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DE VAUCLUSE 
AO RIBATEJO:
o estatuto do tradutor de teatro
como co autor.

Júlia Ferreira

INTRODUÇÃO  |  Este trabalho tem por objectivo a análise de 

alguns exemplos de transferência interlinguística da primeira 

tradução nacional de À Espera de Godot, de Samuel Beckett, 

explorando o estatuto do tradutor como co autor do texto 

traduzido. A este propósito são apresentados alguns excertos da 

primeira tradução de À Espera de Godot, peça estreada no dia 

18 de Abril de 1959 no Teatro Nacional Popular (hoje Teatro da 

Trindade), numa altura em que o teatro era sujeito a censura 

prévia, confrontando os com a tradução de José Maria Vieira 

Mendes e os textos da peça (em francês e inglês). De facto, 

a actividade do dramaturgo e, consequentemente, do tradutor 

de teatro*, esteve sempre sujeita às expectativas do público 

e ao controlo social latente exercido pelos programadores, 

produtores e empresários do mundo do teatro, o que deixa 

marcas definitivas, ainda que por vezes subtis, nos textos. 

É importante deixar claro que o trabalho aqui presente não 

pretende ser uma reflexão exaustiva do tema e que é impossível 

neste trabalho abranger com profundidade todas as questões 

teóricas que envolvem a actividade de tradução de texto 

dramático. 

* Neste trabalho, a noção de tradução de texto dramático privilegia primordialmente 
 palco, o espectáculo (texto performativo), e não o papel, isto é, a publicação. 



48

 

ESTATUTO E ACTIVIDADE
DO TRADUTOR

 A actividade tradutiva tem sido tradicionalmente definida pela tensão entre 
pólos opostos, dada a absoluta impossibilidade de transferência perfeita: fidelidade 
e traição, domesticação e estrangeirização*, perfeição do original e a imperfeição 
da cópia imitadora. O tradutor é inúmeras vezes ignorado e subalternizado, devendo 
a sua actividade ficar invisível e muda sob a voz do autor. No entanto, é aqui 
mesmo que nasce um dos paradoxos da situação do tradutor: quanto mais invisível a 
sua actuação, tanto mais manipulado terá sido o texto para melhor se adequar quer 
ao estilo da língua quer ao gosto da cultura de chegada. A partir do século XIX, 
exigia-se ao tradutor literário uma inspiração quase divina, bem como a capacidade 
de produzir uma obra de arte, e não tanto que fosse um especialista em tradução e 
nas suas especificidades. A tradução literária era entendida como uma actividade 
indomável, que resultava da capacidade de reescrita suprema e indefinível do 
tradutor quando reproduzia uma obra literária na sua língua materna. Esta abordagem 
essencialista decorre do estatuto do autor romântico enquanto possuidor de um génio 
criador divino e transcendente, inefável (por influência directa da filosofia 
idealista). Neste paradigma, o papel do tradutor era subvalorizado e a sua actividade 
descrita em termos subjectivos. O texto era intraduzível e o tradutor devia ser 
fiel ao texto original. Note se a este propósito que a tradução de poesia feita 
por um poeta reconhecido do sistema ainda hoje altera o estatuto do texto no campo 
do sistema cultural de chegada, pois além de haver maior probabilidade de essa 
tradução vir a ser recebida como obra associada a um autor de substituição (veja-se 
a tradução de Vasco Graça Moura das Rimas de Petrarca) e já não como mera cópia, 
há a crença subjectiva de que apenas um poeta pode traduzir poesia.

 Na verdade, o autor de um texto literário antecipa o efeito pretendido 
e tenta verbalizá-lo de acordo com essas expectativas do público-alvo, usando 
para tanto linguagem literária rica em polissemia e ambiguidades, pois a fuga à 
convencionalidade**  de forma e expressão é um dos seus objectivos primordiais. O 
que é traduzido não pode ser a intenção original do autor, mas a interpretação dessa 
intenção pelo tradutor (Nord, 1997: 85) e o receptor frequentemente aceita essa 
interpretação como sendo a intenção original do autor. Aliás, uma obra literária 
pertence a um cânone inserido um sistema cultural abrangente e cuja transferência 
irá desestabilizar o cânone do sistema cultural de chegada, o que se repercutirá 
no próprio sistema de partida (cf. Frei, 2002).

