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RESUMO 
 
 
XAVIER, Tassia Silva Martinho. Memória e o insólito em Kazuo Ishiguro: uma 
leitura tradutória de “A Family Supper”. 2019. Dissertação. Programa de Pós-
graduação em Letras. Gerência de Ensino e Pesquisa. Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, 2019.  
 
 
 
O presente trabalho consiste na análise da tradução e na retradução da obra A 
Family Supper de Kazuo Ishiguro (1995) à luz dos teóricos dos Estudos Descritivos 
da Tradução. O conto de Ishiguro aborda uma série de questões familiares que são 
consequentes da ruptura de padrões culturais de comportamento devido às ações - 
e as suas consequências - dos personagens e do respectivo enredo no contexto do 
leste asiático. De forma velada, o texto indica quais seriam os possíveis 
desdobramentos das tensões domésticas após a morte e o trauma vivenciados pelos 
personagens que rememoram eventos por meio de flashbacks no decorrer do texto. 
O processo tradutório em A Family Supper foi analisado em dois níveis: o sistêmico 
e o linguístico. Com relação ao nível sistêmico, a teoria que norteou essa análise é a 
teoria dos polissistemas de Itamar Even-Zohar, embora se tenha dialogado com 
outros teóricos que também estabelecem seus postulados em nível macroestrutural, 
como Susan Bassnett, Hendrik Van Gorp, e Jose Lambert. Em se tratando do nível 
linguístico, corroboram com a análise os trabalhos de Antoine Berman, Lawrence 
Venutti e Rafael Lanzetti, que em suas obras focalizam aspectos mais pragmáticos e 
estruturais dos processos tradutórios. É de interesse deste trabalho verificar a 
manutenção dos aspectos culturais e dos traços do insólito e da memória - que se 
dá, muitas das vezes, em seu subtexto – na tradução para a língua portuguesa 
brasileira em suas duas versões: na primeira tradução publicada no ano de 1995 
pela professora Brunilda Reichmann e a retradução do conto, proposta pela 
pesquisadora deste trabalho. 
 
Palavras-chave: Estudos descritivos da tradução; Kazuo Ishiguro; Retradução.  



ABSTRACT 
 
 
XAVIER, Tassia Silva Martinho. Memory and the uncanny in Kazuo Ishiguro: a 
translating reading of “A Family Supper”. 2019. Masters dissertation. Post 
Graduate program in Language Studies. Teaching and Research Management. 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2018.  
 

 
 
The present work consists in the analysis of the translation and the retranslation of 
Kazuo Ishiguro’s A Family Supper (1995) in the light of the theories of Descriptive 
Translation Studies. Ishiguro's tale addresses an amount of family issues that stem 
from the breakdown of cultural patterns of behavior due to the actions - and their 
consequences - of the characters and their plot in the East Asian context. In a veiled 
form, the text indicates the possible consequences of the domestic tensions after 
death and the trauma experienced by the characters who recall events through 
flashbacks throughout the text. The translation process in A Family Supper will be 
analyzed on two levels: the systemic and the linguistic. Regarding the systemic level, 
the theory which will guide this analysis is the theory of the polysystems of Itamar 
Even-Zohar, although it has been dialogued with other theorists who also have 
established their macro-structural postulates such as Susan Bassnett, Hendrik Van 
Gorp and Jose Lambert. In relation to the linguistic level, the present research 
corroborates the analysis the work of Antoine Berman, Lawrence Venutti and Rafael 
Lanzetti, which focus on more pragmatic and structural aspects of the translation 
processes. It is an interest of this work to verify the maintenance of the cultural 
aspects and traces of the uncanny and the memory - which often are in its subtext - 
in the translation into the Brazilian Portuguese language in its two versions: in the 
first translation published in the year of 1995 by Professor Brunilda Reichmann and 
the retranslation of the story, proposed by the researcher of this work. 
 
Keywords: Descriptive translation studies; Kazuo Ishiguro; Retranslation.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A tradução, que era um campo de pesquisa profícuo e imprescindível na 

área dos Estudos Literários, nas três últimas décadas estabeleceu-se como área de 

investigação interdependente, tanto em sua relação com as Ciências da Literatura, 

como com as Ciências da Linguagem. Embora nascida de uma espécie de 

hibridismo entre essas outras grandes áreas, os Estudos da Tradução, ainda que 

herdeiros de certas teorias advindas tanto da Linguística como da Literatura, 

desenvolveu métodos de investigação, teorias, axiomas próprios, dialogando de 

maneira cada vez mais interdisciplinar com outras áreas do conhecimento como a 

Sociologia, a História, a Filosofia, e mais recentemente, a Economia, os Estudos 

Culturais, e os Estudos de Gênero entre outros.  

O fenômeno de crescimento da área de Estudos da Tradução como área 

autônoma deve-se muito ao fato de que vivemos em um tempo no qual não há mais 

a hegemonia entre as línguas. Países necessitam não somente da comunicação e 

da compreensão de seus escritos em outras partes do mundo, mas torna-se cada 

vez mais necessária a troca cultural, a partilha de valores e de idiossincrasias.  

Sob este aspecto, a reflexão sobre a tarefa da tradução, a especificidade do 

texto de partida, as condições de produção e de recepção do texto de chegada são, 

ainda, em certos aspectos, negligenciadas. Faz-se, portanto, necessário que se 

retome a discussão acerca da qualidade do material traduzido, da seleção de 

autores revelados por meio dessa prática e, sobretudo, das questões que envolvem 

o conceito de reescritura, porque, parece já ser consenso, todo texto traduzido é um 

novo texto, uma recriação 

 

(Re) escrita é manipulação, realizada a serviço do poder, e em seu 
aspecto positivo pode ajudar no desenvolvimento de uma literatura e 
de uma sociedade. As reescritas podem introduzir novos conceitos, 
novos gêneros, novos recursos, e a história da tradução é também a 
história da inovação literária, do poder formador de uma cultura 
sobre outra. Mas a reescrita também pode reprimir a inovação, 
distorcer e controlar, e em uma época de crescente manipulação de 
todos os tipos, o estudo dos processos de manipulação da literatura, 
exemplificado pela tradução, pode nos ajudar a adquirir maior 
consciência a respeito do mundo em que vivemos. (LEFEVERE, 
1992, p. 67)  
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Quando se trata de tradução, os estudiosos da área apontam que o 

processo de traduzir é muito mais complexo do que um dia se imaginou. 

Atualmente, sabe-se que este processo consiste substancialmente em uma nova 

criação, em vez de uma reprodução do texto-fonte, uma vez que o tradutor transpõe 

a sua interpretação da obra, levando em conta também o contexto cultural e 

histórico no qual ele (o tradutor) está inserido, e a obra no sistema-fonte (contexto 

de origem) mas principalmente na obra traduzida no sistema de chegada, e não 

ipsis litteris do que foi ora produzido, pois esse tipo de tradução raramente faria 

sentido ao serem traduzidas para línguas tão diferentes da sua original. Baseando-

se no mapa conceitual de Holmes/Toury, esta pesquisa foi conduzida em direção 

dos Estudos Descritivos – orientado ao produto de acordo com a imagem 1, a 

seguir 

 

Figura 1 - Mapa Conceitual de Holmes/Toury 
 
 

 

Fonte: PAGANO, A; VASCONCELLOS, M.L., 2003 

 

Por meio dos postulados dos Estudos Descritivos da Tradução (EDT), esta 

investigação se propõe a analisar o conto “A Family Supper”, de Kazuo Ishiguro em 

seus níveis micro e macroestruturais1. Ratificamos, pois, o que são os EDT 

 

O nome “Estudos Descritivos da Tradução” (com maiúsculas) não 
tinha se consagrado completamente até o livro Descriptive 
Translation Studies and Beyond [Estudos Descritivos da Tradução e 
Além], de Gideon Toury (1995; tradução para o espanhol 2004). 
Tornou-se, desde então, uma conveniente bandeira para uma frota 
perdida de novos estudiosos. Em torno dessa designação existe 
agora um vasto campo de reflexões e de pesquisas. Superficialmente 
falando, trata-se um paradigma geral no qual estudiosos se 
fundamentaram para descrever o que as traduções realmente são, 
em vez de simplesmente prescrever como deveriam ser. Esses 
termos, no entanto, são simplificações. Se a proposta fosse 
simplesmente descrever, não haveria necessidade de se formular 
uma grande teoria. O que descobrimos é que esse paradigma acolhe 
vários conceitos teóricos, como: sistemas, deslocamentos, normas, 

 
1  Considera-se aqui micro-estrutural o nível referente à estrutura do léxico e da sintaxe, das 
modalizações, escolhas estilísticas, enquanto o macro-estrutural se refere ao texto como um todo, 
incluindo divisão da obra, estrutura narrativa, entre outros. 
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leis e universais (apenas para citar os mais importantes), além de um 
longo debate em andamento sobre como definir o termo “tradução” 
em si. Apesar da ênfase sobre a descrição, este ainda é um 
paradigma para atividades teóricas. (PYM, 2016, pp.218-219). 
 

 

Os Estudos Descritivos da Tradução estão de maneira decisiva ligados aos 

recentes Estudos Culturais, e contam com a perspectiva do teórico Lawrence 

Venuti, cujos postulados sobre retraduções traz contribuição definitiva para as 

pesquisas recentes.  

No que diz respeito aos Estudos Descritivos da Tradução, a conexão mais 

evidente se dá com a teoria dos polissistemas de Itamar Even-Zohar (1939 - ), e 

consolidam-se pelos aprofundamentos metodológicos propostos por José Lambert 

(1941 - ) e Hendrik Van Gorp (1935 - ), entre outros. Entre os pressupostos destas 

novas perspectivas em torno da atividade tradutória estão, a saber: a) o exame das 

traduções a partir de sua presença em determinado ambiente sociocultural, em vez 

de tomá-las apenas como uma operação linguística puramente formal; b) a tomada 

de posição em relação à literatura como um sistema dinâmico e complexo; c) o 

estudo da tradução literária por um viés descritivo e, por fim, o interesse pelas 

normas e coerções que governam a produção e a recepção das traduções. 

Adiciona-se ao exposto o conceito de patronagem e os mecanismos de controle do 

sistema literário, investigados pelo teórico André Lefevere. 

Dada a retomada de um breve histórico acerca dos EDT, a presente 

pesquisa repousa-se teórica e metodologicamente sobre os postulados acima 

descritos, realizando, naturalmente, uma escolha teórica que recairá de maneira 

mais categórica sobre um número determinado de teóricos, que serão apresentados 

ao longo do trabalho nas seções que ora seguem. 

A área dos EDT é demasiado ampla para que convergissem neste trabalho 

todos os autores que nela estão em alguma medida contemplados. Por isso, 

visando ao sucesso da análise tradutória no corpus selecionado – A Family Supper 

– recortamos também um corpus teórico-metodológico que garantisse a abordagem 

dos aspectos mais importantes a serem analisados entre os textos de partida e de 

chegada.   

Em termos teóricos, será utilizado o modelo de análise tradutória de José 

Lambert e Hendrik van Gorp (2006), nos níveis 1 (dados preliminares), 2 (macro 
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nível)  3 (micronível) e 4 (contexto sistêmico). Sobre o seu modelo, Lambert e Van 

Gorp destaca 

 

Todos os aspectos funcionalmente relevantes de uma determinada 
atividade tradutória em seu contexto histórico, inclusive o processo 
de tradução, suas características textuais, sua recepção, e até 
mesmo os aspectos sociológicos como distribuição e crítica da 
tradução. (2006, p. 212) 

 
 

Aspecto indispensável para esta pesquisa, o nível 4, Contexto Sistêmico, 

abrange uma análise das relações intertextuais. Além desses postulados teóricos, a 

teoria dos polissistemas de Itamar Even-Zohar (1997) embasará e norteará esta 

dissertação. Nesse sentido, Even-Zohar é definitivamente um divisor de águas nos 

estudos da tradução. Sua teoria, que será melhor abordada em capítulo específico, 

redimensionou os estudos de tradução no sentido de que passou a considerar um 

universo que abrangia elementos muito mais amplos do que apenas os aspectos 

linguísticos dos textos de partida e de chegada na atividade tradutória. Para a 

grande maioria dos pesquisadores, a aproximação dessa dimensão sistêmica se 

consolidou com a teoria dos polissistemas de Even-Zohar. Naquele momento, a 

aplicação das teorias literárias envolvia sobretudo as discussões acerca da relação 

entre literatura e história, não apreendendo a literatura como elemento constituinte 

de sistemas que a influenciam direta e indiretamente, deslocando a perspectiva de 

contexto histórico, ou seja, de literatura como representação do que acontece na 

sociedade, numa dimensão especular, para concebê-la como parte de um complexo 

dialógico de relações heterogêneas, envolvendo sistemas culturais, políticos, 

ideológicos, econômicos, estéticos, filosóficos, midiáticos, entre outros 

 

[…] o termo “polissistema” é mais do que uma convenção 
terminológica. O seu propósito é tornar explícita a concepção de um 
sistema como dinâmico e heterogêneo em oposição à abordagem 
sincronista. Enfatiza assim a multiplicidade de interseções e, 
portanto, a maior complexidade da estruturação envolvida. Ainda, 
enfatiza que para um sistema funcionar, uniformidade não precisa 
ser postulada. (EVEN-ZOHAR, 1990, p.12)2 

 
2  Tradução minha. […] the term "polysystem" is more than just a terminological convention. Its 
purpose is to make explicit the conception of a system as dynamic and heterogeneous in opposition 
to the synchronistic approach. It thus emphasizes the multiplicity of intersections and hence the 
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A abrangente teoria acredita na tradução como um processo no qual devem 

ser considerados os níveis culturais, sociais e políticos do sistema de chegada. 

Como nos aponta a professora Doutora Mirian Ruffini a respeito dos Estudos 

Descritivos da Tradução: “Os autores defendem que os sistemas culturais fonte e 

alvo mantêm relação aberta, entretanto, enfocada nas normas vigentes no sistema 

do texto traduzido” (RUFFINI, 2016, p. 223). A partir da conexão de tais aspectos, 

o tradutor buscará identificar, no texto traduzido, as formas de configuração das 

características culturais e estilísticas no contexto de chegada. 

Após análise desses elementos, a proposta deste trabalho é lançar sobre as 

traduções um olhar crítico, fomentado pelas teorias da tradução, em especial, as 

que se concentram sobre a tradução literária. Além dos teóricos já citados, outros 

concorrerão para que as análises sejam realizadas com o maior rigor científico 

possível. Dentre esses autores, estão Susan Bassnett (1945 - ), notabilizada por 

sua obra Translation Studies (1980), Gideon Toury (1942-2016), conhecido pelo 

estabelecimento de normas tradutórias, autor dentre outros volumes de In Search 

of Theory of Translation (1980), o filósofo Antoine Berman (1942-1991), 

responsável pelo estabelecimento de categorias dentro da análise tradutória. Uma 

de suas obras capitais The Experience of the Foreign (1992), Berman defende a 

tese que a tradução é, ao mesmo tempo, um procedimento científico e intuitivo. 

Por último, trazemos ao trabalho as contribuições de André Lefevere (1945-1996), 

autor que se tornou referência fundamental ao lado de Susan Bassnett em se 

tratando da área de tradução literária. Translating Literature: Practice and Theory 

in a Comparative Literature Framework (1992) é uma de suas maiores 

contribuições para os estudos de tradução. 

 Um dos principais objetivos deste trabalho é verificar se a nova tradução 

proposta é estrangeirizada ou domesticada – termos utilizados por Lawrence 

Venuti (1953 - ) para diferenciar se a tradução em análise é mais próxima do seu 

sistema de origem ou de chegada – em relação à primeira. Ainda, para a seção de 

 
greater complexity of structuredness involved. Also, it stresses that in order for a system to function, 
uniformity need not be postulated.” (EVEN-ZOHAR, 1990, p.12) 



17 
 

  

análise do estudo foram utilizados os procedimentos técnicos de Rafael Lanzetti et 

al (2006). Ou seja, esta investigação consiste em: 

 

a) Levantamento bibliográfico em torno das teorias da tradução, 

especialmente a Teoria dos Polissistemas de Itamar Even-Zohar, a fim de 

estabelecermos um arcabouço teórico que embase o processo tradutório 

do texto de Ishiguro. 

b) Análise do material bibliográfico com vias a esclarecer alguns aspectos 

relativos aos contextos de produção e recepção da obra de Ishiguro, tanto 

dos textos de partida quanto dos textos traduzidos, como por exemplo, 

ambiência cultural e política dos referidos contextos, mercado 

editorial/mecenato, divulgação da obra em meios midiáticos, entre outros. 

c) Confirmação ou refutação da teoria de Berman no que diz respeito ao 

processo retradutório e sua relação com os conceitos de estrangeirização 

e domesticação do texto traduzido teorizados por Lawrence Venuti. 

d) Verificação da manutenção de traços estilísticos do texto de partida no 

texto traduzido, como por exemplo, marcas ou índices de representação 

da memória e do fantástico, elementos já presentes no contexto de 

produção de Kazuo Ishiguro desde a sua estreia como escritor. 

e) Proposta de retradução de A Family Supper e comparação tradutória com 

a tradução da professora Dra. Brunilda Reichmann, com enfoque na 

manutenção de aspectos culturais.  

 

A fim de ilustrar a produção crítica em torno da obra de Ishiguro no contexto 

histórico ora referido, é importante elencar alguns textos recentes que transitam 

entre os temas que compõem o polissistema cultural com o qual a obra de Kazuo 

Ishiguro dialoga de maneira contumaz. Destacam-se os estudos, a saber: 

Unimaginable Largeness: Kazuo Ishiguro, Translation, and the New World Literature 

(2007) e Ishiguro’s Floating Worlds (2018), de Rebecca L. Walkowitz; Made in 

Translation: Language, ‘Japaneseness’, ‘Englishness’ and ‘Global Culture’ in 

Ishiguro (2015) e Kazuo Ishiguro’s Reflective Signs (2011) de Rebecca Karni. 

