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RESUMO:  A  presente  monografia  discute  a  questão  da  demanda de tradução da  obra  de 

Sigmund Freud que surge na década de 80 com o crescente número de críticas às traduções 

inglesa,  The  Complete  Psychological  Works  of  Sigmund  Freud  (The  Standard  Edition) e 

brasileira, Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud e o 

movimento realizado por Paulo César de Souza ao assumir essa demanda. Para isso analisam-

se os pressupostos dessa crítica e do projeto de tradução para as obras de Freud realizado por 

Souza: As palavras de Freud. O vocabulário freudiano e suas versões. A partir dessa análise o 

trabalho tem em vista discutir a concepção de tradução que permeia esses discursos tendo 

como foco a noção de tradução como leitura e a noção de projeto de tradução. 

Palavras-chave: demanda de tradução; tradução como leitura; projeto de tradução.

ABSTRACT: This paper discusses the demand for Sigmund Freud’s work translations in the 80’s 

on account of  the increasing number of  critiques to the English  translation,  The Complete  

Psychological Works of Sigmund Freud (The Standard Edition),  as well  as the Brazilian one, 

Edição  Standard  Brasileira  das  Obras  Psicológicas  Completas  de  Sigmund  Freud,  and  the 

movement performed by Paulo César de Souza on taking this demand. In order to do that, we 

analyzed the presuppositions of this critique and also Souza’s translation project of Freud’s 

works in As palavras de Freud. O vocabulário freudiano e suas versões. From this analysis, this 

paper  intends  to  discuss  the  conception  of  translation  which  permeates  these  speeches 

focusing on the concepts of translation as reading and translation project.

Key words: translation demand; translation as reading; translation project.



7

Introdução: Sobre a demanda de tradução de Freud 

A partir dos anos 80 multiplicaram-se as críticas às traduções brasileira e inglesa dos 

textos freudianos. Seu fôlego foi suficiente para tornar os escritos do pai da psicanálise mais 

que conhecidos, porém, de seus leitores surgiram outras questões com relação a esses textos. 

Uma  necessidade  de  revisão  terminológica  das  traduções  é  apontada  pelos  críticos 

principalmente a partir dos anos 80. Além disso, muitos se voltaram para um algo além nos 

textos  freudianos:  em contraposição  às  “velhas”1 traduções,  uma nova  teria  de  trazer  ao 

público,  além  de  seus  conceitos,  a  sua  prosa,  a  sua  clareza,  o  seu  tom.  O  desejo  da 

comunidade psicanalítica é ter em mãos o texto de Freud, de saber o que Freud disse de fato e, 

para isso, aquelas traduções2 não satisfazem: criou-se uma demanda.      

Críticas  à  edição  Standard Brasileira das Obras  Psicológicas Completas de Sigmund  

Freud3, da editora Imago, são diversas e vem sendo feitas mais sistematicamente a partir dos 

anos 80. Marilene Carone, psicanalista e tradutora, escreveu em 1985, à Folha de São Paulo, 

um artigo denominado “Freud em português: uma tradução selvagem”, no qual aponta para 

Freud em português como um “personagem de filme dublado de televisão, cometendo erros 

crassos de português, usando uma linguagem retorcida e pedante,  assumindo incoerências 

teóricas e às vezes fazendo afirmações sem pé nem cabeça” (CARONE, 1989a, p. 161). Para 

Carone a tradução brasileira está repleta de “deturpações” de seu pensamento e estilo de 

escrita (CARONE, 1989a, p. 166). 

As  traduções  de  Freud  não  são  polêmicas  apenas  no  Brasil.  Nos  anos  80,  a  mais 

influente  tradução  de  Freud,  The  Complete  Psychological  Works  of  Sigmund  Freud  (The  

Standard Edition)4, tradução inglesa de James Strachey, tornou-se alvo de numerosas críticas 

que se seguiram à de Bruno Bettelheim em Freud e a alma humana (Cultrix, 1983), trazendo à 

tona questões  a respeito  da  tradução de Freud não só para  o  inglês,  como para  diversas 

línguas, entre elas mesmo as mais respeitadas, como a tradução francesa.

Teórico da psicanálise, Bettelheim nasceu em Viena e dava cursos de psicanálise nos 

Estados Unidos. Segundo ele havia diferenças na impressão causada pelos textos de Freud na 

1 Em Uma Nova Tradução Brasileira das Obras de Freud (2003), Luiz Alberto Hanns argumenta pela necessidade de 
uma nova tradução de Freud. O primeiro tópico por ele abordado intitula-se “Traduções envelhecem”. 
2 A Standard inglesa foi publicada entre 1955 e 1974. A versão brasileira começou a ser publicada em 
1970.
3 A tradução que nos servirá de referência é a  Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de  
Sigmund Freud, publicada em 24 volumes em 1977, pela Ed. Imago. Daqui em diante referiremo-nos a ela pela sigla 
S.B.. 
4 De agora em diante referida como S.E.
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tradução de Strachey e em alemão. Bettelheim apontou para um distanciamento maior da 

relação autor-leitor  no  texto  em inglês  e  afirma que  este  favorecia  o  estranhamento,  em 

detrimento da ressonância emocional dos termos usados por Freud no original. Um exemplo 

oferecido por ele seria o uso de termos do latim, como ego e  id para traduzir os pronomes 

pessoais do alemão, ou seja, palavras de uso corrente nesta língua,  Ich e  Es. A acusação de 

Bettelheim  à  tradução  inglesa  seria  a  de  que  o  texto  freudiano  em  inglês  seria  mais 

“intelectualizado” (SOUZA, 1989, p. 156).

A atitude da crítica vai no sentido de comparar os textos original e tradução para, a 

partir daí, apontar as diferenças e perdas produzidas na tradução. Podemos então perguntar: 

O que critica a crítica? Qual é seu desejo? Para responder a isso é preciso também perguntar: 

O que estaria por trás da tentativa de “intectualizar” o texto freudiano?   

Os escritos de Freud, antes de suas traduções, não tiveram aceitação por parte dos 

colegas médicos e cientistas. A escrita de Freud, suas recorrentes referências a textos literários 

e a gama de metáforas por ele utilizada renderam-lhe, além dos elogios ao seu estilo, uma das 

críticas mais acirradas e incômodas de sua carreira. Um exemplo dela seria a do neurologista 

Krafft-Ebing,  que teria  ridicularizado  as  teorias  de  Freud como sendo “um conto de fadas 

científico” (GAY, 1989, p. 27). Ora, simpatias ou antipatias à parte, toda a base das teorias 

psicanalíticas se dá a partir  da clínica,  da interpretação de sonhos,  feita a  partir  das livre-

associações  de  seus  pacientes  e  de  seus  atos-falhos,  não  podendo  ser  comprovada  por 

experimentos,  ou  seja,  não  sendo  uma  ciência  empírica  (o  que  então  lhe  retiraria 

imediatamente o  status científico). Freud foi polêmico no que se refere a seu estilo, a suas 

teorias, como também à psicanálise em si. O que Freud escrevia, afirma Peter Gay, historiador 

e biógrafo de Freud, “[...] não oferecia conforto algum ao puritano e nenhuma recompensa ao 

lascivo” (GAY, 1989, p. 31).   

Recentemente foi publicada pela editora londrina Penguin a tradução de uma grande 

parte  dos  textos  freudianos.  Seu  editor  responsável,  Adam  Phillips5,  realizou  um  projeto 

polêmico. A tradução de Phillips promove, segundo ele, “um Freud para um novo século”, com 

o objetivo de produzir algo alternativo à  S.E. (PHILLIPS, 2008)6.  Nessa perspectiva, o  corpus 

selecionado inclui diversos textos, mas não uma edição completa, deixando de fora aqueles 

que considerou “muito entediantes”; o requisito para a escolha dos tradutores era de que não 

fossem leitores assíduos de Freud e que já houvessem realizado tradução de textos literários. 

5 Adam Phillips é escritor, psicanalista e professor visitante honorário da Universidade de York.
6 “After Strachey’ foi publicado originalmente na London Review of Books em 4/10/2007. A tradução 
utilizada como referência é de André Carone e não possui paginação.   
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Individualmente, os tradutores produziram traduções não terminologicamente consensuais, as 

quais foram editadas em separado e suas escolhas individuais foram justificadas no prefácio de 

cada edição. O objetivo de Phillips era “descobrir se existia um Freud útil para algo que não 

fosse mais psicanálise (e também para ela)” (PHILLIPS, 2008). Não pretendendo usurpar a S.E., 

mas procurando produzir algo “não standard”, Phillips questiona as vantagens e limitações de 

se possuir uma edição padrão: “Quando decidiu batizar sua versão como a “Edição Padrão” 

[Standard Edition], Strachey a tornava prisioneira da própria sorte. Quem afirma que este é o 

padrão, e por que precisa afirmar isso?” (PHILLIPS, 2008).

Podemos extrair a concepção de tradução da pergunta formulada por Phillips quando 

esse se refere à idéia de que sim, por trás dessas traduções existia uma decisão de padronizar 

Freud e que havia de fato naquele momento uma “precisão” de se afirmar isso. A pergunta de 

Phillips pressupõe a existência de um projeto de tradução para a S.E..  Seu próprio projeto 

caminha em outro sentido. Segundo ele, “se a psicanálise é uma linguagem que demanda a 

mesma espécie  de  assentimento  concedida  à  linguagem religiosa  –  se  existem formas  de 

utilizá-la que não sejam formas de se deixar convencer integralmente por ela – é uma questão 

para as leituras de Freud no futuro” (PHILLIPS, 2008). Com suas traduções, Phillips presa que o 

leitor seja apresentado à leitura de Freud, e não a Freud. 

Num contexto em que a S.B., traduzida a partir da S.E., e esta mesma são acusadas de 

medicalizantes, e assim infiéis ao original,  seja ele o próprio alemão ou mesmo o “original 

inglês”, duas novas diferentes traduções dos textos de Freud, feitas diretamente do alemão, 

chegam ao mercado brasileiro. A psicanálise se estabeleceu como área do conhecimento, já 

não  necessita  mais  da  autorização  de  outras  áreas,  conta  com  uma  crítica  bastante 

desenvolvida  e  com sua cadeira  nos  cursos  de  psicologia.  Além disso,  desenvolveu-se  em 

diversas  linhas,  como lacaniana  (Jacques  Lacan),  kleiniana  (Melanie  Klein)  e  winnicottiana 

(Donald  Winnicott), além das dissidentes jungiana (Carl Gustav Jung) e a reichiana (Wilhelm 

Reich).  Diversas  organizações  se  ocupam  do  estudo  psicanalítico  e  funcionam 

independentemente,  como  associações  e  escolas  de  psicanálise7 que  atuam  extra-

academicamente. Um enorme aparato crítico das teorias freudianas e de sua terminologia, 

assim  como  das  traduções  de  seus  textos  encontra-se  disponível.  Assim,  um  texto 

medicalizado não se faz mais necessário. 

