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RESUMO 

 

A presente monografia pretende discutir o afastamento decorrente da 

diversidade de línguas através de uma análise do mito judaico-cristão da Torre 

de Babel e da teoria comtemporânea da tradução. Trataremos mais 

aprofundadamente de Jacques Derrida e Jürgen Habermas, fazendo uma 

contraposição de seus conceitos e métodos filosóficos. 

Palavras-chave: Babel; desconstrucionismo, construcionismo, tradução.  

 

ABSTRACT 

 

This monograph discusses the estrangement due to the diversity of 

languages through an analysis of the Judeo-Christian myth of the Tower of 

Babel and the contemporary theory of translation. The core of this research will 

deal with Jacques Derrida and Jürgen Habermas, building a contrast between 

their philosophical concepts and methods. 

Keywords: Babel; constructionism, deconstructionism, translation. 

 

 

 



6 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ................................................................................................... 7 

1 DESCONSTRUINDO BABEL ............................ ........................................... 13 

1.1 DO SISTEMA EM DESCONSTRUÇÃO………………………………….16 

1.2 DA TAREFA DO TRADUTOR……………………………………………..17 

1.3 WALTER BENJAMIN E UMBERTO ECO.............................................24 

2 RE-CONSTRUINDO BABEL ............................ ............................................ 27 

2.1 A TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO....................................................29 

2.2 O ACORDO..............................................................................................30 

2.3 A FUNÇÃO DA LINGUAGEM...................................................................32 

2.4 A LINGUAGEM E VERDADE .................................................................. 33 

CONCLUSÃO.......................................... ..........................................................36 

BIBLIOGRAFIA....................................... ..........................................................43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mito babélico, sobre o projeto de construção de uma torre imponente 

que se vê interrompido antes de sua conclusão, marca muitas culturas e intriga 

outras tantas até hoje. Paul Zumthor, em obra sobre a narrativa bíblica, define-

a já no início de seu estudo como a seguir: 

Babel é um texto. Integra-se na classe de escritos a que damos o nome 
de “literários” desde há dois séculos: esses mesmos cuja estrutura 
semântica, ao mesmo tempo estável e sempre inacabada, comporta uma 
constelação de sentidos que jorram de um núcleo fragmentado ou em 
vias de fragmentação – por vezes bem visível, outras vezes mal 
discernível. Do episódio que o Gênesis relata, emana assim uma rede de 
significados e de referências alusivas onde ficaram retidos, num ou 
noutro momento, segmentos inteiros da experiência histórica atinentes 
às relações dos homens entre si, ao seu espinhoso vínculo com uma 
transcendência, à linguagem, ao poder e às obras do espírito 
(ZUMTHOR, 1998, p. 37 e 38). 

 

Neste trabalho, em tom assumidamente ensaístico, queremos sobretudo 

aproveitar essa rede de significados que emana de Babel, conforme o 

argumento de Zumthor, e refletir a partir das dimensões aí presentes 

(históricas, sociais e linguísticas), e à luz desse mito judaico-cristão, sobre a 

necessidade de tradução e suas formas. 

Temos como objetivo tratar da falta do elemento que possibilita a 

comunicação e da consequente busca por ele. Entendemos que quebras na 

comunicação ocorrem em dois níveis, um essencial e outro material. Por 

exemplo, o fato que nos leva a nomear as coisas nos revela que elas não são 

imediatamente claras e identificáveis em si, e nos impõe uma limitação. Tal 

limitação é resolvida com a linguagem e geradora de inovações nas línguas; é 

ela que acaba por trazer a necessidade de acordo, de entendimento mútuo. Se 
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a linguagem não é uma, nata a todos os indivíduos, mas desenvolvida 

conforme as situações vividas por cada um e pela comunidade linguística, ela é 

variável, e pode não ser concordante. Mesmo que existam significantes 

diferentes para uma mesma coisa, há a possibilidade de um acordo que não 

exclua os diferentes significantes, mas que possa torná-los equivalentes, para 

que eles passem a ser aceitos como diferentes respostas a um mesmo 

significado.  

George Steiner assume que foram as capacidades constitutivas da 

linguagem para conceituar o mundo que garantiram a sobrevivência do ser 

humano frente às restrições inevitáveis à vida (ou seja, a morte): “Nós 

resistimos, resistimos criativamente, em razão de nossa decisiva capacidade 

de dizer não à realidade, de construir ficções de alteridade para nossa 

consciência habitar – alteridade sonhada, desejada ou esperada” (STEINER, 

2005, p. 15). Tais respostas ao mundo, como atos de comunicação que 

abrangem a emissão e recepção de cada um e de todos os modos de significar 

(sejam eles especificamente verbais ou compreendidos no mais amplo sentido 

semiótico), implicam na ocorrência da tradução1. 

Assim, o fato gerador da necessidade da tradução é devido a 

interpretações distintas de situações variadas que recebem significantes não-

congruentes.  

Queremos abordar, todavia, o fato gerador da necessidade de tradução 

neste nível mais amplo da semiótica, que de início chamamos de essencial, 

                                                           
1 STEINER, 2005, p. 14. 
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aquele que se refere à motivação por trás das escolhas materiais de 

linguagem. Esse interfere e produz resultados na esfera material com muito 

mais força do que os meios de tradução da esfera material podem ter sobre 

ele. Desta forma, cremos ser mais necessária tal discussão, pois, mesmo que 

aparentando ter pouca aplicação prática, a sua aplicação teórica pode ter 

efeitos maiores e mais duradouros. 

  Portanto, utilizamos Babel, um mito que gera imagens tanto palpáveis 

como filosóficas da tradução, pois grande é o arcabouço bibliográfico que 

discorre sobre ele, sendo muitos estudos especializados em tradução. Muitos 

deles são, todavia, voltados à prática e não à Teoria da Tradução. Conforme 

antecipamos, acreditamos na necessidade de uma discussão teórica 

antecedente à prática – mesmo que não antecedente e depois inexistente, pois 

se não há prática, a teoria é vazia, mas a prática não pode surgir senão da 

teoria. 

Por esse mesmo motivo, temos maior afeição a uma metodologia 

construtivista em nosso trabalho. Buscaremos descobrir algo na teoria que 

possa servir de auxílio na prática. Falaremos de Derrida, e pretendemos fazer 

uso de seu desconstrutivismo como grande ferramenta para a compreensão de 

Babel e da Tradução. E também falaremos de Habermas, buscando uma 

contraposição e, quem sabe, uma desconstrução do texto de Derrida, 

buscando desconstruir para construir. Sem a possibilidade, neste trabalho, de 

acompanhar a discussão especializada que aproxima os dois pensadores, e 

cientes da temeridade em empreender a reflexão em caráter ensaístico, 

permitimo-nos esse passo. Trata-se aqui do registro de um empenho de leitura, 
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de aproximação à teoria, sob o empenho de esmiuçar os textos. E o fazemos 

sob o horizonte de poder aplicar a leitura, de ver resultados partirem de sua 

compreensão. 

Desta forma, damos início ao nosso trabalho, no Capítulo Um, com uma 

análise da obra “Torres de Babel”, de Jacques Derrida. Esse foi um ensaio 

publicado no livro Psyché: inventions de l’autre, e traduzido ao português por 

Junia Barreto a pedido do autor, que foi publicado em volume individual pela 

Editora UFMG em 2002 (reimpresso em 2006). Nesta obra curta, mas não 

despretensiosa (como também menciona a tradutora2), Derrida expõe as 

aporias, ou contradições não resolvidas, do mito e, com ele, da questão 

“metafísica” linguística da humanidade, discutindo a origem da linguagem, o 

seu himeneu inatingível mas desejado e, com a ocorrência da não-

comunicação, onde reside a tarefa do tradutor. 