Oportunamente, esse breve estudo dialogará com alguns desses textos ao longo do 

trabalho. 
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Ratificando, o principal objetivo deste trabalho é propor uma nova tradução 

da obra A Family Supper de Kazuo Ishiguro (1995) à luz dos Estudos Descritivos da 

Tradução e, posteriormente, uma comparação com a tradução do conto realizado 

pela Prof. Brunilda Reichmann 3 , observando as normas do sistema literário e 

cultural incorporadas ao texto, como aspectos referentes à escolha lexical, ao estilo 

e à estética literária, pela análise histórica de traduções e pela influência das 

traduções na constituição de sistemas literários, entre outras (LAMBERT; VAN 

GORP, 2006, p. 39). Deve-se salientar que, com o passar do tempo, as traduções 

se renovam, e são refeitas. Por esta razão é importante o trabalho da retradução e 

da comparação: observar as semelhanças e diferenças, e verificar as contribuições 

do ato de traduzir e as suas marcas nas obras literárias, nas sociedades e suas 

diferentes culturas 

 
[…] é necessário precisar aqui o próprio conceito de retradução. Ela 
não qualifica somente toda nova tradução de um texto já traduzido 
[...]. Pode-se falar de retradução desde que haja uma nova tradução 
de uma obra, mesmo se somos confrontados com uma parte dessa 
obra que não tivesse sido ainda traduzida. É suficiente que um texto 
de um autor já tenha sido traduzido para que a tradução dos outros 
textos desse autor entre no espaço da retradução. 4  (BERMAN, 
1990, p. 3).  

 

Berman aponta uma distinção significativa entre dois espaços e dois tempos 

de tradução: o contexto das primeiras traduções e o universo das retraduções 

(1990, p.10). O processo de retradução se dá com, no mínimo, dois textos: o 

original e uma tradução. E é durante este momento que acontece a possibilidade de 

contribuição para uma melhor leitura do texto fonte, quando o tradutor se depara 

com os textos já existentes e entra no processo de reflexão, debruça-se sobre o seu 

próprio texto e revê o seu esquema tradutório. As primeiras traduções, geralmente, 

têm como objetivo adaptar os trabalhos estrangeiros e introduzi-los na cultura de 

 
3 Professora possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Mestrado 
em Letras pela University of Nebraska at Omaha (UNO) doutorado em Letras pela University of 
Nebraska in Lincoln (UNL) e Pós-Doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Atualmente é professora do Mestrado em Teoria Literária do Centro Universitário Campos de 
Andrade – Uniandrade, PR.  
4 Tradução minha. “Il faut ici préciser le concept même de retraduction. Celle-ci ne qualifie pas 
seulement toute nouvelle traduction d’un texte déjà traduit. [...] On peut parler ici de retraduction, dès 
qu’il y a une nouvelle traduction d’une oeuvre, même si on a affaire à une partie de cette oeuvre qui 
n’avait pas, elle, été encore traduite. Il suffit qu’un texte d’un auteur ait déjà été traduit pour que la 
traduction des autres textes de cet auteur entre dans l’espace de la retraduction.” (Berman, 1990, p. 
3) 
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chegada. Norteada por essas premissas teóricas, a presente pesquisa tem como 

um de seus objetivos verificar a aplicação da hipótese da retradução de Berman 

(1990) ao corpus deste estudo, confirmando ou contrapondo tal hipótese ao praticar 

o exercício da retradução.  

O conto de Ishiguro aborda uma série de questões familiares que são 

decorrentes da ruptura de padrões culturais de comportamento por conta das ações 

- e as suas consequências - dos personagens e do respectivo enredo no contexto 

do leste asiático. De forma velada, o texto indica quais seriam os possíveis 

desdobramentos das tensões domésticas após a morte e o trauma vivenciados 

pelos personagens que rememoram eventos através de flashbacks. É interesse 

deste trabalho verificar a manutenção do caráter misterioso e singelo - que se dá, 

muitas das vezes, em seu subtexto - no momento de sua tradução para a língua 

portuguesa brasileira em suas duas versões: na primeira tradução publicada no ano 

de 2002 5  pela professora Brunilda Reichmann e na retradução proposta pela 

pesquisadora. Na obra em questão será a analisada a permanência dos seguintes 

aspectos: as questões familiares, o sistema cultural japonês, o suspense, a 

singeleza, os temas da morte, do passado, da melancolia e da memória presentes 

no texto original.  

Durante o processo de tradução, serão elencadas as modalidades e 

metodologias tradutórias utilizadas pelos tradutores para as duas línguas 

selecionadas (Inglês e Português Brasileiro), com base nos modelos dos trabalhos 

dos teóricos supracitados. Levaremos em consideração a identificação das 

características culturais japonesas (tradição familiar japonesa na composição de 

ordem patriarcal; a importância dos valores éticos ligados aos códigos de honra e 

conduta; o orgulho pátrio e a busca da conservação no cotidiano de elementos 

tipicamente orientais, e conservação de práticas culturais milenares) presentes no 

texto original, nos textos traduzidos, e na presente proposta de tradução.  

Visando contribuir para o estudo na área de pesquisa em tradução, este 

trabalho apresenta um estudo descritivo comparativo entre as duas traduções 

brasileiras do conto de Kazuo Ishiguro. A partir da tradução do texto “A Family 

Supper” (2002) (Jantar em Família), de autoria da Professora Brunilda Reichmann e 

 
5 REICHMANN, Brunilda. (Org.). Contos dos anos 80 e 90 traduzidos do inglês. Tecnodata: Curitiba, 
2002. 
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a nova proposta de tradução, serão analisadas, com base nos postulados de Susan 

Bassnett (2005), as possíveis diferenças lexicais, sintáticas e, majoritariamente 

semânticas, resultantes de um processo interpretativo que demanda um alto grau 

de complexidade. É sabido que durante um processo de tradutório, se um grupo de 

pessoas se propuserem a realizar a tradução de um único texto, é provável que 

teremos várias versões desse mesmo texto. No entanto, o cerne da história, isto é, 

o núcleo do texto, deverá permanecer imutável, independentemente da escolha 

lexical por parte dos tradutores, conforme nos ensina Bassnett (2005) 

 

Já é fato comprovado nos estudos da tradução que se uma dúzia de 
tradutores abordarem o mesmo poema, produzirão uma dúzia de 
textos diferentes. Ainda assim, em algum ponto, estas doze versões 
apresentarão o que Popovič denomina “núcleo invariável” do poema 
original. Este núcleo invariável, afirma ele, é representado por 
elementos básicos e constantes no texto, sendo que esta existência 
pode ser comprovada por condensação semântica experimental. 
Transformações, ou variações, são as alterações que não modificam 
o núcleo de sentido, mas influenciam a forma expressiva. Em 
síntese, o invariante pode ser definido como o que há em comum 
entre todas as traduções existentes de um único trabalho. O 
invariável, portanto, é parte de uma relação dinâmica e não deve ser 
confundido com discussões especulativas sobre a “natureza”, o 
“espirito” ou “alma” do texto; a “qualidade indefinível” que 
dificilmente se espera que os tradutores consigam captar 
(BASSNETT, 2005, p. 49). 

 

Para tanto, o primeiro capítulo da dissertação desta pesquisa trata de 

tradução e literatura, abordando os aspectos teóricos pertinentes a este estudo. Ao 

privilegiar a análise da transposição dos elementos lexicais, busca-se empreender 

uma leitura dos aspectos culturais e sociais representados na referida obra e, a 

partir da perspectiva de tradução de Lambert e Van Gorp (2006), e dos Estudos 

Descritivos da Tradução de Gideon Toury (2012) relativos às normas e ao texto de 

chegada. Em seguida, será realizada uma interpretação que busca estabelecer os 

pontos de contato entre o texto original e suas possibilidades de tradução entre a 

versão da Professora Brunilda Reichmann e a atual proposta de tradução da autora 

do presente trabalho. 

No capítulo dois, a investigação se debruçará de maneira geral sobre a 

produção literária de Kazuo Ishiguro, desde seus primeiros textos publicados em 

1982, até a premiação do Nobel de Literatura em 2017, relacionando os 35 anos de 



21 
 

  

carreira do escritor com dois temas que se tornaram marcas constantes de suas 

narrativas: a memória e o fantástico. Cabe a este capítulo apresentar, em linhas 

gerais, esses dois conceitos e suas relações com a escrita do romancista, 

apontando para a futura análise desses aspectos no conto que constitui corpus 

deste trabalho. 

O capítulo três consistirá na análise da tradução e da retradução de A 

Family Supper, apontando, a saber: as diferenças no nível microestrutural; a 

permanência dos índices de representação da memória e do fantástico; a 

confirmação ou refutação da hipótese de Berman sobre a retradução; por último, na 

verificação da aplicação da teoria de Lawrence Venuti sobre estrangeirização e 

domesticação no texto em questão. 

Já o capítulo quatro será dedicado à análise tradutória comparativa entre o 

texto publicado da professora Brunilda Reichmann e da retradução que será 

proposta. Por fim, no capítulo cinco, encerra o trabalho com as considerações finais. 
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2 TRADUÇÃO E LITERATURA  
 

Neste capítulo são expostos os teóricos que embasam esta pesquisa que 

traz, no seu cerne, a tradução de textos literários. Pretende-se aqui apresentar 

teóricos que discorrem sobre o tema, enfocando, de maneira especial, a Teoria dos 

Polissistemas, dado que esta parece ser mais adequada ao tratamento do autor e 

do corpus em questão, baseada no contexto de produção e de recepção de sua 

obra, tanto em se tratando do texto de partida como do texto traduzido.  

 

2.1 A TEORIA DOS POLISSISTEMAS  

 

A evolução dos estudos da tradução abriu as portas para a análise de obras 

traduzidas, visto que antigamente considerava-se apenas o texto de forma isolada. 

Foi por meio dos trabalhos de estudiosos como Itamar Even-Zohar que 

concebemos o texto como algo pertencente a um sistema, que por sua vez está 

inserido em um polissistema maior. Tomando por base o exposto, chegamos à 

conclusão de que uma obra não se encontra isolada, mas pelo contrário, está 

envolta em uma sociedade. 

A teoria do polissistema de Even-Zohar, introduzida pela primeira vez no 

campo dos estudos de tradução como uma hipótese, em 1970, oferece uma 

estrutura teórica abrangente sobre como os sistemas literários funcionam e se 

desenvolvem e também como a literatura traduzida afeta a literatura nacional e/ou é 

afetada pela legislação nacional. Nesse sentido, é importante apontar para a 

relevância da visão de Roman Jakobson de um sistema dinâmico para a teoria do 

polissistema e depois a relação entre a literatura traduzida e o sistema literário 

como um todo. Um dos pontos mais importantes que precisam ser refletidos sobre a 

teoria do polissistema é que ela trata a literatura como uma estrutura dinâmica, o 

que está de acordo com a ideia de um sistema dinâmico de Roman Jakobson 

(1973), em contraste com a visão de Saussure de um sistema estático 

 

(…) é sincrônico tudo quanto se relacione com o aspecto estático da 
nossa ciência, diacrônico tudo que diz respeito às evoluções. Do 
mesmo modo, sincronia e diacronia designarão respectivamente um 
estado de língua e uma fase de evolução. (SAUSSURE, 1995, p.96). 
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 De acordo com Even-Zohar, há uma mudança constante no sistema 

literário. Não se pode afirmar que o sistema canonizado de hoje estará na mesma 

posição no futuro. Como Lefevere (1992) explica, alguns tipos de trabalhos escritos 

considerados anteriormente como “baixos” podem mais tarde ser considerados 

“altos” através do exemplo de reescrituras, e podem lançar luz sobre esse 

argumento. Embora as reescritas, como biografias, enciclopédias ou resenhas de 

livros, costumassem ser vistas como “atividades de baixo nível”, na perspectiva da 

teoria polissistêmica, tais gêneros passaram a ser vistos como uma forma de 

oferecer aos leitores a oportunidade de ler livros de “alta literatura”. Como a teoria 

do polissistema enfatiza a influência de outros sistemas, como idioma, economia, 

política e cultura, na literatura nacional e traduzida, pode-se afirmar que existem 

vários níveis de relacionamento entre todos os sistemas. Essa visão nos 

proporciona uma perspectiva ampla e, portanto, estudar a literatura traduzida 

considerando possíveis fontes de influência, como a literatura nacional se torna um 

caminho mais cauteloso de seguir.  

Esses aspectos revelam o estado dinâmico da literatura e como as 

literaturas traduzidas e nacionais influenciam umas às outras. Em suma, a teoria do 

polissistema de Even-Zohar forneceu aos estudiosos da tradução uma perspectiva 

que ajuda a entender a complicada relação entre os sistemas literários e as 

literaturas traduzidas mais profundamente. Sua teoria desempenhou papéis vitais 

na medida em que aumentou o nível de consciência sobre a “literatura traduzida 

como um sistema literário particular” (EVEN-ZOHAR, 1978, p.117) e chamou a 

atenção para a relação entre literatura traduzida e outros sistemas. 

Entretanto, a presente investigação não pretende dar conta de uma 

descrição pormenorizada da Teoria dos Polissistemas de Itamar Even-Zohar, mas 

tomar a referida teoria com vias a aplicá-la na compreensão do texto de Kazuo 

Ishiguro no contexto dos sistemas literários em língua inglesa e língua portuguesa, 

de modo que possamos analisar aspectos como estrangeirização x domesticação, 

marginalização x canonização, mecenato x anonimato. Esses aspectos serão 

analisados sob duas perspectivas distintas: a primeira diz respeito aos contextos 

polissistêmicos, envolvendo o texto traduzido pela professora Brunilda T. 

Reichmann e a tradução que ora se propõe, contabilizando dezesseis anos de 

intervalo entre os textos de chegada. A outra perspectiva, já mencionada na 
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introdução deste trabalho, é a perspectiva técnica envolvendo os postulados dos 

Estudos Descritivos da Tradução.  

Sob esta perspectiva, as traduções são analisadas não somente levando-se 

em consideração os seus contextos de partida e chegada no que diz respeito aos 

sistemas linguísticos, culturais, econômicos, políticos, étnicos, mas os resultados 

tradutórios do ponto de vista morfológico, sintático, semântico e, por último, 

semiótico, que aponta indícios relativos às escolhas tradutórias, aos projetos 

tradutórios em questão e à influência dos sistemas culturais nesse conjunto. 

A ideia de sistema em Even-Zohar vem do teórico russo Yuri Tynianov. Foi 

ele um dos primeiros pensadores a tomar a literatura sob concepção sistêmica. Sua 

ideia de sistema literário privilegia o texto como objeto e relaciona ao texto os 

fenômenos estreitamente a ele ligados. Tynianov reforça a ideia de que a literatura 

não deve ser estudada isoladamente, pois ela não existe dessa forma, mas sim na 

relação com outros sistemas. Nesse contexto, aborda a noção de literatura ou obra 

literária como sistema, composto por séries que se relacionam entre si ou com 

séries de outros sistemas vizinhos. Considera, deste modo, que é imperioso 

repensar a história literária como ciência, visto ser necessário considerar a evolução 

e não apenas a tradição. É nesta linha de pensamento que a noção de sistemas 

aparece a Even-Zohar como fundamental para a constituição de uma ciência 

literária.  

Tynianov afirma que personalidade literária, que representa a orientação 

verbal da literatura, é construída a partir do próprio autor e é desse modo, com essa 

imagem, que entra na vida social. Por conseguinte, muitas vezes a personalidade 

literária é apenas uma personagem e nada relacionada ao autor em si. Isso nos 

remete também para a análise das obras literárias com base na psicologia do autor 

e na sua vida. Ele considera que as alterações que se verificam nas obras de um 

determinado autor são mais resultado da evolução das funções da série literária em 

relação às séries sociais vizinhas do que resultado de condições individuais do 

autor enquanto pessoa/indivíduo 

 

No que respeita ao sistema literário em si, este teórico defende que 
este é composto por um grupo de elementos dominante e por um 
outro grupo de elementos que considera susceptíveis de 
deformação. Nestes últimos inclui a obra literária que adquire a sua 
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função literária por via do grupo dos elementos dominantes, sendo 
influenciada por estes. (TODOROV, 1978, p. 61).  

 
 

A abordagem de Todorov à teoria de Tynianov nos esclarece a razão pela 

qual Even-Zohar adota a perspectiva dinâmica em detrimento da perspectiva 

estática para analisar o processo tradutório, uma vez que ao pensar a atividade 

tradutória e seus respectivos produtos também como sistemas, lança uma 

advertência ao preconceito do qual foram vítimas durante vários séculos os 

tradutores, sobretudo aqueles que se dedicavam a traduzir as obras canônicas.  

O professor e pesquisador Biagio D’Angelo coloca muito bem a questão que 

envolve o aforismo “traduttore-traditore” apontando para a relevância de se pensar a 

tradução como um ato de vivificação da literatura e de ampliação de horizontes para 

o entendimento de que participamos de um mundo plural, múltiplo, no qual o papel 

do tradutor é imprescindível ao fluxo de trocas culturais, necessário ao processo de 

humanização. Cito 

 

O trabalho tradutório se transforma, assim, em uma série de figuras 
alegóricas: ponte entre dimensões distantes e insuspeitáveis, 
demolidor de fronteiras, dilatador de espaços. O tradutor possui a 
enorme tarefa de reconfigurar imagens poéticas, assim como fazer 
com que as expressões puramente significantes sejam recobertas 
de significado e intensidade vital. É assim que, por exemplo, Octavio 
Paz (2005) e Haroldo de Campos (1977) encontraram a tradição das 
culturas do Extremo Oriente, oferecendo ao continente sul-
americano uma expansão de visões e culturas que invertem a ideia 
de uma América exclusivamente “latina”. Octavio Paz e Haroldo de 
Campos construíram, nos anos 1970, uma “arquitetura de pontes” 
que poderia ser um modelo a ser repensado nessa época de 
globalizações. (D’ANGELO, 2016, p. 164-165) 

 
 

A intervenção de D’Angelo faz eco exatamente com a Teoria dos 

Polissistemas de Even-Zohar, uma vez que as pontes culturais são necessárias aos 

processos de compreensão de si e do mundo. É lendo o outro, ainda que traduzido 

para um discurso que leve em consideração o nosso sistema cultural, que nos 

tornamos sujeitos capazes de compreender a dinâmica da dialética do mundo. 

Even-Zohar debruça-se sobre a questão do valor estático que se pode atribuir a um 

texto, numa perspectiva que coloca em jogo e, por que não, em xeque, toda uma 

história da teoria e crítica literárias, supondo que um texto não transmita ou postule 
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uma “verdade” que não possa ser relativizada ou redimensionada em um outro 

contexto linguístico que não envolve apenas o sistema-idioma, mas toda uma série 

de componentes que interagem com esse sistema em maior ou menor grau. Ou 

seja, a Teoria dos Polissistemas de Even-Zohar propõe que um texto, em seu 

processo tradutório – ainda que não seja a intenção do tradutor – concorre uma 

série de aspectos que envolvem o “lugar de tradução” em termos de análise do 

discurso, um “lugar de fala” do tradutor, lugar este que está sujeito a uma série de 

aspectos que compõem um sistema complexo de interação e interpenetração. 