A primeira das novas traduções, cuja publicação teve início no ano de 2006, as Obras  

Psicológicas de Sigmund Freud (Imago, 2004),  está lançando primeiramente os textos mais 

7 A título de exemplo:  International Psychoanalytical Association,  Associação Brasileira de Psicanálise e  Escola de 
Psicanálise Letra Freudiana.
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lidos, organizados por eixos temáticos8. O projeto, que conta com um grupo de tradutores e 

consultores  teóricos,  é  coordenado  por  Luiz  Alberto  Hanns,  doutor  em  psicologia  clínica, 

psicanalista  e  autor  do  Dicionário  Comentado  do  Alemão  de  Freud (Imago,  1996).  Hanns 

aponta como horizonte de seu projeto: 

A necessidade de se  realizar  uma tradução crítica  que contemple  as  diferentes 
“encomendas” de tradução dos diversos gêneros de leitura aplicadas sobre o texto 
freudiano, seja pelas múltiplas escolas de psicanálise, seja pelas várias aplicações 
da psicanálise, notadamente nas ciências humanas. [...] Portanto, os novos crivos 
críticos,  a  diversidade  das  solicitações  de  leitura,  e  os  avanços  da  psicanálise 
exigem  que  de  tempo  em  tempo  haja  uma  refeitura  das  traduções (HANNS, 
2003)9.

A proposta de Hanns indica claramente o surgimento de novas questões advindas do 

estudo dos textos psicanalíticos para além do campo da psicanálise clínica, se estendendo às 

outras ciências humanas. A demanda por uma nova tradução que traga o texto de Freud para 

o português não é então somente da comunidade psicanalítica, mas das ciências humanas em 

geral.  Embora seu projeto, que prevê “restaurar através de notas e comentários as tramas 

semântico-conceituais que se perdem na passagem de um idioma a outro” (HANNS, 2003), 

difira bastante do de Adam Phillips, que presa pelo não padrão, há um ponto de encontro 

entre os dois: ambos consideram que a leitura dos textos de Freud não interessa apenas aos 

profissionais da psicanálise.     

A  outra  tradução,  cuja  publicação  iniciou-se  em março  de  2010, intitula-se  Obras  

Completas de Sigmund Freud  (Cia.  das Letras, 2010).  Sua tradução tem como coordenador 

Paulo César de Souza, também tradutor de Nietzsche, entre outros autores alemães, e doutor 

em literatura alemã. Ele é também autor de As palavras de Freud. O vocabulário freudiano e  

suas versões (Ática, 1998), sua tese de doutoramento em Língua e Literatura alemã, adaptado 

para publicação pela editora Ática, em que o autor defende sua posição a respeito da tradução 

de Freud, seu estilo e terminologia.

Nessa  tese,  apresentada  em  novembro  de  1996  na  Universidade  de  São  Paulo  e 

orientada por Willi  Bole,  Souza revisa questões relacionadas a termos da teoria  freudiana, 

8 A  exemplo:  “Escritos  sobra  a  Psicologia  do  Inconsciente”,  “Artes  Plásticas”  e  “Literatura  e  Conferências  de 
Introdução à Psicanálise”, entre outros.
9 Este artigo de Hanns foi retirado da internet e não possuía paginação.
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comparando-os em traduções para inglês10 e francês11. O autor defende que a prosa de Freud 

possuiria “traços distintivos” e, de sua análise das edições em inglês e francês das obras de 

Freud, procurou fazer um esboço de como deveria ser sua nova tradução, suas palavras, em 

português. Posteriormente, no prefácio às traduções, Souza afirma que pretende “oferecer os 

textos  com  o  máximo  de  fidelidade  ao  original,  sem  interpretações  ou  interferências  de 

comentaristas e teóricos posteriores da psicanálise” (SOUZA, 2010, p.10).  O movimento de 

Souza é o de assumir a demanda dessa tradução que traga Freud ao português, que traga para 

esta língua o que Freud de fato disse, sem interferências. Com relação a essa possibilidade de 

calar sua própria voz e de trazer Freud para o português sem que haja a mediação do tradutor 

retornaremos mais tarde. 

Tendo em vista o contexto da recepção crítica da S.E. e da S.B., este trabalho tem o 

objetivo de analisar as idéias expostas por Souza em sua tese de doutoramento, com vistas a 

compreender os pressupostos de seu projeto de tradução.

 O primeiro capítulo apresenta uma breve contextualização do cenário de recepção das 

traduções inglesa e brasileira, bem como das teorias freudianas. 

No segundo capítulo se fará uma exposição do projeto de tradução de Souza bem 

como um levantamento de suas propostas e pressupostos.

O terceiro capítulo pretende analisar o movimento proposto por Souza para realizar 

sua tradução e qual o papel que assume enquanto tradutor. 

A partir do percurso indicado se faz possível pensar de que maneira se relaciona Souza 

com a demanda de tradução por ele assumida.

10The Complete Psychological Works of Sigmund Freud (The Standard Edition) (Vol.  1-24). Londres, The Hogarth 
Press, 1953-74
11 Oeuvres Complètes. Psychanalyse (Vol.1-10). Paris, PUF, iniciada em 1988
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 1. Recepção das palavras de Freud e de seus tradutores

1.1 Sigmund Freud: a recepção de suas palavras

Limitaremo-nos aqui a levantar o estado da crítica às teorias de Freud com o intuito de 

mostrar a preocupação do Movimento Psicanalítico12 com relação à recepção desses textos na 

época em que estavam sendo publicados13. Discutir suas teorias não está no horizonte deste 

trabalho.   

À  teoria  psicanalítica  serve  de  base  a  tese  de  que  os  fatores  sexuais  seriam 

fundamentais  na  formação  das  neuroses.  A  comunidade  científica  da  época  respondeu 

friamente a essa teoria, mas calorosamente contra o Movimento Psicanalítico (JONES, 1979, p. 

278).  Ernest  Jones  relata  que  em um  congresso  de  neurologistas  e  psiquiatras  alemães, 

realizado em Hamburgo em 1910, um dos participantes, o Professor Wilhelm Weygandt, se 

manifestou a respeito da exposição das teorias de Freud dizendo: “Este não é um tópico que 

se deva discutir em uma reunião cientifica, é um caso de polícia” (JONES, 1979, p. 454). 

Manifestações  desse  tipo  não  foram raras  em congressos  e  por  parte  de  diversas 

instituições. Tal rejeição chegou a acarretar o afastamento de profissionais de seus cargos e o 

boicote  a  instituições  que  simpatizassem  ou  fizessem  uso  da  psicanálise  como  forma  de 

tratamento de pacientes neuróticos. Jones ressalta que a natureza das críticas da época, em 

sua maioria, ia no sentido de acusar as interpretações de Freud como arbitrárias. Ele afirma 

ainda  que  muitos  as  consideravam  imediatamente  falsas  pelo  fato  de  suas  conclusões 

provocarem repulsa (JONES, 1979, p. 454 - 463).  

A crítica a Freud não fora de todo apenas uma reação fervorosa em torno de suas 

teorias sexuais. Seus métodos, baseados em observações clínicas e carentes de demonstração 

estatística, foram apontados como insustentáveis por psiquiatras, entre eles Johannes Heinrich 

Schultz, que propagou a aniquilação de doentes mentais por eutanásia e defendia a cura da 

homossexualidade. Para estes, as conclusões de Freud, baseadas na experiência relatada na 

clínica, não passavam de elaborações de sua consciência interna (JONES, 1979, p. 466). No 

artigo intitulado “Sigmund Freud: um alemão e seus dissabores” (Brasiliense, 1989), Peter Gay 

12 Entre  os  que  o  compunham  (mesmo  alguns  dissidentes)  estão  Josef  Breuer,  Eugen  Bleuler,  Carl  Jung,  Karl  
Abraham, Ernest Jones, James Strachey e Sandor Ferenczi.
13 Fim do século XIX e início do XX. 
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relata que a teoria psicanalítica fora considerada “inescapavelmente vienense”  14,  e que se 

aplicaria apenas a mulheres, judias da classe média de Viena.  

Quanto ao status científico da psicanálise, Freud se manifestou diversas vezes em seus 

escritos. No prefácio de 1932 às “Novas conferências introdutórias sobre psicanálise” (Imago, 

1996),  Freud manifesta-se com relação às críticas que apontam as lacunas e incertezas da 

psicanálise:

Nenhum  leitor  de  um  artigo  sobre  astronomia  se  sentirá  desapontado  e 
desdenhoso em relação à ciência quando lhe são mostradas aquelas fronteiras em 
que nosso conhecimento do universo se transforma em nebulosidade. Somente na 
psicologia isto é diferente. Nesta, a inabilidade constitucional da humanidade para 
a investigação científica surge inteiramente à mostra. O que as pessoas parecem 
exigir da psicologia não é o progresso do conhecimento, mas satisfações de algum 
outro  tipo;  todo  problema  não  resolvido,  toda  incerteza  reconhecida  é 
transformada em vitupério contra ela (FREUD, 1996, p.16).        

Se nos reportamos à pergunta de Phillips mencionada anteriormente com relação à 

S.E.: “Quem afirma que este é o padrão, e por que precisa afirmar isso?”, podemos respondê-

la com a afirmação de que aquele padrão fora criado em alguma medida como resposta a 

essas críticas, que desqualificavam a validade da investigação psicanalítica, das quais Freud e 

seus discípulos estariam bastante conscientes: 

Em minha opinião, a psicanálise é incapaz de criar uma  Weltanschauung15 por si 
mesma. A psicanálise não precisa de uma Weltanschauung; faz parte da ciência e 
pode  aderir  à  Weltanschauung científica.  Esta,  porém,  dificilmente  merece  um 
nome tão grandiloqüente, pois não é capaz de abranger tudo, é muito incompleta e 
não  pretende ser  auto-suficiente  e  construir  sistemas.  O  pensamento científico 
ainda  é  muito  novo  entre  os  seres  humanos;  ainda  são  muitos  os  grandes 
problemas que até agora não conseguiu solucionar (FREUD, 1996, p.117).

Após a morte de Freud, o requisito para a sobrevivência da teoria psicanalítica era sua 

elevação ao status científico, desejo expresso pelo próprio Freud, não sem aludir aos limites da 

ciência.

1.2 A Standard Edition

14 A crítica teria partido do historiador inglês A.J.P. Taylor e do psicólogo francês Pierre Janet. 
15 Weltanschauung trata-se  de  um conceito  mencionado  por  Freud  que  abrange  uma construção  teórica  que 
explicasse  o  mundo  a  partir  de  uma teoria  uniforme  que  não  deixasse  nenhuma  pergunta  sem resposta.  Na 
passagem, porém, Freud aponta para a impossibilidade de sucesso para a ciência mediante tamanha pretensão.    
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A tradução britânica das obras completas de Freud foi uma empreitada realizada quase 

por uma só mão. James Strachey, que fora analisando de Freud e, a pedido deste, já traduzira 

diversos de seus textos, assumiu a tarefa de fazê-lo contando com a contribuição de poucos 

auxiliares, entre eles sua esposa, Alix Sargant-Florence, e de Ernest Jones, que numa carta de 

28 de setembro de 1939, apenas cinco dias após a morte de Freud, convidara-o a realizar as 

traduções que serviriam para “assegurar uma edição definitiva para as gerações vindouras” 

(SOUZA, 1998, p.80-83).    

O projeto de Strachey (e porque não dizer de Jones, que tantas decisões influenciou) 

orientou-se no sentido de manter uma homogeneidade estilística e terminológica nos textos. 

