela rainha Elizabeth, as 

companhias estavam sob o patrocínio de membros da nobreza e da aristocracia, que 

usufruíam dos lucros obtidos na época. Os atores portavam o brasão dos nobres e 

aristocratas que os protegiam, numa sociedade que os tinha em baixíssima conta. Foi 

nesse ambiente que William Shakespeare viu a oportunidade de enriquecer, escrevendo 

sobre e para o deleite real e de outros estratos da população, conquistando rapidamente a 

atenção da monarca e das plateias populares. Apesar de ser patrocinado, Shakespeare 

criticava a realeza, embora com o necessário cuidado de não ferir suas agendas 

 
Ele [Shakespeare] tinha de agradar – ou pelo menos não contrariar – a 

soberana e sua corte; a Rainha, por uma boa razão, era sensível a 

qualquer desafio à legitimidade da monarquia, e sua palavra poderia, a 
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qualquer momento, encerrar a carreira de Shakespeare, senão logo sua 

vida. (Lefevere, 1992, p.13)7 

 
 

Da mescla de interesses resultantes dos jogos de incentivo monetário e da busca por 

popularidade (por parte dos nobres e dos artistas), além do contexto renascentista de 

valorização do talento artístico, nomes como os italianos Leonardo da Vinci, Tintoretto, 

Rafael Sanzio, dentre outros, ganharam destaque na Europa, assim como Shakespeare 

garantiu sua fama, gradualmente, ao longo das cinco fases de sua produção. Nesse 

ambiente de descobrimentos, resgate de elementos clássicos e investimentos na arte na 

ciência, Shakespeare mandou seus personagens brincar nas Ardenas. 

 

2.2 O romance pastoral e suas influências 

  

A comédia shakespeariana As You Like It 8(1599) possui características que remetem 

ao romance pastoral (como veremos mais adiante), tais como a fuga para um lugar de 

comunhão com a natureza e os disfarces das personagens, caracterizando troca de 

identidades. Esse gênero literário, aos poucos, foi ganhando espaço na Europa, 

principalmente a partir da Espanha, com Diana Enamorada9, de Jorge de Montemayor, 

em 1558, cujos traços foram parar na Inglaterra graças a Robert Greene e Philip Sidney, 

ambos ingleses. 

Apesar de a tradução para o inglês de “Diana” não ter aparecido até 1598, 

Sidney a conhecia muito bem e traduziu partes dela, chegando a imitá-la 

em sua ‘Arcádia’ (1590). Também tornou-se conhecida por Greene, cuja 

‘Menaphon’, também uma imitação de ‘Diana’, apareceu em 1589, um ano 

antes de ‘Rosalynde10’. (Baldwin, 2006, p.9) 11 
 

Numa nota de rodapé, na mesma página, Baldwin chama a atenção para o fato de 

que o inglês Bartholomew Young traduziu Diana, em 1583, mas só veio a publicar seu 

trabalho, em 1598. Diana conta a história de dois pastores enamorados – Sireno e Diana – 

separados com a partida do primeiro para fora do vilarejo. A moça, na ausência do 

                                                           
7 Nossa tradução de: He had to satisfy – or at least not displease – the sovereign and her court; the Queen, 

for good reason, was sensitive to any challenge to the legitimacy of the monarchy, and her word could put 

an end to Shakespeare’s career, if not his life. 
8 Utilizamos o texto em língua inglesa lançado pela editora Penguin Classics, em 2005. 
9 Com o fim de facilitar a leitura, deste ponto em diante, optamos por nos referir ao texto apenas como 

Diana. 
10 Romance pastoral escrito por Tomas Lodge, em 1590. 
11 Nossa tradução de: Although the English translation of the ‘Diana’ did not appear until 1598, it was well 

known to Sidney, who translated parts of it, and imitated it in his ‘Arcadia’ (1590), and to Greene, whose 

‘Menaphon’, is also an imitation of the ‘Diana’, which had appeared in 1589, the year before ‘Rosalynde’. 
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amado, envolve-se com outro pastor, Delio. Após algum tempo, Sireno, em companhia de 

outros pastores desiludidos, resolve retornar ao vilarejo e encontra uma jovem guerreira 

que se disfarça de pastor para curá-lo de amor. No fim, ao voltar para casa, o amor entre 

Sireno e Diana é reestabelecido, o mesmo acontecendo com os demais pastores. 

A primeira comédia de Shakespeare, Dois cavalheiros de Verona, escrita entre 

1589 e 1592, possui fortes influências de Diana, sobretudo no que diz respeito ao disfarce 

de Júlia – a heroína – na tentativa de tornar-se o pajem de Proteus, seu amado, no intuito 

de curá-lo de amor. Assim como em Diana, deparamo-nos com o enredo de um casal 

preliminarmente apaixonado que, após separado, se envolve com outras pessoas.  Mais 

tarde, em prol da reconciliação, ambos se perdoam num ambiente de paz e casamento. 

Segundo os dados históricos contidos no prefácio do texto dramático de Como 

Gostais da edição da editora Nova Aguilar, “As You Like It é uma adaptação dramatizada 

do romance pastoral de Tomas Lodge (1588-1625), Rosalynde or Euphes’ Golden 

Legacie12, publicado em 1590 e escrito durante uma viagem às Canárias” (F.Carlos de 

Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes, 1995, p. 502).  

Lidos por contemporâneos de Shakespeare e por ele próprio, traços pastorais 

desses textos tangenciaram, na época, produções relacionadas à vida bucólica, com 

destaque para o lócus do desfecho e os movimentos de conciliação dessas histórias. 

Geralmente, esses espaços são descritos como idílicos e imaginários, lugares onde os 

indivíduos entram em comunhão com os elementos naturais, longe dos centros urbanos, 

vivendo, como pastores num reino, onde a prosperidade é sinônimo de felicidade e paz. É 

importante mencionar que traços desse lócus dos romances pastorais são posteriormente 

(re)aproveitados nas comédias shakespeareanas: o ambiente bucólico é denominado como 

green world13, terminologia cunhada por Northrop Frye (1957) para designar o lugar 

onde as personagens encontram a felicidade, a prosperidade e resolvem suas intrigas, sem 

ser, no entanto, necessariamente num ambiente verde. 

Verificaremos como esses elementos foram aproveitados pelo dramaturgo inglês 

para a composição de Como Gostais. 

                                                           
12 Com o fim de facilitar a leitura, deste ponto em diante, optamos por nos referir a ela apenas como 

Rosalynde.  
13 Ao longo da dissertação, fizemos a escolha de fazer referência ao termo green world como mundo verde. 
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2.3 Como Gostais: características14, resumo e análise 

 

Certamente, o quadro de textos dramáticos do bardo de Stratford é de uma 

diversidade e complexidade muito ricas, sendo extensa a catalogação de seus escritos, 

fato que torna difícil explorar e levantar aspectos de muitos dos períodos de sua carreira 

nesta Dissertação. Como a peça Como Gostais (1599) está inserida no grupo das 

comédias shakespearianas, nos deteremos, nesta seção, a comentar aspectos referentes ao 

gênero e à peça em questão.  

Segundo os registros, Shakespeare escreveu dez comédias e quatro dramas-

romances, que conduzem a finais relativamente harmônicos e conciliatórios, geralmente 

com desfecho explicitamente feliz e risonho. O dramaturgo navegou entre comédias 

romanas e românticas, nos primeiros doze anos de sua carreira 15 , aproximadamente. 

Segundo Barbara Heliodora (2009, p. II), as comédias romanas se caracterizam 

principalmente por conter múltiplos enredos, trocas de identidade e final feliz, geralmente 

pontuado por vários casamentos, como resultado da superação de conflitos iniciais. As 

comédias românticas, por sua vez, cobrem longos períodos e espaços, ao sabor de um tom 

mais trágico, pela presença de elementos místicos, pelo masque16, reveses e peripécias 

que levam muito tempo para serem resolvidos. Nas comédias, em que se esperam 

elementos do riso, Shakespeare criticava severamente a sociedade da época: “mesmo ao 

usar o tom leve indispensável ao gênero, William Shakespeare apresentou no universo de 

suas comédias a mesma visão que lhe permitiu configurar conflitos mais densos dos 

outros gêneros” (Heliodora, 2009, p. I). 

Visto que o Renascimento revitalizou a cultura clássica, era de se esperar que 

muitos artistas aproveitassem esses elementos nas suas produções. Dessa foram, muito do 

que Shakespeare escreveu, sobretudo nos anos iniciais de sua carreira, dialoga com a 

Antiguidade, uma das bases da educação europeia nos séculos XVI e XVII. A comédia 

dos erros (1594), por exemplo, possui “alguns elementos dos Menaechmi de Plauto, A 

                                                           
14 Informação registrada em anotações a partir de um esquema apresentado na disciplina LET D 14 – A 

Obra Shakespeariana e suas Adaptações Cinematográficas, ministrada pela Profª. Drª. Elizabeth Ramos no 

Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, para a graduação em Língua Estrangeira Moderna, no 

segundo semestre de 2012. 
15 Iniciando em 1590, com Dois cavalheiros de Verona. 
16 Nesse momento da carreira, Shakespeare escrevia para um público muito mais elitizado, chegando a 

apresentar suas peças à noite. O masque era o momento em que a plateia aristocrata participava através da 

dança e do som de músicos contratados para o espetáculo. 
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megera domada (1591) e As alegres comadres de Windsor (1597) partilham traços da 

forma típica da comédia romana” (Heliodora, p. II, 2009). Noutras partes da Europa, um 

tipo de literatura também aproveitava muitos valores clássicos e aspectos da comédia 

romana: o romance pastoral. 

Como Shakespeare se valeu do romance de Thomas Lodge, que em muito recebeu 

influências do teatro clássico, muitos elementos greco-romanos aparecem reaproveitados 

em suas comédias. O mesmo pode ser verificado na Comédia dos erros em relação aos 

valores clássicos, aspectos que iriam amadurecer posteriormente e se formular como 

estrutura recorrente das comédias românticas. Como tudo que o sujeito faz não é alheio 

ao contexto em que se insere, Shakespeare conheceu os Antigos, filtrou seus conselhos e 

fez seu próprio caminho. 

As comédias shakespearianas são marcadas por enredos múltiplos, conflitos e 

separações, um grande número de personagens, identidades trocadas e pela busca do 

equilíbrio entre as forças apolíneas (razão, harmonia, reconciliação) e dionisíacas 

(conflito, desequilíbrio e separação). Ambas projetam-se em dois momentos importantes 

na comédia shakespeariana: primeiro, um problema ou conflito é instaurado e, 

posteriormente, em outro lócus dramático, é resolvido com a restauração da paz e o 

consequente final feliz. 

As identidades trocadas, em uma comédia shakespeariana se estabelecem por 

meio dos disfarces. Geralmente, as personagens femininas disfarçam-se de homem para 

fugir de um problema e/ou para curar as dores do amor de algum personagem, como por 

exemplo, Júlia em Dois cavalheiros de Verona e Rosalinda em Como Gostais. Além 

disso, há geralmente um bufão e o epílogo sempre traz um casamento. 