Por isso o fragmento de Biagio D’Angelo dialoga aqui com a Teoria dos 

Polissistemas, a partir do fato que a dimensão polissistêmica do processo de 

tradução é definitivamente desconstruída em sua dimensão essencialista. Ou seja, 

o tradutor não é um traidor do texto de partida, uma vez que o texto de chegada não 

“distorce” a verdade do texto-fonte. O tradutor é, simultaneamente, leitor-escritor do 

texto de partida, e fará a transfiguração daquele texto para um novo sistema 

linguístico, mas não só. Também levará em conta – acredito que em maior ou 

menor grau, dependendo dos interesses tradutórios de uma determinada obra ou 

autor – os outros sistemas (já mencionados) que concorrem para a recepção desse 

texto num contexto de chegada. 

Parece ser consenso que os textos de partida sejam pensados a partir de 

uma perspectiva polissistêmica, que leva em consideração o contexto no qual ele foi 

produzido, e todos os sistemas envolvidos nesse determinado contexto. Entretanto, 

além do fato de o texto de partida ser sempre lido, estudado, analisado, criticado, 

enfim, dissecado a partir do seu contexto de produção, ele também é tomado sob 

essa perspectiva sistêmica dentro do conjunto do qual faz parte. A saber: ele – o 

texto – é sempre tomado como parte também de um conjunto denominado obra, no 

interior de um sistema literário, a partir de uma relação estabelecida entre esse 

corpus que escritor produziu e o seu contexto de produção, considerando-se 

também o lugar desse “sujeito-escritor” na perspectiva da esfera pública e as suas 

interações com a sociedade. Enfim, todo texto que chega ao mercado editorial em 

sua forma “original” tem todas essas relações sistêmicas consideradas, desde a 

primeira recensão crítica até a sua chegada às livrarias e a sua escolha para figurar 

na estante das obras mais vendidas ou, até mesmo, a sua escolha como livro de 

interesse investigativo aos cursos universitários por parte da academia. 
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No entanto, ao contrário do que se possa conceber a partir das reflexões até 

agora compartilhadas, Even-Zohar questiona a possibilidade dos textos traduzidos 

serem tratados – assim como acontece com os textos originais – como um sistema 

à parte. Ou seja, há, em certo sentido, uma maneira diferente de proceder com os 

textos traduzidos em relação aos textos originais, não do ponto de vista de os 

lermos, analisarmos, criticarmos, entre outras atividades investigativas em torno 

deles, mas em relação ao tratamento dos textos traduzidos como um sistema à 

parte, no sentido de os analisarmos em conjunto de “obras-traduzidas”, levando em 

consideração não apenas o autor do texto original, como em nosso caso, Kazuo 

Ishiguro, mas atentarmos ao fato de que, ao lermos, analisarmos, criticarmos, 

dissecarmos as traduções de Ishiguro, estamos lendo – em certa medida – os 

textos de outros autores, os tradutores, e não em termos restritivos os textos de 

Ishiguro. 

Sobre essa problemática Itamar Even-Zohar aponta para o fato de que as 

traduções são geralmente tratadas individualmente, não havendo uma possibilidade 

de analisá-las em conjunto dentro de uma perspectiva sistêmica, ao contrário do 

que acontece como as obras em seu contexto de partida. A partir dessa perspectiva 

de que os textos traduzidos não comporiam como os textos de partida um conjunto 

a ser investigado sistemicamente, o teórico israelense propõe algumas indagações 

 

Existe base para que se presuma diferentemente, ou seja, para que 
se considere a literatura traduzida como um sistema? Existe para a 
literatura traduzida o mesmo tipo de rede de relações culturais e 
verbais – dentro do que parece ser um grupo arbitrário de textos 
traduzidos – como aquele que de bom grado assumimos para a 
literatura original? Que tipos de relações devem existir entre obras 
traduzidas, que são apresentadas como fatos consumados, 
importadas de outras literaturas, retiradas de seus contextos 
originais e, consequentemente, neutralizadas do ponto de vista das 
disputas centro-periféricas? (EVEN-ZOHAR, 1990, p.11). 
 

 

Nesse sentido, Even-Zohar não está apenas colocando em xeque os textos 

traduzidos do ponto de vista sistêmico, mas está adicionando à questão as 

implicações políticas, canônicas, econômicas e culturais que envolvem a 

compreensão dos textos traduzidos frente aos textos originários. O argumento de 

Even-Zohar para buscar solução ao problema é que as  obras traduzidas 
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estabelecem ao menos dois tipos de relações: (a) na maneira em que seus textos-

fonte são selecionados pela literatura alvo, dentro de princípios da seleção que 

nunca deixam de ser relacionados com o sistema nativo da literatura-alvo (b) na 

maneira em que adotam normas, comportamentos e políticas específicos – em 

suma, em seu uso do repertório literário – que resultam de suas relações com os 

outros sistemas nativos. Tais relações não estão confinadas apenas ao nível 

linguístico, mas também se manifestam em qualquer nível de seleção. Assim, a 

literatura traduzida pode possuir um repertório próprio. 

Kazuo Ishiguro entra para o mercado editorial em 1981, na coletânea da 

Faber & Faber Stories by New Writers, publicando nesta três contos, 

respectivamente intitulados: “A Strange and Sometimes Sadness”, “Waiting for J” e 

“Getting Poisoned”. Ainda desconhecido do grande público, recebe dois prêmios em 

sequência: em 1982 o Winifred Holtby Memorial Prize, e no ano seguinte, 1983, o 

Grant for ‘Best of Young British Novelists’, ambos premiando o seu primeiro 

romance A Pale View of Hills, de 1982. Entretanto, quando publica a primeira edição 

de “A Family Supper” em 1987, também em uma coletânea, ainda é um escritor 

desconhecido do público e da crítica. Não encontramos ocorrências para o nome 

Kazuo Ishiguro entre 1981 e 1987 nas colunas especializadas de literatura dos 

jornais britânicos e irlandeses.6 

Ao considerarmos Ishiguro desconhecido do público e da crítica 

especializada até 1988, podemos tomá-lo como um escritor ainda marginal ao 

cânone inglês àquela altura, o que nos levará a alguns apontamentos sobre os 

sistemas que envolvem a sua produção literária, mas podemos adiantar que é por 

este aspecto acerca de seu desconhecimento no main stream que ainda não há 

textos do autor traduzidos para outras línguas naquela data. 

 Portanto, Kazuo Ishiguro, no contexto da Teoria dos Polissistemas, precisa 

ser tomado inicialmente como um autor periférico na Inglaterra quando do 

lançamento de “A Family Supper”, principal texto componente do corpus de nossa 

investigação. Embora a primeira aparição do conto tenha sido em um jornal, a 

publicação do conto em livro pela primeira vez se deu na coletânea The Penguin 

Book of Modern British Short Stories, editada em 1987 pelo renomado professor, 

 
6 Pesquisa realizada no banco de dados do British Newspaper Archive entre os meses de agosto e 
setembro de 2018. https://www.britishnewspaperarchive.co.uk.  

https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
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escritor e ensaísta inglês Sir Malcolm Stanley Bradbury, tutor de Ishiguro no MA in 

Creative Writing na University of Anglia entre os anos de 1979-1980, anos em que 

Ishiguro escreveu o seu primeiro romance A Pale View of Hills, publicado pela 

primeira vez em 19827  

 

Com pouca experiência em escrita, esporadicamente observando 
fragmentos descritivos que espelham o estilo semi-autobiográfico de 
Kerouac, a jornada de Ishiguro para se tornar um escritor nos 
convida a questionar se ele adotou a identidade de "escritor" durante 
o curso de Escrita Criativa. Ishiguro explica que descobriu o espaço 
necessário para explorar seu estilo individual de escrita na UEA 
(University of East Anglia). A atmosfera de aprendizagem fomentada 
através dos métodos de ensino flexíveis adotados pelos seus 
tutores, Malcom Bradbury e Angela Carter, permitiu-lhe criar, sem 
ajuda e sem interrupções. (Blog de Arquivos da UEA)8 
 

 

Ou seja, embora Kazuo em 1987 já tivesse publicado dois romances, e já 

tivesse recebido 04 prêmios literários, a saber: a) 1986 - Booker Prize for Fiction 

(shortlist); b) 1986 - Whitbread Book of the Year; c) 1983 - Granta ‘Best of Young 

British Novelists’; d) 1982 - Winifred Holtby Memorial Prize, era desconhecido do 

grande público. Essa informação é importante na medida em que expõe uma certa 

contradição acerca do anonimato de Kazuo Ishiguro na referida coletânea na qual 

foi publicado A Family Supper, a começar pela estranha ausência de seu nome na 

capa das edições de 1989 e 2011. 

 

 

 

 
7 “A Strange and Sometimes Sadness" foi publicado pela primeira vez em Bananas, June 1980: 13-
32 e fez parte de uma antologia editada pelo próprio Ishiguro no ano de 1981.  Introduction 7: Stories 
by New Writers 1981: 13-27; "A Family Supper" apareceu em Firebird 2: Writing Today, 1983: 121-
131; na edição Penguin Book of Modern British Short Stories, 1987: 434-442, e no Esquire, Março de 
1990: 207- 211; "The Summer after the War" foi publicado em  Granta 7, 1983: 120-137. In.: 
BARDELLI, Annalisa , “Un pallido orizzonte di confine: i romanzi ‘giapponesi’ di Kazuo Ishiguro”, 
Between, I.2 (2011), http://www.between-journal.it/ 
8 Tradução minha. With little writing experience, sporadically noting descriptive fragments mirroring 
the semi-autobiographical style of Kerouac, Ishiguro’s journey to becoming a writer invites us to 
question whether he adopted the identity of ‘writer’ during the course of his degree in Creative 
Writing. Ishiguro explains that he discovered the space he required to explore his individual style of 
writing at the UEA. The learning atmosphere fostered through the flexible teaching methods adopted 
by his tutors, Malcom Bradbury and Angela Carter, enabled him to create, unaided and uninterrupted. 
(UEA Archives Blog) 
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Figura 2 - Capa da edição 2011 
 

 
Fonte: Site Livraria Cultura 

 

Figura 3 - Capa da edição 1989 

 

Fonte: Site Amazon 

Figura 4 - Capa da edição de 1987 

 

 

 

Ishiguro divide a coletânea com autores que já possuíam imensa visibilidade 

no ano de sua primeira edição, destacando-se Salman Rushdie, Graham Greene, 

Doris Lessing e Ian McEwan. Dois anos depois da publicação de A Family Supper 

na coletânea, Ishiguro, agora sim, ficará conhecido pela crítica e passará a figurar 

no mercado editorial por ocasião da sua premiação no The Man Booker Prize 1989, 

com Remains of the Day.  

 

Fonte: Site Amazon 
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Figura 5 - Capa da edição que publicou as primeiras short stories de Kazuo 
Ishiguro 

 
Fonte: Livraria Cultura 

Mediante a pesquisa realizada, determinadas questões podem ser 

levantadas sobre este controle do sistema literário por meio das traduções. Para 

tanto, cito Gentzler 

 

Algumas perguntas que Lefevere e Bassnett fazem são: por que 
certos textos são traduzidos e outros não? Qual é a intenção por 
trás da tradução? Como os tradutores são usados por quem tem tal 
intenção? Podemos prever como uma tradução poderia funcionar 
em determinada cultura? Algumas áreas para futuras pesquisas, 
segundo Bassnett e Lefevere, são o estudo de história para 
revitalizar o presente, o estudo de tradução pós-colonial para 
reavaliar modelos eurocêntricos e o estudo de diferentes espécies 
de críticas, antologias e obras de referência, bem como traduções, 
para ver como as imagens de textos são criadas e funcionam dentro 
de uma cultura. (2009, p. 237)  

 

 

A fim de intitular este dado sistema, André Lefevere denomina-o Patronato – 

termo em que reside o mecanismo controlador da lógica da cultura. Agindo como 

uma unidade reguladora dentro do sistema e compreendendo indivíduos poderosos, 

partidos políticos, a mídia, instituições e afins, o patrocínio procura encontrar um 

caminho para o acordo do sistema literário com o resto da sociedade. O patronato 

consiste em três componentes, a saber: o primeiro é o componente ideológico, 

determina qual deve ser a relação entre a literatura e outros sistemas sociais; o 

segundo é o componente econômico e permite ao patrono garantir o sustento do 

escritor/tradutor; e, por fim, o terceiro, o componente de status, possibilita ao 
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escritor/tradutor obter uma certa posição no sistema social. Poderes dominantes de 

um sistema social são um exemplo representativo desse fator 

 
O patronato pode ser entendido como os poderes, sejam pessoas 
ou instituições, que podem promover ou dificultar a leitura, escrever 
ou reescrever a literatura e geralmente se preocupa mais com a 
ideologia da literatura do que com sua poética, podendo ser 
exercido por indivíduos, por grupos de pessoas, corpos religiosos 
partidos políticos, classes sociais, tribunais reais, editoras e meios 
de comunicação impressos ou não. (LEFEVERE, 1992, p. 15). 
 

 

 Como pode-se perceber, esse mecanismo é definido por Lefevere como 

uma cosmovisão que guia as ações das pessoas, influenciado pela ideologia no 

processo de tradução, no qual podem ser traçadas omissões, mudanças e diversas 

adições. O componente econômico do patrocínio diz respeito à sobrevivência 

econômica do tradutor. Ele também atua como um fator de controle em um nível 

mais global, por exemplo, regulando os royalties e os custos de produção nacional e 

internacionalmente.  

Os profissionais são os indivíduos (críticos, tradutores, etc.) que elaboram 

critérios estéticos, controlam o sistema literário e filtram o material dentro ou fora 

dele. Sistemas literários estritamente regulados chegam a nomear indivíduos ou 

criar instituições com o propósito expresso de trazer estabilidade estética ao 

sistema literário cultural. 

 
2.2 KAZUO ISHIGURO NO CONTEXTO DA TEORIA DOS POLISSISTEMAS  

 

Kazuo Ishiguro é um romancista nipo-britânico nascido em Nagasaki, 

Japão, em 1954, e suas origens e ascendência japonesas são identificadas e 

distribuídas em suas obras. Seu pai era um oceanógrafo e a família mudou-se do 

Japão para Surrey, na Inglaterra, quando Ishiguro tinha seis anos de idade. Anos 

mais tarde, Ishiguro estudou nas Universidades de Kent e East Anglia, orientado 

pelo escritor Malcolm Bradbury, no curso de pós-graduação em Escrita Criativa, e 

antes de começar a escrever seus romances, que foram traduzidos para mais de 28 

países, o autor escrevia contos e artigos em revistas nos anos 80. Autor de sete 

romances traduzidos no Brasil: Uma Pálida Visão dos Montes (1982), Um Artista do 

Mundo Flutuante (1986), Os Vestígios do Dia (1989), O Inconsolável (1995), 
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Quando Éramos Órfãos (2000), Não Me Abandone Jamais (2005) e O Gigante 

Enterrado (2015), contou com duas aclamadas adaptações para o cinema.  

Depois de The Remains of the Day ter se tornado um   Hollywoodiano, a 

adaptação de Never let me go foi outra confirmação do status do autor como um 

sério romancista, e ainda, como uma figura do imaginário popular muito devido a 

essas memoráveis obras cinematográficas. A obra de Kazuo Ishiguro ocupa um 

lugar importante na literatura contemporânea, tendo em vista o público amplo e 

admirador que o seu trabalho gerou, sem mencionar o catálogo de prêmios que o 

autor recebeu, a riqueza de interpretação das adaptações para o cinema e ainda as 

inúmeras críticas positivas que obteve. Todos estes fatos reunidos compõem a 

prova da repercussão incomum e do significado internacional da arte de Ishiguro, 

culminando na conquista do Prêmio Nobel de Literatura do ano de 2017.  

No início da sua carreira, Ishiguro escreveu o que chamou de “livros 

japoneses, ou pelo menos livros ambientados no Japão com caracteres japoneses”. 

Entre eles está An Artist of the Floating World (1986), que acompanha um pintor no 

Japão pós-guerra recordando sua vida, e A Pale View of the Hills (1982), também 

um romance de memória, em que uma mãe na Inglaterra lembra uma filha morta de 

sua filha viva, contando histórias do país em que viviam. Depois da educação inicial, 

trabalhou como batedor de perdizes a serviço da Rainha em Balmoral, antes de se 

matricular na Universidade de Kent, em Canterbury, onde cursou Inglês e Filosofia. 

Ishiguro também trabalhou com serviço comunitário em Glasgow (1976) e, depois 

de se formar, atuou como assistente social residencial em Londres. A Inglaterra que 

acolheu as primeiras obras de Ishiguro era um país em transição radical. A Grã-

Bretanha mudou mais nos anos 80 do que em quase qualquer década recente. A 

ascensão de Londres e a queda dos sindicatos, o recuo mais amplo da esquerda e 

o retorno da confiança militar, a energia de um empreendedorismo renovado e a 

entropia de um novo período de desemprego.9 

 O boom dos anos 80 associado ao fato de Margaret Thatcher, a “Dama de 

Ferro”, ter assumido o cargo de primeira-ministra em 1979, faz com que a década 

pareça a mais importante da história inglesa moderna. O fluxo de estrangeiros para 

 
9 As informações biográficas sobre Ishiguro foram consultadas em entrevista concedida ao jornal The 
Guardian, na edição eletrônica de 19 de fevereiro de 2018. Disponível em:   
https://www.theguardian.com/books/2005/feb/19/fiction.kazuoishiguro. Acessado em 01 de agosto de 
2018.  

https://www.theguardian.com/books/2005/feb/19/fiction.kazuoishiguro
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a Inglaterra começou a se intensificar. É nesse contexto que Ishiguro passa de 

escritor periférico a escritor premiado. O fato de ter nascido na Nagasaki pós-

reconstrução, uma vez que fora a cidade completamente destruída na 2ª Guerra 

Mundial pela bomba de Napalm lançada pelos Estados Unidos, parece conferir à 

história de imigração da família de Ishiguro para a Inglaterra (aliada dos E.U.A. na 

2ª Guerra) um aspecto dramático no que diz respeito à memória da infância, 

embora em várias entrevistas o escritor se autodeclare do ponto de vista identitário 

mais inglês do que japonês. Todavia, esse nos parece um primeiro aspecto a 

levarmos em consideração no contexto polissistêmico que envolve já o texto de 

partida escrito pelo romancista nipo-britânico. Ali, concorrem elementos de duas 

culturas, de duas línguas, de dois sistemas de pensamento. Duas histórias, dois 

povos, “vencedores” e “derrotados” em diálogo sob a perspectiva de um mesmo 

sujeito histórico, o escritor. Nesse amálgama, parece-nos claro que a escrita de 

Ishiguro será marcada por temáticas ligadas a uma ideia de opressor e oprimido, 

ainda que não estejam em jogo as relações político-diplomáticas envolvendo 

Inglaterra e Japão. 