Essa  tradução  veio  a  se  tornar  a  mais  influente  e  utilizada  versão  dos  escritos  de  Freud, 

servindo de modelo para as edições em espanhol e  de base para a tradução brasileira da 

editora Imago. A influência dessa tradução fora tamanha que, publicada entre os anos de 1955 

e 1974, seu aparato editorial foi incluído nas edições francesa, italiana e até mesmo na edição 

de estudos alemã, a Studienausgabe.

Segundo  Hanns,  até  os  anos  70,  as  críticas  à  S.E.  eram  quase  inexistentes  ou 

dedicavam-se a criticar escolhas terminológicas de Strachey:

Naquela  época,  as  críticas  centravam-se  fundamentalmente  nos  termos 
psicanalíticos  adotados  pela  prestigiosa  tradução  inglesa  de  James  Strachey,  a 
Standard  edition  of  Sigmund  Freud  complete  psychanalytical  works,  que  havia 
estabelecido  um  padrão  terminológico  internacional.  Discutia-se  uma  possível 
revisão  dos  termos  "técnicos"  psicanalíticos,  cuja  tradução  passou  a  ser 
considerada por muitos como demasiado medicalizada e biologizante e afastada da 
linguagem  original  freudiana  –  mais  ligada  à  experiência  cotidiana  e  afetiva 
(HANNS, 2004)16.

 

Até  1983,  um  ano  após  a  morte  de  Anna  Freud,  o  texto  era  aceito  quase 

unanimemente  pela  comunidade  psicanalítica.  Posteriormente,  segundo  Hanns, 

“especialmente após 1980, quando se empreenderam muitos estudos sobre  a história  das 

traduções e os aspectos pessoais  e ideológicos que afetaram os tradutores,  formou-se um 

excepcional aparato crítico que acabou por colocar todas as traduções sob suspeita” (HANNS, 

2003).  Naquele  mesmo  ano,  lembra  Souza,  o  psicanalista  austríaco  radicado  nos  Estados 

Unidos, Bruno Bettelheim, que trabalhava tanto com a tradução inglesa, quanto com o original 

alemão, publica sua crítica no livro Freud e a alma Humana (Cultrix, 1993). Bettelheim afirma 

16 Este artigo de Hanns foi retirado da internet e não possuía paginação.
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que as escolhas terminológicas de Strachey favoreciam impessoalidade e distanciamento na 

relação texto-leitor, em contraposição à “ressonância emocional” presente no original (SOUZA, 

1989, p. 155 - 156).

 Para Bettelheim, o uso de termos como ego, mind e cathexis, entre outros, davam ao 

texto  freudiano  um  “tom  mais  doutoral”  (SOUZA,  1989,  p.  156),  o  que  Freud  teria 

deliberadamente  evitado  em  seus  textos.  Para  ele,  a  tradução  de  Strachey  visava  um 

vocabulário mais aceitável entre profissionais da medicina (CARONE, 1985a, p.160). 

A questão ganhou força e, nos anos seguintes, foi publicada uma série de críticas no 

mesmo sentido, que se estendiam também às traduções para outras línguas. O psicanalista 

Darius Gray Ornston17 criticou a rigidez do texto em inglês e Patrick Mahony18, as implicações 

teóricas dessa tradução, que não levaria em conta as nuances de estilo e níveis de certeza das 

afirmações de Freud no original alemão. No início da década de noventa um volume da The 

international Review of Psycho-Analysis19, a coletânea de artigos Translating Freud20 propunha 

a necessidade de uma revisão ou mesmo de uma nova tradução das obras de Freud para o 

inglês. 

É importante ressaltar que as circunstâncias históricas e ideológicas da produção da 

S.E., tendo em vista sua recepção crítica, necessariamente guiaram as escolhas terminológicas 

e determinaram o tom de sua prosa. Poderíamos então, em parte, atribuir a sobrevivência da 

área não só fora da academia, como também dentro dela, ao projeto da S.E. e ao trabalho de 

Strachey, que assim o fez. 

1.3 A Standard brasileira

No Brasil, a obra de Freud foi traduzida duas vezes, nenhuma diretamente do original 

alemão. A edição da Delta Editora foi feita a partir das traduções para o espanhol e francês, e a 

S.B.,  tradução  da  Editora  Imago,  partindo  da  Standard  inglesa.  Souza  afirma  que  disso 

resultaria uma terminologia psicanalítica híbrida, resultado de múltiplas leituras indiretas do 

texto freudiano. Exemplo disso seria o uso de ego, id e superego, termos consagrados por via 

da S.E.,  ao lado de “pulsão”, derivado do termo crivado na tradução francesa  pulsion. Para 

17 Professor de psiquiatria na Universidade da Carolina do Sul. Os artigos desse autor, referidos por Carone são 
“Strachey  influence:  a  preliminary  report”,  In:  The  international  Journal  of  Psychoanalysis.  (1982)  e  “Freud’s 
conception is different from Starchey’s”, In: Journal of the Aneriacan Psychoanalytic Association. (1985)   
18 Psicanalista e professor de literatura inglesa na Universidade de Montreal. Carone lê Freud as a Writer (1982).
19 Fundada por Joseph Sandler, físico e psicanalista inglês. Que trabalho reexaminando a teoria clínica psicanlítica.   
20 Int. Rev. Psycho-Anal. 18 (1991); Ornston, Darius G. (org.), Translating Freud, New Haven, Yale University, 1992.
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Souza,  os  conceitos  freudianos em português  chegariam ao  leitor  brasileiro  mediados  por 

comentadores  e  tradutores  estrangeiros,  assim  “acomodados”  ao  que  esses  “intérpretes 

dizem o que Freud queria dizer” (SOUZA, 1998, p.15). 

 De acordo com Marilene Carone, em “Freud em português: uma tradução selvagem” 

(Brasiliense, 1989a), escrito originalmente para a Folha de São Paulo de 21 de Abril de 1985, a 

S.B.,  publicada em 1976 sob a revisão técnica de Jayme Salomão, apresenta-se como uma 

tradução feita a partir do texto original alemão e da  S.E.. Porém, com exceção de um texto, 

essa  tradução teve como base apenas o  texto de Strachey.  Nesse  artigo,  Carone critica  o 

“rebuscamento estilístico de mau gosto” dessa tradução. A autora exemplifica o tom do texto 

da  S.B.  citando trechos  como:  “Peço  vênia  para  fazer  um  relato”  ou  “De  vez  que  ele  se 

encontrava cético”; e contrapõe-se a elas sugerindo o que chama de escolhas guiadas por 

serem mais naturais e usuais na língua de chegada: “Permitam-me fazer um relato” e “como 

ele duvidava” (CARONE, 1989a, p.161). Além disso, Carone elenca termos encontrados na S.B. 

que teriam sido traduzidos pela proximidade sonora aos seus correspondentes em inglês a 

despeito de soarem totalmente artificiais em português. Entre os exemplos citados por Carone 

estão:  “possessão”,  do  inglês  possession,  no  lugar  de  “posse”,  e  “exageração”,  no  inglês 

exageration, ao invés de “exagero”. Ainda guiados pela proximidade sonora, Carone seleciona 

passagens  que,  segundo  ela,  implicariam  um  comprometimento  grave  de  sentido  e  que 

ocorreriam em função do relaxo do tradutor como, por exemplo, em “he was pretending to 

widdle”, que fora traduzido por “pretendendo fazer pipi”, ao invés de “fingindo” (CARONE, 

1989a, p.162). Carone levanta ainda uma série de exemplos de erros contidos na tradução 

brasileira, ocorridos em função da tradução “ao pé da letra” de expressões de língua inglesa. 

Segundo  Carone,  alguns  comprometeriam  significativamente  o  entendimento,  ou  mesmo 

inverteriam o sentido da frase (CARONE, 1989a).

Não interessa aqui uma discussão pontual sobre cada palavra apontada por Carone 

como “mal-traduzida”, tampouco um recotejo entre S.B., S.E. e o texto em alemão. Para além 

de concordar ou discordar das afirmações de Carone, podemos tomar outro rumo. Sua crítica 

reflete uma concepção de tradução como uma prática que procura reproduzir um original em 

outra língua.  A lógica de tal  princípio hierarquizador é a  noção de que ao texto traduzido 

caberia apenas ser o mais fiel possível ao que o original diz, de forma que apenas uma resposta 

seria possível para tal, a resposta certa, a tradução como mesmo texto. 

Em “Freud em português: ideologia de uma tradução” (Brasiliense, 1989b), também 

publicado originalmente na Folha de São Paulo, em 20 de outubro de 1985, a crítica de Carone 
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ultrapassa o mero cotejo de textos em busca de “erros de tradução” e aponta na S.B. questões 

que estão para além da terminologia, que estariam na base dela. Tendo como referência não 

mais apenas a crítica de Bettelheim21, mas também dois artigos de Darius Ornston22, Carone 

traz à  discussão o que estaria  por trás das escolhas feitas por Strachey na S.E.;  daí  então 

dedica-se à mesma questão tendo como foco a S.B. (CARONE, 1989b).

A partir da leitura de Ornston e Bettelheim, Carone afirma que a tradução da S.E. é 

também  uma  questão  político-ideológica. Segundo  Carone,  os  estudos  de  Ornston  e 

Bettelheim revelariam as origens e a orientação tomada por Strachey ao escrever a tradução, 

pois suas opções estariam de acordo com seu modo de entender a psicanálise e os desejos 

dele para o futuro da área. Carone elenca três pontos importantes explorados pelos autores 

no texto da S.E.:  pelo  esforço de conferir  à  psicanálise o status de ciência,  a  tradução de 

Strachey tomou o sentido de fazer com que a psicanálise “fale” como um cientista. Portanto 

Strachey traduziu palavras do vocabulário coloquial usadas por Freud por termos técnicos ou 

médicos. O empenho didático por ele realizado levou-o a simplificar e explicitar sentidos em 

enunciados  que  Freud  preservara  ambíguos.  E,  por  fim,  sua  simpatia  pela  vertente 

estruturalista do pensamento de Freud levou-o a fazer uso de ‘estrutura’ (structure) inúmeras 

vezes mais que as contidas no original. Para Carone: 

Não se trata de acusar um tradutor de tendenciosidade, pois como trabalho de 
interpretação  que  é,  a  tradução  neutra  nunca  existiu  nem  existirá  (traduttore,  
tradittore...).  A  existência  inevitável  de  um  universo  ideológico  que  orienta  e 
informa as opções de qualquer tradução não impede que se registre o nível em que 
se dá a “traição”, nem o estudo crítico dos pressupostos de um trabalho realizado 
(CARONE, 1989b, p. 167, grifo da autora).   

Nota-se que o discurso de Carone considera a atividade tradutória como “não neutra”, 

ou seja, a autora compreende o ato tradutório como um ato de interpretação e, quando se 

refere  a  S.E.,  reconhece  a  perspectiva  de  Strachey  que  estaria  na  base  do  projeto  que 

realizava. No entanto, a lógica da traição permanece como eixo de sua crítica. Transpondo o 

foco agora para a S.B., Carone afirma: “Mesmo na incompetência, na opção pelo baixo nível e 

pelo “vale-tudo”, pode haver uma determinada visão da psicanálise sobre a qual é possível 

refletir ”(CARONE, 1989b, p.167). 