O ensaio foi publicado no original em 1987, quinze anos antes da versão 

em português, em um momento de maior engajamento social na vida do 

escritor. Derrida, antes muito criticado por não tomar posições políticas, 

justamente pelo fato de um posicionamento ser contraditório à crítica por ele 

feita às certezas políticas absolutas, passou, em meados da década de 80 em 

diante, a ter posição ativa em diversas causas políticas e sociais, como em 

relação ao apartheid, a questões de imigração e outras. Também ficou mais 

exposto a seu público, participando com mais frequência de entrevistas e 

                                                           
2 DERRIDA, 2006, p. 8. 
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debates acadêmicos e seculares3. O ensaio de Derrida a que nos dedicaremos, 

apesar de não admitirmos que seu maior engajamento tenha representado 

mudança em sua reflexão4, insere-se em uma nova fase da vida do pensador, 

que revela que a desconstrução não precisa, na prática, ser sinônimo apenas 

de rebeldia e passividade. 

A referência ao mito utilizada por Derrida é aquela dentro do escopo 

judaico/cristão, constante no Antigo Testamento, no Livro de Gênesis 

(supostamente escrito por Moisés), a qual expomos na sequência na íntegra: 

E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E 
aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de 
Sinar; e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e 
queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E 
disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque 
nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados 
sobre a face de toda a terra. Então desceu o SENHOR para ver a cidade 
e a torre que os filhos dos homens edificavam; E o SENHOR disse: Eis 
que o povo é um, e todos têm uma mesma língua; e isto é o que 
começam a fazer; e agora, não haverá restrição para tudo o que eles 
intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para 
que não entenda um a língua do outro. Assim o SENHOR os espalhou 
dali sobre a face de toda a terra; e cessaram de edificar a cidade. Por 
isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o SENHOR a 
língua de toda a terra, e dali os espalhou o SENHOR sobre a face de 
toda a terra (BÍBLIA, V. T. Gênesis, 2000, cap. 11, vers. 1-9). 

 

Como um livro escrito durante o exílio judaico, o Gênesis pretendia 

relembrar o povo judeu de suas origens e de quem era o Deus dos seus 

antepassados. Mais do que tratar sobre a origem do mundo, este livro busca 

revelar uma identidade cultural, religiosa e étnica, para que o povo fosse 

inspirado e reanimado no propósito e destino de seu exílio. A partir desse ponto 

                                                           
3 KANDELL, Jonathan.  “Jacques Derrida, Abstruse Theorist, Dies at 74”, October 10, 2004, 
retirado de http://bde.weblog.com.pt/arquivo/026179.html, em 20/11/2010, às 12:43. 

4 Derrida sempre insistiu que descontrução é política, mesmo antes de seu engajamento 
político (THOMASSEN, 2006, p. 6). 
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de vista, não se torna importante a existência ou não da cidade e da torre de 

Babel, apesar de haver diversos estudos arqueológicos a respeito. Da mesma 

forma, não é relevante confirmarmos a afirmação: “E era toda a terra de uma 

mesma língua e de uma mesma fala” (Gênesis 11:1), pois a essência do mito 

está na ambição deste povo e na consequência dessa ambição sob a punição 

imposta por seu deus.  

No segundo capítulo deste trabalho, munidos de base teórica sobre o 

problema da tradução, caminharemos em busca do encontro com a alteridade 

e com as possibilidades de tradução. O enfoque hermenêutico estará apoiado 

sobre a Teoria do agir comunicativo, de Jürgen Habermas. Por não termos 

encontrado algo de Habermas específico em relação ao mito de Babel, não 

focalizaremos uma obra específica deste autor. Será importante para nossa 

reflexão, a partir de fundamentos de sua filosofia sobre as possibilidades da 

racionalidade argumentativa no mundo moderno e o direito à comunicação, 

destacar o potencial emancipatório da modernidade e da racionalidade em 

sociedade pluralistas e seculares5, de modo a considerar a linguagem como 

medium que se presta a estabelecer o acordo, o diálogo, função e razão para a 

eficácia da relação humana e social. 

A linguagem, e com ela a tradução como sua dimensão permanente, 

não somente revelaria um mundo desconhecido, mas também se prestaria a 

resolver conflitos tais como os expostos no início desta seção, aqueles 

referentes às motivações por trás das escolhas materiais da linguagem.  

                                                           
5 Ibid., p. 3. 
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Life is a foreign language; all men mispronounce it6. 

 

1 DESCONSTRUINDO BABEL 

Jacques Derrida, nascido na Algéria em 1930 e falecido em 2004, filho 

de judeus e expulso de sua escola durante a II Guerra Mundial, suspeita de 

discursos de identidade, e dedica sua vida acadêmica a expor contradições 

irresolvíveis (aporias) de qualquer estrutura que contenha significado (textos). 

Desta forma, o método de desconstrução que ele desenvolve (que 

desconstrói também o método), é sempre uma análise de intervenção, que não 

deixa intacto o objeto de estudo. O propósito é mostrar os limites do texto para 

poder subvertê-lo, e não simplesmente lê-lo para re-estabelecer sua coerência 

ou unidade de forma hermenêutica7. 

É neste sentido que Derrida considera o mito da torre de Babel uma 

narrativa “da necessidade (...) da tradução inadequada para suprir aquilo que a 

multiplicidade nos interdiz” (DERRIDA, 2006, p. 11). A ideia de construir uma 

torre, e com ela um nome, para que com estes os integrantes da comunidade 

não fossem dispersados sobre a face da terra, nos mostra a busca por 

unidade, identidade de uma comunidade humana. Se essa comunidade 

buscava construir unidade e identidade, é porque estas lhe faltavam. 

Percebemos assim que, por mais que, como diz o texto, o povo proviesse da 

                                                           
6 A vida é uma língua estrangeira; todos os homens a pronunciam errado (Tradução minha) 
(QUOTATIONSPAGE. Christopher Morley . Disponível em: 
http://www.quotationspage.com/quote/119.html. Acesso em: 06 dezembro 2010). 

7 THOMASSEN, 2006, p. 1, 5 e 6. 
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situação de uso de uma única língua, provinha também de uma situação de 

multiplicidade e diversidade internas. O texto não afirma diretamente em que a 

multiplicidade os incomodava, mas os vemos na busca de anulá-la. A forma 

com que conseguem traduzir este desejo por unidade, identidade, é através da 

construção desta cidade, e de sua torre, e de seu nome. Porém, como Derrida 

nos fala, esta foi uma “tradução inadequada”. Todavia, Derrida destaca 

também que essa tradução inadequada, em Babel, é necessária. 

O fato da tradução encontrada pelo povo que seria conhecido como o 

povo de Babel ser inadequada, nos revela uma ineficácia em anular – ou ao 

menos reduzir, a multiplicidade existente entre eles. Ainda mais, a tentativa de 

não serem dispersados é que acaba por justamente ocasionar sua dispersão. 

Por isso, a própria multiplicidade é percebida por Derrida como algo limitador 

para a tradução “verdadeira”, para a entr’expressão transparente e adequada. 

Ela é a motivadora da tradução, mas não somos capazes de reduzi-la, de 

traduzi-la, muito menos de compreendê-la. Por essa razão, o mito de Babel 

configura a “multiplicidade irredutível das línguas” (ibid., p. 11 e 12) e também 

(poderíamos dizer?) das culturas, dos costumes, das verdades, e de tudo que é 

múltiplo. 

Assim como Derrida, cabe analisar a multiplicidade contida já no nome 

próprio Babel. Derrida o faz remetendo-se a Dictionnaire philosophique de 

Voltaire:  

Não sei por que é dito na Gênese que Babel significa confusão; pois Ba 
significa pai nas línguas orientais, e Bel significa Deus (...). Mas é 
incontestável que Babel quer dizer confusão, seja porque os arquitetos 
foram confundidos após terem erguido sua obra até oitenta e um mil pés 
judeus, seja porque as línguas se confundiram; e é evidentemente desde 
esse tempo que os alemães não entendem mais os chineses; pois, 
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segundo o sábio Bochard, está claro que o chinês é originariamente a 
mesma língua que o alto-alemão (Apud DERRIDA, 2006, p. 12). 