Aliás, é notória a guinada de perspectiva dos seus primeiros romances e 

short stories, escritos entre os anos de 1981 e 1988 no que diz respeito ao 

tangenciamento do universo cultural, social e histórico japonês. Três dos primeiros 

contos e dois dos primeiros romances publicados têm como pano de fundo a 

temática japonesa. Ishiguro afirma essa tendência inicial ao tratar do universo 

japonês que lhe habitava as memórias de infância  

 

Eu sempre tive minha própria loja de memórias - 
surpreendentemente vasta e clara: dos meus avós, dos brinquedos 
favoritos que eu deixei para trás, a clássica casa japonesa 
tradicional em que vivíamos (eu ainda posso reconstruí-la quarto por 
quarto), meu jardim de infância, a parada de bonde local, o feroz cão 
que vivia na ponte, a cadeira da criança na barbearia equipada com 
um volante especial (ISHIGURO, 2000, p.10-11). 10 
 

  

 
10 Tradução minha. I always had my own store of memories – surprisingly vast and clear: of my 
grandparents, of favourite toys I’d left behind, the classically traditional Japanese house we’d lived in 
(I can still reconstruct it room by room), my kindergarten, the local tram stop, the fierce dog that lived 
by the bridge, the child’s chair in the barber’s shop equipped with a special steering wheel 
(ISHIGURO, 2000, p.10-11) 
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Poder-se-ia, pois, supor a tese de que Ishiguro, até 1988, aparenta ser um 

escritor periférico porque escreve sob a perspectiva de imigrado, e não sob a 

perspectiva de cidadão britânico. Essa tese é corroborada pelo fato de que Ishiguro 

publica até essa data (2018) 04 short stories e 02 romances, dentre os quais 05 

destes produtos têm como pano de fundo a cultura japonesa, quer pela narrativa 

envolvendo personagens japonesas – migradas ou não – quer pelo contexto que 

envolve as histórias narradas. 

Para mencionar apenas os romances, que naturalmente oferecem maior 

apelo ao mercado editorial, Ishiguro escreveu no total oito livros neste gênero, 

sendo que apenas dois de seus primeiros romances apresentam o Japão como 

pano de fundo. Essas obras são, como já mencionado, A Pale View of Hills (1982) e 

An Artist of the Floating World (1986). Ambos os romances trabalham com temas 

semelhantes, explorando o contexto da Segunda Guerra Mundial, e oferecendo ao 

leitor um panorama amplo da cultura japonesa. Os dois romances também se 

concentram no passado histórico japonês, não avançando para o tempo histórico no 

qual Kazuo os escreveu. Por causa disso, esses romances não retratam o Japão de 

hoje, entretanto apresentam como o Japão mudou da Segunda Guerra Mundial 

para a década de 1960, quando Ishiguro se mudou para a Inglaterra. 

Apesar de as histórias tomarem corpo por intermédio da apresentação do 

enredo em contexto japonês, ambos os romances apontam para certa 

desvalorização do passado tradicional japonês em detrimento de um novo mundo 

que ganha expressão cada vez mais potente com o fim das fronteiras e a 

radicalização do processo de globalização. Aliás, será comum nos romances mais 

recentes de Kazuo Ishiguro um deslocamento espaço-temporal para um não-lugar 

ficcional, onde as personagens têm a sua identidade imiscuída com várias 

identidades pós-modernas mundo afora. Exemplos interessantes dessa 

representação menos demarcada das culturas encontram-se em Never Let me Go 

(2005) e The Buried Giant (2015). 

Essa tese de que o mercado estaria mais receptivo às obras de Ishiguro 

desde que elas transitassem mais no universo britânico e menos no nipônico pode 

fazer eco baseado na premiação recebida por Ishiguro após a publicação de The 

Remains of the Day (1989). Talvez o escritor estivesse sendo alçado a uma outra 

categoria pela crítica pelo simples fato de o romance em questão colocar em jogo 
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uma história de submissão e de amor – por que não – numa perspectiva na qual 

estão em jogo de forma mais clara as relações entre a mentalidade imperialista e a 

mentalidade colonizada, bem ao gosto da Casa Grande e Senzala (1933) de 

Gilberto Freyre. Cito  

 

A verdade é que no Brasil, ao contrário do que se observa em outros 
países da América e da África de recente colonização europeia, a 
cultura primitiva - tanto a ameríndia como a africana - não se vem 
isolando em bolões duros, secos, indigestos, inassimiláveis; ao 
sistema social do europeu. Muito menos estratificando-se em 
arcaísmos e curiosidades etnográficas. Faz-se sentir na presença 
viva, útil, ativa, e não apenas pitoresca, de elementos com atuação 
criadora no desenvolvimento nacional. Nem as relações sociais 
entre as duas raças, a conquistadora e a indígena, aguçaram-se 
nunca na antipatia ou no ódio cujo ranger, de tão adstringente, 
chega-nos aos ouvidos de todos os países de colonização anglo-
saxônica e protestante. Suavizou-as aqui o óleo lúbrico da profunda 
miscigenação, quer a livre e danada, quer a regular e cristã sob a 
bênção dos padres e pelo incitamento da Igreja e do Estado. 
(FREYRE, 2003, p. 123). 
 
 

  Aproximamos essa ideia de colonizador e colonizado representada em 

Remains of the Day 

 
Como Susie O'Brien astutamente observa, Remains atende a “uma 
oposição entre o que é comumente considerado como valores 
vitorianos - formalidade, repressão e auto supressão, resumidos sob 
o título geral de 'dignidade' - e aqueles associados a uma ideia de 
'América' que se expandiu, literalmente, para um Novo Mundo - 
liberdade, natureza e individualismo”. Submetendo os princípios de 
sua consciência ao superior de uma hierarquia social, o mordomo 
confunde a servidão pela “grandeza” e a auto repressão pelo 
“profissionalismo” (CHENG, Chu-chue, 2006, p. 09).11 
 
 

De fato a tomada de análise da obra de Ishiguro pelo viés pós-colonial abre 

um horizonte de possibilidades de leitura conectado com questões problemáticas 

em nossos dias. Contudo, a presente investigação – como já mencionado – recai 

especialmente sobre questões concernentes aos estudos da tradução que dizem 

 
11 Tradução minha. As Susie O’Brien astutely observes, Remains attends to “an opposition between 
what are commonly regarded as Victorian values—formality, repression, and self-effacement, 
summed up under the general heading of ‘dignity’—and those associated with an idea of ‘America’ 
that has expanded, literally into a New World—freedom, nature, and individualism”. Submitting the 
principles of his conscience to the superior of a social hierarchy, the butler mistakes servitude for 
“greatness,” and self-repression for “professionalism.” (CHENG, Chu-chue, 2006, p. 09) 
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respeito mais de perto à análise estilística e à discussão em torno de uma estética 

do fantástico/insólito e da memória. Assim, ainda que tenhamos introduzido 

discussão sobre a dicotomia colonizador-colônia, elas apenas servem de ilustração 

no escopo da leitura à luz da teoria dos polissistemas de Even-Zohar. O mesmo se 

dá com a introdução ao problema entre cânone e margem. 
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2.2.1 Kazuo Ishiguro em Contexto de Produção e de Tradução – O Polissistema, A 

Questão do Cânone e da Margem 

 

 Em O Poder Simbólico (1984), o sociólogo Pierre Bourdieu propõe que a 

objetividade do sentido do mundo é veladamente determinada pela concordância do 

que ele denomina “subjetividades estruturantes”, ou seja, o julgamento é igual ao 

consentimento, ou, em outras palavras, “o senso é igual ao consenso”. 

Entretanto, em relação aos sistemas simbólicos, Bourdieu considera que 

estes são passíveis de uma análise estrutural. Essa análise tem por objetivo isolar a 

estrutura permanente de cada produção simbólica. Assim, o poder simbólico é um 

poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnosiológica, 

uma ordem na qual o sentido do mundo supõe um conformismo lógico, uma 

concepção homogênea que torna possível a concordância entre as inteligências 

(BOURDIEU, 1989, p. 09). Os símbolos são instrumentos de integração social, e ao 

mesmo tempo instrumentos de conhecimento e comunicação. Assim, eles tornam 

possível o consenso acerca do sentido do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social.  

Bourdieu sugere que o poder simbólico determina de maneira mais 

contundente as relações entre dominante e dominado, entre cultura hegemônica e 

cultura marginal do que os dispositivos políticos com as suas forças coercitivas e 

opressoras. O poder simbólico consiste fundamentalmente na imposição de 

categorias de pensamento e percepção pela cultura dominante na cultura 

dominada, a partir do agenciamento de sujeitos sociais que têm por objetivo 

principal a perpetuação de um modus operandi na manutenção de um status quo.  

O conceito de poder simbólico em Bourdieu está diretamente relacionado ao 

conceito de doxa (comumente termo tomado com o sentido de opinião). Doxa em 

Bordieu é um conceito usado para se referir a ações e práticas em organizações 

sociais tradicionais, onde há correspondência quase perfeita entre as estruturas 

sociais e estruturas mentais, entre a ordem objetiva e os princípios organizativos 

subjetivos. A doxa permite a natureza socialmente arbitrária das relações de poder 

(por exemplo, classificações, valores, categorizações e assim por diante) que 

produziram a doxa continuarem ou não a serem reconhecidas. A arbitrariedade da 

doxa e, portanto, do poder simbólico, está relacionada com a ordem social, 
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juntamente com sua justificativa discursiva, suas condições de perpetuação e 

informa o sentido internalizado dos limites dos agentes envolvidos e, por extensão, 

seu senso de realidade e suas aspirações 

 

A adesão expressa na relação doxa com o mundo social é a forma 
absoluta de reconhecimento da legitimidade através do não 
reconhecimento da arbitrariedade, uma vez que desconhece a 
própria questão da legitimidade, que surge da competição pela 
legitimidade e, portanto, do conflito entre grupos que reivindicam 
possuí-lo. (BOURDIEU, 1977, p. 45)12 

 
 

Esta conceituação da doxa como apreendendo as “crenças compartilhadas” 

inquestionáveis constitutivas de um campo social (arte, literatura, política etc.) 

sustenta a noção de poder simbólico, o que é particularmente relevante no 

entendimento de Bourdieu sobre relações sociais nas sociedades modernas. Neste 

contexto, doxa encerra a ideia de forma de poder simbólico que é mediada por 

várias formas de capitais acumulados. 

As reflexões de Bourdieu encontram eco na escritura deste trabalho na 

medida em que se coloca em questão a produção literária de Ishiguro em 

perspectiva de capitais culturais distintos: o capital cultural japonês, capital por 

assim dizer ‘hereditário’ do autor; o capital cultural britânico, capital de formação e 

de experiência do autor; o capital brasileiro, nesse caso específico, capital cultural 

de chegada – de recepção – dos textos do autor traduzidos para o português; por 

último, há ainda que se considerar um capital cultural híbrido entre esses sistemas, 

responsável por determinar a partir de que ponto essa obra, concebida, traduzida, 

retraduzida, comercializada pelo mundo, passa a gozar do status de obra universal, 

e portanto, canônica (no sentido comercial do termo). 

Bourdieu, a certa altura de suas atividades de pesquisa e investigação 

do modus vivendi de camponeses na Argélia e de agricultores na região francesa 

de Béarn, concebeu a partir da observação desses grupos um conceito particular 

de habitus. Surge o conceito da necessidade de apreender via práxis as relações de 

afinidade entre o comportamento dos agentes humanos e as estruturas e 

 
12 Tradução minha. The adherence expressed in the doxic relation to the social world is the absolute 
form of recognition of legitimacy through misrecognition of arbitrariness, since it is unaware of the 
very question of legitimacy, which arises from competition for legitimacy, and hence from conflict 
between groups claiming to possess it. (BOURDIEU, 1977, p. 45)12 
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condicionamentos sociais impostos a eles. Habitus, na acepção de Bourdieu pode 

ser compreendido como 

 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, 
integrando todas as experiências passadas, funciona a cada 
momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de 
ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] 
(BORDIEU, 1983, p. 65) 
 

 

  Tomar as relações entre indivíduo e sociedade com base na 

categoria habitus leva-nos a conjecturar que o individual, o pessoal e o subjetivo 

são simultaneamente sociais e coletivamente regidos. Segundo Bourdieu, 

o habitus é uma “subjetividade socializada” 

 

Pelo fato de que a identidade das condições de existência tende a 
produzir sistemas de disposições semelhantes (pelo menos 
parcialmente), a homogeneidade (relativa) dos habitus que delas 
resulta está no princípio de uma harmonização objetiva das práticas 
e das obras, harmonização esta própria a lhes conferir a 
regularidade e a objetividade que definem sua ‘racionalidade’ 
específica e que as fazem ser vividas como evidentes e 
necessárias, isto é, como imediatamente inteligíveis e previsíveis, 
por todos os agentes dotados do domínio prático do sistema de 
esquemas de ação e de interpretação objetivamente implicados na 
sua efetivação, e por esses somente” (BORDIEU, 1983, p. 66). 
 
 

Na seção anterior deste capítulo, introduzimos a questão do sistema cultural 

no qual o texto literário é publicado, versus o sistema cultural tangenciado 

tematicamente no corpus da escrita, ou seja, a querela entre o sistema cultural 

britânico, no interior do qual Kazuo Ishiguro está inserido como cidadão e escritor, o 

sistema cultural japonês, e a perspectiva desse sistema retomada por Ishiguro em 

seus primeiros textos publicados na Inglaterra entre os anos de 1982 e 1989. 

Apontamos para o fato de que Kazuo Ishiguro, embora tenha recebido prêmios 

literários no intervalo de sete anos nos quais a sua ficção tratou especialmente de 

temas da cultura e da sociedade japonesa do pós-guerra – ainda que sob a 

perspectiva do deslocamento – o premiado Ishiguro ainda poderia ser considerado 

um escritor marginal no contexto do main stream literário, não apenas na Inglaterra, 

mas na Europa de maneira geral.  
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Algumas hipóteses podem emergir dessa constatação, a saber: a) Ishiguro 

não se tornara ainda escritor renomado pelo fato de o capital cultural britânico ainda 

não ter assimilado em suas estruturas simbólicas de poder a ideia de um japonês, 

ainda que naturalizado, tornar-se canônico; b) Ishiguro passa a ser considerado um 

escritor aclamado pelo público a partir do momento em que a premiação do Man 

Booker Prize abre os olhos da indústria cinematográfica para a adaptação e 

provável sucesso de The remains of the day, e é pelo cinema que o sucesso se 

consolidará. Há outras ilações possíveis que apontam para uma argumentação 

justamente contrária às anteriormente expostas, como por exemplo, o fato de 

Ishiguro ter sido elevado ao posto de escritor consagrado na Inglaterra no início dos 

anos 1990 justamente por conta de uma certa atmosfera que, influenciada pela 

onda da globalização e da valorização de um hibridismo cultural e étnico, valorizaria 

o escritor nipo-britânico elegendo-o como uma espécie de substituto para Salman 

Rusdhie. O próprio Ishiguro argumenta nesse sentido em entrevista concedida em 

1991, da qual apresentar-se-á um fragmento na sequência deste capítulo. 

Desse modo, é preciso que se esclareça em que termos usa-se neste 

trabalho o termo marginal ou marginalizado. Diferentemente das questões teóricas 

que associam a literatura marginal ou periférica – por exemplo, no Brasil – a um 

contexto de produção desfavorecido do ponto de vista socioeconômico, ou mesmo, 

em se tratando de um contexto de oposição ao status quo, ou aos estamentos de 

poder, como aconteceu nas décadas de 1960 e 1970 como o Poema Protesto, A 

Poesia Marginal ou Geração Mimeógrafo, entre outras manifestações literárias 

erigidas a partir dessa perspectiva. Conceber uma certa marginalidade relacionada 

à produção literária de Ishiguro significa tomá-lo até certa altura como um escritor 

não-canônico, ou seja, no sentido de Ishiguro não pertencer, até determinado 

momento de sua carreira, ao hall de escritores vendidos, lidos e celebrados pelo 

mercado editorial inglês e pelo mercado internacional; Também significa pensá-lo 

como um escritor que até 1986 produz localmente, sobretudo através de editoras 

universitárias; tomá-lo como um escritor, ainda que já premiado, àquela altura não 

era ainda convidado para feiras internacionais de livros. 

Portanto, o argumento que busca sustentar a ideia de lugar-periférico da 

literatura do nipo-britânico, no contexto em que publica os seus livros, diz muito 

mais respeito a uma categoria de marginalização que está calcada na abordagem a 
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certos temas que dizem mais respeito à história e à identidade cultural japonesas do 

que aos temas que envolveriam diretamente a história e identidade cultural 

britânica, estabelecendo assim uma estratégia discursiva que privilegia um lugar de 

fala que subverte a cultura hegemônica europeia. 

Ishiguro passa a ocupar, a partir de 1989, um lugar de destaque no cenário 

literário inglês, tornando-se escritor mencionado em matérias jornalísticas 

especializadas no assunto, listado nos rankings entre os livros mais vendidos, 

figurando como celebridade de feiras e simpósios pelo mundo. O livro The Remains 

of the Day, como já mencionado, rendeu-lhe o Man Booker Prize for Ficton (1989) e 

foi adaptado para o cinema em 1993 pelo diretor James Ivory, tendo sido indicado 

para 08 categorias do Oscar, contando com as impecáveis atuações de Anthony 

Hopkins e Emma Thompson. 

Por coincidência – ou não – a tese que pode emergir dessa assertiva é que 

não se trata de coincidência, ou seja, é a partir da publicação de The Remains of 

the Day em 1989, cuja a temática abandona determinantemente o universo cultural 

japonês e se debruça sobre uma história novecentista, que Ishiguro alcança um 

patamar de reconhecimento como grande escritor. O romance de viragem tem 

como enredo, entre outras coisas, o forte carinho compartilhado por Mr. Stevens e 

Miss Kenton – o primeiro um mordomo digno e silencioso, a última uma governanta 

empregada em Darlington Hall, lugar que servirá de pano de fundo para a narrativa 

que utiliza o gênero-diário para dar corpo a uma história que se aproxima da 

temática histórico-familiar tipicamente burguesa da segunda metade do século XIX. 

E ainda que Ishiguro tenha se afastado das personagens japonesas, de 

reminiscências que apontavam para as suas memórias de infância no arquipélago, 

a temática do livro ainda aponta a perspectiva do deslocamento, perpassando os 

conceitos de local de cultura, de identidade cultural e de pós-colonialismo.  