* É da Antiguidade Clássica que foram importados os primeiros termos que exprimiam a dicotomia entre tradução literal (maior fidelidade ao texto de partida) e idiomática 
(maior transparência, isto é, um texto que pareça, ao leitor nativo da língua de chegada, como se o texto fosse originalmente escrito nessa língua). O termo do Grego Clássico 
para tradução, μετάφρασις (“metaphrasis”, metáfrase, “uma transferência discursiva”), deu origem ao conceito de metáfrase, ou seja, uma tradução literal (“word-for-word) — 
que contrasta com o sentido de paráfrase (“dizer por outras palavras”, do grego παράφρασις, paraphrasis). Metáfrase corresponde, de acordo com as terminologias mais recentes, 
à equivalência formal; e a paráfrase, à equivalência dinâmica (Munday, 2001: 42).
** Excepção feita às formas literárias fixas e convencionadas. A fuga à convencionalidade será equivalente à subversão das regras de linguagem típica dos textos literários.
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A dinâmica desse sistema cultural depende ainda dos custos de tradução, porque 
há um critério de valor e necessidade, de merecimento, na escolha de traduzir 
um determinado autor. Nord salienta ainda um outro aspecto fulcral da tradução 
literária: o tradutor tem de transferir não só a mensagem do texto de partida, mas 
também a forma de expressão específica da mensagem de partida, atingindo-se assim 
efeito e função equivalentes.*

 Uma das discussões mais frutíferas entre teóricos da tradução de texto 
dramático diz respeito ao escopo da tradução, entre simples transferência de material 
linguístico, semiótico e cultural, até à adaptação que resulta numa apropriação total 
do texto e sua aculturação**. Venuti (1995) analisa a situação particular do mundo 
anglo-americano em que as traduções são escassas e quando existem são completamente 
transparentes, ou seja, a acção do tradutor torna o texto num produto completamente 
adaptado, domesticado, fazendo uma “redução etnocêntrica do texto estrangeiro aos 
valores culturais da cultura de chegada” (com ênfase no significado). Por oposição, 
Venuti apresenta um método mais radical, de estrangeirização (foreignizing, com 
ênfase no significante), que consiste “numa pressão etnodesviante sobre esses 
valores [da alteridade] para registar a diferença cultural e linguística do texto 
estrangeiro”, expondo assim o leitor a uma cultura nova, alheia à sua.***

 Para este autor, a violência etnocêntrica exercida sobre o texto mascara a 
disjunção que separa os textos de partida e de chegada. Na verdade, esta teoria 
está impregnada de certo peso ideológico e desenvolve o conceito de resistancy, 
que consiste numa tradução não fluente na cultura de chegada e até provocatória. Os 
textos que seguem esta linha teórica são marcadamente heterogéneos, pois acentuam 
a diferença e a descontinuidade. Poder se ia argumentar que, no caso particular do 
texto performativo, realizado para representação em tempo real e sem possibilidade 
de repetição, esta decisão tradutória pode prejudicar e até impedir a descodificação 
por parte do público. Porém, em Portugal tanto se apresentam adaptações de peças ao 
contexto nacional, com adequação linguística e cultural de nomes de personagens e 
de lugares, por vezes até de situações, como traduções fiéis ao original, no que diz 
respeito a topónimos, antropónimos e contextos situacionais, ainda que, por norma, 
a estrutura verbal respeite a da língua portuguesa. Assim, “a fluidez da tradução 
é proporcional à invisibilidade do tradutor” (Frei, 2002: 26) e, acrescente-se, é 
no espaço entre a transparência da domesticação e a opacidade da estrangeirização 
que também se situa o poder criativo e a co autoria do tradutor.

 Assim, o tradutor poderá igualmente decidir, quanto à função que o texto 
terá na cultura de chegada, se deve fazer uma tradução documental ou instrumental 
(conceitos próximos de “foreignizing” e “domestication” de Venuti, 1995).