 

Quando Babel deixa de ser apenas um nome próprio (a referência de um 

significante puro a um real singular), mas é percebida e anunciada pelo autor 

do livro de Gênesis como um nome comum, “Confusão”8, e além disso vista 

com o significado sugerido por Voltaire de “o nome de Deus como nome de pai” 

(ibid.), percebemos um exemplo para o que Derrida chamou de multiplicidade 

irredutível da língua. A multiplicidade de significados já não consegue ser 

contida pelo autor do texto original, que deveria ter mantido o nome próprio 

Babel, mas acreditou poder traduzi-lo por um nome comum significando o que 

nós traduzimos por confusão, afirma Derrida9. “Por conseguinte, da mesma 

forma que Babel é ao mesmo tempo nome próprio e nome comum, Confusão 

torna-se também nome próprio e nome comum, um como o homônimo do 

outro, o sinônimo também, mas não o equivalente. (...) O recurso à aposição e 

à maiúscula” (ibid., p. 21). O autor de Gênesis parafraseia, comenta, mas nós 

ficamos sem uma tradução de fato.  

De acordo com Jakobson, poderíamos chamar esta operação de 

tradução intralingual, ou reformulação, pois “interpreta signos linguísticos por 

meio de outros signos da mesma língua” (ibid., p. 23). Seria uma interpretação 

definitória, mais do que uma tradução propriamente dita. Se é tradução, é 

tradução inadequada.  

                                                           
8 “Por isso, se chamou o seu nome Babel, {que significa confusão} porquanto ali confundiu o 
Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra”. 
(BIBLIA, V. T. Gênesis, 1995, cap. 11, vers. 9). 

9 DERRIDA, 2006, p. 12 e 14. 
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1.1 DO SISTEMA EM DESCONSTRUÇÃO 

Vimos que Derrida considerou necessária a tradução inadequada (do 

anseio de unidade e identidade por cidade, torre e nome), encontrada pelo 

povo de Sem. A tradução buscada pelo povo, mesmo não ocorrendo, em 

verdade precisou ocorrer. Isso porque a multiplicidade limitou não apenas a 

tradução adequada, mas a sua ordem estrutural, a “coerência do constructum”. 

Assim, Babel expressa ainda, paralelamente e talvez consequentemente, a 

impossibilidade de se finalizar uma construção, o que para Derrida revela um 

“sistema em desconstrução” (ibid., p. 12). 

Ao significar “Confusão” e “o nome de Deus como nome de pai”, Babel 

carrega a marca de um espaço comunitário pertencente a Deus onde as 

pessoas não se entendem. Na realidade, o próprio Deus a nomeia desta forma 

e gera a multiplicidade de línguas. Ele quer ser conhecido como Deus desta 

cidade, mas também que fique marcada a sua cólera10. Ao impor o seu nome, 

ele sela a sua descendência “do único nome que terá sido o mais forte, do 

único idioma que terá predominado” (ibid., p. 19). 

Deus pune os Semitas por terem buscado assegurar uma genealogia 

universal por si mesmos, quando determina a sua finitude. Como diz o texto 

bíblico, os filhos de Sem se propagaram e toda a terra tinha uma única língua e 

as mesmas palavras11. Todavia, Deus irrompe a linhagem. Como o povo não 

buscou nele sua identidade, eles foram então impedidos de possuir uma 

                                                           
10 Ibid., p. 14. 

11 BIBLIA, V. T. Gênesis, 2000, cap. 10, vers. 31 à cap. 11, vers. 1.  
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identidade. Deus faz isso ao confundir sua língua para que não mais se 

entendam, e ao dispersá-los por toda a terra. 

A desconstrução por parte de Deus tornou a tradução uma necessidade. 

Ao mesmo tempo que necessária, a apropriação de um nome (Babel) já 

dividido é também impossível12, assim como vimos no item anterior, ao nos 

referirmos à multiplicidade irredutível da língua. A tradução torna-se então um 

sistema que se desconstrói. “A tradução torna-se a lei, o dever e a dívida, mas 

dívida que não se pode mais quitar” (ibid., p. 25). Ela é necessária, e 

impossível.  

Tal insolubilidade encontra-se marcada diretamente no nome de Babel: 
que ao mesmo tempo se traduz e não se traduz, pertence sem pertencer 
a uma língua e endivida-se junto dele mesmo de uma dívida insolvente, 
ao lado dele mesmo como outro. Tal seria a performance babélica (Ibid., 
p. 25 e 26). 

 

1.2 A TAREFA DO TRADUTOR 

 

Considerando que nenhuma teorização domina a performance babélica 

quando esta é produzida em uma língua, Derrida decide tentar traduzir outro 

texto sobre tradução ao invés de discutir o modo teórico. Ele passa, então, em 

“Torres de Babel”, a discorrer sobre “Die Aufgabe des Übersetzers”13, de Walter 

Benjamin, traduzido por Maurice de Gandillac no volume Mythe et violence 

(DENOËL, 1971, apud DERRIDA, 2006, p. 26). 

                                                           
12 DERRIDA, 2006, p. 19. 

13 Traduzido por Junia Barreto, tradutora de Torres de Babel, por “A tarefa do tradutor”. 
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Aufgabe já nos mostra que a reconciliação é o horizonte do ensaio, pois 

como nos fala Derrida, ela alude não somente à tarefa, mas ao engajamento, 

dever e responsabilidade do tradutor. E se há dívida, há falta, há falha, queda 

e, talvez, crime. A tarefa do tradutor é de “devolver o que devia ter sido dado” 

(ibid., p. 27).  

Benjamin, ao falar sobre a impossibilidade da restituição, chama-a de 

“dívida insolúvel no interior de uma cena genealógica” (ibid., p. 29). Ou seja, ele 

releva o parentesco das línguas, e compara a tradução à transmissão de uma 

semente familiar. Tal “metáfora” é vista como catastrófica por Derrida, pois os 

conceitos de “vida” ou “família” não são compreendidos ao se referirem à 

linguagem e à tradução. Ao contrário, é “a partir de um pensamento da língua e 

da sua ‘sobrevida’ na tradução que acederíamos ao pensamento do que ‘vida’ 

e ‘família’ querem dizer” (ibid., p. 31). 

Vejamos um trecho de Benjamin para entendermos a crítica de Derrida: 

Da mesma forma que as manifestações da vida, sem nada significar 
para o vivo, estão com ele na mais íntima correlação, também a tradução 
procede do original. Certamente menos de sua vida que da sua 
“sobrevida” (“Überleben”). Pois a tradução vem depois do original e, para 
as obras importantes, que não encontram jamais seu tradutor 
predestinado, no tempo de seu nascimento, ela caracteriza o estado de 
sua sobrevida [Fortleben, desta vez, a sobrevida como continuação da 
vida mais que como vida post mortem]. Ora, é na sua simples realidade, 
sem metáfora alguma [in völlig unmetaphorischer Sachlichkeit] que é 
preciso conceber para as obras de arte as idéias de vida e de sobrevida 
(Fortleben) (BENJAMIN in DENOËL, 1971, apud DERRIDA, 2006, p. 32). 

 

Vemos que Benjamin não fala da tarefa ou do problema da tradução. Ele 

nomeia o tradutor como problema, “sujeito endividado, obrigado por um dever, 

já em situação de herdeiro, inscrito como sobrevivente dentro de uma 
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genealogia, como sobrevivente ou agente de sobrevida (das obras)” (ibid., p. 

33). 