 Na viragem do século passado, as mudanças culturais, econômicas e 

políticas fizeram-se manifestar com a explosão de novas formas culturais e 

tecnológicas, estabelecendo um novo reajuste das relações entre arte, cultura e 

sociedade. Por outro, a expansão da área de serviços e consumo veio a alterar a 

configuração da economia num processo concomitante ao de mudanças na 

percepção de classes sociais, isto é, de que as formas cristalizadas de 

antagonismos de classes assumiram caráter mais complexo nas relações e divisões 
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de poder, apresentando muitas vezes conexão entre interesses de grupos sociais 

focados em questões de gênero, etnia e identidade.  

Tais mudanças produziram também uma redefinição da percepção de 

história, pois se antes se compartilhava a certeza de que a história da Inglaterra e a 

história do mundo tinham entre si uma relação especial após a Segunda Grande 

Guerra, tal certeza torna-se cada vez menos verificável, ao mesmo tempo em que 

esta identidade passa a se despedaçar por dentro diante da multiplicação das 

novas percepções de pertencimento e autodefinição. É esse o contexto de 

emergência dos Estudos Culturais e, consequentemente do desenvolvimento das 

pesquisas em torno da ideia de literatura e de tradução passando a considerar a 

Teoria dos Polissistemas.  

Os estudos que, sob uma ótica das discussões acerca das fronteiras 

culturais e identitárias, investigam a produção literária de Ishiguro no tocante às 

questões que envolvem a diásporas 13  culturais ocidente-oriente, 

cidadão/emigrante/refugiado, canonização/marginalização, consequentemente, são 

também recentes, assim como uma série de questionamentos e indagações que 

dizem respeito aos aspectos que envolvem processos de 

nacionalização/estrangeirização/globalização do mercado editorial e os diversos 

matizes no tocante ao universo dos estudos da tradução e às relações de força que 

são estabelecidas com e sob as perspectivas ditadas por esse mercado. Nesse 

sentido, observa-se de igual forma que os estudos dedicados a compreender a obra 

de Ishiguro numa dimensão polissistêmica e multicultural, obra que transita – como 

já argumentado – de um lugar periférico no contexto do Reino Unido entre os anos 

1982 e 1989, alcançando o status de Nobel Prize, conta com um repertório de livros 

premiados, best-sellers, textos adaptados a sucessos cinematográficos e, portanto, 

é obra notabilizada mundialmente no contexto do século XXI.  

Apenas para recortar um dos aspectos investigados pelos Estudos Culturais, 

tomo aqui os conceitos de “local da cultura” e de “identidade cultural” com a 

finalidade de apontar como a obra de Kazuo Ishiguro, em seu contexto de partida, 

 
13 The term diaspora finds its roots in the Greek language and is based on a translation of the 

Hebrew word, Galut. Based on speiro (to sow) and the preposition dia (over), in the Ancient Greece, 
the word referred to migration and colonisation. In Hebrew, “the term initially referred to the setting of 
colonies of Jews outside Palestine after the Babylonian exile and has assumed a more general 
connotation of people settled away from their ancestral homelands” (SHUVAL, 2003) 
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ou seja, a publicação na Grã-Bretanha, já possui contornos heterogêneos de 

produção dada a questão multi-identitária e multicultural do escritor 

 

[…] o discurso do nacionalismo não é meu interesse principal. De 
certa forma é em oposição à certeza histórica e à natureza estável 
desse tema que procuro escrever sobre a nação ocidental como 
uma forma obscura e ubíqua de viver a localidade da cultura. Essa 
localidade está mais em torno da temporalidade do que sobre a 
historicidade: uma forma de vida que é mais complexa que 
"comunidade", mais simbólica que "sociedade", mais conotativa que 
"país", menos patriótica que patriae, mais retórica que a razão de 
Estado, mais mitológica que a ideologia, menos homogênea que a 
hegemonia, menos centrada que o cidadão, mais coletiva que "o 
sujeito", mais psíquica do que a civilidade, mais híbrida na 
articulação de diferenças e identificações culturais do que pode ser 
representado em qualquer estruturação hierárquica ou binária do 
antagonismo social. (BHABHA, 2013, p. 199) 
 

 

Parece a tese de Bhabha convergir para a ideia que Kazuo Ishiguro tem da 

intercambiação cultural entre oriente e ocidente. Em entrevista, afirma o autor de An 

Artist of the Floating World que o hibridismo cultural presente em sua obra não diz 

respeito à uma perspectiva de imigrante japonês que imigra para o Reino Unido, em 

cujo discurso assume um tom orientalista em conflito com a historicidade ocidental. 

Ishiguro mesmo tem a percepção de que é imaginário o Japão que toma corpo em 

seus textos 

 

Eu cresci com uma imagem muito forte na minha cabeça deste outro 
país, um outro país muito importante para o qual eu tinha um forte 
laço emocional [...] Na Inglaterra eu estava o tempo todo construindo 
essa imagem na minha cabeça, um Japão imaginário14” (KRIDER, 

1998, p.145).  
 
 

A imagem mais forte que Ishiguro tem do Japão é herdada de seus pais, 

assim como a investigação permanente que ele mesmo faz sobre o Japão e a 

cultura japonesa 

 

 
14 Tradução minha. “I grew up with a very strong image in my head of this other country, a very 
important other country to which I had a strong emotional tie […] In England I was all the time building 
up this picture in my head, an imaginary Japan”. 
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Na verdade, até os meus vinte anos, eu lia muito sobre o Japão e 
sempre que havia um filme japonês, eu ia ver. Olhando para trás 
agora, isso tinha muito a ver com a minha vontade de escrever. O 
Japão era um lugar muito forte para mim, porque sempre acreditei 
que voltaria para lá, mas, no fim das contas, nunca mais voltei. Este 
lugar muito importante chamado Japão, que era uma mistura de 
memória, especulação e imaginação, estava desaparecendo a cada 
ano que passava. Eu acho que havia uma necessidade muito 
urgente de eu colocar no papel antes que ele desaparecesse 
completamente. (KRIDER, 1998, p. 150).15 
 

 

Logo, o local de cultura de Ishiguro é marcado duplamente pela 

temporalidade, numa perspectiva que não antagoniza culturas e historicidade. Num 

primeiro sentido, essa temporalidade diz respeito ao Ishiguro que deixa o Japão aos 

seis anos de idade para viver com os pais em outra ilha, a Inglaterra. Esse Japão 

vive na lembrança reminiscente do escritor, e participa como topói de seus 

primeiros romances numa perspectiva universalizante.  

Embora escreva sobre um Japão em perspectiva fundamentalmente fictícia e 

imaginária, as questões que envolvem a temática japonesa ficam imiscuídas a um 

segundo sentido do tempo do escritor, que é o tempo do imigrante – embora 

Ishiguro nunca se sentisse um emigrado em Londres. Mas é o tempo de escrita de 

quem já incorporou o hibridismo cultural de tal forma, que seus escritos acabam por 

não sofrerem a maldição da datação. Ora, esse é um aspecto que levará Ishiguro a 

uma dimensão de seleto escritor pela crítica, que reconhece na sua obra não o 

retrato de um escritor que coloca em jogo a ideia de ressentimento, periferização e 

marginalização na diáspora ocidente-oriente, mas representa essas questões de 

maneira híbrida, multicultural e, portanto, universal. 

O argumento de que um escritor permanece periférico na medida em que a 

cultura retratada em sua ficção é periférica na comparação com o lugar de 

centralidade de determinada hegemonia cultural inglesa não tomara grande vulto 

até o século XXI, na medida em que quando Ishiguro estreia como escritor, as 

 
15 Tradução minha. Actually, until I was about twenty, I did a lot of reading about Japan and whenever 
there was a Japanese movie, I would go see it. Looking back now, it had a lot to do with my wanting 
to write at all. Japan was a very strong place for me because I always believed I would eventually 
return there, but as it turned out, I never went back. This very important place called Japan which was 
a mixture of memory, speculation, and imagination was fading with every year that went by. I think 
there was a very urgent need for me to get it down on paper before it disappeared altogether. 
(KRIDER, 1998, p. 150). 
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demandas de discussão em torno das questões que envolvem os Estudos Culturais 

ainda não se faziam presentes em larga escala nas investigações no universo da 

crítica literária.  

A presente argumentação sobre a tardia discussão da questão da 

centralidade em oposição à marginalidade no tocante à obra de Kazuo Ishiguro 

sustenta-se também por intermédio do levantamento estatístico de periódicos que 

mencionam o escritor ou seus livros no contexto britânico entre os anos de 1982 e 

1989. Em pesquisa realizada nos arquivos do British Newspaper Archive, 

encontramos apenas 12 ocorrências mencionando o escritor ou algum de seus 

escritos nestes anos iniciais de publicação, enquanto entre 1989 e 1999 as 

referências a Ishiguro na mesma base de dados quadriplicam, chegando ao 

expressivo número de 50 ocorrências, o que coincide com a premiação do escritor 

em 1989 por The Remains of the Day e a imediatamente posterior adaptação do 

romance ao cinema, em 199416.  

É lícito ponderar que essas considerações geram controvérsias se tomarmos 

uma outra perspectiva em relação a Ishiguro no contexto britânico. A questão da 

nacionalidade permeia grande parte da recepção inicial da obra de Ishiguro. A 

informação de que nascera no Japão é presente em quase todas as resenhas de 

estreia dos livros, insistência parcialmente justificada pelo fato de seus dois 

primeiros livros contarem com narradores japoneses e serem largamente 

ambientados naquele país.  

O próprio autor atribui parte de sua repercussão inicial ao fato de ter “uma 

cara japonesa e um nome japonês” em um momento em que havia interesse por 

uma literatura de cunho multicultural, enxergando em Ishiguro um modelo de 

escritor britânico de origem estrangeira que escreve sobre sua terra natal, 

fornecendo material para a crítica multiculturalista que então ganhava novo espectro 

 
 
Aquele foi um momento realmente simbólico e então todos estavam 
procurando por outros Rushdies. Aconteceu que nessa época eu 
lancei “Uma pálida visão dos montes”. Geralmente os primeiros 
romances desaparecem, como você sabe, sem deixar vestígios. 
Ainda assim recebi muita atenção [...] eu sei porque foi assim. Foi 
porque eu tinha esse rosto japonês e esse nome japonês e era o 

 
16 Pesquisa realizada na Hemeroteca digital da biblioteca Nacional do Brasil em Outubro de 2018. 
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que estava em evidência no momento [...] (VORDA; HERZINGER, 
1991, P.134)17 

 

Ainda que as raízes nipônicas de Ishiguro se façam presentes nas suas 

obras, alguns críticos apontam para aspectos que ultrapassam as características 

concernentes à etnicidade do autor e de suas obras, o que pode ser ilustrado pelo 

teórico e mentor de Ishiguro, Malcolm Bradbury ao observar em Ishiguro uma 

mescla de diferentes formas de ficção “Criar uma voz ficcional internacional e 

moderna que seja [...] maior do que qualquer cultura individual”18. (BRADBURY 

apud WONG, 2000, p. 53). De sua parte, Ishiguro sempre buscou minimizar a 

influência japonesa em sua literatura e situa sua obra como a de um “escritor 

internacional”. Como romancista, diz ele, o que lhe interessa são temas universais 

 

Eu sinto que sou muito da tradição ocidental. E eu me divirto quando 
os críticos fazem muito por eu ser japonês e tentam mencionar os 
dois ou três autores que eles já ouviram vagamente, me 
comparando a Mishima ou algo assim. Parece altamente 
inapropriado. Eu cresci lendo ficção ocidental: Dostoiévski, Chekhov, 
Charlotte Brönte, Dickens. (MASON, 1989, p. 336)19 

 

 Cynthia Wong endossa a recusa de uma abordagem restritiva com relação 

ao caráter cultural da produção literária de Ishiguro. Abordando os conceitos de 

Japaneseness e Englishness, Wong aponta que, embora sua evidência como 

escritor corrobore a sua aproximação ao caráter estrangeiro de sua escrita, 

conectada com sua condição multicultural, Ishiguro faz uso de um “background” 

oriental construído “apenas” imaginariamente, como ponto de partida para arquitetar 

temas que considera universais. Assim, para além dos aspectos identitários 

relacionados ao autor e sua obra, vieses mais amplos perpassariam sua produção 

literária e permitiriam apontar para outras possibilidades interpretativas. 

 
17  [...] That was a really symbolic moment and then everyone was suddendly looking for other 
Rushdies. It so happened around this time I brought out A Pale View of Hills. Usually first novels 
disappear, as you know, without a trace. Yet I received a lot of attention [...] I know why this was. It 
was because I had this Japanese face and this Japanese name and it was what was being covered 
at the time [...] 
18 “to create an international, late-modern fictional voice that is [...] larger than any individual culture”  
19 I feel that I'm very much of the Western tradition. And I'm quite often amused when reviewers make 
a lot of my being Japanese and try to mention the two or three authors they've vaguely heard of, 
comparing me to Mishima or something. It seems highly inappropriate. I've grown up reading Western 
fiction: Dostoevsky, Chekhov, Charlotte Brönte, Dickens. (MASON, 1989, p. 336) 
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Ainda assim, Ishiguro, mesmo que de maneira ambígua, continuará a fazer 

parte de um universo afastado do cânone britânico sob o ponto de vista de sua 

recepção pública, embora a crítica já o tivesse aclamado em certo sentido, com as 

premiações concedidas entre 1982 e 1989. Nesse sentido, o teórico Barry Lewis 

explica que a marginalidade da obra de Kazuo Ishiguro em contexto editorial, 

afirmando que essa marginalidade se dá, portanto, na medida em que suas obras 

iniciais apontam para traços discursivos e temáticos de viés pós-colonial. Lewis não 

hesita em considerar a posição de Ishiguro como alguém “‘preso às margens’, 

alinhando-se assim com a ênfase pós-colonial no marginal, no liminal, no excluído” 

(LEWIS, 2000, p.13). 20 

Retornando à perspectiva da teoria dos polissistemas, segundo Even-Zohar, 

a pesquisa com enfoque nos polissistemas literários toma em consideração 

modelos e repertórios presentes no sistema e partilhados pelos seus agentes e 

instituições 

 

Ou seja, as restrições do polissistema tornam-se relevantes para os 
procedimentos de seleção, manipulação, amplificação, deleção, etc., 
ocorrendo em produtos reais (verbais e não verbais) pertencentes 
ao polissistema. Portanto, aqueles interessados não nos processos 
que ocorrem em seu campo específico, tais como linguagem ou 
literatura, mas na “real” constituição de produtos (por exemplo, 
enunciados linguais, textos literários), não podem evitar levar em 
conta o estado do polissistema particular com cujos produtos eles 
lidam. (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 15)21 
 
 

Kazuo Ishiguro partilha esses modelos e repertórios de maneira bastante 

dialógica, transitando entre as culturas japonesa e britânica, sem, entretanto, fazer 

uso da sua naturalidade nipônica para reivindicar a posição de escritor 

marginalizado no interior do sistema editorial britânico por motivação étnica. Ao 

contrário, Ishiguro, como já tratado nesse texto, abdica de tomar um 

posicionamento ideológico do imigrado, já que se considera um cidadão inglês, cujo 

 
20 (...) “stuck on the margins’, thereby aligning himself with the postcolonial emphasis on the marginal, 
the liminal, the excluded”. (LEWIS, 2000, p.13). 
21 That is to say, the polysystem constraints turn out to be relevant for the procedures of selection, 
manipulation, amplification, deletion, etc., taking place in actual products (verbal as well as non-
verbal) pertaining to the polysystem. Therefore, those interested not in the processes taking place in 
their specific field, such as language or literature, but in the "actual" constitution of products (e.g., 
lingual utterances, literary texts), cannot avoid taking into account the state of the particular 
polysystem with whose products they happen to deal. (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 15) 



49 
 

  

discurso se produz a partir de um lugar de fala de alguém que se considera parte do 

sistema cultural britânico.  

Sob esse argumento, a Inglaterra na qual Ishiguro se forma escritor e vem, 

anos depois, a receber diversos prêmios e ser considerado um dos maiores nomes 

da literatura inglesa moderna, é um país de contrastes e de contradições, ainda que 

profundamente regido por um sistema de governo conservador e centralizador na 

figura da Dama de Ferro, Margareth Thatcher 

 

[...] Precisamos prestar atenção na paisagem cultural britânica dos 
anos oitenta. Em particular, precisamos de uma consciência da 
política de identidade oferecida pelos ideólogos conservadores. 
Entre outras coisas, procuraram caracterizar o trabalho organizado, 
os imigrantes e o movimento contracultural como uma espécie de 
incipiente da quinta coluna. Essas foram demonizadas e rotuladas 
como "o inimigo interno", de modo que a noção hegemônica de um 
"nós" nacional homogeneizado pudesse ser divulgada ao público - e 
era também assim que o Partido Conservador da Grã-Bretanha 
buscava mobilizar seu histórico bloco eleitoral. Relacionadas com 
isso, estavam frequentes invocações de triunfos históricos 
passados, como sintetizava o apelo de Margaret Thatcher aos 
britânicos durante os anos oitenta para imitar os vitorianos. (WAY-
CHEW SIM, 2009, p. 76)22 
 

 

 É exatamente nesse contexto que Ishiguro se torna um escritor internacional 

ao ser premiado com o Booker Prize. The Remains of the Day é o livro que 

alavanca Ishiguro como escritor internacional, e por esse motivo, por exemplo, é 

que será também traduzido no Brasil. Todavia, a maneira pela qual Ishiguro constrói 

uma ideia de Inglaterra no premiado romance, aproxima-se do processo pelo qual 

ele reconstrói uma ideia de Japão em seus dois romances anteriores, como ele 

mesmo já afirmou em entrevistas, um Japão de reminiscências, com a inclusão de 

elementos que o escritor pode absorver por intermédio da sua relação com o 

cinema japonês, em especial, com as produções dirigidas por Akira Kurosawa 

 

 
22 [...] We need to pay some attention to the British cultural landscape of the eighties. In particular, we 
need an awareness ofthe identity politics proffered by conservative ideologues. Among other things, 
they sought to characterize organized labor, immigrants, and the countercultural movement as a kind 
of incipient fifth column. These were demonized and labeled "the enemy within" so that the 
hegemonic notion of a homogenized, national "we" could be peddled to the public—and this was also 
how the Conservative Party in Britain sought to mobilize its historic voting bloc. Related to this were 
frequent invocations of past historic triumphs, as epitomized by Margaret Thatcher's call to Britons 
throughout the eighties to emulate the Victorians. (WAY-CHEW SIM, 2009, p. 76) 
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“Os Vestígios do Dia” não é uma Inglaterra que eu acredito que já 
existiu. […] O que estou tentando fazer… é realmente refazer um 
mito específico sobre um certo tipo de Inglaterra [consistindo em] 
aldeias bonitas e sonolentas com pessoas e mordomos muito 
educados e pessoas tomando chá no gramado. […] A paisagem 
mítica deste tipo de Inglaterra, em grande parte, é nostalgia 
inofensiva. O outro lado disso, no entanto, é que é usado como uma 
ferramenta política. […] Isso pode ser feito pela esquerda ou direita, 
mas geralmente é a direita política que diz que a Inglaterra era um 
lugar bonito antes que os sindicatos tentassem torná-la mais 
igualitária ou antes que os imigrantes começassem a vir ou antes 
dos promíscuos anos 60 que arruinou tudo, (VORDA; HERZINGER, 
1991, p. 144-145)23 
 

 

Pode-se considerar que a discussão a respeito de Kazuo Ishiguro pertencer 

ou não ao cânone britânico antes de 1989, quando ganhou o prêmio por The 

Remains of the Day, perpassa pelas ideias de local de cultura e de identidade 

cultural. A tese que teria sido usada inicialmente para explicar a demora de 

praticamente sete anos para ser considerado um escritor renomado passa por dois 

argumentos: O primeiro diz respeito ao fato de que Ishiguro ainda pertencia a uma 

cultura fundamentalmente nipônica, o que se refletia tematicamente em seus 

primeiros romances; O segundo, aponta para um escritor que ainda não havia sido 

traduzido para outras línguas, o que fazia com que sua obra ainda não tivesse 

alcance internacional.   