 

          

Imagem 01: Estrutura de uma comédia shakespeariana 
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A comédia objeto desta dissertação dramatiza refregas entre irmãos e revitaliza 

narrativas presentes no imaginário popular, tais como o conflito entre Caim e Abel, e a 

vitória do mais franzino sobre o mais forte, na história bíblica de Davi e Golias. Por se 

tratar de uma comédia, a contenda em Como Gostais é transformada com o apagamento 

do fim trágico ou da morte.  

Como já mencionamos, os valores dionisíaco e apolíneo representam, na comédia, 

polos opostos que evocam forças relativas à desordem e ao equilíbrio, respectivamente. E 

o caráter de cada um desses vetores irá se refletir no lócus dramático, pois é no palácio 

que o Duque da França tem seu trono usurpado pelo irmão mais novo (Frederico), 

sustentáculo da intriga familiar, principal agente do ódio entre os semelhantes. É também 

nos arredores do palácio que Orlando, filho de Sire Rolando de Bois, queixa-se da 

desonrosa e da precária educação que o irmão mais velho, Olivério, lhe oferece:  

 
Orlando – Segundo me recordo, Adão, passou-se deste modo: deixou-

me em testamento só umas pobres mil coroas e, como disseste, 

encarregou meu irmão, sob pena de maldição, de educar-me bem. Foi aí 

eu começaram as minhas desditas. Mantém na escola meu irmão 

Jaques17 e a opinião pública doura o aproveitamento que ele demonstra. 

Quanto ao que me toca, conserva-me em casa como se fora um rústico, 

ou para falar mais exatamente, sou mantido em casa sem receber 

qualquer educação. Poderia ser educação para um cavalheiro de minha 

estirpe, aquela que não difere do tratamento eu recebe um boi? Os 

cavalos dele são mais bem tratados [...] (Shakespeare, Ato I, Cena I). 
 

Furioso, porque Olivério não cumpre diligentemente sua tarefa de educar seus 

irmãos, Orlando avança no próprio irmão para reclamar seus direitos e honra, exigindo 

“as pobres mil coroas” deixadas pelo pai. Tendo sua exigência aceita, Orlando vai 

embora com Adão, servo fiel da casa.  Depreende-se, pois, que o caráter dionisíaco é 

declarado logo a partir dos momentos iniciais da comédia, com o estabelecimento do 

problema. 

Na cena II do mesmo Ato I, é revelado que Rosalinda, filha do Duque banido, 

vive de favor no palácio do novo Duque, em companhia de sua prima Célia (filha de 

Frederico) e do bufão Touchstone. Carlos, um famigerado lutador do palácio, lança um 

                                                           
17 Além de Olivério e Orlando, há também Jacques, o filho do meio, cuja participação ocorre nos momentos 

finais do último Ato da peça. 
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desafio pelos arredores da corte, e Orlando é um dos jovens que se predispõe a medir 

forças contra o temido desafiante, que, numa conversa com Olivério, garante vencê-lo: 

 
Carlos – Sinto-me cordialmente contente por haver vindo falar-vos. Se 

ele apresentar amanhã, eu lhe acertarei a conta. E se depois conseguir 

manter-se sozinho, renuncio definitivamente a lutar pelo título! E com 

isto, Deus guarde Vossa Senhoria! (Shakespeare, Ato I, Cena I). 

 

Se imaginarmos que o combate entre os dois se dê por meio de uma luta greco-

romana, poderemos prever um combate corpo-a-corpo cuja condição para consagrar-se 

vencedor é derrubar o adversário. 

Le Beau, um cortesão a serviço de Frederico, convida as duas damas – Célia e 

Rosalinda – a assistirem ao combate. Nesse momento, Orlando as conhece, embora 

ignore seus nomes. Contrariando o histórico de lutas invictas e a força de Carlos o tornam 

favorito na peleja, Orlando o derruba. Após ser coroado vencedor, Frederico descobre 

que Orlando é filho de Sire Roland de Bois, grande amigo do antigo irmão do Duque 

banido. Por isso, sente-se obrigado a odiar o jovem vencedor. Por outro lado, Rosalinda, 

agora apaixonada por Orlando, o premia com um colar e sai. Perguntado sobre qual das 

duas era a filha de Frederico, Le Beau erroneamente responde a Orlando: Rosalinda: 

 
Le Beau – Julgando pelas maneiras, nenhuma delas. Entretanto, para 

dizer-vos a verdade, a mais alta18 é filha dele. A outra é filha do duque 

que foi exilado, retida aqui pelo tio usurpador para fazer companhia à 

filha. (Shakespeare, Ato I, Cena II). 

 

Na cena seguinte, ameaçada de morte por Frederico – que não suporta a presença 

de aliados de seu irmão banido – Rosalinda foge em companhia de Célia e Touchstone 

para a floresta das Ardenas. Por ser mais alta, Rosalinda resolve vestir-se e equipar-se 

como um homem, para evitar a aproximação de bandidos nas Ardenas19, adotando o 

nome de Ganimedes20, enquanto sua prima assume o nome de Aliena. Orlando, avisado 

                                                           
18 Rosalinda é a mais alta das duas, uma vez que ela veste-se como homem posteriormente. Le Beau 

deveria, em vez disso, dizer que a mais baixa delas (Célia) é a filha de Frederico. 
19 Identidades trocadas. O termo é empregado para designar a mudança de comportamento das personagens 

a partir do momento em que, ao vestir um disfarce, assume uma nova identidade. 
20  Na mitologia grega, após banir a filha Hebe do serviço de servir néctar deuses por ela ter caído 

acidentalmente com a jarra, Zeus, do alto do Olimpo, avista Ganimedes, um jovem pastor. Zeus ordena sua 

águia de estimação que sequestre o garoto, a fim de que ele ocupe o lugar de sua filha e, dali em diante, 

deposite nas taças dos deuses o precioso néctar. 



40 

 

por Adão que teria a casa queimada pelo irmão mais velho, também se desloca para a 

floresta em que o Duque banido está refugiado.  

No espaço da floresta, a arte e a música são contempladas, quando alguns 

habitantes da floresta cantam varias canções e entoam poesias de amor. Lá, Ganimedes 

encontra várias declarações de amor de Orlando inscritas nas árvores e decide procurar 

por ele, para curá-lo de amor ensiná-lo a ser verdadeiramente cortês, tal qual ocorre em 

outras narrativas pastorais. Ganimedes, então, pede que Orlando o imagine como sua 

amada e manifeste seu amor todos os dias.  

Pouco a pouco, o deslocamento do enredo para a floresta faz com que as intrigas 

se dissolvam: nos momentos finais da peça, Olivério é salvo do perigo por seu irmão e, 

por isso, resolve perdoá-lo, apaixonando-se por Célia logo em seguida, desejando casar-

se com ela. Convencida dos sentimentos de Orlando, Rosalinda abandona o disfarce e 

retorna finalmente para casar-se com ele. Novos casais se formam (a partir de novos 

personagens que acorrem à floresta) e a história termina com o casamento entre 

Rosalinda e Orlando e de muitos outros. Frederico também viaja para as Ardenas e é 

dissuadido do plano de fratricídio, regenerando-se subitamente. Enfim, os dois irmãos 

(Frederico e o irmão mais velho) se reconciliam e retomam o estado de harmonia. 

 

2.4. Estrangeiros nas Ardenas 

 

No Ato II, o leitor/espectador depara-se com o contato do Duque banido e seus 

servos fieis com a natureza. Entre os homens, Jacques é o mais melancólico, aparecendo 

muitas vezes deslocado da alegria dos senhores para viver de observações obscuras e 

moralizantes sobre a presença de todos na floresta. Um exemplo disso manifesta-se na 

sua tristeza ao ver um cervo ferido que serviu de alimento para os refugiados da corte nas 

Ardenas, o lugar que, desde a Rosalynde de Lodge, é sinônimo de paz e reconciliação 

característicos da vida natural, onde o homem vive sem preocupações. O Primeiro Nobre, 

um dos servos do Duque, reporta as reações de Jacques à caça como forma de 

sobrevivência: 

Primeiro Nobre – Em verdade, meu senhor, isso também aflige o 

melancólico Jacques e jura que, por esta circunstância, sois mais 

usurpador do que vosso irmão, que vos desterrou. Hoje, o senhor de 

Amiens e eu deslizamos atrás dele, quando se deitou debaixo de um 

carvalho, cujas velhas raízes se inclinam sobre o arroio que murmura 

através deste bosque. (Shakespeare, Ato II, Cena I). 
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Jacques, que se consome na melancolia, sob um carvalho triste e velho, está atento 

às dinâmicas da floresta, e responsabiliza a presença da corte pelo desequilíbrio da fauna 

e do ambiente idílico.  

 
Primeiro Nobre – ‘Pobre cervo’ dizia ele, ‘a miséria afasta o fluxo da 

companhia’ [...] Desse modo, prosseguiu perfurando com suas 

invectivas os costumes do campo, da vila, da corte e ainda da própria 

vida que levamos, jurando que somos vulgares usurpadores, tiranos e o 

que é pior, que nós trouxemos o terror e a morte para o seio dos animais 

do próprio lugar que a Natureza lhes designou para moradia. 

(Shakespeare, Ato II, Cena I). 

 

Como é possível observar, o mundo verde é geralmente descrito, nos romances 

pastorais, como um lugar pacífico, onde a harmonia social prevalece, porém, escrever 

sobre esse lugar não significava necessariamente um escapismo, poderia ser também uma 

forma de indiretamente criticar o ambiente bem pior em que o autor ou leitor viviam.  

As ponderações de Jacques junto aos companheiros na floresta ampliam o aspecto 

de denúncia urbana, uma vez que o personagem critica a vontade do ser humano em 

dominar, chegando a lamentar como a cultura da corte contaminava a compaixão entre os 

animais, sua liberdade e o direito à vida. Festejos, músicas e extração natural regavam a 

felicidade dos cortesãos alheios ao espaço da floresta, o que em muito lembra o 

posicionamento europeu frente ao processo de colonização. Jacques, entretanto, está 

atento aos perigos da instalação de uma cultura e às imposições de modos urbanos. Com 

essa escolha, Shakespeare remodela o aparente idealismo dos romances pastorais e 

suplementa as descrições do “verde”, estabelecendo a diferenciação em relação aos textos 

dos quais partiu.  