21 Refere-se ao livro Freud e a alma Humana, Ed. Cultrix, 1985.
22 “Strachey influence: a preliminary report” publicado em  The International Journal of Psychoanalysis, vol. 64-3, 
1982,  e “Freud´s  conception is  different  from Strachey”,  publicado em  Journal  of the  American Psychoanalytic  
Association, vol. 33 N°2, 1985. 
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Para Carone, as dificuldades da tradução de Freud residem em sua terminologia e na 

riqueza de nuances de seu texto. Sua crítica prossegue buscando qual seria a “ideologia” por 

trás das decisões tomadas pelo tradutor na S.B.. A pergunta de Carone é semelhante à feita 

por Adam Phillips à S.E.: “O que se deve esperar como requisito inicial, elementar, de uma 

edição autodeterminada  Standard?” (CARONE, 1989b, p.168). Porém, o que Carone tem em 

vista  com  sua  pergunta,  diferentemente  de  Phillips,  é  defender  um  padrão  estilístico, 

terminológico  e  conceitual  “para  que  o  estudioso  que  dela  [da  tradução]  se  serve  possa 

acompanhar os diversos contextos em que vai se desenvolvendo a teoria” (CARONE, 1989b, 

p.168). A homogeneidade terminológico-conceitual, segundo Carone, é um quesito necessário 

a uma “edição padrão” e não corresponde ao encontrado na S.B.. Entre outros, ela menciona 

exemplos da variedade dos títulos diferentes para o mesmo texto ao longo dos 24 volumes da 

S.B.; para “Homem dos Ratos” e “Homem dos Lobos” teria encontrado também “Rat Man”, 

“Wolf  Man”,  ou  ainda  “Homem-Rato”  e  “Homem-Lobo”.  Para  Carone,  mais  grave  seria  a 

tradução de conceitos básicos como Ziel e Kompromiss, que pela opção de uso de sinonímia, 

sem mensurar o conceito referido por ela no original, não indicava ao leitor que se trataria de 

uma mesma noção. 

O foco da crítica é a noção de padrão subentendida para uma edição Standard. Para 

Carone, essa que deveria funcionar como uma espécie de manual de consulta do profissional 

da psicanálise.  No entanto, apesar do dominante “não padrão” de nossa “edição padrão”, 

Carone encontra um termo que fora traduzido uniformemente. Do “original” inglês, insight, foi 

rigorosamente traduzido para “compreensão interna” seguido do termo em inglês em itálico e 

entre  parênteses.  Em vista  da  falta  de  unidade terminológica  apontada por  Carone  nesse 

artigo e no anterior, a opção unificante para a tradução de insight levou Carone a questionar o 

que teria levado o tradutor a essa decisão (CARONE, 1989b, p.170).

Segundo Carone, insight seria um dos termos utilizados por Strachey para traduzir do 

alemão  Einsicht,  Einblick e  Kenntnis,  embora  para  Einsicht ele  também  tenha  recorrido  à 

sinonímia:  perception,  comprehension,  information e  discovery.  Nesses  casos  o  tradutor 

brasileiro teria optado por ‘percepção’, ‘compreensão’, ‘informação’ e ‘descoberta’. Nos casos 

em que a S.E.  teria  traduzido  Einsicht por  insight “a  versão brasileira adotou uma postura 

reverencial diante de um termo que no seu texto de partida (a S.E.) foi tratado com muita 

liberdade” (CARONE, 1989b, p.171). Segundo Carone, Freud jamais escrevera uma linha sobre 

o termo  Einsicht e em vista disso Strachey não teria traduzido o termo de forma uniforme, 

visto  que  não  se  tratava  de  um conceito  freudiano.  Analisando a  proveniência  do termo, 

Carone aponta-o como referencial teórico indissociável da escola kleiniana. 
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Em  vista  de  que  a  terminologia  em  si  não  é  o  tema  central  deste  trabalho,  não 

pretendemos investigar o que de fato significaria  insight para Freud ou para Melanie Klein, 

porém é importante  ressaltar  a  conclusão a que chega Carone:  “De qualquer  modo é um 

equívoco grifar em Freud todos os momentos em que ele se refere a insight (e na S.B. não se 

trata de Freud, mas do Freud de Strachey) – é transformá-lo num pós-freudiano” (CARONE, 

1989b,  p.172-173).  Podemos entender que,  nesse  ponto,  a  crítica  de  Carone desaprova o 

movimento  que  o  tradutor  faz,  de  “transformar  Freud  num  pós-freudiano”,  quando  na 

verdade se propõe como “edição padrão”, ou seja, sua tradução diz-se orientar no sentido de 

estabelecer um texto freudiano padrão, uma espécie de edição de consulta. 

Se nos recordarmos da afirmação de Souza a respeito da S.B.: um híbrido mediado por 

comentadores  e  tradutores  estrangeiros  resultado  de  múltiplas  leituras  indiretas  do  texto 

freudiano que querem dizer o que Freud quis dizer, ou seja, por ter sido traduzida a partir do 

texto de Strachey, uma leitura que este apresentou do texto de Freud, aponta-se na crítica de 

Souza o problema da interferência do intérprete. Sob essa perspectiva, chamamos a atenção 

para o discurso de Carone: a autora nos aponta a impossibilidade de uma neutralidade no 

trabalho de um tradutor,  “a existência inevitável  de um universo ideológico que orienta e 

informa as opções de qualquer tradução”, e assim justifica as opções de Strachey. Quando 

Souza  afirma  no  prefácio  a  suas  traduções  que  irá  oferecer  os  textos  com  o  máximo  de 

fidelidade  ao  original,  ou  seja,  com  o  mínimo  de  perdas  e  ainda  sem  interpretações  ou 

interferências,  Souza parece propor-se a realizar  o irrealizável.  Com relação a S.B.,  Carone 

critica o fato de que a edição que se propunha “padrão” não cumpre com o pressuposto do 

que viria a ser então um padrão. Desse ponto de vista não se pretende aqui rebater as críticas 

às questões terminológicas da S.B, considerando legítimo o elenco de problemas apontados 

por ela. No entanto, é interessante marcar aqui que temas e aspectos mais ou menos grifados 

em uma tradução, como resultado da mediação de comentadores e tradutores, nada mais são 

que  o  resultado  de  sua  inevitável  presença.  Uma  crítica  que  se  dirige  a  uma  tradução 

procurando  nela  o  original  sem  interferências  de  leitura,  não  leva  em  conta  que  aquele 

“original” é  um produto de sua própria leitura, enquanto a tradução em si nada mais é que 

uma leitura, produto do trabalho de seu tradutor. 
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2. As palavras de Paulo César de Souza sobre as palavras de Freud

2.1 O estilo de Freud

No ano de 1930, Freud recebeu o Prêmio Goethe da cidade de Frankfurt.  Naquele 

mesmo ano, o historiador da literatura Walter Muschg publicou um ensaio intitulado “Freud 

como escritor”  [Freud als Schriftsteller]23,  primeiro de uma série de textos que se voltaram 

para a questão da prosa de Freud, para a qual nos reportaremos adiante. 

Para Souza,  a  conquista  do  prêmio  que  leva  o  nome  do  mais  renomado  escritor 

alemão, Johann Wolfgang von Goethe, sublinharia ainda mais as qualidades de Freud como 

prosador, mas serviria também de reforço à crítica de seus métodos, “[...]alguns viram nela [a 

conquista  do  prêmio]  o  indício  de  que  os  méritos  –  como  os  métodos  mesmos  –  eram 

sobretudo ou exclusivamente literários, mascarando veleidades científicas; enquanto outros 

chegaram a negar resolutamente que o Prêmio Goethe fosse literário” (SOUZA, 1998, p.19).

Lembremo-nos  que,  além  de  o  recebimento  do  prêmio  não  automaticamente 

conceder a Freud o título de literato, vale atentar ao fato de que, embora seja um prêmio 

importante  para  a  literatura  de  língua  alemã,  este  não  foi  concedido  apenas  a  poetas  e 

escritores,  mas também a filósofos, historiadores,  médicos e até mesmo à coreógrafa Pina 

Bausch.  Antes  mesmo  de  Freud,  os  filósofos  alemães  Albert  Schweitzer  e  Leopold  Ziezler 

também foram contemplados com esse prêmio. 

Para  Souza,  é  preciso levar  em conta a quantidade e a variedade da produção de 

Freud, o que impediria a generalização a respeito de seu estilo. Pierre Cotet, um dos editores 

da nova edição francesa das obras de Freud24, elencou 21 diferentes características que achava 

presentes em Freud e seus escritos, entre elas: “filósofo”, “didata”, “dialético”, “conferencista 

real  ou  imaginário”,  ”ensaísta”,  “orador”,  “polemista”,  “exegeta”,  “poeta”,  “cronista”, 

“folhetinista”,  “humorista” e “mestre do aforismo”  (SOUZA,  1998, p.  22-23). Todavia,  para 

Souza, dentre a abundância de estilos contidas na obra de Freud, se sobressairia ainda uma 

unidade interna em seus escritos, das cartas da juventude até seus trabalhos mais complexos. 

A unidade na escrita de Freud estaria ligada a uma “profunda, inescapável” necessidade de 

23 MUSCHG, Walter. “Freud als Schriftsteller” (1930). In: W. M.: Die Zerstörung der deutschen Literatur. Bern, 
Francke, 1958, 303-347.
24  Refere-se aos 21 Volumes publicados entre 1988 e 2009 das  Oeuvres complètes Psychanalyse.  Diretores  da 
publicação: André Bourguignon e Pierre Cotet; diretor científico: Jean Laplanche, Paris, PUF.   
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expressão (SOUZA, 1998, p.23 - 24). Para ilustrar isso, Souza apóia-se na lembrança de uma 

então analisanda de Freud, a psicanalista inglesa Joan Riviere. Segundo ela, Freud incentivara-a 

mais de uma vez a registrar explicações que lhe ocorriam durante a análise:  “Escreva isso, 

coloque no papel; é a melhor maneira de lidar com isso” (RIVIERE apud SOUZA, 1998, p. 24). 

Em contrapartida a essa afirmação e outras semelhantes de pacientes de Freud como 

Abrahan  Kardiner25,  que  apontavam  a  habilidade  de  escrita  de  Freud  como  algo  de  uma 

facilidade natural,  o próprio  Souza cita  a  pesquisa  da psicanalista  Ilse Grubrich-Simitis.  Ela 

trabalhou com os manuscritos de Freud no “Arquivo Freud da Biblioteca do Congresso” em 

Washington e verificou a existência de anotações, registros de hipóteses e dados, além de uma 

série de rascunhos de obras posteriormente editadas. Para Souza, isso seria um indício de que 

os textos de Freud passavam por vários estágios até estarem prontos, partindo de páginas de 

um “diário científico informal” para rascunhos ou versões provisórias até se transformarem 

num  texto  pronto  para  publicação.  Essa  “revisão  e  elaboração,  tanto  conceitual  como 

sintática”  realizada  por  Freud  revelaria,  portanto,  que  “a  idéia  tradicional  de  um  autor 

prodigiosamente fértil  e  espontâneo,  cujas  obras  já  saíam irretocáveis  de  sua mente,  não 

passa de um mito, fruto da idealização posterior de alguns discípulos” (SOUZA, 1998, p.26).