Baseando-se nas entrevistas com Ishiguro tomadas aqui como intertexto de 

nossa pesquisa, percebemos que a questão do cânone em Ishiguro diz mais 

respeito ao fato de Ishiguro ter tangenciado o tema do pós-colonialismo e da 

identidade cultural de maneira mais direta a partir de seu terceiro romance. Neste 

aspecto, tanto a crítica como o mercado editorial possivelmente vislumbraram nessa 

viragem um aspecto mais universalizante de sua obra, elevando-o a uma categoria 

 
23 The Remains of the Day is not an England that I believe ever existed. […] What I'm trying to do… is 
to actually rework a particular myth about a certain kind of England [consisting of] sleepy, beautiful 
villages with very polite people and butlers and people taking tea on the lawn. […] The mythical 
landscape of this sort of England, to a large degree, is harmless nostalgia. The other side of this, 
however, is that it is used as a political tool. […]This can be brought out by the left or right, but usually 
it is the political right who say England was this beautiful place before the trade unions tried to make it 
more egalitarian or before the immigrants started to come or before the promiscuous age of the '60s 
came and ruined everything. (VORDA; HERZINGER, 1991, p. 144-145) 
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de maior privilégio, ainda que até fins dos anos 1980 o escritor ainda fosse um 

completo desconhecido ao mercado internacional. 

Abordamos até o momento o contexto britânico de produção dos romances 

de Ishiguro sob uma perspectiva polissistêmica no que diz respeito, portanto, ao 

texto de partida, escrito em inglês, ainda que por um escritor que possui uma 

identidade cultural e étnica marcada pela duplicidade e, portanto, portador de uma 

dupla perspectiva cultural no tocante à abordagem temática trabalhada em seus 

romances, sobretudo os três primeiros, entre os anos de 1982 e 1989.  

A viragem de perspectiva acontece justamente quando da premiação pelo 

Booker Prize, uma vez que é a partir desse momento que a obra de Ishiguro atingirá 

uma recepção internacional, passando o escritor a figurar em listas de best-sellers, 

tendo parte de seus textos adaptados para cinema e televisão, enfim, atingindo um 

status diferenciado em relação ao alcance que seus romances tinham até aquele 

momento. Essa mudança epistemológica é importante, porque é também a partir 

deste momento que Kazuo Ishiguro passará a visitar o Brasil, e ser traduzido em 

língua portuguesa, fenômeno que nos interessa sobretudo por ser justamente a 

partir dos textos traduzidos no Brasil que poderemos investigar as relações dos 

textos em seus contextos de partida e de chegada à luz da teoria dos polissistemas, 

uma vez que o próprio ato tradutório contribui de maneira definitiva para a 

compreensão do alcance da obra de um escritor na dimensão polissistêmica. 

 

2.2.2 Kazuo Ishiguro no Brasil 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988, a denominada “Constituição 

cidadã”, marca um momento representativo na mudança das políticas públicas no 

Brasil em direção ao bem-estar social. Alguns analistas políticos compreendem 

essa época como o início da implantação de um Estado de Welfare no Brasil. 

(FAGNANI, 1997). Neste contexto, as políticas sociais passam a ter um papel 

relevante na correção das desigualdades. No mundo já campeava a onda neoliberal 

a qual o Brasil aderirá em 1991, a partir da posse de Fernando Collor de Mello na 

Presidência da República. 

Nos anos 1990, do ponto de vista internacional, a ordem é da globalização 

neoliberal, com os Estados perdendo autonomia por meio do enxugamento da sua 
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capacidade de operar a macropolítica. Esses novos rumos cumprem as diretrizes 

do Consenso de Washington, coordenado pelo FMI e Banco Mundial. Marcada 

mundialmente pelo fim da URSS e pela a reunificação da Alemanha, além da 

intensificação do processo de militarização dos Estados Unidos no Oriente Médio, a 

década de 1990 no Brasil contou com o Impeachment de Fernando Collor, a criação 

do Plano do Plano Real em 1994 por Fernando Henrique Cardoso, então ministro 

do Governo de Itamar Franco, o que gerou uma estabilização da economia e a 

entrada do país em uma política de feições mais neoliberais, inserida num contexto 

de revitalização capitalista, marcada pela queda dos regimes de natureza mais 

socialista. Ainda há o advento da criação da Internet, a popularização dos sistemas 

operacionais de interface direta com o usuário final, como o Microsoft Windows, 

além do surgimento do Google, já no fim da década. É também a década do 

reaquecimento dos mercados editorial e cinematográfico brasileiros, com a 

indicação de filmes ao Oscar e década em que José Saramago se tornou o primeiro 

escritor de língua portuguesa a ganhar um Nobel de Literatura. O Brasil passa, 

portanto, a participar de um mercado internacional de maneira mais efetiva, doze 

anos após a promulgação da primeira constituição federal pós-ditadura. 

A partir da década de 1970 no Brasil, deparamo-nos com um processo de 

industrialização da produção cultural, uma vez que a década de 1970 foi um período 

em que a indústria cultural e produção cultural massificada se solidificaram no 

Brasil. Dois órgãos passaram a coletar e divulgar dados quantitativos sobre a 

produção de livros no Brasil na década de 1980: o Sindicato Nacional dos Editores 

de Livros, Snel, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Entretanto, 

segundo a pesquisadora Sandra Reimão, os referidos institutos apontavam 

dificuldades à obtenção de dados sobre o assunto, quando em 1992, a “Câmara 

Brasileira do Livro estabeleceu convênio com a Fundação João Pinheiro e tornou-a 

responsável por coletar e tabular dados a respeito do mercado editorial brasileiro, a 

partir de 1990” (REIMÃO, 1996, p. 48).  
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Tabela 1 - Mudança de perspectiva em relação à tiragem de livros no Brasil 
por número de habitantes24 

Ano  População brasileira* (a)  
Tiragem total dos livros publicados segundo diferentes fontes  

Snel(b)  IBGE(c)  F. João Pinheiro(d)  

1980  121,3  242,7    

1981  124,1  218,8    

1982  126,9  245,9  206,9   

1983  129,8   181,3   

1984  132,7   178,8   

1985  135,6  161,9  197,2   

1986  138,4  209,1   
 

1987  141,6  186,5    

1988  144,4  161,6   
 

1989  147,4  155,5   
 

1990  150,4  115,0   239,3  

1991     303,4  

Fonte: Sandra Reimão *dados em milhões  

 

Levando-se em conta os obstáculos à expansão do mercado editorial 

brasileiro e refletindo-se que, apesar deles, o mercado já era à altura bastante 

significativo, torna-se patente a potencialidade de seu crescimento da década de 

1990. Note-se que apesar do índice brasileiro de livro por habitante ao ano ser 

baixo, o fato de a população ser numericamente grande, uma das maiores 

populações mundiais, torna o Brasil um amplo mercado consumidor de publicações. 

O interesse por autores estrangeiros também é grande entre os leitores brasileiros 

na viragem da década de 1980 para 1990. Dos cem títulos que constam das listas 

anuais de livros de ficção mais vendidos no Brasil entre 1980 e 1989, 74 são de 

autores estrangeiros. Entre esses autores, os campeões foram Sidney Sheldon e 

Milan Kundera, cujos textos figuraram seis vezes nas referidas listagens. Em 

seguida, com quatro “entradas” cada, temos Frederick Forsyth, Colette Dowling, 

 
24  (a) População brasileira residente projetada. Anuário Estatístico do Brasil –1990, IBGE, 50a 
edição, p.63, onde consta a seguinte nota: “o valor da estimativa da população (referente a 1980) e 
superior ao Censo Demográfico de 1980 (119 002 706), por considerar correção de subenumeração 
inerente aos levantamentos estatísticos”. (b) Produção Editorial Brasileira 1987/1988, 1989 e 1990, 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Snel. (c) Anuários Estatísticos do Brasil, IBGE. Considera-
se livro uma “publicação não periódica impressa com um mínimo de 49 páginas sem contar as 
capas”, Manual de Instruções ECO 7 – Bibliotecas Universitárias e Especializadas, Fundaçao IBGE / 
MEC / Secretaria Geral. (d) Diagnóstico do Setor Editorial Brasileiro, Câmara Brasileira do 
Livro/Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, abr. 1993. 
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Regine Déforges e Marion Zimmer Bradley. É nesse contexto que Kazuo Ishiguro 

entra para o mercado editorial brasileiro.  

A primeiro romance de Ishiguro traduzido no Brasil é Uma pálida visão dos 

montes (1988). A tradutora é a filha do escritor Fernando Sabino, Eliana Sabino, 

que também traduziria Os Vestígios do Dia (1994). Ambos os romances foram 

publicados pela Editora Rocco, editora carioca de grande expressão no mercado 

editorial da década de 90. A Rocco também publicaria Um artista do mundo 

flutuante (1989) e O desconsolado (1996), estes traduzidos por Claudia Martinelli e 

Ana Luiza Borges, respetivamente, substituindo então Eliana Sabino. As tradutoras 

não figuram no mercado editorial atual, embora Eliana Sabino tenha tido um maior 

êxito como escritora.  

De acordo com o site da editora Global 25  (editora pela qual a tradutora 

publicou um livro de sua autoria), Eliana Sabino nasceu em Belo Horizonte e ainda 

pequena foi morar em Nova York, e depois se transferiu para o Rio de Janeiro. 

Mesmo tendo morado em grandes cidades, como Londres, na adolescência nunca 

perdeu o gosto pela vida no campo. Sob a influência do pai, o escritor Fernando 

Sabino, começou a escrever para crianças e jovens na década de 1970 e logo no 

início da carreira como escritora ganhou o Prêmio João de Barro pela obra Bitolinha 

em 1984. Mas Eliana ganhou destaque como tradutora dos dois primeiros livros da 

série His Dark Materials, do britânico Philip Pullman. 

A publicação de Uma pálida visão dos montes pela Rocco rendeu a Kazuo 

Ishiguro a sua primeira entrada em um periódico brasileiro. A edição de 20 de abril 

de 1988 do Jornal do Brasil, trazia uma coluna de página inteira assinada pelo 

crítico literário José Castello, com o título “A arte mata a morte”. Na coluna, em 

destaque, Castello escreve “Kazuo Ishiguro, um japonês que se tornou o mais 

promissor talento da literatura inglesa, é traduzido no Brasil”. O destaque que 

Castello dá à literatura produzida por Ishiguro compreende a dimensão de vida e de 

permanência da esperança que Ishiguro confere a suas personagens frente aos 

efeitos destruidores e aniquiladores da Guerra. Ishiguro que vivera sua primeira 

infância em Nagasaki, cidade destruída pelas bombas de Napalm estadunidenses, 

desloca também sua história para o ambiente londrino. 

 
25 Disponível em: http://www.globaleditora.com.br/literatura/autores/?AutorID=677 Acesso em: 15 de 
outubro de 2018. 

http://www.globaleditora.com.br/literatura/autores/?AutorID=677
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Há, entretanto, dois pontos importantes a se considerar sobre a apreciação 

crítica de Castello. O primeiro é a ênfase a Ishiguro como japonês, colocando em 

segundo lugar a sua posterior naturalização à nacionalidade inglesa, tanto referida 

pelo próprio Ishiguro em suas entrevistas como sendo determinante na sua gênese 

como escritor. Escreve Castello: “a ficção de Ishiguro tem um veio exposto ligado ao 

Japão, embora ele não escreva para glorificar a pátria que perdeu” (CASTELLO, In. 

Jornal do Brasil, 20/04/1988, p. 07). 

Em segundo lugar, a presença na matéria, da capa que ilustra a edição pela 

Editora Rocco, representando um monte tipicamente japonês, e com isso, ligando 

semioticamente26 o enredo e o escritor a uma ambiência nipônica. 

 
Figura 6 - Edição de 1988 - Trad. Eliana Sabino 

   
     Fonte: Site Amazon 
 

 

 

 

 

 

 
26 Remete à semiótica, ciência que para Charles S. Peirce (1839-1914) seria a teoria geral das 
representações, que leva em conta os signos sob todas as formas e manifestações que assumem 
(linguísticas ou não), enfatizando especialmente a propriedade de convertibilidade recíproca entre os 
sistemas significantes que integram. (MOISES, Massaud. Dicionário de Termos Literários. São 
Paulo: Cultrix, 2002, p. 416).  
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Figura 7 - Monte Fuji 

 
Fonte: Revisa Época 

 

A capa da edição de 1988 da Rocco remete simbólica e semioticamente ao 

contexto japonês, uma vez que traz a representação ilustrada de um monte, cuja 

configuração remete o leitor imediatamente ao monte Fuji, localizado no arquipélago 

japonês, além da escolha das cores, predominando os tons de rosa, cores 

presentes nas cerejeiras japonesas. 

No jornal O Estado de São Paulo, de 05 de janeiro de 1991, já depois do 

autor ter tido o seu segundo romance traduzido no Brasil, a professora da USP 

Maria Eliza Cevasco escreve uma matéria sobre a ideia de Ishiguro como um artista 

deslocado, que compõe cenários ficcionais nos quais as personagens também 

sofrem esse mesmo deslocamento, aproximando sua ficção de sua biografia. Afirma 

Cevasco que 

 

O primeiro elemento a unir a leitura dos romances é o que repete a 
experiência do deslocamento, marcante na biografia de Ishiguro e 
determinante na configuração cultural de nossos dias. Os três 
descrevem mundos fora de lugar, sob a ótica de personagens 
desenraizados. [...] Uma pálida visão dos montes narrado por uma 
senhora japonesa [...] que vive na Inglaterra. [...] Na narração de 
Masuji Ono (do segundo romance) [...] o Japão se ocidentaliza. [...] 
E o mordomo Stevens (Os vestígios do dia) tem seu mundo 
deslocado pela história. Em 1956, presente do romance, as grandes 
casas de nobres [...] se encolhem. (CEVASCO in: O Estado de São 
Paulo, 05/01/1991, p. 06) 
 
 

 Se em Castello percebemos o tratamento dado a Ishiguro, aproximando-o de 

temáticas mais afeitas ao universo japonês, três anos depois, a percepção da sua 

obra recebe um olhar mais perspectivo, talvez influenciado pelo amadurecimento 
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das questões dos estudos culturais que ora tomam fôlego, e se espraiam de 

maneira mais presente no Brasil, como por exemplo os estudos de Pierre Bordieu e 

de Edward Said, nos quais a questão sobre o deslocamento epistemológico e 

cultural é desenvolvida com muita fluidez e sabedoria.  

Cabe retomar a assertiva já mencionada anteriormente neste breve estudo, 

que diz respeito ao fato de o próprio Ishiguro não se colocar exatamente nem como 

artista deslocado de sua terra natal, tampouco colocar-se como um mantenedor da 

cultura e dos costumes japoneses em seus romances. Em “O inglês de olhos 

puxados” matéria assinada por Arthur Dapieve e veiculada no Caderno B do Jornal 

do Brasil de 05 de agosto de 1990, Ishiguro insiste a sua condição de escritor 

ocidental, com uma proposta de escritura que pretende atingir temas universais. Por 

isso, reafirma: “minha vida de escritor foi determinada por meu background. Cresci 

na Inglaterra, numa atmosfera internacional. Escutei música americana, rock. Viajei 

pela Europa. Gosto de cinema italiano. Acontece com outros escritores da minha 

idade”. (ISHIGURO apud DAPIEVE, In: Caderno B do Jornal do Brasil, 05/08/1990, 

p. 05). 

 Sob essa perspectiva, a Rocco já imprimiria às capas de Um artista do 

mundo flutuante (1989) e de Os vestígios do dia (1994) uma arte um pouco menos 

datada do ponto de vista semiótico, apontando para elementos mais neutros e 

menos obviamente pertencentes a um determinado universo cultural.  

 

Figura 8 - Edição de 1989 - Trad. Claudia Martinelli 
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 Fonte: Livraria Cultura 

 

Figura 9 - Edição 1994 - Trad. Eliana Sabino 

 

Fonte: Livraria Cultura 

 

Com todas essas colocações, ainda assim, as fichas catalográficas de 

praticamente todos os seus livros publicados até hoje no Brasil trazem gafes como 

a de classificá-lo como um “escritor japonês”, ou ao próprio livro como um “romance 

japonês”, ou como “literatura japonesa em inglês”. 

Kazuo Ishiguro ainda figura de maneira constante nos periódicos brasileiros 

entre os anos de 1988 e 2014. De acordo com dados extraídos dos arquivos da 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, são mais de 100 entradas em 26 anos, 

de natureza e temática variadas. Há resenhas dos livros de Ishiguro, que após 1996 

passaram a ser traduzidos e editados pela Companhia das Letras; figuração dos 

mesmos na lista de mais livros vendidos no Brasil; matérias sobre o lançamento de 

alguns dos romances, em especial When we were orphans e Never let me go; as 

adaptações fílmicas dos livros; até mesmo a parceria musical de Ishiguro com 

Stacey Kent.  