A partir do momento colonizador europeu, das descrições sobre o ócio 

característico de novos povos encontrados em terras ricas e a respeito da corte na floresta, 

é possível identificar traços da Arcádia grega nesse lugar mítico. Aqui, acontecimentos 

milagrosos são encenados e indivíduos espiritualmente saudáveis e ricos encontram 

divindades, como o Himeneu, que dá providência ao casamento. Há, na poesia grega 

Antiga, menção a esse lugar, como nas Éclogas do poeta Virgílio, cujos traços 

influenciaram muitos artistas renascentistas.  
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A Arcádia grega remete, nas literaturas clássicas, a um lugar mítico desejado 

pelo ser humano que o permita viver entre todas as coisas boas, longe da corrupção da 

civilização, portanto, em comunhão com a natureza. Ao mesmo tempo em que isso 

parece enaltecer a vida bucólica impossível de ser encontrada, estabelece a crítica à vida 

urbana. Também, a riqueza dos habitantes desse lugar resume-se a essa vida 

despreocupada e à paz de espírito que isso lhe proporciona. Tal descrição, portanto, 

guardadas as devidas proporções, serviu para esboçar cenários pacíficos em determinados 

gêneros artísticos ao longo da Renascença, e Shakespeare, como leitor de Plauto e 

Terêncio, incorporou muitos desses elementos ao grupo de suas comédias romanas (1590 

–1601), sempre conferindo um certo tom de crítica social ao modo como civilizações se 

assentam no espaço do outro, simultaneamente assimilando sua cultura. No mundo verde, 

a força apolínea consegue impedir que a inveja e outras desditas contaminem os 

habitantes da floresta, que se apresenta, pois, como um lugar de purificação da alma. 

Assim, o mito da Arcádia não apenas incentiva e propõe ativamente a fuga da 

cidade, fugere urbem, mas denuncia, a partir de um distanciamento necessário, todo 

desconforto e mal-estar social. É interessante notar que, somente no segundo momento da 

peça, Shakespeare recorre ao uso de canções, cantadas por Rosalinda, para louvar a vida 

livre e o amor. 

É também nesse momento que Orlando inscreve palavras nos troncos, isto é, 

entalha poesias em vários cantos da floresta, na esperança de que Rosalinda 

eventualmente seguisse a trilha de palavras até seu coração. Nesse mesmo lócus, Jacques 

profere um dos monólogos mais famosos da obra de William Shakespeare: o mundo é um 

palco. 
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2.5 O mundo é um palco 

 

Imagem 02: O Globe Theatre e sua bandeira 

http://www.gettysburgflag.com/blog/history-lessons/flags-fly-for-plays/ 

 

O homem que construiu personagens densos nas tragédias e nas peças históricas 

também mergulhou na natureza humana, num gênero leve e risonho. Assim, adicionou o 

personagem Jacques ao enredo de Rosalynde, um dos textos dos quais partiu para 

desenvolver Como Gostais, e por meio dele constrói um dos mais conhecidos monólogos 

da obra shakespeariana. Inserindo os versos iniciais na bandeira do Globe Theatre: “o 

mundo é um palco”. 

 

Jacques: O mundo inteiro é um palco, todos os homens e mulheres não 

passam de atores. Têm suas entradas e suas saídas e um homem em seu 

tempo representa muitos papeis e sete idades têm seus atos.21 Primeiro, 

é o infante que dá vagidos e vomita nos braços da ama; depois, é o 

escolar chorão com a pasta e a reluzente cara de aurora que, semelhante 

a um caracol, se arrasta de má vontade para a escola. Em seguida, é o 

apaixonado, suspirando como um forno, com uma balada triste 

composta para as sobrancelhas de sua amada. Depois, é um soldado, 

cheio de estranhos juramentos e barbado como um leopardo, zeloso pela 

própria honra, pronto e atrevido na querela, procurando a bolha de ar da 

reputação até na boca dos canhões. Mais tarde, é o juiz, com o belo 

ventre arredondado, repleto com um bom capão, os olhos severos e a 

barba formalista, cheio de frases graves e de lugares comuns. E, assim, 

representa seu papel. A sexta nos transforma no personagem do magro e 

ardiloso Pantaleão,22 com óculos no nariz e a bolsa do lado. As calças 

de sua juventude, que conservou cuidadosamente, seriam um mundo 

largo demais para as magras canelas e a forte voz viril, convertida em 

falsete infantil, emite agora sons agudos e assoviados. Finalmente, a 

                                                           
21 Os períodos da vida eram: primeira infância, infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice e 

decrepitude.  
22 O bobo. 
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cena derradeira, a que termina esta estranha história cheia de 

acontecimentos, é a segunda infância e o total esquecimento, sem 

dentes, sem olhos, sem paladar, sem coisa alguma.23 (Volta Orlando 

com Adão) (Shakespeare, Ato II, Cena VII). 

Na voz de Jacques, William Shakespeare mergulha nos papeis sociais 

desempenhados pelo sujeito ao longo de sua existência, deixando transparecer certo tom 

de descrença e cinismo – “todos os homens e mulheres não passam de atores” – limitamo-nos a 

performances. Em cada momento, um papel. A observação sobre nossos papeis sociais 

prossegue, quando o dramaturgo dá a última palavra na peça a uma personagem feminina 

interpretada por um homem, encenando e misturando traços pouco comuns na 

representação de ambos os gêneros: características mais femininas num guerreiro 

poderoso (Orlando), e ausência de fragilidade numa cortesã (Rosalinda). 

Dessa maneira, Shakespeare dinamiza a relação entre os gêneros em Como 

Gostais, com aspectos surpreendentes para a época, abrindo um leque de identificações e 

possibilidades de encenação, pois que, movidos a entradas e saídas, o mundo e seus 

atores são plurais, não estando submetidos a contratos cartesianos. Assim procedendo, 

Shakespeare assinala que o drama é para todos, convocando-nos ao teatro das diferenças.  

O vigor conferido a Rosalinda permite que, longe de um lirismo excessivo, ela 

domine Orlando e o persuada a tornar-se um amante muito menos sonhador, moldando as 

afecções do jovem, na condição de mulher decidida e forte, frente a um homem frágil.  

Nota-se que Shakespeare nos oferece, nesse rico banquete, o tema do amor. Diz-se 

que esta é a peça shakespeariana em que ocorre o maior número de casamentos. Apesar 

de instaurar-se no primeiro momento da peça, em que Orlando e Rosalinda apaixonam-se 

mutuamente, o amor, ao longo da trama, resiste e supera os dramas sociais e, 

extraordinariamente, conduz os múltiplos enredos das personagens ao mundo verde, sob a 

promessa de uma vida melhor. Embora não seja precisa a localização da Floresta das 

Ardenas, existe a crença de que exista e de que se trata do lugar onde se pode viver Como 

Quiser.  

O ambiente natural e místico configura-se como o lócus de resolução dos conflitos 

e vitória do amor. Porém, para isso, a vida não cessa de invocar Dionísio, que, com sua 

força entrópica, impõe novos desafios, fortalecendo mais ainda o triunfo do amor. A isso 

o ser humano, com toda humanidade sincera e inescapável, quer assistir no espetáculo da 

vida.  

                                                           
23 Tradução de F. Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes. 
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E aí se configura a tensão mesma da vida: escorregamos em Dionísio, depois nos 

vemos livres numa harmonia apolínea que dura pouco, num movimento que nunca cessa 

de dizer algo mais. Pensando nisso, a vida é mesmo o palco de uma comédia em 

constante tradução. 
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Capítulo 3 

Shakespeare vai ao cinema 

 

A noção de completude do texto não satisfaz a condição inescapável de constante 

possibilidade de sua transformação. A conclusão textual será, nesse sentido, sempre uma 

suposição momentânea, na medida em que é logo abalada por uma inquietação que 

desdobra novas perspectivas, produzindo um novo texto perpassado por novas tensões 

para, novamente, dar-se a concluir momentaneamente, projetando-se “para o futuro 

através do caráter de inacabado” (Plaza, 2010, p. 6), e começar sempre uma vez mais.  

 

[...] para Eisenstein (que via a Arte como metáfora do organismo vivo), 

uma obra de arte viva era aquela que permitia uma interpretação do 

espectador, ao engajá-lo no curso de um processo de criação em aberto. 

Para Marcel Duchamp, uma obra se completa com o público. (Plaza, 

2010, p. 2). 

 

Como os públicos se renovam, não é difícil concluir que a obra nunca se 

completará. Numa comédia shakespeariana, objeto do nosso interesse, Dionísio sempre 

proporá desafios e rupturas à reconciliação apolínea, impossibilitando o equilíbrio entre 

os vetores, impedindo a real conclusão do texto, marcando a constante potência do 

conflito. Nesse sentido, a retomada do equilíbrio entre Dionísio e Apolo, ao final da 

trama, não dispensa a participação de nenhuma das duas forças. Ambas permanecem, 

num movimento distante do maniqueísmo, tal qual o rival que não quer jamais que o 

herói desapareça, para que não seja configurado o seu próprio fim.   

Da mesma forma, tradutores e textos enredam-se no processo da tradução como 

forças necessárias à vida do texto: “somos fecundos apenas ao preço de sermos ricos em 

antagonismos” (Nietzsche, 2006, p. 23). Diante do texto de partida, o tradutor, em sua 

singularidade, tenta fazer-se necessário, pois, o seu triunfo marca o nascimento de um 

novo texto e garante a sobrevivência da anterioridade.  

Essa força multiplicadora e de expansão identifica-se com traços daquilo que 

Nietzsche designa como ‘vontade de poder’ (2011), isto é, o desejo irremediável da 

natureza humana em conquistar, expandir e multiplicar seus domínios e modos de 

influência. Essa vontade de poder se faz presente em quase todas as práticas da vida 

humana e talvez esse tenha sido o ponto que o personagem Jacques toca ao criticar os 
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costumes que a corte encarava como naturais na floresta: a dominação e a exploração do 

Outro em próprio benefício do explorador, tal qual ocorreu com as expedições marítimas 

nos séculos XVI e XVII.  

Toda forma de povoamento no campo, na visão de Jacques, caracteriza um 

exercício de cobiça, próprio da vontade de poder do ser humano em querer dominar. Com 

isso, perguntam-se os recém-chegados às Ardenas e os europeus em terras tão diferentes 

das suas: que lugar é esse no mundo humano? Que tipos de criaturas não disputam o 

poder, mas tão somente cultuam a natureza? 

Esse estado idílico invejável e, por vezes, citado como extraordinário, era 

suficiente para que exploradores a serviço da Metrópole descaracterizassem de qualquer 

civilidade os povos encontrados, ampliando ainda mais o caráter sobrenatural das 

paisagens. Assim, a ótica colonialista e imperialista impõe hierarquias ao encontrar novos 

mundos. 

Para Shakespeare, que habitava o contexto de uma Inglaterra expansionista, esse 

tipo de visão adicionava mais camadas de exploração ao tema pastoral, motivado talvez 

pela crítica do contato com o ‘Novo Mundo’. Apesar do tom leve característico das 

comédias do dramaturgo, acreditamos que ele utilizou também de suas observações 

críticas mais densas sobre o ser humano. 