Derrida extrai então três teses do texto de Benjamin, mesmo que 

brutalmente – como ele mesmo assume. A primeira é de que “a tarefa do 

tradutor não se anuncia a partir de uma recepção”. Em segundo lugar, “a 

tradução não tem por destinação essencial comunicar”. E, por último, a relação 

entre texto traduzido e texto traduzante não pode ser representativa ou 

reprodutiva. “A tradução não é nem uma imagem nem uma cópia” (ibid., p. 33 a 

35). 

Ao renunciar à recepção, à comunicação e à representação, Benjamin 

coloca a essência da tradução na forma. A obra, então, exige tradução, mesmo 

se não há tradutor capaz e, da mesma forma, não perde nada ao não ser 

traduzida, pois na qualidade de sua estrutura própria, nada sofre; e, se 

traduzida, mantém a qualidade de “original”14.  

A tradução serviria então para mostrar que há correspondente; que o 

original é passível de se manter original, mesmo que modificado (ou então não 

seria denominada sobrevida a renovação do vivo). Esta renovação, voltando à 

“metáfora” da semente, seria uma pós-maturação (Nachreife) de um organismo 

vivo (da semente), e é com esta pós-maturação que o tradutor se engaja. A 

tarefa do tradutor, já que não é a de comunicar, é – para Benjamin – a de 

exaltar o “lugar” da correspondência, o responsável pela pós-maturação. A 

tarefa (dívida) forma-se na falta desta correspondência, que ele chama de 

                                                           
14 Ibid., p. 36 e 37. 
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“pensamento de Deus”. Na sua cavidade a dívida é constituída e, portanto, a 

“tradução está garantida em Deus” (trad. M. De Gandillac, p. 91, apud 

DERRIDA, 2002, p. 38). 

Vemos então que o original demanda a transferência, confirmando a 

necessidade da tradução, e esta dívida não empenha sujeitos vivos (como o 

tradutor, por exemplo), mas “nomes à margem da língua ou, mais 

rigorosamente, o traço contratando a relação do dito sujeito vivo ao seu nome 

enquanto que este se mantém à margem da língua. E esse traço seria aquele 

do a-traduzir de uma língua a outra” (ibid., p. 41).  

O a-traduzir é como uma aliança que associa sobrevidas, que garante a 

afinidade entre as línguas (não um parentesco histórico, mas essencial). Desta 

forma, a tradução tem, finalmente, uma tarefa, que é a de exprimir a relação 

mais íntima entre as línguas15. 

A essência da tradução, neste sentido, não é dizer algo, mas remarcar a 

afinidade entre as línguas. Assim como nos fala Benjamin:  

[...] a relação na qual nós pensamos, essa relação tão íntima entre as 
línguas, é aquela de uma convergência original. Ela consiste no fato de 
que as línguas não são estrangeiras uma à outra, mas, a priori e 
abstração feita de todas as relações históricas, são aparentadas uma à 
outra no que elas querem dizer (Ibid., p. 45). 

 

Por quererem dizer algo semelhante, o modo de intenção deve ser o 

mesmo do original na tradução e, assim, ambos revelam-se como fragmentos 

de uma linguagem maior. Mesmo não compreendendo um todo único, como 

um conjunto cuja abertura possível não deve contradizer a unidade dos 

                                                           
15 Ibid., p. 41 a 44. 
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componentes. Novamente retomamos que este ponto em comum, que revela a 

afinidade entre as línguas, está sito no sagrado e é chamado de verdade. É a 

aliança, o nome (“o elemento originário do tradutor”, ibid., p. 45), a promessa 

de reconciliação, e Derrida o entende como o himeneu. Assim como a intacta, 

intangível, intocável membrana feminina, o tradutor aguarda pela consumação 

da tradução. Como o contrato de casamento, a tradução é uma promessa de 

acesso ao intocável, mas não o garante16. 

Derrida estuda outras passagens benjaminianas, e os vemos comparar o 

nome, o que de semelhante as línguas querem dizer, com a relação de um 

caroço com a casca de um fruto. Existe uma unidade natural entre eles, que os 

une e os coloca em um conjunto, mesmo sendo eles elementos distintos entre 

si. A relação existente no fruto seria a verdade, e em termos de linguagem, 

seria a linguagem pura, onde o sentido e a letra não podem se dissociar17. A 

sua composição os une, e o caroço faz o papel do himeneu, do intocável. 

A relação do teor da linguagem com a língua traduzida, todavia, mais se 

assemelha ao rei vestido com seu manto: “A linguagem da tradução envelopa 

seu teor como um manto real de largas dobras. Pois ela é o significante de uma 

linguagem superior a ela mesma e permanece assim, em relação ao seu 

próprio teor, inadequada, forçada, estrangeira” (Ibid., p. 54). A relação entre o 

manto e o corpo difere da relação entre o caroço e a casca. A vestimenta não é 

                                                           
16 Ibid., p. 48 a 51. 

17 Ibid., p. 57. 
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natural, e flutua com alguma distância do teor, mas apresenta unidade 

simbólica18. 

Como tradução, a relação entre corpo e vestimenta é forma, e apesar de 

não haver composição entre eles, a expressão do manto é original e refere-se 

ao teor do rei. Neste sentido, Derrida ainda cita Claude Colombet, sobre 

propriedade literária e artística19, mas nós poderíamos citar a Lei de Direitos 

Autorais Brasileira de nº 9.610/98 e obteríamos o mesmo resultado: 

Art. 7º - São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível 
ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 
 
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;  
(...) 
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras 
originais, apresentadas como criação intelectual nova; (...) (ASSESPRO. 
Leis de Direitos Autorais. Disponível em: http://www.assespro-
rj.org.br/publique/media/lei961098.pdf. Acesso em: 06 dezembro 2010). 

 
 
 

Desta forma, a tradução é original por sua expressão, e “o tradutor faz 

uma obra do espírito; mas, seguramente, ele não saberia modificar a 

composição da obra traduzida, pois ele é obrigado a respeitar essa obra” (M. 

SAVATIER apud DERRIDA, 2006, p. 61). 

A tradução, como contrato, promete a reconciliação das línguas, 

chamando a uma língua “língua da verdade”, mas não consegue chegar ao 

nível da composição. Ela promete a verdade, a composição e uma unidade 

retomada entre as línguas, como que se houvesse uma afinidade originária 

entre elas, algo “visado que é o mesmo e que, no entanto, nenhuma das 

                                                           
18 Ibid., p. 54 a 56. 

19 Ibid., p. 59. 
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línguas pode atingir, separadamente”(Ibid., p. 66). E por isso, pelas línguas não 

poderem atingi-lo separadamente, é que a tradução apenas promete o que é 

visado, e é também por isso que somente ela é capaz de fazer tal promessa. A 

tradução é, assim, o acordo das línguas, pelo qual elas podem anunciar a pura 

linguagem, o caroço, e fazê-la crescer20. Conforme nos fala Derrida: 

Essa perpétua revivescência, essa regeneração constante (Fort- e 
Aufleben) pela tradução, é menos uma revelação, a revelação ela 
mesma, que uma anunciação, uma aliança e uma promessa. Esse 
código religioso é aqui essencial. (...) A tradução, como santo 
crescimento das línguas, anuncia o termo messiânico, certamente, mas 
o signo desse termo e desse crescimento está ‘presente’ apenas no 
‘saber dessa distância’, no Entfernung, o distanciamento que a isso nos 
reporta (Ibid., p. 68). 

 

Tal distanciamento é o que sinaliza o caminho do tradutor até (e através 

de) Babel. É também o que possibilita o tradutível e proíbe o traduzível 

(considerando que o tradutível deixa-se traduzir como intraduzível), pois o 

distanciamento mostra a necessidade da tradução e faz com que ela venha a 

acontecer, mas ao mesmo tempo não permite que ela se satisfaça, e nos deixa 

apenas com a sua promessa.  

