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6. TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE NARRATIVAS DE VIAJANTES DE 

LÍNGUA INGLESA E DE OUTRAS NACIONALIDADES PELOS MUNDOS 

AMAZÔNICOS 

 

Coordenador: Helio Rodrigues da Rocha 

 

O projeto tem como objetivo maior traduzir e interpretar criticamente narrativas de 

viajantes que tenham como pano de fundo os mundos amazônicos, em especial a Amazônia 

Legal e o Chaco, por tratar de regiões de florestas, de campos naturais, de grandes rios e 

abrigarem várias sociedades indígenas, ribeirinhas, campesinas, quilombolas etc., que têm 

sido alvo de estudos da Antropologia Social e Cultural, da Etnologia, Etnografia, Sociologia, 

História, Literatura e outros campos do conhecimento. Assim, essas chamadas narrativas de 

viajantes de língua inglesa e de outras nacionalidades são o alvo de estudo e tradução deste 

projeto, considerando, principalmente, que as representações produzidas, via de regra, por 

autores estrangeiros e, portanto, não familiarizados com as culturas ‘viajadas’ e 

etnografadas, apresentam vários traços caracteristicamente eurocêntricos e precisam ser 

revistos e repensados pelo sujeito tradutor e intérprete de culturas, isto é, por aqueles que se 

dedicam a estudos reflexivos e de caráter decolonialistas sobre essas narrativas. O conjunto 

de obras que deverão fazer parte desse processo de tradução e estudo não está selecionado 

definitivamente e fechado – considerando-se que todo viajante cita vários de seus 

predecessores, seja para confirmar suas deduções e juízos valorativos atribuídos aos 

costumes e modos das culturas observadas e engessadas em seus registros, seja para refutar 

algumas concepções e considerações sobre tais sociedades – e, assim, essas indicações de 

relatos de seus predecessores é uma fonte para conhecimento de ‘novas’ narrativas que 

deverão fazer parte dessas ‘textualidades’ que serão submetidas ao empreendimento 

proposto. Teoricamente, este projeto abraça a concepção de processo discursivo da Análise 

do Discurso de vertente francesa e, assim, tem como base as “condições históricas de 

produção de sentido” que envolvem as noções de “discurso”, “sujeito”, “condições de 

produção” e “sentido”, que estão imbricados na noção de “processo tradutório”.  Espera-se, 

com isso, que o texto traduzido se aproxime o máximo possível dos mundos amazônicos, 

isto é, dos mundos dessas sociedades representadas – muitas vezes – sob a égide da falta, do 

desgoverno, da imprevidência, da desordem, da violência, de aversão ao trabalho, de estado 

de eterna ‘disponibilidade’ e necessitada, assim, da intromissão e de um espelho modelar 

para que possam elevar-se a um estado de organização e ‘progresso’. No todo, este projeto 

segue o paradigma da luta travada pelos Estudos Pós-Coloniais e, assim sendo, procurará 
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desmantelar, desdizer, reavaliar e reescrever essas representações e interpretar criticamente 

essas narrativas sobre os mundos amazônicos. 

A origem deste projeto remonta ao ano de 2009, quando, durante o doutoramento 

em Teoria e História Literária (UNICAMP), deu-se início a um estudo investigativo e ao 

processo tradutório do relato The Sea & the Jungle (1912), do jornalista londrino Henry 

Major Tomlinson (1872-1958) que, em dezembro de 1909, embarcou no navio S. S. 

England, em Swansea, capital do País de Gales, atravessou o Oceano Atlântico e lançou 

âncoras em Belém do Pará, no portal da Amazônia brasileira; depois, pelos rios Pará, 

Amazonas e Madeira, atracou na ponte-cais de Porto Velho, acampamento número 01 da 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A obra foi publicada pela Paco Editorial em 2014.  

É importante esclarecer que, desde essa empreitada investigativa e tradutória, se 

pensou no termo tradufagia como rito antropofágico do texto submetido ao processo 

tradutório; tradufagia como ato vingativo no sentido ameríndio. Metaforicamente, seria abrir 

o texto. A inserção de notas explicativas e comentários sobre o texto traduzido pode ser uma 

dessas “aberturas”, dessa prática tradutória, posto que “a crítica pós-colonial”, nas palavras 

de Bonnici (2005, p. 189), “permite uma investigação abrangente nas relações de poder em 

contextos múltiplos” (grifos meus). Essa ‘investigação’/tradução é posta em ação no projeto 

Tradufagia: processo tradutório de narrativas de viajantes de língua inglesa à América do 

Sul. 