O olhar crítico sobre a tradução intersemiótica construída no filme demonstra que 

o texto cinematográfico aproveita recursos normalmente adotados no processo de 

tradução interlingual. Tomemos como exemplo o paratexto de Como Gostais24, publicado 

pela Nova Aguilar, assinado por F. Carlos Cunha Medeiros e Oscar Mendes, que 

contextualiza historicamente o leitor: 

As You Like It é uma adaptação dramatizada do romance pastoral de 

Tomas Lodge (1588-1625), chamado Rosalynde or Euphues' Golden 

Legacie, publicado em 1590 e escrito durante uma viagem às Canárias. 

A própria história é baseada num conto em versos do século XIV, 

erradamente atribuído a Chaucer, chamado The Tale of Gamelyn. Os 

personagens criados por Shakespeare são o melancólico Jacques, 

Audrey e Touchstone, este último considerado o melhor dos bufões 

criados pelo autor. 

Considera-se que esta peça tenha sido escrita em 1599, tendo sido 

inscrita no Stationery' Register a 4 de agosto de 1600. Foi representada 

perante a Corte, em Wilton House, a 2 de dezembro de 1603. Não é 

mencionada no Paladis Tamia. A razão do nome, segundo uns, foi 

sugerida a Shakespeare na introdução da novela de Lodge, cuja 

                                                           
24 In: William Shakespeare Obra Completa de, volume II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p.502. 
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justificativa se encontra no epílogo quando Rosalinda diz: I charge you. 

O women, for the love you bear to men, to like as much of this play as 

please you. (F.Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes, 

1995, p.502) 

 

Estratégia semelhante é aproveitada também no início do filme de Brannagh que 

situa o momento histórico da trama. Dessa maneira, os deslocamentos espacial e temporal 

são claramente definidos. 

A escolha do período histórico do Japão, correspondente à Restauração Meji, 

indicando renovação e aproximação com o Ocidente, mais notadamente, com os ingleses. 

No entanto, antes de iniciarmos as análises de Como Gostais (2006), acreditamos ser 

imprescindível situar brevemente os motivos que, historicamente, levaram as duas 

culturas a se encontrarem. 

 

3.1 O Japão do século XIX 

 

O xogunato25 Tokugawa (século XVII), período também conhecido como Edo, 

configura o momento da história japonesa em que vigorou um governo de práticas 

política, econômica e socialmente rigorosas. Afinal, portugueses e espanhóis haviam 

levado da Europa para o Japão, o Cristianismo, influenciando sobremaneira o sul do país, 

pondo em risco a supremacia dos ideais da família Tokugawa, isto é, do xogunato como 

um todo. Muito embora, durante o Bakufu, as trocas comerciais entre o Japão e as nações 

Ocidentais, mais notadamente europeias, tivessem contribuído de modo significativo para 

a economia do país, a influência de europeus – e de sua religião – representava uma 

ameaça à ordem local, fazendo com que o xogunato criasse o Kaikin, medida adotada 

com o fim de fechar as rotas comerciais, para proibir a entrada de estrangeiros, bem como 

a saída de japoneses. Apenas algumas áreas foram mantidas abertas ao comércio com o 

exterior, contudo sob restrições e severas exigências controladoras.  

Com isso, o Japão forçosamente fechou os portos às nações estrangeiras. Essa 

medida, no entanto, pode ser interpretada como uma visão eurocêntrica da historiografia 

japonesa, uma vez que outros motivos nortearam a decisão do xogunato. Um deles foi 

fazer com que o poder dos Tokugawa não fosse abalado por tozama daimiyos, poderosos 

                                                           
25 Regime dos xoguns, governantes militares nomeados pelo Imperador. Durante o período, essa forma de 

governo ficou conhecida também como Bakufu. 
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senhores feudais que, na Era Sengoku, haviam se fortalecido militarmente a partir de 

trocas comerciais. 

O regime de isolamento provou-se insuficiente com o declínio do sistema feudal e 

devido a dificuldades, principalmente econômicas e logísticas, oriundas de terremotos e 

doenças que enfraqueceram a população. Como o país vivia praticamente de trocas com a 

China e, mais restritamente, com a Holanda, a motivação para o futuro também sofreu 

abalos. Sendo assim, uma frente política interessada não somente na força da mão de 

obra, mas também no fortalecimento militar do país, decidiu por uma reelaborarão das 

relações com o Ocidente, em termos comerciais, políticos e, mais tarde inevitavelmente, 

culturais. A partir de então, sob as máximas Fukoku kyohei (Fortaleça o poder militar) e 

Bunmeikaika (Iluminaçao cultural), a liderança a favor da mudança pôs fim ao regime 

Tokugawa, apresentando ao Japão o restante do mundo. 

Esse, portanto, foi o primeiro grande passo para o início da Restauração Meiji, em 

que Kenneth Branagh atraca 26  a sua interpretação da peça Como Gostais no Japão. 

Shakespeare escreveu Como Gostais num momento em que a Inglaterra buscava riquezas 

além-mar, e as Ardenas identificavam-se como as terras almejadas pelos conquistadores 

durante a expansão marítima no Renascimento. Afinal, todas as aflições econômicas se 

resolveriam nessa promessa. Branagh, por sua vez, aproveita esse ambiente idílico para 

reler o lócus de prosperidade. A chegada de ingleses ao Japão reflete o processo 

imperialista do século XIX ironicamente reconstruída por um diretor britânico. Vale 

lembrar que o tratado outrora firmado no século XIX – Convenção de Kanagawa – entre 

o país nipônico e o Ocidente, cinematograficamente, ganha novos protagonistas, num 

grande diálogo cultural. 

 

3.2 Refletindo sobre o filme 

 

Logo ao início da película, a tela apresenta um prólogo situando-a temporal e 

espacialmente:  

 
No final do século XIX, o Japão abriu o comércio com o Ocidente. Os 

mercadores aventureiros vieram de todo mundo. Muitos deles eram 

ingleses. Alguns comercializavam sedas, arroz e viviam nos enclaves 

dos “portos comerciais”. Trouxeram suas famílias e seguidores e 

formaram pequenos impérios, onde trataram de se adaptar a essa 

                                                           
26 As embarcações das nações europeias que chegavam ao Japão eram conhecidas como Kurofune, ou 

barcos negros, identificadas por terem o casco preto. 
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extraordinária cultura, suas belezas e seus perigos. Um sonho japonês. 

Amor e natureza encobertos. O mundo é um palco.27 (Branagh, 2006, 

0:26-1:05) 
 

O espectador surpreende-se com o texto em língua italiana, e o fato nos leva a 

suspeitar de que se trata de uma tentativa de estabelecimento de diálogo entre a cultura 

greco-romana (própria das pastorais) e a produção shakespeariana, em que 

frequentemente a Itália é inserida como lócus. Nossa suposição é reforçada pela última 

frase do texto – O mundo é um palco – famosa por constar da bandeira do teatro Globe e 

de um dos monólogos de Como Gostais, como já vimos. Além disso, outra suposição 

reside no fato de o filme de Branagh ter sido lançado primeiro nos teatros italianos em 

setembro de 2006 e, posteriormente, em DVD, em janeiro do ano seguinte. 

Para além de retomar o aspecto clássico das pastorais, na comédia em apreço, 

Shakespeare não deixa escapar a mirada cultural conforme se observa no diálogo entre 

Corino e Touchstone sobre os modos do campo e da corte e vice-versa. 

 
Corino – Nem um pouco, Touchstone. As boas maneiras da corte são 

tão ridículas no campo, quanto as maneiras do campo são risíveis na 

corte. Dissestes-me que na corte beijais as mãos; essa cortesia seria 

suja, fossem os cortesãos pastores. (Shakespeare, Ato III, Cena II) 
 

A corte de Como Gostais e aquela recriada por Lodge em Rosalynde mostra-se 

habituada a ingressar noutros mundos com seus modos e modelos. No entanto, na 

releitura de Branagh, apresenta-se de maneira diferente: o espaço da corte assume 

costumes japoneses do fim do século XIX performatizados pelos estrangeiros ingleses. O 

movimento desse jogo de possibilidades de pensar-se diferentemente noutro contexto, no 

palco de uma outra cultura, faz emergir o caráter da adaptação, relendo as cenas e a trama 

do texto anterior sob novas condições. Nessa transformação, o filme parece valer-se, 

preponderantemente, da teatralidade, introduzindo uma peça dentro da peça. Essa 

recorrência constitui um traço evidente na obra shakespeariana que reproduz uma prática 

comum na renascença inglesa: a dos interlúdios. O recurso da metateatralidade é 

utilizado, pois, como diálogo com modos de encenação da época e uma forma a mais para 

entreter o público ou enriquecer a trama. Na tragédia Hamlet, o príncipe da Dinamarca 
                                                           
27 Minha tradução de: Verso la fine del 19º secolo il Giappone si apri’ al commercio com l’Occidente. 

Avventurosi mercanti, molti dei quali Inglesi, arrivarono da tutto il mondo. Alcuni esportavano seta e riso, 

e vivevano in enclaves vicine ai “porti commerciali”. Avenano com se’ le famiglie e il seguito, e crearono 

dei piccoli imperi personali dove cercavano di assimilare quella straordinaria cultura, le sue attrattive e i 

suoi pericoli. Um sogno giapponese. Amore e natura in maschera. Tutto il mondo à um palcoscenico. 
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elabora uma peça com o fim específico de desvendar o assassinato de seu pai, por meio 

de uma encenação. No filme em questão, a metateatralidade é inserida por meio de uma 

comédia em Kyogen encenada nos primeiros minutos. Além disso, a (re)interpretação dos 

diálogos, os movimentos de câmera, a iluminação e os arranjos dos cenários apontam 

com frequência para a metateatralidade. 

Inicialmente, acreditamos que a comédia shakespeariana, no filme, configura-se 

de um novo modo: parece existir uma tensão no primeiro lócus da performance entre os 

valores apolíneos e dionisíacos, em vez da prevalência de apenas uma dessas forças. Isso 

porque a chegada ao Japão estabelece o novo território como ambiente desejado pelos 

ingleses, na cena expansionista do século XIX. Como terra promissora da felicidade 

econômica da Inglaterra, o Japão, como um todo, assume também o papel da Arcádia, no 

sentido de que o lócus inicial de instauração da intriga é ele próprio o green world do 

desejo histórico da Inglaterra da época, e também o lugar onde as intrigas têm seus 

inícios, no drama. 

Apesar da presença estrangeira, alguns setores do Japão, no período, mantiveram-

se rígidos e seus visitantes tiveram de se adaptar aos costumes locais. No teatro Kabuki 

tradicional, até nos dias atuais, diferentemente da maioria dos teatros ocidentais, não há 

poltronas dedicadas para a plateia: os espectadores acomodam-se em almofadas dispostas 

regularmente no tatame (tapetes para acomodação). O filme, portanto, em seu início, 

apresenta japoneses e aristocratas ingleses seguindo essa tradição, assistindo a uma peça 

em Kabuki, acomodados no tatame, que será visto também mais adiante na cena da luta 

entre Carlos e Orlando. O estilo do teto xintoísta da residência real e os tatames são 

alguns dos elementos que adornam e releem o lócus dionisíaco da peça shakespeariana do 

século XVI. 
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Imagem 03: Peça tradicional em Kyogen encenada por um personagem Onnagata no filme. 