Jacques Derrida, no ensaio publicado em Psyché: inventions de l’autre, 

a que nos temos referido neste capítulo, revela-nos, afinal, a desconstrução da 

linguagem ocorrida em Babel. Desconstrução que acarreta em angústia diante 

do endividamento e incapacidade do tradutor em permitir ao original sua 

sobrevida21. Mas que acarreta também em esperança, pois é em sua 

incapacidade que reside a tarefa do tradutor. Assim como “no entre as linhas” 

(como o chama Derrida) não conseguimos encontrar tradução, é nele que 
                                                           
20 Ibid., p. 64 a 68. 

21 Ibid., p. 7 e 8. 
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reside a tarefa do tradutor. No entre as linhas, que é o “pensamento de Deus”, 

o lugar da correspondência, o a-traduzir, o himeneu, reside o modelo ou o ideal 

de toda tradução. Mesmo que inatingível e intraduzível. 

Como o Deus de Babel mostrou e ao mesmo tempo despojou-nos do 

limite da tradução, restaria ao tradutor trabalhar com liberdade dentro da 

literalidade, com as possibilidades dentro do que é possível, e fazer 

permanecer/sobreviver o impossível, que é a versão intralinear.  

 

1.3 WALTER BENJAMIN E UMBERTO ECO 

 

Podemos compreender que Benjamin apenas fala sobre a possibilidade 

da promessa de reconciliação das línguas por acreditar que elas já estiveram 

um dia em unidade. Queremos, portanto, neste momento, discutir os 

pressupostos de Benjamin, ou pelo menos considerá-los, para mostrarmo-nos 

conscientes de suas consequências. 

Benjamin crê que no início, antes de Adão pecar, a língua falada era a 

verdade, e Deus falava diretamente ao homem.22  

Umberto Eco, em A busca da língua perfeita (2002), considera uma nova 

possibilidade. Ele pensa que mesmo no início a língua perfeita poderia ser já 

apenas uma promessa, e a humanidade deveria aprendê-la. Desta forma, ela 

                                                           
22 Benjamin, neste sentido, é citado por Rob Bell (BELL, 2009) como um dos pensadores 
alemães que acreditam ter existido uma língua universal que dá sentido a todos os discursos. 
Tal língua seria Ursprache e dela teriam se originado todas as línguas. Bell também diz que a 
raiz ur tem sido relacionada à Ur bíblica, lar da torre de Babel (ibid., p. 19).  
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não teria existido efetivamente entre os homens ainda, e o acontecimento em 

Babel teria prejudicado e afastado a possibilidade do cumprimento de tal 

promessa.   

Desta forma, e influenciado pelo estudo de Borst (1957-63, I:325) que 

compara os relatos do Corão sobre o mesmo acontecimento (ou mito), a 

divisão sucessiva não teria sido provocada pela invenção de novas línguas, 

mas pela fragmentação da única língua que existia desde o início (ECO, 2002, 

p. 422).23 O que comprovaria tal interpretação está presente no texto bíblico 

anterior ao relato da torre de Babel. No capítulo 10 do livro de Gênesis, já 

existe uma referência a outras línguas sendo faladas: “Desses [filhos de Noé] 

derivaram as nações disseminadas pelos litorais nas próprias regiões, cada um 

com a própria língua, e as tribos entre as nações” (BIBLIA, V. T. Gênesis, 2000, 

cap. 10, vers. 5). 

Assim, a fragmentação já estava acontecendo, e foi apenas intensificada 

em Babel. O segundo relato da fragmentação (o de Babel), teria permanecido 

em maior destaque por sua natureza trágica. A consequência que este detalhe 

traz é que, desta forma, a busca por uma língua perfeita que sarasse esta 

ferida histórica parece mais inalcançável, já que ela nunca foi efetivamente 

conhecida24. 

Todavia, o que há, de fato, registrado sobre tais relatos não nos 

possibilita dizer qual língua era falada no início dos tempos25. Não há como 

                                                           
23 Não tivemos acesso ao original estudo de Borst, nem ao texto do Corão a que ele se refere. 

24 ECO, 2002, p. 25 a 29. 

25 Ibid., p. 26. 
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inferir se era esta de fato a língua perfeita em sua completa fluência, ou a sua 

versão para iniciantes, como sugere Eco. É dito que Deus falava e Adão e Eva 

compreendiam. 

Também não há nada que refira à língua deste casal original após o 

momento em que eles deixam o Jardim do Éden (onde a comunhão de Deus 

com suas criaturas não encontrava barreiras). Assim não sabemos, neste 

primeiro relato do pecado, se houve alguma influência sobre a língua dos 

falantes. Tampouco há referência à influência de pecado relacionado à língua 

no episódio do dilúvio – outro momento destacado no arcabouço cristão como 

grande atuação divina diante da maldade da humanidade. Assim podemos 

inferir que o relato de Gênesis 10 realmente se refere apenas ao fato de que 

houve uma diversificação dos dialetos tribais. 

De toda forma, não sabemos qual era a natureza da língua falada no 

Éden, e temos apenas uma referência à diversificação das línguas como 

consequência do pecado, e esta ocorre em Babel. O que acontece entre o 

Éden e Babel fica sujeito à interpretação e gosto do leitor. 

De qualquer modo, não é de elucubrações que pretendemos falar. O que 

nos interessa, neste trabalho, é perceber o que afasta as línguas faladas pelos 

seres humanos e o que, portanto, traz a necessidade e impossibilidade da 

tradução. Derrida nos mostrou que Deus desconstruiu a linguagem em Babel. 

Veremos com Habermas sobre as possibilidades da sua re-construção. 
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In claris cessat interpretation.26 

 

2 RE-CONSTRUINDO BABEL 

  

Se o tradutor se coloca na posição de, com a tradução, exaltar o lugar 

da correspondência entre as línguas, ele assume uma responsabilidade de 

catalisador da tensão entre elas27, entre aquelas que são estrangeiras entre si. 

Lidar com a alteridade é lidar com o espaço entre as línguas, culturas e 

pessoas, com “yoking definiteness with indefiniteness – ‘the other’” (BUDICK, 

1996, p. 01). 

É ao dizer não à realidade, ou ao utilizar sua capacidade de criar 

conceitos, de definir o não-definível, que o ser humano resiste ao mundo, a 

esta tensão e violência a que estamos sujeitos, e sobrevive à morte. Assim nos 

fala Steiner sobre alteridade, em seu Prefácio à terceira edição de Depois de 

Babel (2005), como já citamos em nossa introdução. 

Da mesma forma, podemos entender que ao ambicionarmos a tradução, 

que pressupõe a emissão e recepção de determinada mensagem, estamos 

confiando na comunicação, crendo que há algo que permite a compreensão 

entre dois diferentes, e portanto, construindo ficções de alteridade.28  

                                                           
26 Eis que quando aprendemos, não temos mais necessidade de tradução (ENCARNAÇÃO, 
1999, p. 54) – princípio exegético. 

27 BENEDETTI, 2003, p. 30. 

28 STEINER, 2005, p. 14 e 15. 
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Isto não significa que nestas ficções de alteridade as diferenças sejam 

anuladas. O filósofo alemão Jürgen Habermas29 defende o estabelecimento de 

fronteiras porosas, que não exigem também a inclusão indiscriminada, mas o 

que “significa que as fronteiras da comunidade estão abertas a todos – também 

e justamente àqueles que são estranhos um ao outro – e querem continuar 

sendo estranhos” (HABERMAS, 2004, p. 8). Pensando desta forma, devemos 

buscar garantir, com igualdade de direitos, a coexistência de diferentes 

subculturas e formas de vida dentro de uma só comunidade, todavia, esse 

papel nós não cumpriremos sem direitos coletivos nem garantias de 

sobrevivência.30  

Com base no que Habermas defende pode-se vislumbrar positivamente 

a possibilidade da tradução, mas também a realidade da não-garantia de 

sobrevida.31 Desta forma, a moral – a esperança de respeito entre culturas – 

não carece de teor cognitivo crível.32 O fato empírico, que seria o “acordo”, tem 

para Habermas simultaneamente a peculiaridade de uma condição 

transcendental.33 

Isto quer dizer que a linguagem é dialética, e não pode ser 

compreendida apenas com enfoque fenomenológico (que conduz a uma 

                                                           
29 Jürgen Habermas nasceu na Alemanha em 1929. Em sua adolescência viveu a II Guerra 
Mundial e o Holocausto de perto, que o levaram a assumir uma defesa da razão, da 
modernidade e do Iluminismo, e a desenvolver a possibilidade da razão normativa em 
sociedades pluralistas (THOMASSEN, 2006, p. 1). 