 Em busca dos traços que predominem na obra de Freud e diferenciem sua prosa da de 

outros cientistas, Souza parte principalmente de observações de Walter Muschg, mas também 

de outros comentadores: Walter Schönau, François Roustang, Robert Holt, Patrick Mahony e 

Uwe Pörksen. 

2.2. Paulo César de Souza e Walter Muschg

Para Souza, o primeiro aspecto marcante do estilo de Freud seria a atitude dele ante o 

leitor que “cria” 26. No mesmo sentido, Muschg afirma que Freud se põe no lugar de seu leitor, 

o que caracterizaria uma “intensa relação com o público” (MUSCHG apud SOUZA, 1998, p. 27). 

Além de Muschg,  este  aspecto foi  comentado por  Schönau  e  Mahony. Para  Souza,  Freud 

tratava seu leitor com um certo espírito de camaradagem, “antecipando as dúvidas e objeções 

dele, adivinhando o que lhe vai na cabeça” (SOUZA, 1998, p. 27). É comum em seus escritos, 

que  Freud  reporte-se  ao  leitor  em  meio  a  suas  reflexões:  “Meus  leitores  agora  ficarão 

25 “Tudo o que ele dizia estava praticamente pronto  para ser  impresso  [...].  Freud falava como um livro.  Seus 
manuscritos tinham o mesmo caráter: ele quase nunca riscava uma palavra” (KARDINER apud SOUZA, 1998, p. 25).
26 Souza usa o termo entre aspas. 
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surpresos  em  saber  que...”  27,  “Receio  que  também  neste  ponto  a  crença  do  leitor  me 

abandone...” (FREUD apud SOUZA, 1998, p.27). Essa estratégia de chamar a atenção do leitor 

como seu interlocutor, e confidenciar a ele suas dúvidas inspiraria no leitor de Freud relação 

de confiança (SOUZA, 1998, p.28). Com relação a isso, Joan Riviere afirma que a estrutura do 

argumento de Freud “[...] não é construída como que num vácuo; tem referência direta ao 

leitor; ele está se dirigindo a você” (RIVIERE apud SOUZA, 1998, p. 28). Para Patrick Mahony, 

Freud parece tentar  envolver  e  seduzir  o  leitor  (MAHONY  apud SOUZA,  1998,  p.  29). Seu 

constante olhar para ele denota um pensamento em processo, transmite a impressão de que o 

texto “é pensado à medida que vai sendo escrito” (SOUZA, 1998, p. 29). 

Freud abre-se para a interlocução com o leitor em determinados momentos do texto, 

admitindo, por exemplo, que o que dirá se trata de especulação, como em “Além do princípio 

do Prazer”  28. Suas especulações e incertezas  decorrem até do próprio método psicanalítico, 

baseado na observação clínica e desprovido da possibilidade de prova empírica.  De fato a 

análise em clínica só se dá como pensamento em processo, e a psicanálise, ao longo dos anos, 

formulou suas hipóteses cursando este mesmo caminho.  A  relação com o leitor  por  meio 

dessas evocações pode de fato inspirar em seu leitor a sensação de que participa da reflexão 

de Freud.  Mas tal  evocação não confere por si  só um  status  diferencial  a sua prosa,  nem 

confere a ela características de obra literária.                 

2.3. Paulo César de Souza e Walter Schönau

Souza  apresenta  os  estudos  de  diversos  autores.  O  primeiro  deles,  o  germanista 

Schönau29,  teria  criticado  Muschg  por  acentuar  as  características  beletrísticas  nos  textos 

freudianos (SOUZA, 1998, p. 30). Para ele, os textos de Freud tinham de ser abordados como 

“prosa científica”, pois Freud não era e nem pretendia ser considerado escritor. Pelo contrário, 

como apontamos no capítulo anterior, seu esforço deu-se no sentido de difundir a psicanálise 

como área do conhecimento parte da  Weltanschauung científica. Segundo Souza,  Schönau 

nega uma possível dupla natureza (Doppelnatur) dos textos de Freud, como ora literários ora 

científicos. Para ele,  era preciso considerar sua intenção ao construir as bases do pensamento 

psicanalítico  (SOUZA, 1998, p.  31).  Schönau teria  suscitado para isso a diferenciação entre 

27 Muschg não da indicação bibliográfica.
28 “O que segue é especulação, às vezes extremada, que cada um pode apreciar ou dispensar, conforme a atitude 
que lhe for própria”. Além do princípio do prazer, no volume 14 da tradução de Souza, p. 184.
29  SCHÖNAU, Walter. Sigmund Freuds Prosa. Literarische Elemente seines Stils. Stuttgart, Metzler, 1968.
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Kunstprosa [prosa artística] e Wissenschaftsprosa [prosa científica], sendo a primeira dirigida à 

sensibilidade de seu leitor e a segunda à transmissão de conhecimentos. Schönau apoiou-se na 

distinção de Wellek e Waren entre prosa científica denotativa e prosa literária  conotativa, 

cujas fronteiras, segundo Souza, já teriam sido derrubadas por Thomas Mann, Robert Musil, 

Hermann Broch, Marcel Proust e James Joyce, que questionam os limites entre uma e outra 

(SOUZA,  1998, p.  31-32).  Com relação a isso,  Souza se posiciona questionando a distinção 

entre os dois tipos de prosa que servem de base ao argumento de Schönau. Para fazê-lo Souza 

remete-se ao estudo “Lingüística e Poética” 30 de Roman Jakobson. 

Souza  expõe  brevemente  a  teoria  do  ato  de  comunicação  de  Jakobson  como  um 

sistema baseado na  relação entre  remetente  –  mensagem – destinatário,  cuja  mensagem 

requereria  um código comum, ou parcialmente comum, entre a primeira e a última parte 

desse  sistema e um canal  físico que possibilite  o contato entre  esses dois;  e  segue então 

enumerando as funções de linguagem de Jakobson. A primeira seria a referencial,  também 

chamada denotativa ou cognitiva, orientada para o contexto; a função emotiva ou expressiva 

com foco no referente e na expressão de sua atitude com relação ao que diz; a função conativa 

com  seu  centro  no  destinatário;  a  função  fática  focalizando  o  contato;  a  função 

metalingüística, cujo foco seria o código e, por fim, a função poética, esta teria a mensagem 

como foco. Em sua análise, Jakobson chama a atenção para o fato de que:  

Qualquer tentativa de reduzir a esfera da função poética à poesia ou de confinar a 
poesia à função poética seria uma simplificação excessiva e enganadora. A função 
poética não é a única função da arte verbal, mas tão somente a função dominante. 
(Jakobcon apud SOUZA, 1998, p. 33)

Da  passagem  de  Jakobson,  Souza  conclui  que  em  Freud  haveria  a  presença 

“hegemônica” da função referencial, seguida da poética e metalingüística, como também em 

alguns momentos a fática, emotiva, conativa (SOUZA, 1998, p. 33). Contudo, com relação à 

hegemonia da função referencial, Souza questiona a natureza do referente, baseando-se na 

própria teoria psicanalítica:

O  referente  existe  lá  fora,  na  realidade  objetiva,  como  vivência  ou  trauma 
experimentado  pelo  indivíduo  adulto,  vindo  a  possuir  a  mesma  qualidade 
patogênica de um fato vivido? Como distinguir entre “fora” “e “dentro”, realidade 
efetiva e realidade psíquica, quando esta se torna “efetiva”, acarretando efeitos na 
vida “real”? Se não importar que o acontecimento tenha se dado ou não, como diz 

30 JAKOBSON, Roman. Língüistica e Comunicação, São Paulo, 13ª Ed., Cultrix, 1988. 
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Freud no final do Homem dos Lobos, vem a ser difícil traçar uma fronteira nítida 
entre a função referencial e a poética em sua obra (SOUZA, 1998, p. 34).  

Souza equipara então, não sem ressalvas31, o fato “psíquico” ou “interno” da vida de 

um paciente à criação poética: “o paciente forjaria o referente como o poeta cria o poema?” 

(SOUZA,  1998,  p.  34). Souza  defende  que,  a  diferenciação  entre  Kunstprosa  e 

Wissenschaftsprosa de Schönau seria feita com base numa contraposição onde, na realidade, 

haveria apenas gradações sutis32 (SOUZA, 1998, p. 35).  

2.4. Paulo César de Souza e François Roustang

Outro estudo investigado por Souza foi o do psicanalista francês François Roustang33. 

Sua análise  consistiu,  como denomina Souza,  de  uma microanálise  do texto freudiano.  De 

acordo com ele, o autor selecionou dez parágrafos de Interpretação dos Sonhos e os traduziu 

“palavra por palavra” para o francês. A partir daí dedicou sua análise a encontrar figuras de 

linguagem naqueles trechos.  Roustang teria  se esforçado, por exemplo, em mostrar  que a 

repetição  de  palavras  do  fim  de  um  parágrafo  no  início  do  outro  seria  um  exemplo  de 

concatenação. Chama nossa atenção o fato de Roustang se propor a fazer uma análise formal 

da prosa de Freud, a partir de elementos comumente presentes na poesia como o quiasmo. 

Segundo Souza,  essa  análise  pôde  ser  falseada  pelo  fato  de  o  autor  “extrapolar  para  um 

parágrafo o que constitui o fenômeno dos termos restritos de um período” (SOUZA, 1998, p. 

42). Roustang afirmou ainda que Freud privilegiaria construções paratáticas34, a qual opões à 

sintaxe.  Para  ele,  o  “lugar”  das  palavras  na  frase  comporia  um  nexo  “primitivo”,  sem 

gramática, que ele identificou como um processo psíquico infantil  identificável na prosa de 

Freud: “à força de escrever sobre o sonho que retirava sua energia do infantil” (1980, p.35-36 

apud SOUZA,  1998,  p.  43).  Souza  criticou o  simplismo da equiparação de parataxe com o 

primitivo,  deste  com a  ausência  de  pensamento  abstrato e  gramática,  e  em seguida  com 

processos psíquicos infantis. Além disso, flagrou em sua análise que “as palavras eleitas por 

Roustang são vistas como peças de uma máquina, as quais  não podem ser deslocadas ou 

31 Esclarece que, diferente de um poema, esse referente permanece na vida psíquica.  
32 A frase original de Nietzsche em Além do bem e do Mal citada por Souza é “falar em oposições, onde há somente 
degraus e uma sutil gama de gradações”.
33 ROUSTANG, François. “Du style de Freud”, In: ...Elle NE lâche plus.Paris, Minuit, 1980.
34 Entendida  como  coordenação  de  frases  e  a  disposição  de  termos  de  forma  que  o  sentido  se  dê 
interdependentemente, acumulando nexos, mas sem que haja subordinação entre eles. 
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substituídas sem dificultar ou impossibilitar o funcionamento do conjunto” (SOUZA, 1998, p. 

43-44). 