Captura de tela 

 

O Kabuki28 possui grande força no Japão e, apesar da ocidentalização, mantém-se 

fortemente atrelado à tradição. Uma das características mais conhecidas desse teatro é o 

Onnagata, que consiste no fato de atores masculinos desempenharem papeis femininos, 

escolha que para nós funciona como uma referência tanto ao traço de identidades trocadas 

das comédias shakespearianas quanto ao teatro elisabetano, em que, devido a proibições 

severas, as mulheres não podiam encenar. Dessa forma, era de se esperar que homens se 

transvestissem para representar personagens femininas.  

No caso do filme, Takuya Shimada, um dos poucos atores japoneses na produção, 

vive o personagem sem nome que apresenta a peça para a corte nesse momento inicial. A 

construção de personagens Onnagata leva em consideração a ótica masculina sobre o 

indivíduo feminino, daí o fato de comumente designar como exagerados o figurino e as 

maquiagens e, durante a dança, representam-se os modos como uma mulher deveria 

portar-se. É interessante que em momentos posteriores do filme, assim como na peça, 

Rosalinda trasveste-se de homem para educar Orlando acerca de seu comportamento 

como jovem amante, para mostrá-lo como um homem deve cortejar sua amada, 

sustentando um dos pontos de contato entre o texto anterior e o atual. 

De modo geral, a crítica questionou a decisão de Branagh em deslocar o texto 

shakespeariano para o Japão do século em questão, sugerindo que o diretor teria ido longe 

demais, tanto em termos territoriais quanto de fidelidade. Contudo, na tradução, as 

possibilidades de (re)criação e seus alcances são infinitos e surpreendentes, fazendo 

                                                           
28 A palavra Kabuki é composta dos kanjis canto (歌 para ka), dança (舞 para bu) e habilidade (伎 para ki), 

destacando os traços principais dessa forma artística. 
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emergir a novidade. Como se trata de um processo reconfigurador e diferentes culturas 

tem diferentes modos de ler o mundo e expressá-lo, para a tradução, todo o mundo é um 

palco, todas as culturas podem ser levadas a conhecer e (re)apresentar enredos: em 

qualquer lugar desse mundo, o texto pode se transformar. E é justamente essa 

imprevisibilidade de mudanças que Como Gostais parece sugerir nas escolhas de 

Branagh, com a nova vida que ele atribui ao texto do Bardo.  

De volta às cenas iniciais do filme, o espectador observa o momento em que o 

Duque é deposto desonestamente de seu cargo, cena que constitui um suplemento para a 

peça, uma vez que o texto de Shakespeare nos indica somente que o trono foi tomado à 

força, sem explicitar como isso ocorreu. Sendo assim, o filme recua um pouco em relação 

ao enredo do texto anterior, apresentando em que circunstâncias o pilar das intrigas se 

estabeleceu. 

O fio condutor do texto fílmico, acrescido da caracterização nipônica, se distancia 

do texto do século XVI: aqui, a emboscada de um grupo de samurais chefiados por 

Frederico espolia os domínios do Duque. A invasão interrompe a peça e uma flechada 

comicamente remove a peruca do Onnagata. Nesse momento, a câmera amplia o plano e 

nos mostra uma colisão de cores entre vestimentas tradicionais japonesas e vitorianas 

(dos estrangeiros), ao tempo em que a linguagem dinâmica do cinema ativa os sentidos 

do espectador pela sucessão de imagens e sons.  

A extrapolação dá, assim, um novo perfil ao texto dramático, vencendo as 

barreiras de um início quimericamente pré-estabelecido, exigido por correntes 

tradicionais da Tradução, pondo em xeque a estabilidade das fronteiras entre os textos. O 

texto shakespeariano, ao assumir uma nova roupagem, em uma nova cultura, amparado 

pelos recursos cinematográficos, passa por uma transformação que o torna mutante.  

Em seguida, somos apresentados ao Duque banido e seu irmão. Recursos e efeitos 

cinematográficos acentuam e tornam possível a semelhança imediata entre o Velho 

Duque e seu irmão usurpador, Frederico, ao permitir que um mesmo ator desempenhe 

dois papeis em figurinos diferentes ao mesmo tempo na tela. Brian Blessed faz o papel do 

Duque banido e de seu irmão, contracenando quase que consigo próprio em diversas 

cenas.  

O caráter de mudança do gênio do ser humano ator anuncia-se no início do filme, 

conferindo a seguinte possibilidade de leitura para essa irmandade: para além de irmãos, 

metades de um mesmo ser humano singular, ele mesmo (Brian Blessed), contudo 
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divisível. No exemplo do filme, exterioridades muito similares, caráter divergente. 

Semelhantemente, nessa medida, produzimos e nos constituímos de um conjunto de 

atores ou irmãos (tr)avessos de nós mesmos. No tempo de uma peça de reveses, que é a 

vida, o ser humano desempenha vários papeis. 

Para marcar a diferença entre os irmãos (agora numa noção mais ampla, como 

diferenças e possibilidades humanas), Brian Blessed ora aparece com madeixas soltas e 

grisalhas (como símbolo de bondade, simplicidade e honestidade do Velho Duque), ora 

como Frederico, com o cabelo preto e amarrado, em sinal de repressão, além de 

sobrancelhas arqueadas marcando a agressividade.  

 

 
Imagem 04: O Duque banido e Frederico. 

Captura de tela 

 

Era muito comum no Japão que homens prestes a assumir o trono amarrassem os 

cabelos para destacar seus privilégios sociais. O Duque do texto de Shakespeare 

apresenta-se agora como um Imperador no filme, adequando-se às denominações do 

Japão do século XIX. Como veremos no decorrer do filme, o Duque de madeixas soltas 

vive, então, sem os privilégios da corte. 

Apesar de os governantes não terem sido europeus no Japão do século XIX, 

estrangeiros desempenharam um papel crucial nas influências sobre o novo momento 

daquele país, como se a mão que norteava a sociedade fosse, de certa forma, conduzida 

por outros. Como exemplo, a Constituição Meiji, de 1889, previa uma série de 

estabelecimentos baseados, em maior ou menor grau, no modelo de governo europeu. 

Para nós, um inglês numa armadura imperial japonesa parece suscitar esse diálogo, na 

medida em que a ocidentalização produziu efeitos sobre a política e diplomacia 

japonesas. 

Além da relação entre o Velho Duque e Frederico, Branagh, ao selecionar dois 

atores negros para os papeis dos irmãos em guerra, Orlando e Olivério, provoca 



55 

 

novamente a querela entre indivíduos do mesmo sangue, de fisionomias similares, porém 

gênios contrários: aquela irmandade diametralmente oposta. 

Além da caracterização e do cenário influenciado pela arquitetura nipônica do 

século XIX, Célia e Rosalinda assimilam a cultura do Outro. Momentos antes da cena do 

combate no palácio, as primas cobrem o riso com um leque, seguindo costumes 

tradicionais nipônicos de que o sorriso discreto e escondido de uma mulher implica graça 

e delicadeza. Nesse mesmo momento, o nome dos personagens consubstancia-se com os 

caracteres japoneses, mais precisamente o katakana, um dos três silabários29 usado na 

língua escrita japonesa para escrever nomes estrangeiros. Após o combate entre Orlando 

e Carlos, Rosalinda presenteia o vencedor Orlando com um colar com a inscrição ロザリン

ド  (transcrito foneticamente como Rozarindo). O mesmo nome aparece escrito dessa 

forma nas árvores em que Orlando declara seu amor por Rosalinda. Vale ressaltar que o 

ator que performatiza Orlando e faz os entalhes em katakana é inglês, marcando um traço 

de interculturalidade e invertendo a posição do dominador, que, via de regra, exige do 

dominado o uso de sua língua. 

Além do colar, o ator japonês Nobuyuki Takano, apesar do perfil físico 

característico de um lutador de sumô, interpreta um personagem cujo nome é ocidental, 

Carlos, configurando mais um traço intercultural. Contra ele, Orlando, interpretado pelo 

ator negro inglês (David Oweleyo), triunfa numa luta contra o lutador mais temido do 

palácio. A contenda travada entre esses dois personagens que, no texto dramático, se dá 

numa luta greco-romana, é deslocada do contexto europeu da peça do século XVI para o 

esporte próprio do Japão.  

A diferença entre o porte físico dos combatentes relê a desvantagem de Orlando e, 

consequentemente, o perigo que impõe à sua própria vida. O esforço exigido pelo esporte 

enfatiza ainda mais a vantagem de Carlos sobre seu oponente, que é magro. A linguagem 

imagética do cinema reitera a exposição ao perigo ao lançar na tela a diferença entre os 

lutadores. Mas a força inglesa nos punhos de Orlando prevalece sobre o lutador japonês. 

Ao optar por essa contraposição, Branagh parece apresentar uma nova razão que conduz 

à vitória de Orlando sobre Carlos, (re)criando a cena dentro de um contexto novo e 

particular: não é somente pela habilidade que Orlando “novamente” vence o desafio. É 

também pelo que pulsa na relação histórica entre as nações, reafirmando a força e a 

influência inglesas sobre o Japão.  

                                                           
29 A língua japonesa conta ainda com mais dois alfabetos: o hiragana e o kanji. 
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A partir das reflexões desenvolvidas por Nietzsche em sua Segunda consideração 

intempestiva (2003), podemos deslocar a cena do filme observando-a através de lentes de 

caráter político e histórico, o que nos permite constatar que as narrativas historiográficas, 

tal qual a Tradução, estão mergulhadas num exercício de interpretação dos fatos 

históricos.  A depender do poder político envolvido na produção, “verdades” históricas 

são reforçadas, muitas vezes criando, normatizando, padronizando, oficializando e 

consolidando um único lado da “História”, como resultado da manipulação e da 

veiculação dos fatos escolhidos, num território distante da ingenuidade.  

Ademais, na cena fílmica do encontro entre Olivério, Dennis – fiel servo inglês – 

e Carlos, este último não pronuncia uma única palavra. Portanto, não pode jurar vencer 

Orlando, porque a sua língua não encontra espaço para se manifestar, limitando-o a 

sinalizações com a cabeça e reverências. Sendo assim, Dennis, no filme, é o porta-voz do 

lutador da peça, construindo uma relação de obediência do japonês em relação ao inglês e 

à língua inglesa.  

O mesmo ocorre no momento anterior à contenda entre Carlos e Orlando, quando 

a voz de Dennis dá as diretrizes sobre as ações de Carlos que, mesmo sendo forte, não 

tem meios para sobreviver entre tantos ingleses. A esse respeito, recorremos a Lawrence 

Venuti, quando afirma que “a tradução penetra nas relações geopolíticas ao estabelecer as 

bases culturais da diplomacia, reforçando alianças, antagonismos e hegemonias entre 

nações.” (Venuti, 2002, p. 130). 