Com vistas a essa ritualização tradufágica, várias outras narrativas de viajantes de 

língua inglesa foram estudadas e traduzidas para o português brasileiro, com um diferencial 

no que tange ao campo linguístico-cultural amazônico, isto é, palavras e expressões próprios 

da cultura amazônica, pois a “tradução cultural” (BHABHA, 2007) foi um dos conceitos 

usados em todo o processo tradutório. Assim, The Putumayo: the Devil’s Paradise, do norte-

americano Walter Ernest Hardenburg, foi traduzido como O paraíso do diabo: relato de 

viagem e testemunha das relato e testemunho das atrocidades do colonialismo na Amazônia, 

e publicado pela Editora Scienza, São Carlos, em 2016.  

Salienta-se que os relatos traduzidos renderam participação em seminários e 

congressos nacionais e internacionais que versaram sobre representações literárias na 

América, bem como sobre estudos de povos indígenas da América Latina, dentre outras 

atividades de extensão e de capacitação. O relato The Discovery of the large, beautiful and 

rich Empire of Guiana, do explorador britânico Walter Raleigh, também foi alvo de estudo 

e de tradução. Essa narrativa, que tem como mote as aventuras e desventuras de Raleigh em 

busca do El Dorado, traduziu-se por A descoberta do grande, belo e rico império da Guiana, 
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com um prefácio crítico endereçado ao público brasileiro e com o acréscimo de várias 

imagens. Essa narrativa também foi publicada pela Editora Scienza em 2017. 

Após essas empreitadas investigativas, tradutórias e publicizações, também foram 

traduzidos os seguintes relatos: Aventuras de um Sueco nos Confins do Alto Amazonas, 

incluindo uma Temporada entre Índios Canibais, do sueco Algot Lange (Editora Scienza, 

2017); O noroeste amazônico: notas de alguns meses que passei entre tribos canibais, do 

explorador britânico Thomas Whiffen, (Editora NEPAN, 2019); e por último Viagens pelos 

rios Amazonas e Madeira (Brasil), Bolívia e Peru [1872-1874], do engenheiro da Estrada de 

Ferro Madeira-Mamoré, Edward Davis Mathews. Esse diário de viagem foi publicado pela 

Editora Valer, Manaus, Amazonas, em 2020. 

Ainda sobre essas obras trabalhadas, algumas pesquisas foram desenvolvidas e 

algumas estão em desenvolvimento em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, tanto da 

Universidade Federal de Rondônia, quanto da Universidade Federal do Acre (UFAC). 

Alguns desses relatos traduzidos foram apresentados na Colômbia, Bolívia e no Peru, em 

eventos acadêmicos. 

Assim, o problema político e ético que se coloca já foi espraiado e evidenciado em 

alguns artigos produzidos a partir de reflexões acerca dessas representações estrangeiras 

sobre as sociedades estudadas pelos viajantes. Em o artigo “Práticas tradutórias nos planos 

histórico, textual e estético” (ROCHA & CORREIA, 20020), publicado pela Revista Aletria, 

da Universidade Federal de Minas Gerais, procurou-se refletir sobre aspectos variados das 

operações de tradução desde o contato, em terras americanas, entre os indígenas e os 

colonizadores, membros das ordens religiosas e viajantes, até as dificuldades tradutórias que 

assolam, hoje, as relações éticas entre povos, autóctones e não autóctones. Questões teóricas 

são pontuadas na medida em que colaboram na discussão das práticas tradutórias e suas 

implicações políticas e éticas, questão principal do texto. Os autores reconhecem que o 

problema da conduta ética do tradutor se coloca sobretudo nas intrínsecas relações entre 

tradução e etnografia. Na opinião desses estudiosos, ao passo que etnógrafos e tradutores 

não indígenas não podem prescindir da sua formação cultural, em suas operações de 

tradução, os indígenas também se tornam tradutores de línguas e culturas, demonstrando que 

a luta das traduções-interpretações apenas recomeçou.  

Para se tentar evitar práticas colonialistas em muitos discursos sobre as culturas 

amazônicas etnografadas, é necessário que o tradutor-viajante e plasmador de culturas-

discursos, a partir da escrita etnográfica, se distancie de sua cultura e beba na fonte da língua-

cultura do outro. É nesse sentido que Alice Maria de Araújo Ferreira (2014, p. 392-393), em 
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“O paradigma da descrição na tradução etnográfica” – em que faz reflexões sobre a tradução-

descrição a partir de Tristes Trópicos, de Lévi-Strauss – esclarece que a tradução-descrição 

etnográfica deve operar recursos sintáticos e lexicais da língua que traduz para acolher o 

outro. Trata-se de uma descrição, de um ‘fazer ver’ pelas palavras. Essa concepção deve-se 

ao fato que a tradução-descrição etnográfica não dissocia o estudo da cultura (ethnos) da 

questão da escrita (graphê), mas faz dessa relação sua especificidade. A descrição-tradução 

etnográfica é uma realidade antropológica que se torna linguagem e que se inscreve numa 

rede de intertextualidade. (FERREIRA, 2014, p. 392-393).   