Ao total são doze romances traduzidos por editoras brasileiras, e alguns 

textos dispersos em volumes universitários.  
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2.3 TEXTO DOMESTICADO X ESTRANGEIRIZADO 

 

De acordo com um dos grandes nomes da tradução inglesa no Brasil, 

Professor José Roberto O’Shea, (2016) a pesquisa desempenha papel fundamental 

no ato da tradução, em vários níveis. É importante, e extremamente útil, conhecer 

outras obras do autor a ser traduzido, ter consciência da fase em que a obra em 

questão se insere, e do(s) estilo(s) expressos na mesma; o texto de partida é lido e 

relido, destrinchado, no esforço interpretativo e no estudo dos diversos aspectos 

formais; todas as traduções anteriores disponíveis do original a ser trabalhado 

devem ser levadas em consideração. No caso desta investigação, analisam-se, 

comparativamente, a tradução publicada do conto de Ishiguro, na versão da Profa 

Brunilda Reichmann (1995), e a nova tradução proposta pela autora desta pesquisa, 

ambas para a língua portuguesa brasileira.  

A problemática desta investigação leva em consideração a polêmica sobre 

a tradução domesticada ou estrangeirizada, que segundo O’Shea  

 

Antes de Venuti e Schleiermacher, Dryden, no célebre prefácio 
Ovid’s Epistles (1680), que de certo modo, já abordava a questão, 
ao definir, notoriamente, três métodos de traduzir, i.e., metáfrase, 
paráfrase e imitação, estabelecendo níveis de proximidade e 
distância, em outras palavras, domesticação e estrangeirização, 
entre os textos nos idiomas de partida e chegada. Se historicizarmos 
o processo de tradução levando em consideração os conceitos de 
domesticação e estrangeirização, teremos, grosso modo, três 
posicionamentos, sempre ligados a aplicações da significância do 
texto em um novo recorte epistemológico e geográfico. (2016, p. 50) 

 

 

Segundo O’Shea (2016), a primeira posição pode ser vista como um 

processo de domesticação, que se dá geralmente por meio de atualização, de 

‘facilitação’ lexical; a segunda configuraria o posicionamento antitético: apresentar o 

autor privilegiando o seu estrangeirismo em detrimento de sua familiaridade, ou 

seja, ‘marcar’ e não apagar as diferenças culturais. A terceira posição, para o 

teórico, sintetizante, buscaria uma ‘tensão’ entre o estrangeiro e o doméstico. 

“Refiro-me ao conceito de Philip Lewis “fidelidade abusiva”, uma tradução que 

reconhece e põe em prática a relação equívoca, abusiva entre texto original e texto 

traduzido, e evita uma estratégia de fluência, de modo a reproduzir traços do texto 
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estrangeiro que desafiem ou resistam a valores culturais dominantes no idioma de 

partida” (2016, p. 51). 

Levando em consideração o que nos diz José Lambert, é essencial 

analisarmos um texto tanto no nível micro quanto macroestrutural, pois essa análise 

geral da obra permitirá perceber o posicionamento do tradutor durante o processo 

tradutório 

 

[…] é importante estudar as opções em todos os níveis micro e 
macrotextuais; as tendências linguísticas, morais, artísticas que 
dominam no sistema de chegada, com efeito, obrigam os tradutores 
a se posicionarem, consciente ou inconscientemente, em qualquer 
momento do processo. (LAMBERT, 2011, p.199) 
 
 

Segundo o modelo de José Lambert e Hendrik Van Gorp (2006) os níveis 

macro e micro estrutural de determinado livro dizem respeito ao texto em si, sendo 

o primeiro relacionado com o nível estrutural e o segundo diz respeito mais ao nível 

gramatical. Todavia, para o trabalho que ora se apresenta, privilegiaremos a análise 

da microestrutura, uma vez que estamos lidando com um gênero do discurso 

(conto) que não permite a análise da macroestrutura justamente porque lhe falta 

este aspecto. No entanto, o esquema de Lambert e Van Gorp (2006, P. 221) 

consiste em quatro etapas:  

a. Dados preliminares: neste nível, são observados dados tais como a capa 

e contracapa (e a visibilidade que nelas é dada ou não ao tradutor, ao autor e ao 

gênero literário), presença ou não de paratextos (prefácio, posfácio, orelhas, 

introdução) e a estratégia geral (se é uma tradução completa ou parcial, 

reduzida...).  

b. Macroestrutura: neste nível se analisa se as traduções correspondem ao 

texto de partida em aspectos como: a divisão da obra (em capítulos, cenas, atos, 

estrofes), títulos de capítulos, estrutura da narrativa, estrutura narrativa interna e 

estrutura poética.  

c. Microestrutura: neste nível o trabalho consiste de uma análise minuciosa 

do texto traduzido, buscando compreender quais foram as escolhas do tradutor 

quanto à gramática, o léxico, os nomes próprios, nomes de lugares, pronomes de 

tratamento, características de estilo (peculiaridades, idiossincrasias).  
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d. Contexto Sistêmico: neste nível são analisadas oposições entre os níveis 

micro e macroestruturais, relações intertextuais com outras traduções e criações, 

relações inter-sistêmicas. 

Nos anos 80, quando os estudos de tradução foram desenvolvidos, Lambert 

e Van Gorp realizaram não apenas um estudo da relação entre autores, textos, 

leitores e normas nos dois sistemas diferentes, mas também para as relações entre 

os trabalhos dos autores e dos tradutores, entre a pragmática e a recepção no 

sistema de origem e de chegada. Entre os diferentes sistemas literários, e mesmo 

entre diferentes aspectos sociológicos, incluindo publicação e distribuição.  

Outro nome fundamental para os estudos nesse sentido é Lawrence Venuti. 

O autor faz críticas à estratégia de domesticação ainda que reconheça que a 

tradução inevitavelmente o faz pela condição doméstica da língua de chegada. O 

autor parece implicitamente propor uma certa gradação: um texto pode ser 

traduzido sem que se apague totalmente o “ar de estrangeiridade” (VENUTI, 2002, 

p. 17). Segundo ele, a estratégia de domesticação garante uma certa transparência 

ao texto traduzido, de modo que ocorra a “fluência”, dando ao leitor a impressão de 

que o texto não é uma tradução. Em seu artigo “A invisibilidade do tradutor”, ele 

discorre sobre essa perspectiva 

 

uma tradução é considerada aceitável (por redatores, revisores e 
leitores) quando a sua leitura é fluente, quando a ausência de 
quaisquer passagens canhestras, construções não idiomáticas ou 
significados confusos transmite a sensação de que a tradução 
reflete a personalidade ou a intenção do autor estrangeiro, ou o 
significado essencial do texto original. (VENUTI, 1995, p.111) 

 

 Entretanto, de maneira geral, Venuti compreende que a tradução 

domesticadora constitui um dispositivo de poder da cultura de países anglófonos, 

reforçando as agendas políticas, econômicas e culturais do sistema receptor. Essa 

estratégia reforça os valores culturais anglo-estadunidenses, não permitindo que a 

diferença presente nos textos estrangeiros seja transmitida ao texto em inglês. 

Ao analisar a intervenção do poder político-ideológico por meio da estratégia 

de domesticação no âmbito cultural anglo-estadunidense, como meio de fortalecer 

sua hegemonia, Lawrence Venuti propõe uma estratégia alternativa à tradução para 

o inglês: a estrangeirização. Seu propósito consiste em fazer com que as traduções 



62 
 

  

passem a ser lidas como traduções – como textos que têm suas peculiaridades – e 

que a “transparência seja desmistificada e vista como um efeito discursivo, dentre 

outros” (VENUTI, 1995a, p. 17). 

É claro que Lawrence Venuti estava pensando o binômio domesticação x 

estrangeirização sob uma perspectiva cultural diferente da brasileira. Logo, as suas 

considerações aqui serão relativizadas para o contexto das traduções brasileiras, e 

portanto, é possível que os fenômenos não se deem na mesma direção, mas até 

em sentido oposto, já que o texto de partida é que está escrito em língua inglesa.  

Ademais, o presente trabalho não busca de fato discutir teoricamente as 

questões de domesticação x estrangeirização sob a ótica ideológica, mas em sua 

materialidade linguística, e a partir daí, a manutenção de traços estilísticos e 

culturais nos textos de chegada com vias à divergências de compreensão dos 

valores postulados no texto de partida. 
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3 ISHIGURO: LITERATURA ENTRE O FANTÁSTICO E A MEMÓRIA  
 
  

 Quando um trabalho de investigação se propõe a analisar a obra de um 

escritor da envergadura de Kazuo Ishiguro, muitas armadilhas são comuns na 

trajetória do pesquisador. A primeira é, sem dúvida, o problema de delimitação do 

corpus de investigação, pois a tendência é sempre escolher uma quantidade de 

textos mais extensa do que o tempo de dedicação à investigação permitirá 

desenvolver com sucesso. A segunda, não menos ardilosa, é a delimitação do 

problema a ser investigado, já que no universo literário de Ishiguro há uma série de 

questões problemáticas a serem investigadas, questões que atravessam áreas do 

conhecimento diversas, que incluem a natureza estrangeira do autor, as trocas e os 

hibridismos culturais que estão presentes na escritura de seu texto por conta de sua 

natureza étnica, os temas escolhidos por Ishiguro, que invariavelmente tocam em 

problemas políticos, econômicos, étnico-culturais e, sobretudo, históricos nas 

relações entre cosmovisão japonesa e àquela natural aos países ocidentais.  

 Entre os temas mais em voga recentemente também poder-se-ia elencar o 

mercado editorial, o multiculturalismo e o pós-colonialismo, vertentes muito 

estudadas em se tratando de autores que como Ishiguro possuem uma 

característica biográfica singular no universo dos autores de best-sellers.  

 Como já foi exposto na introdução e no primeiro capítulo desta dissertação, 

a escolha do corpus da presente investigação se deu por duas razões principais: a 

primeira, pelo certo desconhecimento da crítica especializada sobre “A Family 

Supper”, carecendo portanto o conto da construção de uma fortuna crítica em torno 

de seus aspectos linguísticos e literários; a segunda, pelo fato de o conto contar até 

agora com uma única tradução, para o português, o que abre perspectivas mais 

amplas de exploração das suas potencialidades tradutórias, como já explicitado, à 

luz das teorias mais recentes envolvendo a tradução literária, privilegiadamente a 

Teoria dos Polissistemas de Even-Zohar, matéria desenvolvida em nosso primeiro 

capítulo. 

 Voltando à questão das dificuldades de delimitação, ainda que estejamos 

trabalhando com um texto de volume relativamente diminuto se comparado aos 

romances, não foi possível estabelecer as relações entre a escrita de Kazuo 

Ishiguro e as teorias da tradução sem visitar atentamente outros escritos do autor, 
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em especial seus primeiros textos, publicados ainda quando Ishiguro era um autor 

não-canônico, no que chamamos previamente de coletâneas universitárias, e os 

primeiros romances, que coincidem temporal e estilisticamente com o contexto de 

produção de “A Family Supper”, de modo que se pudesse conceber um panorama 

um tanto mais amplo para a análise desta short story no universo de produção do 

escritor.  

 A partir deste ponto, foi necessário, para além da análise do conto à luz 

das teorias da tradução, que de alguma maneira são independentes das teorias e 

conceitos particularmente concernentes aos Estudos Literários, estabelecer se 

havia em “A Family Supper” presença de elementos conceituais ligados 

previamente às teorias da literatura que justificassem análise mais atenta e 

conveniente aos propósitos de investigação desta dissertação, que envolvem 

sobremaneira as relações entre os contextos de partida e de chegada, i.e., na 

medida em que o texto foi traduzido em português, para além das questões de mera 

escolha linguística do tradutor, passando por aquelas que envolviam os contextos 

de partida e chegada do texto (Inglaterra década de 1980 X Brasil década de 2000), 

os respectivos sistemas culturais dos países, entre outros aspectos da Teoria dos 

Polissistemas, também foi preocupação desta investigação um olhar sobre aspectos 

conceituais, que presentes no texto de partida, manter-se-iam no texto de chegada.  

 Chegamos, assim, à seleção de dois temas que permeiam quase toda a 

produção bibliográfica de Ishiguro e que fazem-se presentes de maneira definitiva 

em “A Family Supper”, aspectos que devem ser investigados neste trabalho na 

relação que estes estabelecem com a Teoria dos Polissistemas, e como esses 

aspectos se apresentam nos textos de partida e chegada. São estes aspectos o 

Fantástico e a Memória. 

  

3.1 O FANTÁSTICO EM “A FAMILY SUPPER” 

 

O gênero Fantástico vem desfrutando de enorme popularidade entre 

leitores e público em todo o mundo, e consequentemente há um aumento no 

interesse acadêmico, com volumes críticos estudando muitas das franquias mais 

populares que surgiram nos últimos anos. Rosemary Jackson, em seu volume sobre 

fantasia, argumenta que “como um termo crítico, 'fantasia' tem sido aplicada 
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indiscriminadamente a qualquer literatura que não priorize a interpretação realista: 

mitos, lendas, contos populares e de fadas, alegorias utópicas, sonhos visões, 

textos surrealistas, ficção científica, histórias de horror, todos apresentando reinos 

“outros” do que o humano” (JACKSON, 1981, p.13-14). Embora essa definição 

inclusiva seja tentadora, o gênero precisaria ser mais delineado. Além disso, 

gêneros como ficção científica, gótico e horror já possuem rica tradição crítica que 

não inclui ou explica todas as categorias aqui identificadas como fantasia. No artigo 

de Jackson, também são diferenciadas categorias genéricas, através de vários 

fatores-chave, incluindo posição narrativa, verossimilhança, estrutura do enredo e 

construção do mundo.  

Sob outra perspectiva – desta vez sobre o aspecto Fantástico no conto – de 

acordo com Todorov, um dos precursores desta teoria literária, em sua obra 

Introdução à Literatura Fantástica (1975), descreve o processo de reconhecimento 

do gênero em questão 

 
Este exige que três condições sejam preenchidas. Primeiro é 
preciso que o texto obrigue o leitor a hesitar entre uma explicação 
natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos 
evocados. A seguir esta hesitação pode ser igualmente 
experimentada por uma personagem; Enfim, é importante que o 
leitor adote uma certa atitude para com o texto: ele recusará tanto a 
interpretação alegórica quanto a interpretação poética. Estas três 
exigências não têm valor igual. (TODOROV, 1975, p. 38 e 39)  
 

Logo nas primeiras linhas do texto de Ishiguro o leitor se depara com a 

primeira exigência de Todorov para constituição do Fantástico no texto: a hesitação 

 
Fugu é um peixe capturado na costa do Pacífico do Japão. O peixe 
tem um significado especial para mim desde que minha mãe morreu 
ao comer um. O veneno se encontra nas glândulas sexuais do 
peixe, dentro de duas frágeis bolsas. No momento do preparo do 
peixe, essas bolsas devem ser removidas com cautela, qualquer 
movimento desastrado resultará no veneno vazando para as veias. 
Infelizmente, não é fácil dizer se a operação ocorreu com sucesso 
ou não. A prova se dá ao comer. (ISHIGURO, 1987, p. 434)27 

 
27

 
Tradução minha. “Fugu is a fish caught off the Pacific shores of Japan. The fish has held a special 

significance for me ever since my mother died through eating one. The poison resides in the sexual 
glands of the fish, inside two fragile bags. When preparing the fish, these bags must be removed with 
caution, for any clumsiness will result in the poison leaking into the veins. Regrettably, it is not easy to 
tell whether or not this operation has been carried out successfully. The proof is, as it were, in the 
eating.”  
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A hesitação nos contos de Ishiguro não remete sempre de maneira explícita 

a um aspecto declaradamente sobrenatural, como é possível perceber no trecho 

acima. Aliás, essa é uma estratégia extremamente peculiar no autor. A hesitação é 

motivada por um componente inserido no cotidiano aparentemente comum, no qual 

os pormenores são os índices que levam o leitor a uma atitude de estranhamento 

diante do texto, afastando-se assim da constituição de um insólito que seja 

necessariamente resultado da incursão de elementos notadamente sobrenaturais 

na narrativa. Ainda que Ishiguro também faça uso da representação do sobrenatural 

de maneira mais direta na sequência do conto, o que particulariza sua escrita é 

justamente o fato de se utilizar de aspectos da vida ordinária das personagens para 

apresentar os elementos que compõem a natureza fantástica de sua narrativa. 

A aura de silêncio e sombras que permeia “A Family Supper” está no cerne 

do método de Ishiguro para evocar e manter este clima de incerteza ao longo da 

história. Seguindo os preceitos de Tzvetan Todorov para a identificação se um 

determinado texto se encaixa ou não nas características do gênero fantástico, 

encontramos 

 

O fantástico ocupa o tempo desta incerteza. Assim que se escolhe 
uma das duas respostas, deixa-se o terreno do fantástico para 
entrar em um gênero vizinho: o estranho ou o maravilhoso. O 
fantástico é a hesitação experimentada por um ser que não conhece 
mais que as leis naturais, frente a um acontecimento aparentemente 
sobrenatural. (TODOROV, 2007, p. 31) 

 
 

Assim como o uso de palavras moduladoras que aparecem ao longo do texto 

corroboram para esta atmosfera de dúvidas e hesitação por parte do leitor, 

indicando que se trata de um texto fantástico, mais precisamente Fantástico 

Maravilhoso, pois até o final do texto o leitor acaba por se conformar com a 

incerteza dos acontecimentos insólitos no texto, sem nenhuma explicação racional 

  

- ‘Bem ali eu vi. Bem ali’. Nós olhamos para o local.  
- ‘Como era?’ 
- ‘Eu não conseguia ver muito bem. Estava escuro.’  
- ‘Mas você deve ter visto alguma coisa’. (ISHIGURO, 1987, p. 
440)28  

 
28 Tradução minha.  
- 'Just there I saw it. Just there.' We stared at the spot. 
- 'What did it look like?' 
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Para sustentar esta citação, cito Todorov: “Se, pelo contrário, decide que é 

necessário admitir novas leis da natureza mediante as quais o fenômeno pode ser 

explicado, entramos no gênero do maravilhoso” (TODOROV, 2007, p. 48).  