* Nord, 1997: 89 “ In literary translation, the translator is expected to transfer not only the message of the source text but also the specific way the message is expressed in the 
source language. This would ideally establish equivalence between source and target text with regard to both text function and text effect. An ideal translation would then have 
the same function and effect as the source text.”
** Che Suh (2002: 56): cf. Aaltonen  (1993:26-7):  rewriting,  transplanting,  naturalising,  neutralising;  Michèle  Laliberté (1995:519-21):  transposer  complètement,  adaptation,  
recréation;  Jane  Koustas  (1988:129,  132): traduction-assimilation, déplacement, déraciner de son contexte; Jane Koustas (1995:529): Integrating foreign works, transpose, 
reappropriate, adaptation; Louise Ladouceur (1995:31, 36): adaptation, traduction ethnocentrique; Susan Bassnett (1991:101-2): large-scale amendments, rewriting, adapta-
tion. 
*** Venuti, 1995:20 (tradução nossa). Schleiermacher em 1813 já discute esta dicotomia no seu tratado “Methoden des Ubersetzens” (Biguenet & Schulte, 1992: 36-54). 
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 Em relação ao efeito estético literário do texto, o tradutor poderá imitar o 
estilo do texto de partida, o que poderá resultar num enriquecimento da língua, da 
literatura, bem como da cultura de chegada, ou adaptar esse estilo às convenções 
de língua, da literatura e da cultura de chegada. Nord foca bastante esta tensão 
entre a tradução documental e a instrumental, ou seja, entre a estrangeirização 
e a domesticação. Aliás a autora admite (103) que as abordagens funcionalistas 
não defendem a priori uma tradução instrumental, mas reconhece a sua vantagem por 
fomentar maior variedade de traduções literárias. Daqui se pode inferir que, para a 
autora, a possibilidade de haver diferentes versões de uma mesma obra decorrentes de 
diferentes interpretações de vários tradutores será vantajoso e não um obstáculo.

 Como se viu, o tradutor é um leitor especial, que analisa e interpreta 
um texto (fase semasiológica), com uma intenção definida, e depois o reescreve 
num código linguístico diferente (fase onomasiológica). Na verdade, é a sua 
interpretação do texto que o tradutor transfere e não o próprio texto de partida, 
o que explica a parcialidade de cada tradução, na medida em que resulta de um acto 
de leitura irrepetível, único (Frei, 2002: 33-34). A linguagem do texto literário 
é naturalmente ambígua e subversiva, podendo o tradutor ver se tentado a reduzir 
essa ambiguidade para promover a legibilidade, por exemplo. Porém, ele nunca pode 
esquecer-se de que o texto de partida já adquiriu o estatuto de obra de arte no 
sistema cultural de partida e, assim, terá de conceber um produto que atinja o 
estatuto de uma obra de arte com funcionalidade equivalente no sistema cultural 
de chegada. A este propósito Frei apresenta o efeito de retorno, segundo o qual 
há refluxo e fecundação mútua entre os textos de partida e de chegada. Aqui surge 
outro paradoxo: há sempre a sensação de perda na transferência textual, mas é esse 
movimento que permite a sobrevivência e circulação do texto de partida dentro de 
novos sistemas culturais, vindo até a enriquecê los.

 O caso particular do tradutor-autor levanta um outro problema: a sua voz 
estética pode sobrepor-se à própria voz do autor do texto de partida, no caso de o 
tradutor ser levado a “corrigir” o original de acordo com o seu próprio programa 
estético literário, num acesso de “antagonismo criativo” (Frei, 2002:77). De facto, 
a tradução, ao contrário do texto de partida, tem de provar a sua credibilidade 
e é o próprio autor, cuja influência neste processo de transferência é quase 
nula, que atribui valor ao texto de chegada, ficando o tradutor subordinado a um 
estatuto secundário. E, no entanto, é este que constrói o texto de chegada tal qual 
é recebido pelo público, sendo responsável pelo funcionamento e integração desse 
texto na cultura de chegada. Aliás, a criatividade do processo tradutório é tal 
que, enquanto o texto de partida permanece estável e imutável, o de chegada pode ter 
múltiplas concretizações, todas elas válidas e resultantes de uma experiência de 
leitura de um dado tradutor. Saliente-se ainda que o tradutor deve consultar várias 
obras de referência (algumas teóricas, diversas obras originais e traduzidas do 
autor do texto de partida, gramáticas, entre outras), ainda que, no caso particular 
de uma primeira tradução de um texto na cultura de chegada, ele não possa consultar 
outras traduções dessa mesma obra, não tendo por isso um termo de comparação.
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Assim, entre os pólos opostos da tradução imitativa e da mais autónoma, o tradutor tem 
ao seu dispor vários graus de autonomia, consoante não só as escolhas linguísticas 
que pretende fazer, mas também respeitando a própria política tradutiva que pretende 
seguir (ou que os outros agentes culturais intervenientes lhe permitem seguir).