30 HABERMAS, 2004, p. 9. 

31 Referência aos conceitos trazidos por Derrida em nosso primeiro capítulo, p. 17. 

32 HABERMAS, 2004, p. 14.  

33 ENCARNAÇÃO, 1999, p. 51. 
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investigação da constituição da prática da vida privada), nem apenas com 

enfoque linguístico (que se centra em jogos de linguagem e determina formas 

de vida transcendentalmente). Segundo Habermas, o enfoque hermenêutico 

(que aborda regras linguístico-transcendentais da ação comunicativa desde o 

complexo objeto de uma tradição operante) traz um correto entendimento 

acerca da coisa que carece ser entendida por meio da linguagem34. A este 

entendimento podemos chamar de tradução, “porque entender é acolher o 

estranho e o oposto” (ENCARNAÇÃO, 1999, p. 55). É algo que depende de 

nossa ação – precisamos fazer inteligível o que não é entendido – mas ao 

mesmo tempo é necessário admitir os limites da ontologização da linguagem. 

Assim, traduzir “não é só adestrar-se para um consenso, mas também 

interpretar [a língua], superar distâncias e expressar-se” (Ibid.). De uma forma 

transcendentalmente necessária, articula-se uma auto-compreensão 

orientadora da ação, mas há que se cuidar com o consenso acerca desta 

compreensão, para que este não se torne o lugar da inverdade fática e da 

violência duradoura. 

 

2.1 A TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO 

 

Habermas compreende que a linguagem é um medium de compreensão 

e entendimento, e interpretar (traduzir) constitui o mecanismo de coordenação 

das ações. Desta forma, na circunstância do agir comunicativo, “interpretar é 

                                                           
34 Ibid., p. 53 a 55. 
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concordar com definições de situações suscetíveis de consenso” (Ibid., p. 72). 

Em suma, ao termos uma relação interpessoal com meios verbais e 

extraverbais entre ao menos dois sujeitos capazes de linguagem e ação, 

podemos caracterizar o agir comunicativo.35  

A Teoria do agir comunicativo consegue abranger em seu conceito o 

mundo social e subjetivo (natureza interna) e também o objetivo (natureza 

externa) e a imagem da articulação entre eles é a linguagem. Habermas 

propõe conceber, assim, a sociedade tanto como sistema quanto como “mundo 

da vida”, e o agir comunicativo como princípio de socialização36.  

Para solucionar conflitos deve-se, portanto, utilizar procedimentos 

(ações) orientados ao entender-se (ou seja, à comunicação). Teríamos aí, 

processos de formação discursiva de vontade e procedimentos de debate e 

decisões orientadas ao consenso37. 

 

2.2 O ACORDO 

 

Quando nos engajamos na ação comunicativa, segundo Habermas, 

fazemos a pressuposição de que é possível chegar a um acordo, mesmo que 

sob certas circunstâncias idealizadas. Mais precisamente, quando levantamos 

declarações que validam a verdade ou a certeza normativa, nós o fazemos 

                                                           
35 Ibid., p. 71. 

36 Ibid., p. 72 a 76. 

37 Ibid., p. 79. 
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dentro de um contexto particular. Ainda assim, as declarações transcendem um 

contexto posto quando sugerem que nos defendamos com uma dicção 

racional, e isso em um discurso racional em que todos os afetados por uma 

norma, por exemplo, tenham oportunidade de se expressar e alcançar um 

consenso racional. 

Desta forma, existem estruturas quase-transcendentais inescapáveis 

que nos fazem comunicar, que estimulam a reconstrução da linguagem. São as 

pressuposições que fazemos, normalmente implícitas, da possibilidade de 

acordo. Somente através disso temos uma prova de validade da realidade, pois 

mesmo quando um consenso racional não acontece, nós ainda o pressupomos 

ao adentrarmos a ação comunicativa, e por isso nos permitimos a interação 

social. A linguagem ao mesmo tempo medeia nosso acesso à realidade e nos 

permite julgar as declarações que validam a verdade. Assim, a certeza 

normativa e a verdade são determinadas no discurso racional (provadas pelo 

discurso e pela estruturação intersubjetiva), e nisso consiste a ética do 

discurso38. 

Adentrar ao discurso é acreditar na comunicação. Desta forma, é preciso 

pressupor para confirmar. Sem pressuposição não arriscamos nos engajar no 

discurso e também não verificamos a realidade. Assim, a racionalidade 

comunicativa ocorre quando há acordo mútuo entre os participantes de um 

diálogo livre, e não necessariamente na eficácia de uma relação instrumental39. 

 
                                                           
38 THOMASSEN, 2006, p. 04. 

39 Ibid., p. 03. 
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2.3 A FUNÇÃO DA LINGUAGEM 

 

A partir deste entendimento, Habermas afirma, também, seu interesse 

pela prática social e seu entendimento de que as ciências sociais e a filosofia 

estão intrinsecamente ligadas entre si e informam uma a outra40. Não se pode 

negar a razão e fazer uma filosofia “pura”, como buscaram tantos de seus 

contemporâneos. Para Habermas, não se encontrará uma última resposta, mas 

toda teoria deve se submeter a um criticismo constante, e desta forma a 

sociedade democrática deve se portar, fazendo declarações que validam a 

verdade e ao mesmo tempo as criticando, em constante construção dialética41. 

Por isso, ao invés de voltar-se para si mesma, a filosofia deve tornar-se 

pública, expandir o escopo e a quantidade de participantes de um diálogo. 

Apenas assim ela identificará a verdade inerente aos resultados e a razão dos 

procedimentos, desencadeando uma comunicação sem distorções – o tipo de 

comunicação que seria o ideal para uma sociedade democrática. A esta 

filosofia, Habermas denomina filosofia da intersubjetividade, pois ela trata como 

verdadeiro tudo que foi acordado como tal a partir de uma discussão livre, e 

não tenta fazer corresponder o resultado da discussão a qualquer objeto 

metafísico. Assim, as condições sociais da discussão podem ser verdadeiras, 

mesmo que a natureza interna dos sujeitos que a conduzem não seja42.  

 
                                                           
40 Ibid., p. 196. 

41 Ibid., p. 77 a 79. 

42 Ibid., p. 48. 
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2.4 LINGUAGEM E VERDADE 

 

Percebemos, desta forma, que a chave não está em encontrar a “língua 

original”, aquela que confirma nossa essência e identidade, ou em confirmar 

sua existência. É mister querermos compreender. Há de existir tradução, 

interpretação, conhecimento.  

Karl-Otto Apel, professor de Habermas, retoma a discussão posta por 

Aristóteles de que seria trabalho da filosofia lidar com a verificação semântica 

dos signos, já que a poética e a retórica administrariam a dimensão pragmática 

entre o discurso e seus participantes.43 Discordando do filósofo grego, Apel 

utiliza o argumento de Vico para se posicionar, no qual o filósofo italiano 

defende que a humanidade não pode julgar a correção de proposições 

segundo a mera reflexão voltada ao conhecimento – “é preciso apropriar-se da 

tópica da formação da linguagem histórica – poderíamos dizer: de sua 

interpretação universal –, de acordo com pontos de vista humanos” (apud 

APEL, 2000, p. 183). 