 

 

 
Imagem 05: Dennis como porta-voz do japonês Carlos 

Captura de tela 
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Na cena seguinte, Frederico pergunta aos seus servos sobre o estado de Carlos, 

estendido no chão, derrotado. Le Beau, num golpe de ironia, aos 18 minutos e 56 

segundos do filme, informa que Carlos não pode falar por estar muito debilitado: “ele não 

pode falar, meu senhor30”. No entanto, sabemos que Carlos não se expressa verbalmente 

em momento algum da película, não sendo o seu silêncio naquele instante resultante 

somente do cansaço físico oriundo da luta. O silêncio parece-nos derivar das relações 

históricas e políticas entre as duas nações, uma vez que, desde o início do filme, os traços 

da língua japonesa são omitidos em favor daqueles da língua do estrangeiro, que suspeita 

da capacidade de fala do outro. No momento em que o fiel servo de Frederico lança mão 

do verbo cannot, é anunciado que o japonês derrotado não pode se comunicar. O verbo 

modal can, do inglês (geralmente traduzido como “poder”, “ser capaz”), é também 

utilizado para designar a capacidade para realizar algo, podendo também situar a 

expressão e atitude do falante em termos de possibilidade e pedido. O fato de Le Beau 

afirmar que Carlos é incapaz de verbalizar parece tocar naquele ponto em que aos 

colonizadores europeus não interessava a linguagem dos nativos colonizados. 

Nessa (re)invenção do passado imperialista, que aliás é muitas vezes representado 

por personagens com traços europeus, a reconfiguração do protagonista da opressão em 

um Orlando inglês e negro traz uma nova possibilidade performática, rompendo o 

discurso da homogeneidade. Afinal, o discurso eurocêntrico ganhou historicamente 

autoridade e instituiu-se como tal, ao construir uma história fundada na repetição e na 

unicidade da leitura, em prol da hegemonia. 

Os mesmo dispositivos políticos, econômicos, culturais e sociais que dão 

determinações biológicas aos corpos e grupos, como "fazer viver e deixar morrer", atuam 

de maneira semelhante sobre a visibilidade dos textos (Foucault, 1978). Ao longo do 

tempo, essa interferência na historiografia promoveu hierarquias e apagamentos, diluindo 

a participação de muitos grupos sociais na história, resultando num legado histórico de 

materiais filtrados pelos poderosos. Daí, o silêncio de Carlos. 

Durante o século XIX, as marinhas de algumas nações europeias mostravam sua 

grandeza nos movimentos de expansão imperialista. A historiografia desse período 

baseou-se nos rastros culturais fisicamente preservados para criar um discurso 

eminentemente uno, de “fidelidade aos fatos”. Assim, a mentalidade histográfica do 

                                                           
30 Minha tradução de: He cannot speak, my Lord. 
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século XIX empenhou-se majoritariamente em descrever uma história ‘verdadeira’, 

‘única’, ‘natural’ e ‘rente aos fatos’, ao invés de abordá-la como uma rede maior de 

possibilidades de (re)leitura de escritas do Outro.  

O resultado de narrativas que não alcançaram esse grau de preservação física e 

discursiva, então, é que elas se perderam ao longo do tempo. Com os lugares 

estabelecidos por uma história que conta os heróis a partir de narrativas enviesadamente 

preservadas por agentes do poder, a possibilidade de (re)contar o passado sob a ótica do 

subalterno é estancada. Benjamin, na esteira do materialismo histórico, sugere “escovar a 

história a contrapelo” (Löwy, 2005, p.74).  

 
Trata-se de ir contra a corrente da versão oficial da história, opondo-lhe 

a tradição dos oprimidos. Desse ponto de vista, entende-se a 

continuidade histórica das classes dominantes como um único e enorme 

cortejo triunfal, ocasionalmente interrompido por sublevações das 

classes subalternas. (Löwy, 2005, p. 74) 

 

O filme, ao fazer isso, portanto, adota um olhar crítico sobre a história, em favor 

da multiplicidade. Um dos exemplos mais expressivos está no casamento multicultural. 

Concordamos com Hayden White quando afirma que “todas as narrativas históricas 

contêm um irredutível e inexpugnável elemento de interpretação” (White, 1986, p. 50), 

isto é, de novas emergências. Assim, é nesse campo que Branagh (re)escreve as relações 

e permissões sociais do século XIX, trazendo um ator negro inglês como protagonista de 

sucessos em terras estrangeiras.  

Acreditamos que as perdas, os apagamentos de rastros culturais e de 

fortalecimento de hierarquias constituem-se também como potência para a (re)escrita da 

história – no caso do retorno aos eventos a partir de uma leitura crítica das lacunas, isto é, 

por meio de questionamentos – e da consequente emergência do discurso do silenciado, 

ao contrário das supressões engendradas por uma historiografia “oficial” que procurava 

“estabelecer sua autoridade como explicação, em vez de estudar os vários tipos de 

interpretação possíveis na historiografia” (White, 1986, p. 52). É, portanto, através desse 

elemento interpretativo que Branagh, em seu texto fílmico, traz a possibilidade de unir 

grupos étnicos diversos para além do matrimônio. A historiografia deixa lacunas à 

reelaboração de discursos antes impostos como únicos, pois a história não é um 

fenômeno dotado de naturalidade, mas alimentado por circunstâncias, em condições de 

constante (re)leitura, numa “visão de história como linguagem”. (Plaza, 2010, p. 2)  
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[Uma] história inacabada (assim como as obras de arte) é uma espécie 

de obra em perspectiva, aquela que avança, através de sua leitura, para o 

futuro. A história ‘acabada’ é a história morta, aquela que nada mais 

diz. (Plaza, 2010, p. 2). 

 

Acreditamos que textos e eventos devem ser entendidos como sintomas de uma 

época, marcados por jogos políticos. Assim se construiu e se fortaleceu o discurso 

hegemônico – criação forjada a partir de um conjunto de ideologias e estratégias num 

dado tempo – abaladas, transformadas e desconstruídas na contemporaneidade.  

 
Extirpar a tradição ao conformismo que se quer dominar e restituir à 

história [...] sua dimensão de subversão da ordem estabelecida, 

edulcorada, obliterada ou negada pelos historiadores ‘oficiais’. Somente 

assim o adepto do materialismo histórico pode ‘atear ao passado a 

centelha da esperança’ - uma centelha que pode incendiar a pólvora no 

presente. (Löwy, 2005, p. 66) 

 

Na fricção com a contemporaneidade, o mundo plural e “cada vez mais 

estilhaçado, coberto por uma infinidade de perspectivas” (Matos, 2015, p. 8), desagrega-

se, em maior ou menor grau, a força de corpos hegemônicos, seja pelo incentivo às 

diferenças, seja pela revisão de antigos ideais tradicionais e centralizadores na arte a na 

cultura. O nível de trânsitos propiciados dinamizam profundamente as relações, gerando 

resultados imprevisíveis. 

Já que nos interessa a noção de história como linguagem, todo discurso histórico é 

parcial, devido ao elemento interpretativo e, por isso, há sempre a possibilidade de 

reconfigurações. Acreditamos que seja possível enxergar os textos da história “como 

possibilidade, como aquilo que não chegou a ser, mas que poderia ter sido” (Plaza, 2010, 

p. 4). Nesse sentido, no âmbito das possibilidades, a tradução apresenta-se como uma 

atividade contemporânea, que se esgueira na possibilidade, nas fissuras, no que ainda não 

pôde ser, a favor de tudo que possa ainda ser possível dada a sua característica de crítica 

da história. É no rastro desse pensamento e das inevitáveis transformações culturais e 

tecnológicas, que Branagh desloca o texto shakespeariano e reconfigura o imperialismo 

inglês31 sobre o Japão no século XIX.  

 

 

                                                           
31 Vale ressaltar que, nesse momento, a Inglaterra também buscou expandir seus domínios no continente 

africano. 
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3.3 De volta às Ardenas  

 

No início do filme, a harmonia é rompida com a chegada de Frederico, instituindo 

a dominação dos europeus sobre japoneses – é também durante sua constante 

participação que ocorre a luta entre Carlos e Orlando. Frederico parece encarnar a 

sensação de perigo e discórdia não somente entre os personagens, mas entre as culturas, a 

parte do ser humano que naturalmente tudo deseja subjugar. Traços do imperialismo são 

dissolvidos, quando o lócus do enredo passa para a floresta das Ardenas, pois observa-se 

a comunhão entre pastores japoneses e europeus, desvanecendo as rivalidades: lá, 

dançam, meditam e comem juntos.  

A transição entre os cenários e, consequentemente, entre os valores dionisíacos e 

apolíneos, é acompanhada de uma trilha sonora que atenua as tensões, reforçando o 

deslocamento ao ambiente natural, aqui embalado pelo Shakuhachi32, um estilo de música 

tradicional japonês geralmente utilizado para meditação, que performatizado pelo Okoto33 

prepara o próximo lócus do filme caracterizado pela prevalência dos valores apolíneos, 

identificados com o equilíbrio e a paz.  

Nas cenas seguintes, em consideração à melancolia de Jacques, Amiens canta a canção 

Sob o loureiro copado 34 ao som do instrumento, evidenciando mais um traço de 

interculturalidade, ao mesclar as estrofes em inglês com o estilo oriental: 

 

 

Sob o loureiro copado 

Que vem deitar-se ao meu lado 

Para o canto suave e ledo 

Unir ao passaredo? 

Venha cá, venha cá, venha cá, 

Pois não terá 

Como inimigo 

Mais que o perigo 

Da estação má (Shakespeare, Ato II, Cena V) 
 

O bufão Touchstone também assinala o entrelaçamento cultural, ao tentar, à sua maneira, 

imitar um movimento de arte marcial, reforçando que o lócus apolíneo do filme promove o 

                                                           
32 O Shakuhachi é uma flauta de bambu utilizada nesse gênero musical. 
33 Uma espécie de harpa japonesa. 
34 A canção tecerá um traço intertextual no romance pastoral Under the Greenwood Tree de Thomas 

Hardy, publicado em 1872. 
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aprendizado e a comunhão entre as culturas, livres do mal-estar e das segregações do 

centro urbano.  

 

 

 
Imagem 06: Touchstone tenta imitar costumes nipônicos. 

Captura de tela 

 

 

Na cena da fuga para as Ardenas, o Duque banido passa por um Torii na floresta, 

uma espécie de portão vermelho formado por dois pilares atravessados por duas (ou 

apenas uma em alguns casos) traves horizontais, geralmente mais longas do que os dois 

pilares.  