 No caso particular da tradução de teatro, coloca se a dicotomia entre 
tradução interlinguística e intersemiótica, o que origina inúmeras retraduções 
de um mesmo texto, adequadas a situações comunicativas diferentes, ou seja, a 
diversas encenações. Também aqui, neste campo específico da tradução literária, há 
uma polarização que opõe tradução literária interlinguística restrita do texto à 
tradução intersemiótica do texto performativo (Elam, 1980: 3)*. Por exemplo, Zuber-
Skerritt (1988: 486) apresenta uma definição bastante abrangente de tradução de 
teatro: “Drama translation is defined as the translation of the dramatic text from 
one language and culture into another and as the transposition of the original, 
translated and adapted text onto the stage”. Logo, a tradução de texto dramático 
para palco caracteriza-se pela maior efemeridade, como se pode verificar pela peça 
À Espera de Godot, que só no ano 2000 foi traduzida duas vezes, uma delas por José 
Maria Vieira Mendes para os Artistas Unidos (publicada pela Cotovia) e outra por 
Inês Lage para a companhia David e Golias (isto depois de em 1998 ter havido uma 
encenação deste texto pela Seiva Trupe com tradução de Isabel Alves**). Assim, as 
necessidades inerentes à tradução de cada peça também são decorrentes das opções 
cénicas e o texto terá de ser convenientemente adequado, o que por vezes determina 
a efemeridade dessas traduções pela sua desadequação às opções cénicas de uma nova 
produção.*** 

À ESPERA DE GODOT 

 Um autor não pode, à partida, verificar se a tradução é aceitável de acordo 
com a sua finalidade estética, com excepção dos casos de bilinguismo como em Samuel 
Beckett. Aqui será legítimo questionar a própria hierarquia entre tradução e texto 
original, visto que ambos os textos, o francês e o inglês, são originais e apresentam 
diferenças entre si. O estatuto privilegiado de autor-tradutor permitiu que Samuel 
Beckett tivesse uma liberdade criativa que o tradutor comum normalmente não tem. 
Sarah Cant (1999, 141) nega a hierarquização entre versão original (francesa) e a 
tradução (inglesa), sugerindo que ambas as versões formam a obra no seu conjunto. 
Aliás, o facto de Beckett escrever numa língua estrangeira permitiu lhe atingir um 
grau de desfamiliarização em relação à língua que fomentou o despojamento da sua 
linguagem artística que valoriza a ausência e o silêncio.

* A propósito das várias teorias de tradução de texto dramático ver Regattin e confrontar com as posições de Patrice Pavis (1999) e de Susan Bassnett (1991).
** Os registos CETBase (do Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa), bem como os do Tetra-Base (do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa) apresentam sete traduções diferentes de À Espera de Godot para encenações profissionais até à data. Além das quatro já mencionadas, há uma elab-
orada por Ricardo Alberty em 1962 para o Teatro Experimental de Aveiro, bem como uma adaptação de 1993 por Mário Viegas (Enquanto se está à Espera de Godot) e, em 2006, 
foi elaborada uma tradução de Francisco Luís Parreira para o Teatro
*** Meridional. Lamentavelmente, há mais cinco companhias que apresentaram esta peça em português, mas sem referência aos tradutores ou às edições publicadas utilizadas 
para concepção do espectáculo. Refira-se que há toda uma discussão teórica sobre a dicotomia que opõe a tradução de texto dramático para papel, para circulação em edição 
impressa, e a tradução para palco, para a encenação de um espectáculo vivo, o que coloca problemas e interfere nas estratégias empregadas pelo tradutor.
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No fundo, o distanciamento permite ao autor bilingue (e até ao tradutor) uma maior 
predisposição para a subversão de regras de linguagem, o que permite a expansão das 
possibilidades estéticas do texto.

 Em À espera de Godot é a própria ausência que é materializada, juntamente 
com a imobilidade, o esvaziamento do palco e o abismo da auto-percepção (Cant, 
1999: 146). Na verdade, a simplicidade minimalista é apenas superficial e não pode 
ser entendida de forma reducionista, pois a simplicidade de expressão resulta 
em complexidade de interpretação. A repetição e a variação são estratégias de 
esvaziamento de sentido e os jogos de sons são recursos estéticos que não podem ser 
subvalorizados nem atenuados pelo tradutor. É a própria linguagem que se desintegra 
tornando-se evidentes as contradições e a instabilidade de sentido. A dissociação 
entre a palavra (intenção) e a acção (o movimento) também é consequência dos 
limites da linguagem e salienta a ilusão de haver comunicação entre personagens. A 
própria linguagem adquire estatuto de tema da peça e não apenas de meio de expressão 
artística (Cant: 154). E Backett é igualmente meticuloso nas indicações cénicas 
que, por vezes, constroem momentos verdadeiramente coreográficos em palco. Esta 
breve análise pretende apenas salientar alguns dos aspectos que qualquer tradutor 
desta peça de Samuel Beckett terá de ter em conta e que servirão de orientação para 
a análise da peça que será feita de seguida.