O método de Roustang – que parte da tradução palavra por palavra de parágrafos 

inteiros de Interpretação dos Sonhos para, a partir disso, desvendar sua prosa tendo como eixo 

a Palavra,  como ela  se  repete,  ou como “concatena” seu discurso – assim como a  crítica 

caçadora de diferenças entre original  e tradução num “jogo dos sete erros”,  constroem-se 

ignorando que a palavra gráfica do texto não traz por si só seu sentido misturado a tinta com 

que foi impressa. Ela é muito menos um referente do mundo expresso em letras, muito mais 

um elemento abstrato (e arbitrário)  de significação; seja considerada uma unidade sonora, 

gráfica,  seja  decomposta  em  morfemas,  ela  não  é  capaz  de  “dizer”  por  si  só.  Suscitar  a 

presença do significado prendendo-o à palavra é ignorar a teoria saussureana de na língua só 

há diferenças. Sobre isso afirma Derrida:

O jogo das diferenças envolve sínteses e adiamentos que impedem que haja em 
algum  momento,  ou  de  alguma  forma,  qualquer  elemento  simples  que  esteja 
presente nele mesmo e que se refira apenas a si mesmo. Que no discurso escrito ou 
falado, nenhum elemento pode funcionar como um signo sem se relacionar a outro 
elemento que também não se encontra presente em si mesmo35. (DERRIDA apud 
ARROJO, 1993, p. 97)        

2.5. Paulo César de Souza e Robert Holt

No  ensaio  “On  Reading  Freud”  36,  Holt  tenta  estabelecer  a  diferença  entre  estilo 

literário e “cognitivo”. Este, segundo Souza, seria “a estruturação das maneiras de uma pessoa 

acolher,  processar e comunicar informação a respeito de seu mundo” (1989, apud SOUZA, 

1998, p. 47). Para Souza, Holt tenta explicar a maneira de pensar, sentir e fazer teoria de Freud 

através desse conceito. Para ele, Freud possuiria uma inteligência predominantemente verbal, 

e sua técnica de análise (Talking Cure), estaria intimamente relacionada a isso (SOUZA, 1998, p. 

48).  Segundo Souza, a análise de Holt aborda o método científico de Freud e aponta para 

elementos inconsistentes, ambíguos, e para uma variação grande de significados de conceitos 

básicos  através  dos  anos.  Para  Holt,  Freud  tenderia  a  “lançar  idéias  tentativamente, 

modestamente, e pouco a pouco habituar-se a elas de tal forma que termina por considerá-las 

ponto  pacífico,  certezas  inatacáveis”  (SOUZA,  1998,  p.  49).  Além  disso,  lançava  mão  de 

35  ARROJO,  Rosemery.  “Sobre  interpretação e asceticismo:  reflexões em torno e a  partir  da tranferência”.  In: 
Tradução, Desconstrução e Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1993b. (p. 91 – 113). Grifos meus.
36 HOLT, Robert. Freud Reappraised. A fresh Lookk at Psychoanalytic Theory, Nova Iorque e Londres, Guilford, 1989.
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recursos retóricos como hipérboles e analogias que muitas vezes o teriam induzido ao erro ou 

a generalizações excessivas (SOUZA, 1998, p. 51). Segundo Souza, Holt considerou o uso desses 

recursos como inessenciais, acréscimos ilustrativos aos argumentos. Para ele, os escritos de 

Freud  manteriam  um  pé  na  literatura  e  outro  na  ciência,  o  que  Holt  (mas  não  Souza), 

considerava mundos estanques (SOUZA, 1998, p. 52). 

    

2.6. Paulo César de Souza e Patrick Mahony

Professor de literatura inglesa na Universidade de Montreal e psicanalista, Mahony 

dedicou-se  a analisar  o  “prosador Freud” e  o  que chamou de seu estilo  genético em seu 

estudo, Freud como escritor37. Segundo Souza, ao compor esse estilo, Mahony aponta a prosa 

freudiana como responsável pela psicanálise ser uma espécie de “semiótica de aproximações”. 

Ao  estilo  genético  caberiam  recursos  constantemente  utilizados  por  ele  como 

“moduladores  de  sentido”  (verbos  modais  alemães,  uso  de  termos  como  sozusagen, 

gleichsam, wohl), o frequente levantamento de dúvidas a respeito do que expõe e o olhar para 

o leitor (quando se reporta ao leitor em seus textos). A partir da análise de Mahony, Souza 

afirma  que  “frases  assim  moduladas  testemunham  uma  elevada  consciência  da  natureza 

esquiva dos processos mentais, do grau de incerteza inerente a todo saber” (SOUZA, 1998, p. 

55).  Isso  se  devia  ao  fato  de  Freud  evitar  definições,  satisfazendo-se  com  aproximações. 

Segundo Souza, o estilo genético de Freud se comporia ainda pela impressão que daria ao 

leitor de seu texto de que aquela reflexão se dava no presente momento da leitura. Textos 

escritos  usando  o  verbo  no  presente,  como  nos  casos  clínicos38,  seriam  exemplos  da 

“vivacidade temporal” que distinguiria a prosa freudiana da prosa teórica comumente usada. 

Segundo Mahony, Strachey teria traduzido os casos clínicos utilizando o tempo verbal passado, 

e isso daria uma impressão maior de rigidez em seus textos (SOUZA, 1998, p. 56). Além disso, 

sua prosa estaria repleta de autoreferências e revelações a respeito do que estava pensando, 

isso  daria  um tom de  oralidade  aos  seus  textos,  em contraposição  à  impessoalidade,  voz 

passiva e substantivações da linguagem escrita formal. Mahony comparou a prosa de Freud 

com a de Wittgenstein e a de Kant. A do primeiro seria legível, seu vocabulário e sintaxe claros, 

porém de difícil compreensão, a de Kant, tanto de difícil leitura como de compreensão. Para 

Mahony, a prosa de Freud era legível, compreensível, mas também memorizável; essa última 

característica  seria  mais  uma qualidade presente  na  cultura  oral.  No entanto o  autor  não 

37 MAHONY, Patrick. Freud as a Writer, New York, Yale University Press, 1987)
38 Como “O homem dos Lobos” ou “Dora”. 
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apresenta argumentos exemplificantes para nenhuma dessas comparações. A conclusão de 

Mahony, segundo Souza é que, em conseqüência desse conjunto de características, ou seja, de 

seu estilo genético “o impacto estético-iluminista da leitura de Freud é de tal ordem, que nos 

arriscamos a aceitar  in totum o que ele diz e nos inclinamos a ter como verdades o que ele 

apresenta como hipóteses (SOUZA, 1998, p. 58).”

No artigo “A Psychoanalytic Translation” 39, Mahony propôs uma tradução psicanalítica 

de Freud. Tal tradução consistiria em comentar, em notas de rodapé, sentidos possíveis das 

palavras  utilizadas  por  Freud,  que  teriam  escapado  a  sua  consciência.  Uma  espécie  de 

psicanálise de texto (SOUZA, 1998, p. 61). Souza adverte que tal proposta abrigaria de fundo a 

concepção de que existiriam palavras intraduzíveis por despertarem sentimentos distintos nos 

falantes nativos de uma ou outra língua. Argumentando contra esse lugar comum Souza se 

apóia na crítica do linguista alemão Eugenio Coseriu. Segundo ele, “não é tudo o que num 

texto é indicado, mas [...] apenas o que nesse texto é dito40, ou seja, expresso pela língua em 

sua  função  semiótica,  o  ‘verbalizado’, é  [...]  objeto  da  tradução  e  pode  em  princípio  ser 

traduzido” (COSERIU apud SOUZA, 1998, p. 62). 

A  lógica  de  uma tradução psicanalítica,  que propõe a  inclusão de  tudo o que  foi, 

consciente ou inconscientemente, dito por Freud, assim com a da concepção de tradução que 

considera preciso traduzir estritamente o dito, o verbalizado, pode a  princípio parecer de todo 

oposta, mas a base de ambas as proposições se funda numa mesma concepção de tradução: 

ambas partem da concepção de que o que se traduz é o  dito.  Embora escolham caminhos 

diferentes – o de se traduzir todos os  ditos de uma palavra, ou de se traduzir apenas o  dito 

presente  no  texto,  o  que certamente  foi  dito  –  tanto  um quanto outro  pressupõe que  o 

significado do texto está presente no texto e deve ser descoberto pelo leitor. A leitura seria 

para ambos uma atividade decodificatória ao invés de interpretatória e produtora de sentidos. 

2.7.  Algumas  considerações:  Paulo  César  de  Souza  e  outros  autores  que  trataram  da 

terminologia

Embora questões de terminologia em si não sejam o foco deste trabalho, questões em 

torno dela,  da língua alemã e de pressupostos que fundamentam tal  discussão podem ser 

interessantes para nossa discussão. Temos em vista que a palavra é fundamento da crítica até 

39 Um anexo de seu livro Freud as a Writer. 
40 Grifo meu. 
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agora apresentada. Uma breve reflexão a respeito da terminologia – ou seja, da palavra criada 

ou escolhida do vocabulário para dar um sentido especifico ao que se diz – pode nos auxiliar a 

circundar melhor o lugar que ela ocupa.    

Dos autores a quem Souza recorreu apenas Muschg fez menção à terminologia de 

Freud. Mas o autor teria apenas comentado o “bom gosto” das Komposita41 de Freud, recurso 

bastante produtivo em alemão. Souza afirma que, à diferença do português, essa facilidade de 

composição de palavras na língua alemã se dá por conta da concretude dos termos dessa. Na 

língua portuguesa, ao formarmos novas palavras, recorremos a radicais latinos ou gregos cuja 

ressonância está distante das nossas palavras do cotidiano. 

Com relação a  esse  recurso  da  língua alemã,  com essa  tal  concretude dos  termos 

utilizados  nas  ciências  que  lembram  bastante  palavras  cotidianas,  Georges-Arthur 

Goldschmidt, em  Quand Freud voit la mer  (Buchet/Castel, 1988),  teria generalizado a língua 

alemã dizendo por exemplo que essa língua não se dava a abstrações ou mesmo que termos 

filosóficos teriam saído da linguagem corriqueira e se achavam a disposição de um garoto de 5 

anos.  Goldschmidt  afirma  que,  em  alemão,  termos  filosóficos  fariam  parte  da  linguagem 

corriqueira,  porém,  o  fato  desses  termos  serem  muitas  vezes  idênticos  aos  usados 

corriqueiramente e de estarem “à disposição” não implica que o conceito por ele denominado 

seja fácil e imediatamente compreendido (SOUZA, 1998, p. 68).  