Consequentemente, essa operação metamórfica exige certa “pedagogia do olhar”, 

do querer ver, do desnudar-se de si mesmo e da necessidade do mergulho nos labirintos 

linguístico-culturais da comunidade ou práticas e costumes, profissões etc. descritas e 

emolduradas em discursos via a materialidade textual. Esta operação exige postura crítica e 

ética do tradutor frente ao outro, aos seus modos de viver e pensar. Muitos relatos de viagem 

apresentam as Amazônias para o resto do mundo em completa disponibilidade e, sempre 

nesse espaço construído discursivamente pelo perquiridor, o viajante-escritor.  

A partir desta construção, os relatos que narram a própria Amazônia, em seus mais 

diversos aspectos econômicos, culturais, sociais, religiosos, e até mesmo linguísticos, 

apagam ou minimizam certos aspectos vitais dessas sociedades “viajadas”, já que as 

estratégias descritivas usadas pelos tradutores-viajantes parecem privilegiar o uso de 

hiperonímia (BERMAN, 2003).  Dizer,  por exemplo, como alguns tradutores o fazem 

(KOCH-GRÜNBERG, 2005; WHIFFEN, 2019), que os povos da Amazônia possuem 

plantações de  mandioca,  milho  ou  de  qualquer  outro  produto  agrícola,  é  uma  

generalização que, a nosso ver, esconde os rituais cotidianos desses nativos  na  escolha  do  

local  para  o  plantio,  da  derrubada  da  mata,  da  coivara (limpeza do solo com fogo), das 

tarefas distribuídas há séculos entre os gêneros (masculino e feminino), da colheita e das 

festas relacionadas a essa prática, bem como o próprio nome usado na região para tais 

práticas, já que o roçado e a roça, termos usados em toda a Amazônia brasileira para se 

referirem ao local e ao trabalho dos nativos, diferem de plantação, termo englobante 

(ROCHA, 2019). No entanto, o projeto Tradufagia não tratará de comparar traduções, muito 

menos apontar possíveis equívocos, mas tão somente refletir, questionar tais práticas 

tradutórias e, a partir dessas reflexões, traduzir outros relatos com esse olhar amazônida, 

quando possível.  

É preciso reiterar que este projeto pretende desenvolver processos tradutórios de 

narrativas de viajantes menos colonizados e dispostos a desdizer certas construções sígnicas 
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eurocêntricas. Em suma, busca-se uma tradução/interpretação em que as vozes produzidas 

por esses viajantes e por meio de quem traduz construam um discurso descolonizador em 

que se possa garantir o direito aos não-europeus de interpretar os mundos indígenas e não-

indígenas a partir de suas visões próprias de mundo marcadamente distintas das visões 

eurocêntricas. Se “o ato ético consiste em reconhecer e em receber o Outro enquanto Outro”, 

como pontua BERMAN (2007, p. 68), certas narrativas de viagem de cunho etnográfico 

rejeitam e às vezes tentam dominar o Outro, como é o caso de An unknown people in an 

unknown land, de W. Barbrooke Grubb que, deliberadamente, faz a demonização dos 

Lengua-Maskóy com o fito de cristianização e colonização espiritual, política e econômica. 

A materialização dessas injustiças cometidas contra os nativos nas narrativas de 

viajantes não é ato de interpretação equivocada, mas o resultado de um projeto ideológico 

de subalternização do Outro, de espoliação, de inferiorização, em suma, de colonização. 

Dentre os objetivos do projeto destacam-se: desenvolver a tradução de narrativas 

de viajantes de língua inglesa e de outras nacionalidades pelos mundos amazônicos e 

investigar/interpretar essas narrativas sob a perspectiva dos Estudos Culturais e Decoloniais; 

estudar narrativas de viajantes de língua inglesa e de outras nacionalidades pelos mundos 

amazônicos; investigar signos linguísticos estrangeiros que descaracterizem a cultura ou 

sociedade representada; procurar termos linguísticos das culturas etnografadas que sejam 

mais próximos e condizentes com essas culturas; escrever notas e comentários críticos acerca 

de certas escolhas durante o processo tradutório; investigar as diversas representações 

construídas nessas narrativas. 
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