 Os contextos político e sócio económico influenciam as condições de recepção 
de textos dramáticos, o que aconteceu no caso da peça aqui apresentada, cuja 
primeira tradução em Portugal foi realizada no contexto repressivo da censura do 
Estado Novo. Na verdade, a própria versão inglesa da peça foi censurada pelo Lord 
Chamberlain’s Office, o organismo responsável pela censura ao teatro no Reino 
Unido até 1968 e cuja actuação era bastante repressiva. Na verdade, em 1955 Beckett 
foi obrigado a adaptar a peça, nomeadamente retirando ou substituindo linguagem 
considerada imprópria (como erection) e gestos avaliados como obscenos, e houve 
até pedidos enviados para o gabinete de censura para que a peça fosse totalmente 
banida (Hall, 2005). Em Portugal, esta obra foi submetida a censura prévia, mas 
obteve permissão para o espectáculo, apesar de breves alterações de certas palavras 
que os censores desaprovaram. Na verdade, mesmo quando não há censura política, a 
primeira tradução de um autor numa dada cultura tende a ser a mais suavizada para 
potenciar a aceitação de ideias novas junto do público e do sistema cultura.

 À Espera de Godot é a peça que introduz o teatro do absurdo em Portugal, 
tendo gerado numerosas reacções inflamadas (ver Fadda, 1998) na imprensa e até no 
público. Jorge de Sena é um dos que assinala a sua estreia tão coetânea (na verdade, 
esta peça tinha sido estreada em Paris em 1953 e dois anos depois em Londres, e 
o texto fora publicado em Portugal pouco antes da estreia nacional). De facto, o 
crítico refere aspectos admiráveis, como a excepcional qualidade da obra, o curto 
espaço de tempo que separa a estreia mundial da estreia portuguesa, o facto de ter 
sido permitida alguma liberdade de linguagem ou a falta de preparação do público 
para o “anti-teatro”:
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 O autor prossegue, elogiando a encenação de Francisco Ribeiro (“Ribeirinho”), 
mas repara que as personagens deviam ter menos “pungência humana” e “sofressem mais 
por acaso” [Sena, 1989: 240], sendo identificado o problema na tradução:

 A remodelação do texto identificada por Sena insinua a auto censura exercida 
pelo tradutor, não só como forma de contornar a censura oficial, mas também 
talvez para que o público de “background cultural lacunoso, especialmente no campo 
teatral” [Fadda, 1998: 78], aceitasse a peça.

À ESPERA DE GODOT 

 De seguida, serão apresentados exemplos de quatro edições da peça, cujos 
códigos servem para as identificar: WFG refere se à edição inglesa, AAG à francesa, 
AEG refere se à tradução de António Nogueira Santos de 1959 e AEG2 refere se à 
edição traduzida por José Maria Vieira Mendes*. As duas traduções apresentadas 
mostram a forma subtil como o tradutor manipula o texto e as relações estabelecidas 
entre os signos da língua de partida e de chegada para veicular sentido, sendo esta 
selecção também uma marca da interpretação do tradutor e do seu estatuto de co 
autor. Além disso, todo o tradutor está sujeito a censura estrutural, decorrente do 
exercício de poder da sociedade sobre os discursos culturais, e que se manifesta 
em formas de controlo sem leis específicas.

* Note se que no prefácio este tradutor assume utilizar a segunda edição da Faber and Faber de 1965, que apresenta mais alterações em relação ao texto francês, o que terá motiva-
do a escolha, edição ainda não publicada à data da primeira tradução de António Nogueira Santos.

«O facto excepcional de ter sido superiormente autorizada uma lin-
guagem – a da peça – que talvez o não fosse noutro palco (a menos 

que, sob a forma de trocadilho porco, em palcos de revista, já que 
até ao pobre Gil Vicente, que escrevia para reis bem educados, se 

corta a língua), em nada diminui a importância desta apresentação, a 
prazo relativamente curto sobre a estreia mundial de uma peça que é 

das mais admiráveis do nosso tempo. Não me congratulo com a liberal-
ização que tal permitiu, porque discordo da situação de constrangi-

mento que a justifica. Mas o caso é que desta vez uma obra discutida 
chegou na altura da discussão, e não trinta anos depois (…)» [Sena, 

1989: 238].