 
Imagem 07:Torii.  

http://media-2.web.britannica.com/eb-media/59/60059-004-1D8AA311.jpg 

 

 

O portão, na tradição xintoísta, indica que algum santuário está por perto e 

simboliza a passagem para o mundo sagrado que se relaciona com o espírito da natureza, 
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ou mundo dos kami35. No filme, após o portão, o grupo de nobres refugiados encontra e 

reverencia um monge budista, que está de partida. Muito embora as Ardenas de 

Shakespeare não tivessem esse caráter eminentemente sagrado de maneira explícita, a 

presença do Torii como símbolo de um rito de passagem para um mundo exterior, natural 

e longe da profana civilização, reporta às mesmas características apontadas nesta 

dissertação para as Ardenas – tanto de Shakespeare quanto de Lodge – (des)semelhante à 

Arcádia, o lugar sagrado onde o homem está em comunhão com o espírito da natureza, 

longe da corrupção das sociedades. Portanto, acreditamos que o Torii constitua um 

símbolo relevante que ressignifica a entrada para o lócus apolíneo da peça e incorpore as 

forças nele presentes, para atingir a reconciliação e a paz. 

Novamente, assim como no texto de Shakespeare, a Floresta das Ardenas não é 

um local que exista no território japonês ou em qualquer outra geografia. Sua localização 

exata, portanto, não é precisa no filme, mas é possível depreender que esse lugar 

promissor de instauração da paz esteja em todo lugar em que forças naturais – e 

sobrenaturais – ajam em prol de uma convivência melhor entre os seres humanos. Além 

disso, como está sempre procurando afastar-se das civilizações, o ambiente das Ardenas 

não se inscreve em nenhuma cultura particular, assim como a Arcádia, não é um lócus 

que possa ser encontrado no mapa. 

As Ardenas acolhem estrangeiros abalados por velhas rixas familiares, 

confirmando-se como um lugar de conforto ao espírito. Tecem-se novas possibilidades de 

sentido e intertextos, uma vez que o período reconfigurado no filme também, de alguma 

forma, insere-se num momento em que a Inglaterra buscava em novas Arcádias matéria-

prima e outros recursos para o enriquecimento local e expansão de seus domínios.  

Desta vez, Branagh utiliza uma nação dominada pela Inglaterra, que se configura 

como um mundo verde e, a partir dessa escolha, abre um leque plural, abrigando atores 

asiáticos, negros e brancos, promovendo um encontro entre uma multiplicidade de 

Outros. Com isso, amplia o caráter humano e multicultural de Como Gostais: o teatro é 

para todos. 

 

 

 

 

                                                           
35 Palavra japonesa utilizada para designar divindades. 
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3.4 O desfecho do teatro 

 

Aproveitando a menção de que a peça é para todos, analisaremos a seguir como o 

filme reconstrói a memorável fala de Jacques. Antes da cena do monólogo, Jacques, que 

vê a floresta como um bosque amargo, franze o cenho em indignação pela morte de um 

cervo, achando que o prato dos refugiados seria o animal. Nesse mesmo momento, 

Orlando busca alimento para o servo Adão que não pode mais andar por exaustão. 

Espadas medievais dão lugar aos Kodachi e Tanto36, armas empunhadas por Orlando na 

Floresta das Ardenas, quando o jovem desesperadamente implora por comida e, assim, 

ameaça o Velho Duque e seus companheiros.  

Ao receber a permissão do Velho Duque para que se sente junto aos outros 

companheiros, o jovem Orlando impressiona-se ao perceber que, apesar do ambiente 

natural, há ali proprietários de seus recursos. Concedida a permissão, Orlando corre para 

levar o servo exausto à mesa farta. Ao dar as costas, o Duque banido afirma 

condescendente: “Viu que não estamos completamente sozinhos nem somos infelizes. 

Este amplo e universal teatro apresenta mais espetáculos deploráveis que o palco no qual 

atuamos.” 

Em seguida, Jacques profere o famoso monólogo “O mundo é um palco”, 

enquanto a câmera lentamente aproxima-se do personagem, à medida que ele menciona 

as fases da vida humana, até atingir a velhice, num close franco com o espectador para 

comentar que todos nós mudamos e trilhamos rotas de entradas e saídas. A imagem que o 

melancólico Jacques constrói é a de que há diferentes produções no vasto palco e que o 

ser humano, ao entrar em novas fases de sua vida, transforma-se para interpretar novos 

papeis: o papel da criança ao se debater nos braços de sua babá, do adolescente sonhador 

e amante, do adulto com suas obrigações. Todos esses momentos constituem uma carreira 

de experiências comuns a todos nós, desempenhando diferentes funções. Para além da 

corporeidade orgânica, sugerindo transformações perpétuas, o ator nunca morre, apenas 

transforma-se em outros, ganhando novos papeis. Tudo o que esta por vir nesse teatro 

infinito o torna imperfeito, pois sempre falta-lhe algo – e algo a viver - e a experiência 

nunca é total e conclusiva: todas as encenações acabam sendo ruídos de vida.   

Após os casamentos, o irmão do meio de Orlando e Olivério chega para anunciar 

que Frederico marchava para as Ardenas com o intuito de assassinar seu irmão, devido ao 

                                                           
36 Ambas são amas brancas japonesas. 
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ódio e à inveja viscerais pelo fato de seu irmão, mesmo sem riquezas materiais, viver em 

alegria na floresta. Contudo, logo arrefece as tensões ao mencionar o encontro entre 

Frederico e um monge budista na entrada da floresta que culminou na renúncia e 

devolução das terras ao seu irmão mais velho e aos membros banidos. Reforçamos que 

Frederico tenha representado o senso de perigo na peça, por ser um vetor que se rebela 

contra a harmonia. Como a peça tem seu desfecho com a volta de todos – menos Jaques - 

para o palácio, ela alcança novamente o equilíbrio, aguardando a próxima releitura, em 

circunstâncias desconhecidas, porém inevitavelmente conflituosas. No sentido dessa 

harmonia momentânea, Como Gostais e todo texto traduzido trilham o mesmo caminho 

rumo a mudanças no espetáculo de grandes desafios. 

Já que toda tradução se nutre também de seu contexto de produção, essa releitura 

nos permite examinar que há, em certa medida no mundo em que vivemos, uma série de 

tensões sociais superadas – e em superação – ou submetidas ao desafio nas sociedades. E 

o texto, dessa forma, torna-se mais plural ao distribuir novos papeis para mais indivíduos 

re(a)presentarem. Nesse sentido, o mundo é um palco destinado à tradução, produzindo 

novas encenações, num espaço em que “todos” se identifiquem como atores. Ao encenar 

o epílogo diante das câmeras, Bryce Dallas não deixa de ser atriz, quando remove o 

figurino de Rosalinda, como personagem disfarçada de ator. O ato de despir-se do 

figurino não revela essência alguma, simplesmente possibilidade: ser ator até o fim, 

tangenciando o traço de identidades mistas: a fala da personagem Rosalinda/Bryce Dallas 

é simplesmente humana. 

 

3.5 Tradução como crítica 

 

Kenneth, Branagh magnetiza o enredo da peça shakespeariana à histórica relação 

entre a Inglaterra imperialista e o Japão, reelaborando esse evento, principalmente em 

termos de reafirmação da supremacia inglesa em terras nipônicas e também de incentivo 

a uma comunhão entre as culturas numa floresta utópica. Apesar dessa esperança, por 

tratar-se de um lugar que remete ao mito da Arcádia, é possível empreender a leitura de 

que Branagh critica a possibilidade de dissolução das ambições e diferenças entre os 

indivíduos em prol do bem viver, ao ironicamente tornar isso possível num ambiente 

utópico. Ao articular o texto a novas propostas contextuais, o texto de Branagh 

suplementa o caráter da natureza humana de Como Gostais, suscitando revisão e 
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empreendendo também novos deslocamentos do discurso histórico. Para Venuti, “a 

escolha calculada [...] da estratégia tradutória pode mudar ou consolidar [...] paradigmas 

conceituais” (Venuti, 2002, p. 131), e a tradução, tal qual outra forma artística, configura-

se como um instrumento político transformador. 

A noção de originalidade do texto torna-se, portanto, instável, a partir de várias e 

inevitáveis interferências, como intemperismos37 que chegam a cada tempo de maneira 

intempestiva. Apropriarmo-nos da expressão de que Nietzsche lança mão em sua 

“Segunda Consideração Intempestiva” (2003), quando, ao abordar o conhecimento 

histórico, propõe que o passado constitua modelo para a ação, destituído de um sentido 

histórico tal e poderoso que tome conta da vida, adoeça e mortifique a ação dos 

indivíduos: (Nietzsche, 2003, p.17) “tornada soberana, a história seria uma espécie de 

conclusão da vida e de balanço final para a humanidade [...] um excesso de história 

prejudica o vivente”.  

Para os nossos estudos, o poder histórico configura-se como forte apego ao 

passado e, por isso, ao texto anterior, em termos tradicionais de fidelidade e originalidade 

imutáveis. Desvencilhar-se desse vetor limitador e de condição supostamente repetível de 

leitura – mortal, portanto, às transformações, pois a vida saudável enseja-se delas – 

constituiria, assim, uma abertura para a interpretação. Nietzsche questiona também em 

que medida devemos tirar vantagem da história para a vida, propondo que tenhamos 

conhecimento dela, mas que, a partir disso, possamos vivificar nossa ação sobre as coisas. 

Essa noção apresenta-se como pertinente à perspectiva dos Estudos da Tradução adotada 

nesta dissertação, sobretudo por reforçar remodelagens e transformações sobre tudo o que 

é passado, adequado a novas propostas. 

Por instaurar descontinuidades entre os textos, na medida em que mantém o status 

de tradução do Outro, semelhança e diferença, aproximação e afastamento, a 

interpretação de Branagh efetivamente configura-se como uma (re)leitura contemporânea, 

intempestiva, ao agir sobre o texto shakespeariano, destacando sua aura e atribuindo 

novos estímulos. Numa atitude reverente, destaca a aura para que o texto possa viver 

ainda mais, “acima dos meios de seu autor” (Derrida, 2002, p. 33), pois é da interrupção 

                                                           
37  Na Geologia, esse termo refere-se ao processo de graduais transformações internas e externas de 

paisagens rochosas, a partir de fenômenos físicos e químicos. Na tradução, aplicamos esse termo para 

designar a perpétuaa transformação dos textos, em função dos diferentes contextos de produção, ao longo 

do tempo.  
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do passado, segundo descontinuidades de estados anteriores agora renovados, que a vida 

na tradução se pauta: o que está por vir, como transformação, é salutar.  