 Uwe Pörksen deteve-se mais aos estudos do vocabulário freudiano. De acordo com 

Souza, enquanto outros autores42 sistematizaram o vocabulário de Freud, definindo-os como 

conceitos  estabelecidos, a abordagem de Pörksen,  em  Zur  Terminologie  der  Psychoanalyse 

(1973), se deu na direção histórico-filológica. O germanista apontou para a inevitabilidade da 

criação de novos termos e para a reutilização de antigos à medida que as teorias freudianas se 

expandiam. Segundo Pörksen, Freud não se utilizou de uma linguagem especial, que exigisse 

do  leitor  o  conhecimento  de  um  jargão,  mas  uma  linguagem  culta  “na  qual  se  serve  de 

expressões  usuais  da  ‘língua  natural’,  esclarecendo  os  termos  técnicos  à  medida  que  os 

introduz, parafraseando-os, tornando-os transparentes no contexto da exposição” (1973, p.9 

apud  SOUZA,  1998,  p.  71).  Pörksen  fez  um  levantamento  de  termos  do  Vocabulário  de 

Psicanálise (Laplanche e Pontalis)  e,  de acordo com ele,  um terço deles  (110)  teriam sido 

tomados de empréstimo da língua comum, outro terço seria de origem estrangeira e de uso 

culto,  do qual  25 palavras teriam sido propostas por discípulos (SOUZA, 1998, p.  72).  Para 

41 Justaposição  de palavras  para formar  uma nova.  A exemplo:  Traumdeutung;  composta  pela  justaposição  de 
Traum [sonho] e Deutung [interpretação, explicação], quando traduzida para o português se faz necessário o uso da 
locução adjetiva “interpretação de sonho”.   
42 Souza se refere a Jean Laplanche e J.B. Pontalis, autores do Vocabulário de Psicanálise.
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Souza, a opção pelo uso de palavras de origem estrangeira se deveria a carência por maior 

precisão e “cientificidade” que surgiu ao longo do desenvolvimento da teoria  psicanalítica. 

Além disso, era um fator “de coesão e reconhecimento no interior do grupo dos profissionais 

da  psicanálise  [...]  caracterizando-o frente à sociedade como um todo e outros  grupos ou 

movimentos psicoterapêuticos”43 (SOUZA, 1998, p. 73). Para Souza, a utilização do vocabulário 

freudiano de forma a atribuir aos termos conceitos estritos, se estendendo à tradução deles 

por neologismos, não leva em conta o uso corriqueiro que Freud faz deles, e de seu apelo às 

referências cotidianas do leitor. Segundo ele, “assim como, segundo a psicanálise, o intelecto 

se desenvolve conforme as vicissitudes dos instintos e afetos, a apreensão intelectual do leitor 

não se dá independentemente da experiência emocional” (SOUZA, 1998, p. 73). 

2.8. Paulo César de Souza e a promessa como projeto

A partir dessas reflexões, observa-se que todos os autores referidos consideram um 

caráter diferencial na prosa ou nas palavras de Freud. Ora como de natureza beletrística, ou 

portadora de recursos comuns da poesia, ora buscando traços que a distingam da de outros 

autores  das  ciências,  a  escrita  de  Freud  incitou  discussões  a  seu  respeito.  Nesse  sentido, 

poderíamos dizer ela já é então diferenciada, ou seja, chama a atenção para si, incita pensar 

sobre ela.  Se esse caráter de além ciência pode ser analisado em seu discurso,  cabe uma 

análise linguística de como isso acontece. Este trabalho não se propõe a tal, o que demandaria 

um estudo de muito mais fôlego, mas interessa-se pela conclusão a que chega Souza a partir 

do exposto. Para ele, entre linguagem científica e a linguagem comum, a prosa de Freud não 

estaria de um ou outro lado, não se podendo distinguir de forma clara em sua prosa uma 

fronteira entre elas. Seu projeto pretende então traduzir o texto de Freud como uma relação 

entre  seu  projeto  científico  e  sua  prosa,  não  se  atendo  à  terminologia,  mas  as  suas 

formulações.  Para  Souza  a  maior  dificuldade  para  se  realizar  tal  projeto  estaria  não  nas 

questões terminológicas, sintáticas e estilísticas e no conhecimento de alemão, mas sim na 

falta de tradutores capazes da “misteriosa arte de construir frases, de ordenar e combinar os 

termos  numa estrutura  precisa  e  harmoniosa”.  Poderíamos  acrescentar  que  Souza  parece 

dizer que o problema seria a falta de alguém que pudesse escrever como Freud. Diante de tal 

tarefa, Souza considera-se apto e, ao fazê-lo, assume a responsabilidade de, em seu texto de 

Freud, oferecer “o máximo de fidelidade ao original, sem interpretações ou interferências de 

43 Grifo do autor.
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comentaristas e teóricos posteriores da psicanálise”44. Estaria ele, portanto assumindo o lugar 

de Freud na língua portuguesa? Segundo Souza, a atitude de Freud frente sua obra caracteriza-

se  por  despreocupar-se  com  a  precisão  conceitual,  que  ele  considerava  impossível  na 

psicanálise. Para Souza, tal  atitude deveria  caracterizar  também a tradução de seus textos 

(SOUZA,  1998,  p.263).  Em  outras  palavras,  o  projeto  de  Souza  prevê  que  se  calem 

interferências e interpretações diante da tarefa de transportar para o português as palavras de 

Freud. Sua noção de fidelidade nos é apresentada em sua tese de doutoramento na seguinte 

passagem: “a fidelidade, em tradução, implica reconhecer o que houver de sombra no original, 

e não querer lançar luz ali onde o autor tateia na penumbra” (SOUZA, 1998, p. 266). 

Podemos concluir que, a tradução que Souza se propôs a fazer pretende lançar no 

texto em português a mesma quantidade de luz  e  sombra que encontra no original.  Se  a 

fidelidade ao original implica que a tradução não possua interferências e interpretações, e tal 

se dá pela recomposição exata do jogo de luz e sombra de um original  que passeia entre 

ciência  e  literatura  e que não presa  pela  precisão do termo,  há  de se  esperar  que Souza 

reproduza o texto de Freud em português dando a ele o mesmo tom, a mesma clareza e a 

mesma imprecisão dada por  Freud em seus escritos.  Dessa  maneira,  o que Souza diz  nos 

apresentar em suas Obras Completas de Sigmund Freud, é o texto de Freud em português, o  

mesmo texto.

 

   

44 A citação, feita anteriormente está referenciada nas notas 7 e 10. 
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3. Crítica do projeto de tradução ou crítica da crítica

A partir das críticas de Carone à S.B. levantadas no primeiro capítulo, assim como do 

projeto de tradução de Souza podemos inferir das afirmações de ambos as concepções de 

tradução que norteiam o trabalho desses autores. Embora Carone admita em determinados 

momentos  a  condição  da  tradução  como leitura  interpretativa,  a  tradução  se  funda  para 

ambos num ato centrado na autoridade da palavra,  ou seja, a tradução precisa escolher a 

palavra certa na língua de chegada para traduzir a  palavra presente no texto de partida. De 

modo  algum  se  pretende  fazer  alusão  à  tradução  “palavra  por  palavra”,  mas  sim  a  uma 

concepção de leitura fundamentada na crença de que um texto é uma unidade significativa 

estável e que o significado dele estaria presente nas palavras que contém. Tal significado seria 

delas extraível considerando seu entorno de palavras, ou seja, seu contexto também estável e 

delimitável.  A  lógica  de  uma tradução baseada e  tal  concepção é  a  lógica  do mesmo,  da 

reprodução na tradução do mesmo jogo “presente” no original. 

3.1 A invisibilidade do tradutor

No artigo “A que são fiéis tradutores e críticos da tradução?” (Imago, 1993a), Arrojo 

chama a atenção para a importância da reflexão a respeito da concepção “original”. Segundo 

ela, um modo de entender o que é um texto original fundamenta um modo de entender o que 

é tradução e qual seria o seu objetivo.  Segundo Arrojo: 

As  teorias  das  linguagem  que  emergem  da  tradição  intelectual  do  Ocidente, 
alicerçadas no logocentrismo [...]  têm considerado o texto de partida como um 
objeto  definido,  congelado,  receptáculo  de  significados  estáveis,  geralmente 
identificados com as intenções de seu autor. Obviamente esse conceito de texto 
traz consigo uma concepção de leitura que atribui ao leitor a tarefa de “descobrir” 
os significados “originais” do texto (ou de seu autor). Ler seria, em última análise, 
uma atividade que propõe a “proteção” dos significados originalmente depositados 
no  texto  por  seu  autor.  Embutida  nessa  concepção  de  leitura,  delineia-se  a 
concepção  de  tradução  que  tem  orientado  sua  teoria  e  prática:  traduzir  é 
transportar,  é transferir,  de forma “protetora”, os significados que se imaginam 
estáveis, de um texto para outro e de uma língua para outra. Assim, quanto mais 
“protetor” puder ser o trabalho do tradutor, quanto mais próximo do “original” 
conseguir chegar, melhor será seu resultado (ARROJO, 1993b, p.16).   
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Prevendo uma possibilidade apenas de leitura e tradução “corretas”, tal  concepção 

logocêntrica da linguagem está de fundo em uma afirmação como a de Souza de que sua 

tradução estaria livre de interferências e interpretações. Dessa maneira o autor declara ter 

protegido o significado original do texto de Freud em sua tradução. Tal concepção prescreve, 

segundo Arrojo,  “o “respeito” incondicional às intenções do autor e ao seu resgate, sem a 

intromissão indesejada do intérprete” (ARROJO, 1993a, p.16).

É interessante observar que, a despeito de Souza ser um estudioso da psicanálise, sua 

concepção de leitura parece pôr de lado a teoria freudiana do inconsciente e da noção de 

transferência, em nome da realização de uma tradução livre de interpretações, livre de seus 

desejos  inconscientes,  livre  de  transferência.  De  que  maneira,  depois  da  “descoberta”  do 

inconsciente,  seria  possível  que  Freud  escrevesse  sentidos  e  que  Souza,  por  sua  vez,  os 

“redescobrisse” e reproduzisse em outra língua sem interferir no que faz? Segundo Arrojo, 

num mundo pós psicanalização do sujeito “se não se pode separar o discurso da consciência 

do  inconsciente,  nem  aquele  que  lê  daquilo  que  está  sendo  lido,  não  podemos  separar 

tampouco a noção psicanalítica da transferência da noção de interpretação e nem das noções 

de escritura, leitura e tradução” (ARROJO, 1993b, p.158). A imagem evocada por Arrojo como 

arquetípica do tradutor que se declara fiel e invisível enlaça a atitude do tradutor que se diz 

“acima de qualquer suspeita” com a relação edipiana:

A ambivalência do ato tradutório – apropriação do texto do outro e a “intenção” 
declarada de fidelidade e de invisibilidade – faz do tradutor supostamente fiel e 
invisível um Édipo exemplar, preso entre a culpa e o desejo, entre o ato consumado 
da eliminação do pai/autor e a necessidade de esconder esse ato e de se manter 
incógnito45 (ARROJO, 1993b, p.162).     

 

3.2 A tradução como jogo do mesmo  

Se a concepção de tradução inferida da crítica de Carone e do projeto de tradução de 

Souza deriva de uma visão logocêntrica da linguagem, pode-se pensar que tanto uma como a 

outra buscam na relação tradução-original o mesmo texto. Pode-se pensar essa concepção de 

tradução a partir da reflexão proposta por Cardozo em O significado da diferença: a dimensão  

da noção de projeto de tradução literária46. Segundo ele, tal concepção dá “sustentação a uma 

imagem da  tradução como mera  operação de  transferência  ou  transporte  de  ditos,  como 

45 Arrojo se refere a Pierre Menard, personagem de Borges que “reescreve” o Dom Quixote de Cervantes.
46 O artigo foi publicado em 2009 na “Revista Brasileira de tradutores” N° 18, Tradução & Comunicação, p. 101-118. 
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unidades  fechadas  e  estanques-,  [...]  ignorando,  ainda  uma certa  instabilidade,  vagueza  e 

opacidade que permeiam a cena da significação não como defeito de origem, mas sim, como 

condição do dizível e do indizível” (CARDOZO, 2009, p.102)47.           