«o texto da tradução que é fiel mas não exacta (não sei se por acção 
do tradutor, se por ligeiro arranjo do encenador para dar um pouco 

de carne à portuguesa àquele esqueleto), pois perde em secura asfix-
iante o que ganha em vibração impressionante. Todavia, este texto de 
Nogueira Santos – que não li – é dos melhores que nos tem sido dado 
a ouvir em palcos portugueses ultimamente» [sublinhado nosso. Sena: 

241].
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 Daqui resulta outro paradoxo, visto que a auto censura do tradutor vai 
influenciar as suas escolhas para que, em vez de ser banida, a obra entre e 
circule no sistema cultural. Durante toda a peça, António Nogueira Pinto viu se 
tentado a traduzir evitando o estilo minimalista característico da peça, optando 
frequentemente por frases mais completas e longas do que seriam adequadas, com um 
certo registo coloquial popular quando tal nem está marcado no original (problema 
identificado por Jorge de Sena). Estas escolhas reflectem uma clara necessidade 
de apresentar ao público um estilo menos desconcertante do que o apresentado 
pelo texto de partida, com o seu minimalismo esvaziante e as suas repetições. Na 
seguinte fala de Pozzo pode verificar se a necessidade que o tradutor em 1959 sentiu 
de complementar o sentido das frases originais, criando um contexto e apresentando 
uma linguagem mais aceitável para o público:

 A apreciação valorativa da expressão comparativa é tão bom como e a declaração 
da incompetência de Lucky (nem p’ra isso serve) estão ausentes nos textos de 
partida, que apenas referem que Lucky carrega como um porco, cuja função não é 
de animal de carga. O tradutor afirma textualmente o que o texto apenas permite 
inferir, transformando uma expressão de ambiguidade numa asserção. Por outro lado, 
surpreendentemente, mais adiante, a expressão meia dúzia de pontapés no cú aparece 
sem qualquer observação da censura, à semelhança de outras passagens de registo de 
língua mais marginal.

 Mas quando Lucky pontapeia Estragon e este manifesta dor, vemos como o 
tradutor acrescenta sentidos às frases originais e duplica o número de palavras 
usados (o sublinhado salienta as inserções ausentes nos textos de partida): 

[AAG: 98]  En realité il porte comme un porc. Ce n’est pas son 
métier.

[WFG: 99] In reality he carries like a pig. It’s not his job.

[AEG: 34] A verdade é que como animal de carga é tão bom como um 
porco. Nem p’ra isso serve.

[AEG2: 44] A verdade é que ele parece um porco a carregar. Não é 
a profissão dele.

[AAG: 102] Le salaud! La vache! (il relève son pantalon.) Il m’a 
estropié!

[WFG: 103] Oh the swine! (He pulls up the leg of his trousers) 
he’s crippled me!

[AEG: 36] Ora a grande besta! Escoceia que nem um burro! (Levan-
ta a calça para examinar a perna). Que canelada! Vou ficar coxo!

[AEG2: 45] Ai a porca! (Sobe um pouco as calças.) Arrancou-me a 
perna.
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 Poder-se-ão interpretar as inserções em AEG como uma estratégia de recuperação 
(ou de compensação) pela reiteração da forma de expressão desta personagem ao longo 
da peça, mas, ao mesmo tempo, há a domesticação da personagem, cuja réplica exprime 
um registo popular perfeitamente de acordo com a tradição da língua portuguesa.

 O segundo acto da peça inicia se com uma canção que é uma das marcas 
autorais mais flagrantes da autonomia do tradutor. Aqui, a estratégia de tradução 
instrumental é obviamente preferida, ainda que os tradutores se mantenham mais 
próximos tanto do conteúdo como da forma do texto inglês. Para evitar a transcrição 
de demasiado volume de texto, optou-se por omitir as interrupções e repetições da 
canção, assim como as indicações cénicas. Na verdade, tanto a versão inglesa como 
a francesa apresentam rima e o texto torna se repetitivo, circular e redundante, 
visto que a personagem, Vladimir, pára e repete diversas vezes alguns versos e 
o próprio texto da canção repete a estrofe inicial, pois era esse o conteúdo da 
própria inscrição tumular.