Isso contraria o ideal cartesiano da ciência isenta de pressupostos. A 

tese central do humanismo percorreu a ideia de que “a tópica universal (pré-

reflexiva) da linguagem corrente precede a crítica (reflexiva) da linguagem, feita 

por meio da semântica puramente lógica” (Ibid., p. 184), ou seja, o lógico “puro” 

jamais pode garantir a “verdade” sobre as coisas do mundo, pois “a relação 

sintática dos signos entre si e a relação semântica dos signos com os fatos só 

                                                           
43 APEL, 2000, p. 182. 
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ganham sentido concreto enquanto momentos de mediação no comportamento 

do ser humano” (Ibid., p. 185). 

Isto porque a linguagem não possui somente a função de designar 

corretamente as coisas já conhecidas no mundo, mas ela também descerra o 

que é novo – e certamente com valoração de sentido – a partir das referências 

de uma situação. Fazemos tal uso da linguagem, todavia sem deixar de 

buscarmos uma congruência com a tendência corrente de estilo, conforme a 

linguagem corrente concreta por nós experimentada.44 

Apel percebe, com tal desenvolvimento de ideias, que cabe à literatura, 

à filosofia e à religião (ou ainda ao mito, anterior a todas elas) descerrar e 

fundamentar em primeiro lugar, e também de modo linguístico, a 

interpretabilidade do ser humano. Através “dessa interpretabilidade é que a 

tópica retórica e a correspondente pragmática política de caráter finalista de 

uma época histórica medem seu ‘corretismo’ (secundário)” (Ibid., p. 191).  

Parece que Apel estaria aqui se contrapondo à visão clássica aristotélica 

de que a literatura, a filosofia e a religião não têm como tema o que há de 

historicamente casual, mas sim o que é sempre válido, eterno. Todavia, ele 

mesmo defende que:  

(...) a própria história dos seres humanos carece reiteradamente de uma 
fundamentação dada por meio de algo eterno. Esse algo eterno, com 
isso, não se torna propriamente algo ‘ligado a fatos históricos’, mas é 
‘histórico’, sim, à medida que pode por certo descerrar a verdade 
explícito-significante das coisas e das carências humanas, mas não de 
outra maneira, senão dogmaticamente, na linguagem concreta de uma 
época e uma determinada humanidade. (Ibid., p. 191) 

                                                           
44 Ibid., p. 188 e 189. 
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 Existe, portanto, uma tarefa linguística para a humanidade. Buscamos 

sempre fundamentar o que é eterno, e quando as palavras encontram força 

social, é constituída uma cosmovisão que passa a delinear a vida humana. É o 

que Weisgerber chama de “palavrização do mundo”.45  

Vimos, assim, o ocorrido em Babel, e buscamos encontrar, na 

inquietação suscitada pelo questionamento de Derrida, o anseio pelo acordo 

que a tradução nos concede a qualquer tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Ibid., p. 192. 
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CONCLUSÃO 

 

Em um debate com Karl-Otto Apel, Jacques Derrida teria afirmado: “A 

comunicação é impossível”. Apel teria respondido: “Concordo”. E Derrida não 

teria deixado por menos: “Então eu me expressei mal”46. 

Não pudemos confirmar a veracidade do diálogo acima relatado, mas de 

toda forma, mesmo que alegoricamente, ele expressa resumidamente o que 

temos dito até agora. Paul Zumthor, em Babel ou o Inacabamento – uma 

reflexão sobre o mito de Babel, obra que remete todo tempo à obra de Derrida 

estudada em nossa capítulo primeiro, diz que os mecanismos da linguagem 

operam por negação, supressão, oposição. Zumthor refere-se ao mito para 

explicar um sistema de relações exclusivas, pelo qual o sentido de um texto 

provêm de sua dessemelhança em relação aos outros textos existentes47.  

Da mesma forma, as línguas, a partir de Babel, não designam uma 

mesma realidade, são estranhas, virtualmente degradadas e sempre em 

conflito. Se há entre elas algum resquício de unidade, haveria apenas como 

“espírito invisível assombrando-as como uma luz sumida” (ZUMTHOR, 1998, p. 

199). Por isso a comunicação seria impossível. E Apel, assim como Habermas, 

concorda com isso. A diferença está nos pressupostos e desenvolvimento 

desta prerrogativa. 

                                                           
46 WIKIPEDIA. Derrida. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Derrida. Acesso em 06 
dezembro 2010. 

47 ZUMTHOR, 1998, p. 198. 
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Em The Derrida-Habermas Reader (THOMASSEN, 2006) podemos 

entender como as cosmovisões construtivistas e desconstrutivistas se 

encontram e muitas vezes se completam. Assim como Richard J. Bernstein diz, 

não podemos ousar defender que suas diferenças possam ser reconciliadas, 

nem deveríamos nós suavizar suas aversões e atrações48. “Todavia, juntos, 

Habermas/Derrida”, escreve Bernstein, “nos oferecem um campo de força que 

constitui ‘a dinâmica estrutura transmutacional de um fenômeno complexo – o 

fenômeno que eu denominei ‘modernidade/pós-modernidade’” (apud ibid. – 

tradução minha).  

O que é central para Derrida é a alteridade, a différance e otherness. 

Derrida quer perceber o Outro onde ele é suprimido, marginalizado. Ele faz isso 

através da desconstrução. Encontra o ponto de vista que não foi enxergado em 

um texto, e até mesmo na diferença do Outro ele busca encontrar a diferença49. 

Para Habermas, o central é a ação comunicativa e a racionalidade. Ele 

busca revelar em suas obras os pontos em que outros discursos tenham 

falhado ao fazer uma mudança de paradigma para um modelo de ação 

comunicativa dialógica e de racionalidade. A ação comunicativa não é 

tematizada em Derrida, mas este percebe as múltiplas maneiras em que a 

comunicação falha e defende a ideia de que raramente existe acordo, o que 

Habermas prefere não fazer, já que sua noção de acordo se deixa regular por 

critérios pragmáticos de eficácia da ação, justamente. Derrida, centrado nos 

processos internos da comunicação, não faz isso para reduzir toda lógica e 

                                                           
48 THOMASSEN, 2006, p. 93. 

49 Ibid., p. 88. 
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argumentação, mas apenas para demonstrar o quão complexo é compreender 

um argumento mesmo nos discursos mais “sinceros”50.  

Da mesma forma, Habermas também está certamente atento à 

omnipresença da pluralidade, da heterogeneidade e da différance. Bernstein 

afirma que aqueles que pensam que sua insistência em declarações de 

validade universal não abrange a compreensão da pluralidade estão fazendo 

uma caricatura de Habermas. Segundo ele, Habermas entende a pluralização 

como uma experiência moderna, mas a sua preocupação é que a celebração 

dessa pluralidade possa levar a um relativismo auto-destrutivo e a um 

historicismo “ruim”. Bernstein também não acusaria Derrida de excessos como 

esses, pois a sua posição desconstrutivista seria também, em si, uma posição 

não relativista51. 

É por motivos como esses que quisemos tratar dos dois autores, para, 

com um, percebermos as falhas na comunicação e consequentemente na 

tradução, e para, com o outro, termos algum entendimento de quais práticas 

devem ser desenvolvidas para que a comunicação ocorra. 