Nesse artigo, as questões da tradução literária levantadas por Cardozo, e sua reflexão 

a  respeito  das  concepções  de  tradução  baseadas  exclusivamente  no  ‘dito’,  podem  ser 

expandidas para o tema aqui abordado. Cardozo propõe um “redimensionamento de questões 

práticas e éticas” da tradução e de sua crítica. Segundo ele, a partir de uma lógica que entende 

a atividade tradutória como a reprodução na língua de chegada do mesmo texto presente no 

original, “à crítica não caberia senão o cumprimento de uma espécie de controle fiscal dessa 

operação” (CARDOZO, 2009, p.103). Exemplo desse tipo de prática seriam as críticas de Souza 

e Carone à S.B. compiladas em Sigmund Freud e o Gabinete do Dr. Lacan (Brasiliense, 1989), já 

apresentadas no primeiro capítulo deste trabalho. 

Para  Cardozo,  toda a  prática  de escrita  e  leitura,  como também de interpretação, 

incluindo a tradução, seriam práticas produtoras de significado, cabendo ao tradutor mais que 

o transporte de sentidos, mais que a atividade meramente mecânica,  “a escolha, consciente 

ou não, de caminhos que viabilizem a construção de uma relação possível entre os universos 

que sua tradução relaciona” (CARDOZO,  2009,  p.103).  Cardozo  se  funda na  concepção de 

tradução proposta pelo teórico francês Antoine Berman. A tradução é para ele uma “atividade 

de ordem crítica” (CARDOZO, 2009, p.103). O tradutor é então o sujeito dessa crítica  e então 

não lhe caberia mais a “missão impossível” da invisibilidade. A partir dessa nova concepção de 

tradução, caberia à crítica também um novo papel, “discutir  o significado dos movimentos 

críticos implicados na tradução – e, com isso, por exemplo, apontar possíveis caminhos críticos 

ainda inexplorados pelas traduções” (CARDOZO, 2009, p.105). Para defender tal concepção de 

tradução, Cardozo apóia-se na noção de tradução como um fazer relacional, perspectiva já 

presente,  por  exemplo,  no  pensamento  de  Friedrich  Schleiermacher48,  teólogo  e  filósofo 

alemão.  De  acordo  com  Cardozo,  a  reflexão  de  Schleiermacher  articularia  a  atividade 

tradutória como “um modo de equacionar a relação entre autor e leitor e, consequentemente, 

um modo de equacionar a relação entre duas obras, duas línguas, duas culturas”49 (CARDOZO, 

2009,  p.105).  A  tradução  como modo de  relacionar,  ou seja,  construir  uma relação  entre 

textos,  autores  e  leitores,  seria  “representativa  da  visão crítica  dos  sujeitos  envolvidos  no 

processo tradutório”, enquanto que “uma concepção dita essencialista de tradução tenderia a 

admitir  uma única  relação  possível,  pautada  pelo  princípio  máximo da  equivalência  entre 

47 Grifos do autor.
48 Refere-se à conferência “Sobre os diferentes métodos de traduzir” (1813).
49 Grifos do autor.
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original e tradução” (CARDOZO, 2009, p.105), para nós entendida como o jogo do mesmo, no 

qual situamos o projeto de Souza.          

A prática da tradução como uma atividade crítica não implica uma relativização e a 

permissividade  de  toda leitura  como  válida  à  priori –  embora  implique  sim  que  sua 

possibilidade assim o seja. Tal prática prevê muito mais o “aumento da responsabilidade do 

tradutor” (CARDOZO, 2009, p.106).  Tal  responsabilidade seria  vista como uma resposta do 

tradutor que, para Cardozo se daria mais como “uma capacidade de responder ao Outro [...] 

de dar ouvidos ao outro e de procurar responder ao seu apelo” (CARDOZO, 2009, p.107). 

Entendemos que a responsabilidade do tradutor se dá como  uma resposta à demanda de 

tradução. Para Cardozo, tal resposta seria “o resultado de um percurso singular”, que não se 

funda  na  “pressuposição  de  totalidade”,  ou  considera  o  tradutor  como  “plenamente 

consciente e senhor absoluto de todos os seus atos” (CARDOZO, 2009, p.107).  Tal diálogo 

estabelecido entre demanda e responsabilidade não se daria, porém, idealmente, prevendo a 

possibilidade  de  um  encontro  entre  tais  partes,  numa  relação  em  que  toda  demanda  é 

cumprida pelo “tradutor responsável”, mas sim como “uma disposição para a relação com o 

outro” sem ignorar “sua própria condição de enclausuramento, nem uma certa condição de 

opacidade desse outro” (CARDOZO, 2009, p.108). À crítica caberia: 

Para além de realizar  o seu tradicional  inventário de diferenças e semelhanças, 
fundado exclusivamente na lógica da perda e ganho – depreender, da leitura da 
própria tradução, bem como do cruzamento de toda sorte de informações de que 
se puder valer, o movimento crítico que, de seu ponto de vista, seria constitutivo 
de um  projeto de tradução, ou seja: a matriz crítica, o conjunto de decisões que 
possa ter orientado a proposta de tradução em questão (CARDOZO, 2009, p.109).   

Desse ponto de vista, toda tradução parte de um projeto que permeia as decisões de 

seu tradutor, mas sem que preveja todo e qualquer ato seu, em vista da impossibilidade de tal 

domínio do consciente. Assim, cabe ao tradutor a responsabilidade de seu fazer, que se dá 

como uma resposta a uma demanda de leitura da tradução por um percurso singular de leitura 

do original entre inúmeros possíveis. Ao crítico cabe uma leitura que leve em consideração o 

trabalho do tradutor como uma atividade de ordem crítica, ou seja, cabe que considere seu 

olhar, sua leitura e, portanto, seu projeto.  

Considerações finais: Sobre a demanda como desejo e a promessa como resposta
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Novas traduções de Freud surgem como demanda de um público insatisfeito com as 

traduções que se encontravam a sua disposição. O apelo do público leitor por uma tradução 

terminologicamente “confiável” que unisse a “clareza” da prosa freudiana e precisasse seus 

usos terminológicos, seu “poréns” e seus “ou sejas”, suas nuances de certeza, sua luz e sua 

sombra, reflete não mais do que seu desejo de ter em mãos  o texto freudiano. Tal relação 

fetichista com suas palavras é mais um movimento provindo da mitificação do autor, o pai (da 

psicanálise), dono do significante, o homem que desvendou as profundezas do inconsciente, 

mais que isso, que o pôs acima do sujeito e retirou-lhe de sua posição soberana. Ao tradutor 

de Freud só resta então a nobre missão de transportar valorosa palavra da longínqua língua 

alemã para a materna portuguesa. Um homem que assume tal tarefa tem de estar preparado 

para  fazê-lo  sem perder  pelo  caminho o sentido que se  abriga  no texto,  depositado pelo 

grande homem Freud, palavra por palavra em seus textos. O público possesso pelas injúrias 

cometidas  ao  mestre,  tenta  juntar  os  cacos  das  antigas  traduções  e  atira-os  contra  seus 

malfeitores (tradutores). Afoito à espera da chegada da nova tradução, a única possível, a fiel, 

deposita em seu mensageiro a esperança de finalmente poder unir-se ao texto. Acuado pela 

pressão  de  tal  tarefa,  o  tradutor  realiza  sua  promessa  e  diz  ao  público  que  dá  conta  de 

satisfazer esse desejo. 

A promessa de Souza é de saída incumprível, no entanto seu trabalho pode dar conta 

de dar uma resposta e essa demanda. O trabalho de Hanns possibilita outra. Phillips dá sua 

resposta, Strachey também o fez. Todos esses editores e tradutores oferecem uma alternativa 

de leitura do texto de Freud, ou seja, um novo Freud. Em seu artigo, “Depois de Strachey”, 

Phillips  reflete  a  respeito  do  estabelecimento  de  uma  edição  padrão  e  do  conseqüente 

“despadrão” decorrido do fato da coexistência de traduções, das diferentes respostas ao texto 

de Freud. Segundo ele, “tendo em vista o poder da transferência pra traduzir seus objetos – 

deveria existir um medo concreto quanto ao que se pudesse fazer com os textos de Freud” 

(PHILLIPS, 2008), para ele a visão da transferência em psicanálise pode ser tomada não como 

de prejuízo de leitura,  mas como capacidade para tal.  Nas palavras do psicanalista Joseph 

Smith:

A  transferência  foi  compreendida  inicialmente  como  a  capacidade  para 
distorcer ou ler erradamente um novo objeto nos termos de objetos anteriores. A 
experiência  analítica  ensinou-nos a  ver  este  primeiro  esboço de seu significado 
apenas como a transferência no sentido mais estrito. De modo similar, a concepção 
de análise como um modo de corrigir as distorções da transferência representaria 
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um  conceito  inexoravelmente  limitado  do  processo  de  análise...  atualmente,  a 
ênfase não recai sobre a transferência como erro de leitura, e sim na transferência 
como capacidade de ler um objeto ou situação e ligar-se a eles. Ela é a capacidade 
para investir e ingressar numa relação ou situação de um modo pessoal, à luz da 
própria  experiência  passada.  Ela  é  a  capacidade  de  estar  aberto  a  uma  nova 
experiência  de  modo  a  permitir  não  apenas  que  o  antigo  afete  o  novo  como 
também que o novo afete o antigo. (SMITH, apud PHILLIPS, 2008)        

 

Se ampliarmos tal forma de entender transferência para a tradução, encontramos na 

visão de Philips um ponto em comum com a noção de tradução como atividade de ordem 

crítica de Cardozo, ou seja, como produtora de significados. Para Phillips, se a tradução, como 

uma forma de transferência, pode ser vista como a capacidade de fazer existir coisas novas, ela 

também seria uma forma de tornar novo o próprio texto de Freud: “a escrita de Freud será 

como o paciente em análise que quer mudar permanecendo igual e quer permanecer igual 

mudando. Os novos tradutores50 iniciaram uma relação com os textos de Freud, cada um ao 

seu  modo,  à  luz  de  suas  experiências  passadas”  (PHILLIPS,  2008).  Phillips  lembra-nos  que 

mesmo uma edição padrão não poderia controlar a interpretação dos textos de Freud e que a 

coexistência de traduções oferece ainda ao leitor a possibilidade de comparação. Preferível ao 

consenso,  várias  respostas  podem  trazer  novas  discussões,  análises  e  construções  para  a 

psicanálise e fora dela.

Por fim, se este trabalho teve início afirmando que havia uma demanda de tradução de 

Freud,  termina  questionando-se  com  relação  às  respostas  dadas  a  essa  demanda:  o  que 

leremos nos novos Freuds de Souza Hanns e Phillips? Tais novos Freuds podem, em alguma 

medida,  influenciar  ao longo  dos  anos  mudanças  significativas  para  a  psicanálise  e  outras 

ciências humanas? Uma resposta a essas perguntas se poderá fazer tendo em mente que se 

deve  realizar  uma  análise  crítica  de  seus  projetos,  de  suas  leituras  e,  portanto,  de  suas 

respostas.     

   

50 Phillips se refere ao corpo de tradutores que realizaram a tradução da Penguin em Londres.
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