 A canção segue a estrutura de rimas infantis, mas num tom violento e quase 
sádico, funcionando como uma pausa narrativa dentro da peça, com referência meta-
textual, pois a inscrição tumular é a retoma da estrofe introdutória. De novo, 
Beckett manipula a linguagem numa sucessão de jogos e referências subtis. As opções 
portuguesas usam ambas a estrutura de quadra em redondilha maior, típica da poesia 
popular, mas António Nogueira Santos, no entanto, é consistente no uso da rima 
cruzada enquanto José Maria Vieira Mendes não força a rima em todos os versos, 
mesmo que use rima cruzada. Na verdade, nos originais nem todos os versos rimam e 
há jogos com rima imperfeita ou sons aparentados. Repare se que não deixa de ser 
curioso que António Nogueira Santos utilize uma raça portuguesa, o podengo, o que 
vai definir o tipo de cão quando nos originais não há qualquer referência a raça.

[WFG: 193]
A dog came in the kitchen

And stole a crust of bread.
Then cook up with a ladle

And beat him till he was dead.

Then all the dogs came running
And dug the dog a tomb

And wrote upon the tombstone
For the eyes of dogs to come:

A dog came in the kitchen
And stole a crust of bread.

Then cook up with a ladle
And beat him till he was dead. (…)

[AAG: 192]
Un chien vint dans l’office

Et prit une andouillette
Alors à coups de louche

Le chef le mit en miettes
Les autres chiens ce voyant

Vite vite l’ensevelirent…
Au pied d’une croix en bois blanc

Où en passant on pouvait lire:
Un chien vint dans l’office

Et prit une andouillette. (…)
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 Mais adiante, António Nogueira Santos procurou domesticar o texto português, 
seguindo o exemplo de Beckett, que adaptou as referências a topónimos à sonoridade 
da língua inglesa. Esta passagem, como em muitas outras do texto, é rica em 
consonâncias e jogos de palavras que remetem para linguagem mais obscena, num 
registo de língua coloquial marginal.

[AEG: 71-72]
Cão podengo esfomeado

Aboca um osso à socapa.
Mas salta lhe o dono irado

Faz lhe os ossos numa papa.

Corre toda a canzoada
O podengo a enterrar.

E sobre a campa é gravada
Esta inscrição tumular. 

Cão podengo esfomeado
Aboca um osso à socapa.

Mas salta lhe o dono irado
Faz lhe os ossos numa papa. (…)

[AAG: 208]
ESTRAGON 

Mais non, je n’ai jamais été dans le Vaucluse! J’ai coulé toute ma 
chaude-pisse d’existence ici, je te dis! Ici! Dans la Merdecluse! 

VLADIMIR 
Pourtant nous avons été ensemble dans le Vaucluse, j’en mettrais ma 

main au feu. Nous avons fait les vendanges, tiens, chez un nommé 
Bonnelly, à Roussillon.

[WFG: 209]
ESTRAGON

No I was never in the Macon country! I’ve puked my puke of a life 
away here, I tell you! Here! In the Cackon country!

VLADIMIR
But we were there together, I could swear to it! Picking grapes for 
a man called . . . (he snaps his fingers) . . . can’t think of the 
name of the man, at a place called . . . (snaps his fingers) . . . 

can’t think of the name of the place, do you not remember?

[AEG: 78]
ESTRAGON

Estás enganado. Nunca estive no Ribatejo. Tenho passado toda a porca 
da minha vida aqui, digo te eu. Aqui, na Ribamerda!

VLADIMIR
A verdade é que estivemos os dois no Ribatejo. Punha as mãos no 

fogo. Andávamos a fazer a vindima para um tipo, que não me lembro o 
nome.

[AEG2: 83]
ESTRAGON

Não, nunca estive em Vaucluse. Passei toda a puta da minha vida 
aqui. Aqui! Na Merdacluse!