Não que um não trate ou não pressuponha o tema do outro52, pois tanto 

Derrida como Habermas são comprometidos com um ideal de emancipação, 

                                                           
50 Ibid., p. 89 e 90. 

51 Ibid., p. 90 e 91. 

52 Bernstein alerta-nos que Habermas, ao perceber e agir como se não houvesse fronteiras 
fixas entre a filosofia e as ciências sociais críticas, está pondo em prática o que nós 
imaginaríamos que seria a consequência da análise desconstrutivista de Derrida – análise cuja 
necessidade Derrida anuncia, mas não realiza (Ibid., p. 92 e 93). Derrida também chegou a 
falar sobre a promessa messiânica da comunicação (um pressuposto tido como de Habermas): 
“There is no language without the performative dimension of the promise, the minute I open my 
mouth I am in the promise. (...) And this ‘I promise you that I am speaking the truth’ is a 
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mas também são, os dois, contrários a ideias utópicas. A “ante-utopia” de 

Derrida é firmada no entendimento da relação com o Outro, e a de Habermas 

na intersubjetividade53. 

Objetivamente, se Derrida desconstruiu Babel, fazendo compreender a 

interrupção, o inacabamento, a relação dos Semitas consigo mesmos, deles 

com os outros povos e deles com seu deus, Habermas discute como os 

diferentes podem agir para que o relacionamento mútuo ocorra, através de 

orientações cognitivas e expectativas normativas. 

Se Derrida nos ensinou a desconstruir o Outro para então o 

compreendermos mais completamente, Habermas busca maneiras de nos 

relacionarmos com ele. Considerar este Outro a partir de Derrida como aquele 

que não conhecemos, sobre o qual só há a promessa de conhecê-lo, como 

aquele que falta para a compreensão cultural e linguística entre os indivíduos, o 

himeneu – algo não racional ou então não racionalmente compreensível – pode 

ser útil na aproximação à obra e presença argumentativa de Jürgen Habermas. 

Tomemos como exemplo breve seu debate com Joseph Ratzinger54, sobre 

razão e religião, e a dialética da secularização. 

Na busca de trazer a conciliação política entre as doutrinas religiosas e 

as tradições do Iluminismo, Habermas e Ratzinger percebem os limites de cada 

uma destas. Habermas assume razões racionais para a religião, assim como 
                                                                                                                                                                          

messianic a priori, a promise which, even if it is not kept, even if one knows that it cannot be 
kept, takes place and qua promise is messianic” (Ibid., p. 102). 

53 Ibid., p. 101. 

54 Atual Papa Bento XVI, membro associado estrangeiro da Académie des Sciences Morales et 
Politiques do Institut de France, um credenti intelectual e comprometido com o diálogo inter-
religioso mundial (HABERMAS, 2007, p. 9 e 14). 
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também o que ele chama de razões éticas e morais para a razão. Ratzinger 

percebe que a religião deve estar sob tutela da razão em muitos momentos, 

evitando excessos, da mesma forma que a razão talvez precise estar sob a 

tutela da religião em momentos que ela é extremista. 

Habermas menciona três grandes meios de integração social: os 

mercados, o poder administrativo e a solidariedade social. Para ele, os três 

devem estar em equilíbrio para que ocorra uma ação coordenadora sobre os 

valores, normas e uso da linguagem voltado para o entendimento. Por isso, ele 

entende que cada um desses meios devem usar as fontes culturais de maneira 

moderada, “porque é nelas que se abastecem a consciência normativa e a 

solidariedade dos cidadãos” (HABERMAS, 2007, p. 51). 

Todavia, a tolerância, que poderia mediar a integração social, tem 

muitas vezes um sentido paternalista, segundo Habermas, quando um lado, 

com uma atitude misericordiosa, resolve ceder e tolerar o outro. Para o autor, o 

conceito de tolerância deve ser reconstruído racionalmente para que se salve 

seu conteúdo normativo inerente. Em uma sociedade pluralista, onde nenhuma 

concepção de bem pode ser privilegiada em detrimento de outra, uma noção 

intersubjetiva de tolerância evitaria a atitude paternalista. Concebida desta 

forma, a tolerância emergiria do mútuo reconhecimento das partes como iguais 

em um diálogo sobre as normas que devem reger sua sociedade55.  

A tolerância desta forma, provoca um paradoxo sobre a liberdade 

(emancipação). De um lado há o direito de expressar a si mesmo, e de outro a 

                                                           
55 THOMASSEN, 2006, p. 195. 
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correspondente liberdade negativa de não se perturbar com as expressões do 

outro56. Para isso funcionar, e não gerar segmentação ao invés de integração, 

Habermas propõe que deva haver acordo e reconhecimento mútuo, um 

compartilhar cultural entre os indivíduos ou partes representadas, e não apenas 

a afirmação das diferenças57. 

Se fossemos chamar Derrida a este debate, trataríamos de suas 

discussões sobre hospitalidade, nas quais desconstrói os sujeitos envolvidos 

na relação, questionando o estrangeiro, o outro, e encontrando-o dentro do 

conhecido, do familiar58. Assim, questionaríamos a possibilidade prevista por 

Habermas de haver o acordo, pois ele pressuporia um acordo não apenas 

entre as partes, mas das partes com elas mesmas. Não podemos ser utópicos 

e afirmar que esse acordo ocorra, ao menos desta forma, somente por meio de 

orientações cognitivas e expectativas normativas. 

Esta discussão não é simples e, com a influência desconstrutivista, 

torna-se difícil nos contentarmos com alguma posição. Gostaríamos, portanto, 

de considerar o argumento de um terceiro, Joseph Ratzinger, que, ao assumir 

que não existe uniformidade dentro dos espaços culturais, admite a 

inexistência da universalidade: resta-nos percebermos nossas limitações e nos 

dispormos a aprender59. Sobre dois fatores de “dispersão babélica” em nossos 

dias – a convivência de fé cristã e racionalidade secular – Ratzinger afirmou: 

                                                           
56 Ibid., p. 197. 

57 Ibid., p. 205. 

58 Ibid., p. 225 a 227. 

59 HABERMAS, 2005, p. 82 a 87. 
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Para os dois grandes componentes da cultura ocidental, é importante 
que saibam ouvir, estabelecendo uma verdadeira correlacionalidade 
também com essas [outras] culturas. É importante incluí-las na tentativa 
de uma correlação polifônica, na qual elas próprias possam abrir-se à 
complementariedade essencial de razão e fé, de modo que possa ter 
início um processo universal de purificação no qual possam ganhar, por 
fim, um novo brilho aqueles valores e normas que, de alguma forma, são 
conhecidos ou vislumbrados por todos os homens, para que possa 
ganhar nova força e eficácia na humanidade aquilo que mantém o 
mundo unido (Ibid., p. 90). 

 

Se a tradução é comunicação, compreensão entre dois estranhos, mas 

também constatação e manutenção essencial da diferença, buscamos 

perceber através deste trabalho que ela só ocorre quando há uma 

aproximação, ainda que conflituosa, entre “fé” e “razão”, entre querer e realizar, 

entre essência e matéria, significado e palavra enunciada – talvez até mesmo 

entre desconstrução e reconstrução. 

O gesto e prática tradutórios constituem um momento de exercício da 

tensa relação entre possibilidade de diálogo e evidenciação da diferença 

“essencial” que constituem as práticas humanas. A leitura do texto traduzido 

talvez equivalha a uma aceitação da ordem de dispersão e destruição da torre, 

e constitua, porém, início de nova tensão e espera, ímpeto de organização do 

discurso. O discurso, contudo, sabe-se de antemão fadado ao impulso de 

resistir a um silêncio insuperável que esteve na origem e se mantém na 

proposição dos enunciados. Como se o que se afirmasse, em última instância, 

fosse mesmo um silêncio essencial. E se esse silêncio mantém ou não “o 

mundo unido”, como afirma Ratzinger em uma alusão à inquietação de Fausto, 

de Goethe, para isso há respostas diversas: inegável é que o silêncio há, e ao 

menos ele prevalece e resta, no exercício inevitável de enunciar o que o Outro 

poderia haver afirmado. 
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