A tarefa do tradutor não se regozija na tradição, ela é rebelde e, por isso, 

impermeável contra premeditações. Dessa maneira, Branagh destitui sua interpretação de 

qualquer previsibilidade, sobretudo sob a ótica cultural. Em meio às vicissitudes do 

processo, o tradutor/diretor apropria-se do texto de Shakespeare, tomando-o como plano 

de ação. Diante do monumento, o tradutor acredita que  

 

a grandeza, que já existiu, foi, em todo caso, possível uma vez, e, por 

isto mesmo, com certeza, será algum dia possível novamente; ele segue, 

com mais coragem, o seu caminho, pois agora suprimiu-se do seu 

horizonte a dúvida eu o acometia em horas de fraqueza. (Nietzsche, 

2006, p. 20) 

 

Kampff Lages (2002), referindo-se a Benjamin, caracteriza isso como um estado 

psicológico de mania do tradutor, isto é, dotado, num certo momento, de um ego 

insuperável, para vencer os desafios de seu ofício. O tradutor, ao tornar-se dono de si 

contra todo sentido histórico, triunfa. Dessa maneira, os textos revitalizam-se através de 

um ato corajoso e intempestivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tarefa do tradutor é perpassada por inúmeros vetores, que se movimentam em 

diferentes direções numa relação dialógica e complexa entre o texto de partida e o artista 

(tradutor), sujeitado na sua condição de sujeito singular, por inúmeros outros vetores que 

atuaram na sua formação e atuam na sua sincronia, interferindo na ruptura e, 

simultaneamente, no seu vínculo com o “original”.  

No caso da tradução intersemiótica a multiplicidade de vetores é ainda maior, uma 

vez que o diálogo compreende várias artes, num movimento em que uma deixa na outra 

impressões que mudam o rumo, os passos e os procedimentos das demais no decorrer da 

produção e da ativação dos sentidos.  

Todo texto se constrói numa sincronia, participando de diferentes processos 

artísticos e se transformando quando em contato com novas modalidades artísticas. Tal é 

o caso, quando do estabelecimento do diálogo interartes – literatura, teatro e cinema. O 

cinema, em diálogo com a literatura e o teatro, conquistou outros públicos ao redor do 

mundo, adquiriu novos traços e temas, suplementando a si e as duas outras artes, 

ampliando horizontes de (re)leituras, instaurando o conflito, superando a momentânea 

condição de equilíbrio do texto anterior, enriquecendo-o e renovando-o, promovendo 

novas formas de fruição da obra de arte. 

O processo de tradução está imbricado num jogo de negociações entre o tradutor 

e as condições de produção textual. Dessa maneira, as escolhas dos processos artísticos 

estão vinculadas ao sujeito fruidor e ao conjunto de interelações sociais, econômicas, 

políticas e culturais em que ele está inevitavelmente inserido. Dado que cada tempo 

possui configurações sociais específicas, acreditamos que traduções de um “mesmo” 

texto em contextos diferentes configuram-se como leituras novas e únicas, pois os textos 

relacionam-se com novas situações (con)textuais, (re)apresentados a diferentes sujeitos 

interpretantes e interesses. Devido a essas interferências, a busca por um texto traduzido 

“fiel” ao seu anterior, dito “original”, torna-se mais remota, senão impossível.  

Entretanto, discursos pautados na existência de numa suposta essência do texto 

ainda residem nos posicionamentos críticos sobre adaptações pautados no discurso 

metafísico platônico. Além de atribuir juízos de valor aos textos e a determinados 

suportes de leitura, esse tipo de avaliação hierarquiza os textos, aferindo sua qualidade e 

importância em função do grau de distanciamento em relação ao texto do qual o tradutor 

parte.  
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Apesar desses preceitos logocêntricos – fixados num contexto silencioso, pálido e 

insensível de separação entre o sujeito e o mundo -, o texto é costurado pelas mãos de um 

indivíduo que (Arrojo, 1992, p.68) “[...] trai sua procedência [do texto], revela as opções, 

as circunstâncias, o tempo e a história [...]” e faz da tradução uma nova peça no espectro 

das possibilidades de uma mesma obra de arte. Expostas para diversos espectadores, as 

obras de arte estão suscetíveis a (re)visitas, oferecidas ao mundo, aguardando o novo 

mais uma vez acontecer.  

Sendo assim, construtos perenes não são possíveis na tradução, devido ao seu 

caráter de imprevisibilidade e singularidade, já que ela destaca o texto para reescrevê-lo, 

transformá-lo. A conclusão é sempre momentânea, aguardando novas mudanças de curso, 

para assim conferir vida ao texto (Genztler, 2009).  Os textos diferem uns dos outros e 

cada um irá articular-se a um contexto específico, gerando descontinuidades. Afinal, cada 

ponto no céu, na constelação benjaminiana, corresponde a um tempo e a um espaço que 

se desdobram num conjunto de ideologias, esquemas estéticos e temáticos. A tradução 

marca sempre um conflito em relação ao tempo anterior, desejando que tudo, a partir dali, 

seja ainda mais diferente, a favor da revolução.  

Para Venuti, considerando a força das instituições, essa disposição mostra como 

os textos são capazes de se transformar ao longo do tempo, em contraposição a uma 

perenidade do estado anterior que, segundo correntes tradicionais, funcionaria na cultura 

de chegada apenas, por meio de um trabalho de substituição e direta adaptação. A 

tradução provoca, pois, uma revolução contra a conclusão textual, contra o tempo vazio e 

homogêneo.  

Acompanhando a noção de que, na “consciência da linguagem própria da arte, [...] 

a noção de evolução, progresso ou regresso [das técnicas] não existe, colocando em seu 

lugar a noção de movimento e pensamento analógicos, isto é, de transformação”. 

(PLAZA, 2002, p. 1), todas as formas de arte podem ser consideradas 

(des)hierarquizadas, e as particularidades de cada uma garantem uma riqueza de 

possibilidades interpretativas. Por exemplo, o cinema conquistou públicos ao redor do 

mundo e com isso propiciou a expansão do interesse em importar mais textos e gêneros 

literários, adquirindo novas configurações e oferecendo outras tantas, suplementando-os e 

se suplementando, numa dinâmica de mútua contribuição, própria da tradução.  

Os ganhos na Tradução Intersemiótica ocorrem segundo essa ordem, assinalando 

que os textos estão sempre em condições de reciclagem e ampliação de seus horizontes. 
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Dessa forma, o contato entre as diferenças e suas particularidades promove um encontro 

entre artes, culturas e, consequentemente, interpretações mais amplas do mundo. O 

movimento de releitura de textos do suporte escrito para o cinema revela-se útil, na 

medida em que atualiza e populariza muitos títulos, reelaborando as formas de 

(re)apresentação de textos canônicos, como é o caso de William Shakespeare.  

Num movimento simultâneo que Derrida chamou de double bind (2002), a 

tradução é influenciada pelo passado e o influencia a partir do presente. Hoje, com novos 

suportes, os textos do passado tornam-se acessíveis a públicos mais amplos, 

desestabilizando sintaxes de leitura, possibilitando ao leitor deslocar-se do filme para o 

texto dramático do século XIV, deste para o YouTube  e vice-versa, sem contar com uma 

infindável possibilidade de releituras em outras mídias e outras artes.  

Assim, os encontros, os conflitos, a diferença enfim, aparecem como possibilidade 

de crescimento, amadurecimento e atualização. É, pois, a partir da troca de olhares que os 

contextos (culturais, espaciais, temporais) se enamoram das obras de arte e garantem sua 

sobrevida ao longo do tempo. Uma vez que reforça a saúde a partir da diferença, essa 

relação é saudável para as artes, pois “a lei da adição [...] é que um mais um fazem pelo 

menos três” (Derrida, 1973, p.44-5). Logo, as condições de leitura tendem a ser diferentes 

umas das outras. As mudanças de comportamento e de ambiente contextual conferem 

mais vida ao texto e à história, com a inserção de elementos inesperados. Por isso a 

releitura de Branagh está em condições atuais de promoção de reconfigurações históricas.  

Os protagonistas da expansão imperialista aprendem os costumes nipônicos na 

Floresta das Ardenas, e essa parece ser a maior fortuna que poderiam encontrar ali. Afinal 

de contas, os estrangeiros sonhavam em encontrar riquezas em terras desconhecidas. A 

interpretação de Branagh faz emergir a reflexão shakespeariana de que o mundo é um 

palco, onde todos atuam independentemente de sua classe social, e amplia esse palco da 

vida ao relacionar diversas outras culturas e grupos étnicos, numa performance em 

sintonia com discursos contemporâneos afetos à diversidade.  

Reiteramos que, no primeiro momento da peça, as relações interculturais dão-se 

ora a partir da relação de dominação entre estrangeiros e japoneses, refletindo o caráter 

conflituoso de Dionísio, ora em termos apolíneos. No lócus apolíneo, as culturas passam 

a trocar aprendizados, num exercício de tolerância. Felizes com esse sucesso, os 

personagens dissolvem as intrigas e vivem em harmonia com o diferente. 
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Marcas sociais fronteiriças se desfazem na Floresta das Ardenas: não há 

denominações de classes e etnia. Vemos, simplesmente, seres humanos brincando de ser 

feliz, como gostam. Branagh igualmente dissolve essas convenções e categorizações 

sociais em prol da interculturalidade (também claramente marcada pelos casamentos 

multiculturais) e, até certo ponto, por essa razão, de uma renovação, ao tornar possível o 

protagonismo de um inglês negro durante a corrida imperialista. A interpretação que 

Branagh faz do texto shakespeariano abre, pois, possibilidades para a participação das 

diferenças e reconfigurações das relações: o estrangeiro aprendendo com o nativo, 

desviando da “História Oficial”, quando se propõe centralizar grupos em detrimento de 

outros.  

Isso é possível graças ao contexto de produção do filme, gerando inovações e 

deslocamentos. A tentativa de repetição e resgate de condições de leitura, como 

preconizam as agendas tradicionais, procurariam estabelecer o texto para sempre como o 

mesmo, único possível. As coisas não são, contudo, eternas em si, não se estabelecem 

imutáveis perenemente. Os textos transformam-se noutros e retornam para mudar 

novamente e, através desse movimento, tornam-se eternos. Essa remissão é muito 

semelhante ao que Derrida nos propõe sobre o conceito de rastro e o nietzscheniano 

retorno, a engenharia do suplemento: a certeza de que a vida e todas as coisas estão 

sempre a traduzir. 

O equilíbrio, na tradução, é momentâneo, assim como o entendimento entre 

sujeitos é animador, porém passageiro, pois, apesar de todas as superações, nosso teatro 

está sempre encenando o lado dionisíaco, a condição de confusão desde que Babel caiu. 

Nosso palco é babélico. A proposição de desafios se move em direção a um enlace 

reconciliatório que é frágil, porque se depara e se dissolve em novas e, portanto, 

diferentes situações e embates que impedem uma solução final, conclusiva, para o 

entendimento total e pacífico entre os indivíduos e textos. Os suplementos nos 

apresentam novos combates, interminavelmente. Se não fosse por essa confusão, nosso 

teatro jamais seria o mesmo e jamais poderia ser, simultaneamente, diferente. Nessa 

medida, Apolo e Dionísio são deuses da tradução. 
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