VLADIMIR
Ia jurar que estivemos lá juntos. A apanhar uvas para um tal de… 
(estala os dedos)… não me consigo lembrar do nome do homem, num 

sítio chamado … (estala os dedos)… não me consigo lembrar do sítio, 
não te lembras?
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 Neste exemplo é claro como ambos os tradutores seguem a versão inglesa, 
escapando assim à necessidade de elaborar uma decisão tradutiva em relação ao 
antropónimo (Bonnelly) e ao topónimo (Roussillon). Na tradução de António Nogueira 
Santos, o lápis do censor salientou as três repetições da palavra Ribatejo, mas 
deixou intocada Ribamerda, ainda que se possa supor que foi o trocadilho com 
esta palavra que motivou a acção censória. É admirável a estratégia, tanto pela 
criatividade e ousadia, como pela adequação ao estilo e às estratégias das versões 
originais, apesar de a indesejada interdição ser facilmente expectável. Repare-se 
na atenuação eufemística da expressão porca da minha vida em comparação com puta da 
minha vida, pois as traduções são reguladas pelo contexto sócio-económico e político 
de uma sociedade real: o texto traduzido depende das possibilidades concretas num 
dado momento histórico, económico e político de uma sociedade específica.

 No último exemplo, Vladimir tenta adormecer Estragon com uma cantilena que 
na versão francesa consiste na repetição do som Do e na inglesa na repetição da 
palavra Bye.

 Na versão francesa, Vladimir entoa a sílaba do repetidamente, criando um jogo 
com a primeira nota musical (dó), como uma desconstrução da canção de embalar. A 
sonoridade de Do e adieu é aparentada, o que de certa forma inferimos pela repetição 
da palavra bye na versão inglesa, como se fosse uma despedida, ainda que novamente 
se trate de um caso de dissociação de verbo e movimento (Estragon não vai a lado 
nenhum).

[AAG: 248]
VLADIMIR 

[moins fort]
Do do do do 
Do do do do 
Do do do do 

Do do...

[WFG: 249]
VLADIMIR
(softly)

Bye bye bye bye
Bye bye bye bye
Bye bye bye bye

Bye bye . . .

[AEG: 93]
VLADIMIR

(com voz mais suave)
Ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó

Papão vai-te embora
De cima desse telhado
Deixa dormir o menino

Um soninho descansado.

[AEG2: 78]
VLADIMIR

(suavemente)
Ó-ó-ó-ó-ó 
Ó-ó-ó-ó-ó 
Ó-ó-ó-ó-ó 

Ó-ó-
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 Por seu lado, António Nogueira Santos elimina a repetição dos textos de 
partida e confere um tom mais doce ao texto, quando na verdade este momento deve 
criar certo desconforto e causar impacto pela estranheza, até porque inicialmente 
o tom de voz da personagem é demasiado alto. Vladimir age de forma contrária às 
expectativas do público em relação aos estereótipos ligados à canção de embalar. 
José Maria Vieira Mendes opta pela repetição do som ó, tipicamente usado em canções 
de embalar, mas tanto do como bye parecem ter uma finalidade mais desconstrutiva 
da canção de embalar do que propriamente de reintegração desse género musical. Uma 
alternativa a esta opção seria a repetição de vai ou até de dó à semelhança das 
versões inglesa e francesa, que até permitem maior riqueza de interpretação.

CONCLUSÃO

 Os constrangimentos que se apresentam na obra são oportunidades para o 
tradutor ousar ser criativo. A sua co autoria reside na (re)produção de um texto, 
neste caso literário e performativo, que funcione de forma equivalente em ambos 
os sistemas culturais, de chegada e de partida. Os problemas não são meramente 
interlinguísticos, nem interliterários e podem incluir a forma como os espectadores 
recebem a obra, as suas expectativas, as normas latentes de censura estrutural ou 
as normas repressivas de censura pública. A repressão, seja pública ou estrutural, 
fomenta estratégias criativas facilitadoras da veiculação de alteridade e de 
heterodoxia, ainda que por vezes pelo recurso a eufemização e a manipulação. No 
final resta a dúvida: um espectador de 1959 assistindo a À Espera de Godot, quando 
a peça foi apresentada pelo Teatro Nacional Popular, e outro em 2000 ao espectáculo 
dos Artistas Unidos, com tradução de José Maria Vieira Mendes, terão reacções 
completamente diferentes em relação ao espectáculo (a que não é alheia a distância 
temporal que os separa), em grande medida devido não só à encenação, mas também à 
tradução. A recepção de uma tradução pressupõe um acto de confiança, mas como cada 
tradução resulta da interpretação individual e irrepetível de um tradutor e da 
consequente selecção na fase de reformulação textual, cada uma delas é uma realização 
diferente do texto de partida. É nesta instabilidade que se estabelece co autoria 
do tradutor, enquanto responsável pela reformulação de um texto noutra língua que 
produza efeitos semelhantes numa cultura, numa tradição literária e num público.
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