Em meio ao fluxo narrativo, pequenos detalhes são cruciais para determinar 

o pensamento e a emoção por trás dos enunciados de cada personagem. Da 

mesma forma, as referências à presença fantasmagórica no jardim são mais uma 

sugestão da existência de forças misteriosas e incontroláveis em vez de um 

elemento de trama crucial. As nuances sutis do discurso e as implicações do motivo 

em um controle cuidadoso do tom são maneiras pelas quais Ishiguro explora as 

bases psicológicas do leitor e personagem deste conto 

 

 

Nós colocamos as sandálias de palha que haviam sido deixadas na 
varanda e saímos para o jardim. A luz do dia estava quase 
desaparecendo. (...) 
- ‘Você se lembra’, ela disse, quando eu caminhava até ela, - ‘como 
você costumava dizer que este poço era assombrado?’ - 'Sim eu me 
lembro.' Ambos olhamos para o lado. - ‘Mamãe sempre me dizia que 
era a velha da loja de vegetais que você tinha visto naquela noite", 
disse. - ‘Mas eu nunca acreditei nela e nunca mais vim aqui 
sozinha’. - ‘A mamãe costumava me contar isso também. Ela até me 
disse uma vez que a velha tinha confessado ser o fantasma. 
Aparentemente, ela estava pegando um atalho no nosso jardim. Eu 
imagino que ela pode ter tido algum problema para escalar estas 
paredes’. Kikuko deu uma risadinha. Ela então virou as costas para 
o poço, lançando o olhar sobre o jardim. (ISHIGURO, 1987, p. 441)29 

 

 

 
- 'I couldn't see very well. It was dark.' 
- 'But you must have seen something.'  
29 Tradução minha.  
We put on some straw sandals that had been left along the veranda rail and stepped out into the 
garden. The daylight had almost gone. (…) 
- ‘Do you remember,’ she said, as I came walking up to her, ‘how you used to say this well was 
haunted?’ 
- ‘Yes, I remember.’ 
We both peered over the side. 
- ‘Mother always told me it was the old woman from the vegetable store you'd seen that night,’ she 
said. 
- ‘But I never believed her and never came out here alone.’ 
- ‘Mother used to tell me that too. She even told me once the old woman had confessed to being the 
ghost. Apparently she'd been taking a short cut through our garden. I imagine she had some trouble 
clambering over these walls.’ 
Kikuko gave a giggle. She then turned her back to the well, casting her gaze about the garden.  
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 Parece evidente que essa conotação de fantástico operada sobretudo a 

partir dos postulados de Todorov se apresente como um dos traços estilísticos 

predominantes em “A Family Supper”, construindo aos poucos a atmosfera insólita 

no jantar da família, que culminará no inusitado e inesperado final do texto. 

Entretanto, há mais um aspecto ligado ao conceito de fantástico que vale a pena ser 

mencionado, ainda que breve e sucintamente. 

 Embora pareça um eco, talvez a repetição seja uma boa figura de retórica. 

Ou seja, é preciso reiterar que uma das dificuldades na investigação da obra de um 

autor tão multifacetado quanto Ishiguro, é delimitar o escopo da análise. Em se 

tratando da presença do Fantástico como elemento estilístico em sua escrita, não é 

diferente. Por isso, é conveniente revisitar o Fantástico realizando um movimento de 

retorno e refocalização.  

 Retorno, porque não há de fato sentido em se falar de fantástico em 

contexto brasileiro, uma vez que a terminologia geralmente usada pelos críticos e 

teóricos ao se referirem à presença espectral ou fantasmática na literatura o termo 

escolhido é insólito, e não fantástico. Por isso, é feito um retorno ao termo do qual 

originam esses dois: ‘gótico’. Tratarei o ‘fantástico’ e o ‘insólito’ aqui a partir de seu 

termo predecessor, o ‘gótico’, para depois, na análise, usar a terminologia que é 

entendida para conferir um sentido mais próximo à ambiência ‘fantástica’ criada por 

Ishiguro em “A Family Supper”. 

 Justifico, pois, esse retorno ao termo ‘gótico’. Recentemente, o hindu-inglês 

Tabish Khair lançou um livro que estabelece uma relação muito mais próxima do 

que aquela até então imaginada entre o conceito de gótico e os estudos pós-

coloniais. The Gothic, Postcolonialism and Otherness: Ghosts from Elsewhere 

(2009) trata-se de um estudo do escritor, também professor do Departamento de 

Inglês na Universidade Aarhus, na Dinamarca, aproximando o conceito de gótico da 

relação de estranhamento que é estabelecida a partir do contato entre colonizador e 

colonizado. 

 Não seria possível apreender todas a implicações do texto de Khair na 

dissertação, pois, para tanto, teríamos de concentrar um maior esforço na 

perspectiva pós-colonial na obra de Ishiguro, o que não é pretensão central deste 

trabalho. Contudo, a tese do livro de Khair serve aos nossos propósitos de analisar 
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aspectos do insólito (uncanny30) em “A Family Supper”: O gótico e o pós-colonial 

são obviamente conectados por uma preocupação que ambos têm para com aquilo 

que Khair chama de “Other” e “aspects of otherness”. Para Khair, as literaturas 

coloniais e pós-coloniais são influenciadas pelo gênero gótico, porque devem ser 

pensadas como narrativas do “outro”. 

 Khair chama a nossa atenção para o fato de que o presente tem 

reconstituído, reconstruído, e revivido algumas noções coloniais, e mesmo pré-

coloniais de raça e religiosidade do “outro”, associando a figura do “estrangeiro” à 

ideia de um “mal puro”, “uma doença” ou, mais suavemente, a um comportamento 

“compreensível universalmente, motivado por questões pessoais”.  

 Comumente temos o hábito tomar uma perspectiva negativa em relação a 

tudo aquilo que desconhecemos, ou seja, o que não faz parte da nossa cultura, 

assim como acontece na fundação do Gótico como gênero. Remontando a uma 

herança medieval, associada a castelos, fantasmas, donzelas desesperadas, o 

gótico torna-se a base para a ficção científica, as histórias de terror, as novelas de 

aventura, e aos romances policiais, cuja marca é sempre algo que é temido por ser 

‘desconhecido’, ‘misterioso’, ‘estranho’. Daí o escritor hindu-inglês refere-se ao 

gótico como uma escrita do ‘outro’ e, para além disso, uma escrita do ‘excesso’ e da 

‘transgressão’, chamando a corroborar com sua tese a assertiva de Fredric 

Jameson: “Gothic is related to the presence, real or imagined, constucted or 

imposed, of difference”. (KHAIR, 2009, p.6). 

 Dadas essas breves considerações acerca da perspectiva de Khair acerca 

da relação entre o gótico e o discurso do “Outro”, cabe esclarecimento sobre a 

conexão entre Khair e Ishiguro sob o ponto de vista do que o teórico indiano chama 

de “Outro”, não tanto sob a perspectiva dos Estudos Culturais e do Pós-

colonialismo, mas da semântica desse “Outro” com a ideia de “Inquietante”, já 

brevemente mencionada anteriormente. Em que sentido a ideia de “Outro” pode ser 

tomada em “A Family Supper” relacionada com a atmosfera insólita que é criada 

durante o desenvolvimento da história? 

 
30 “Uncanny – estranho, como a classe de coisas assustadoras que nos leva de volta ao que é 
conhecido e familiar” (FREUD, 1919, p. 195.) 
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 Faz-se importante, portanto, estabelecer um recorte da ideia de fantástico 

trabalhada por Ishiguro, retomando uma leitura de Freud sobre o termo alemão 

Unheimlich, traduzido na versão brasileira do artigo como “Inquietante”.  

 No texto “O Inquietante” (1919), Freud explora a ideia que envolve o termo 

a partir de uma exploração de seu significado, buscando filologicamente a tradução 

do termo em outras línguas, e chegando à conclusão de que o termo, embora em 

tese fosse o antônimo do termo alemão Heimlich, acrescido de um sufixo de 

negação, a própria palavra Heimlich já carregava em si um grau significativo de 

ambiguidade de sentido, remetendo mesmo antes de receber o prefixo -um, a uma 

ideia de “oculto-familiar” (FREUD, 2010, p.366). Ou seja, as palavras alemãs 

significam ambas uma ideia contraditória de des-conhecimento de algo que não se 

pode apreender completamente, acompanhado esse des-conhecimento de uma 

sensação de angústia, terror, suspense, medo, etc 

 

Portanto, heimlich é uma palavra que desenvolve o seu significado 
na direção da ambiguidade, até afinal coincidir com o seu oposto. 
Unheimlich é, de algum modo, uma espécie de heimlich. (FREUD, 
2010, p.362) 

 

 
 Freud analisará as relações dessa sensação com algum tipo de complexos 

infantis reprimidos, do complexo de castração, entre outros. Certamente esse 

aspecto não diz respeito exatamente ao universo do nosso corpus de análise. 

Entretanto, o psicanalista chama a nossa atenção também para o fato de que o 

sentimento inquietante está relacionado diretamente a situações insólitas, a 

possibilidades de experiência podem ser possíveis na realidade, mas que não 

acontecem na realidade da maneira que acontecem na ficção 

 

A situação é outra quando o escritor, aparentemente, move-se no 
âmbito da realidade comum. Então ele também aceita as condições 
todas que valem para a gênese da sensação inquietante nas 
vivências reais, e tudo o que produz efeitos inquietantes na vida 
também os produz na obra literária. Mas nesse caso o escritor pode 
exacerbar e multiplicar o inquietante muito além do que é possível 
nas vivências, ao fazer sobrevir acontecimentos que jamais — ou 
muito raramente — encontramos na realidade. Ele como que 
denuncia a superstição que ainda abrigamos e acreditávamos 
superada, ele nos engana, ao prometer-nos a realidade comum e 
depois ultrapassá-la. Nós reagimos a suas ficções tal como 
reagiríamos a nossas próprias vivências; ao notarmos o engano, é 
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tarde demais, o autor atingiu seu propósito, mas afirmo que não 
alcançou pleno êxito. (FREUD, 2010, p.372-373) 

 
 

Parece que o texto de Freud aqui encontra mais de perto o universo 

ficcional de “A Family Supper”. No conto, escrito em 1987, o texto conta a história 

de uma família japonesa, sentada para jantar cujos membros estão juntos pela 

primeira vez em anos. Família esta constituída por um círculo de pessoas que se 

empenham para quebrar a barreira do silêncio, do não-familiar (uncanny), da 

ignorância, da divisão psicológica e também ideológica que foram causadas devido 

a uma longa ausência do jovem que, por ora, se dedicava aos seus estudos nos 

Estados Unidos.  

Tendo vivido na Califórnia por alguns anos, o filho e narrador-personagem 

retorna a Tóquio, para a casa de seu pai, que naquele momento se encontrava 

morando sozinho. Enquanto eles esperam a chegada da irmã do narrador-

personagem, Kikuko, o filho e o pai falam um pouco sobre a morte da mãe – morta 

após a ingestão de um peixe venenoso chamado Fugu, que nos é apresentado logo 

na primeira linha do texto: “Fugu é um peixe capturado na costa do Pacífico do 

Japão. O peixe tem um significado especial para mim desde que minha mãe morreu 

ao comer um.” (ISHIGURO, 1987, p. 434)31 

Pai e filho também conversam sobre o colapso da firma que o pai 

trabalhava, fato que culminou no suicídio do sócio de seu pai, Watanabe, e também 

sobre os planos do filho para o futuro. Quando Kikuko junta-se a eles, o pai então 

vai preparar a ceia, deixando o irmão e a irmã conversando no jardim da casa, lugar 

onde ela confidencia ao irmão alguns fatos sobre sua vida na universidade. Neste 

mesmo local, os irmãos recordam seus medos na infância, como de um fantasma 

que o narrador acredita ter visto uma vez.  

 No conto, de Ishiguro cria o universo inquietante por dois mecanismos a 

saber:  

 1º - A ambiência do conto traz circunstâncias da memória do protagonista 

ligadas ao signo do inquietante trabalhado por Freud com base nas análises de 

contos de E.T.A. Hoffmann e que associa o inquietante a aspectos sobrenaturais 

presentes nos enredos trabalhados pelo romancista. Em “A Family Supper”, 

 
31 Tradução minha. “Fugu is a fish caught off the Pacific shores of Japan. The fish has held a special 
significance for me ever since my mother died through eating one.” (ISHIGURO, 1987, p. 434) 
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percebemos a presença, por exemplo, de um poço antigo o qual o protagonista, 

quando criança, acreditava ser mal-assombrado; O fantasma (da velha da quitanda 

ou da mãe); as risadas estranhas da irmã e do pai do protagonista. Todos esses 

elementos remetem ao caráter insólito do conto, aspecto que receberá uma análise 

sobre sua permanência ou não no texto chegada no capítulo de análise tradutória. 

 2º - O inquietante ligado ao estranhamento causado visita do protagonista 

ao Japão depois estar morando por alguns anos nos Estados Unidos da América, 

ao mesmo tempo que deslocado de sua cultura ancestral, encontra-se aterrorizado 

pelos fantasmas do passado. Esse terror inclui principalmente o comportamento 

daqueles que lhe são familiares (a irmã e o pai), e está diretamente conectado às 

circunstâncias misteriosas que envolvem a morte da mãe. 

 Partindo dessas considerações, o universo do insólito construído por 

Ishiguro em seu conto pode ser analisado sobretudo sob as perspectivas já 

apresentadas por Khair e Freud. O primeiro, no sentido de que o próprio Ishiguro, 

transferindo a sua morada para o Reino Unido ainda em idade infantil, desloca-se 

não apenas geograficamente, mas epistemologicamente, o que o coloca como 

escritor em um “entre lugar” cultural, um espaço híbrido que não pode ser 

considerado um lugar de exilado, mas certamente um lugar de deslocado, um lugar 

no qual ele é ao mesmo tempo nativo e estrangeirado, quando em terra natal, o 

Japão.  

 O estranhamento das personagens de Ishiguro em “A Family Supper” está 

de fato relacionado a essa cultura exótica, milenar, conservadora, misteriosa, “dos 

samurais”, do orgulho nipônico que, para o protagonista, é passado que se torna 

presente de forma fantasmática e enigmática. Pelo prisma freudiano, é esse 

estrangeirado vítima do sentimento inquietante, ambientado num enredo de 

assassinatos, suicídio, morte misteriosa, suposto envenenamento, fantasmas e 

espectros ligados à infância, repressões, memórias traumáticas da violência 

paterna, entre tantas outras coisas que situam a história na estética de um gótico 

pós-colonial marcado pela inquietação permanente de não se saber a que lugar se 

pertence. No Brasil, o conceito de gótico pós-colonial ainda não foi devidamente 

estudado pelos especialistas, que acabam por denominar esse conceito pelo nome 

mais abrangente de insólito, termo que pode ser sem prejuízo em nossa análise 
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uma vez que já se determinaram aspectos os conceitos estão sendo explorados 

nesta breve análise. 

 Ao apresentar, em seu conto “A Family Supper”, alguns elementos que 

desencadeiam uma série de memórias e nostalgia no seu narrador-personagem, o 

escritor Kazuo Ishiguro confirma a inserção de sua obra na categoria dos escritores 

contemporâneos que mais exploram o fantástico e o insólito. Propõe-se assim, 

neste estudo, uma investigação acerca da presença da memória como um dos 

componentes essenciais das obras de Ishiguro, uma vez que as aflições trazidas 

pelos seus personagens se concretizam no enredo por meio da memória ou de sua 

ausência. Especificamente neste conto, o autor revisita o passado pelo intermédio 

de objetos encontrados durante o percurso do texto.  

Durante o jantar-título e, consequentemente, o acontecimento ápice do 

conto, ocorrem dois momentos cruciais: o primeiro quando o filho descobre que o 

prato que será servido e foi preparado pelo patriarca é peixe, e a segunda cena 

importantíssima é quando filho confunde uma foto de sua mãe que estava fixada na 

parede, com a aparência do fantasma do jardim que ele lembrara da infância. O 

conto finaliza com o pai convidando seu filho para voltar para casa e na esperança 

de que a sua filha retorne para casa também. Ao concluir a leitura do texto, o leitor 

pode observar o destaque e recorrência a alguns temas específicos tais como: 

memória, identidade, cultura e morte por exemplo, ainda, concomitante a estes 

temas, os gêneros: suspense e fantástico aspectos identitários da obra de Ishiguro.  

Além do narrador não-confiável, onde sempre observamos o uso de 

moduladores, que criam no leitor a hesitação sobre a veracidade dos 

acontecimentos, caracteriza-se, assim a presença do insólito, cuja delimitação nos é 

oferecida didaticamente pelo Prof. Flavio Garcia em seu trabalho O insólito na 

narrativa ficcional: a questão e os conceitos na teoria dos gêneros literários 

 

Assim, os eventos insólitos seriam aqueles que não são frequentes 
de acontecer, são raros, pouco costumeiros, inabituais, inusuais, 
incomuns, anormais, contrariam o uso, os costumes, as regras e as 
tradições, enfim, surpreendem ou decepcionam o senso comum, às 
expectativas quotidianas correspondentes a dada cultura, a dado 
momento, a dada e específica experienciação da realidade. É lícito 
opor o insólito ao natural e ao ordinário, termos comuns na teoria 
dos gêneros literários. Engloba eventos ficcionais que a crítica tem 
apontado ora como extraordinários – para além da ordem – ora 
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como sobrenaturais – para além do natural - e que são marcas 
próprias de gêneros literários de longa tradição, a saber, o 
Maravilhoso, o Fantástico e o Realismo Maravilhoso. (GARCIA, 
2007, p. 19).  
 

 

Isso posto, é lícito considerar que o conto de Ishiguro pode se encaixar na 

terminologia  proposta na teoria de García sobre o gênero insólito, uma vez que 

“Pode-se, portanto, entender que um determinado grupo ou conjunto de narrativas 

ficcionais que têm em comum a presença de eventos insólitos, e esses eventos 

sejam não ocasionais e funcionem como seu móvel, constitua um gênero”. 

(GARCÍA, 2007, p. 18). Assim, delimita-se que a ideia de Fantástico que está 

presente em “A Family Supper”, está ligada ao conceito de gótico pós-colonial 

proposta por Khair, que dialoga por sua vez com a ideia do Inquietante de Freud, e 

que está sintetizada no termo insólito, à luz das considerações propostas por Flávio 

Garcia em seu já mencionado trabalho “O ‘insólito’ na narrativa ficcional: a questão 

e os conceitos na teoria dos gêneros literários”. 

 
3.2 A MEMÓRIA  

 
Memória e identidade são conceitos que ganham um destaque especial na 

crítica literária contemporânea, principalmente a partir do pós-guerra, suscitando, 

sobremaneira, o debate acerca da memória traumática das vítimas do Holocausto 

Nazista. Theodor Adorno e Giorgio Agamben constituem exemplos notórios da 

abordagem acerca de uma mimesis antes e depois de Auschwitz. 32  Muitos 

romances, a exemplo de É isto um homem? (1947) de Primo Levi, foram moldados 

por experiências que seus autores não somente viveram ou viram, mas também por 

experiências vividas por “outros”, em outro espaço e em outro momento. Ambas 

instâncias são elementos constitutivos tanto de personagens, quanto da própria 

obra ficcional, e podem ser considerados uma fonte eterna de materiais, em 

especial porque todos os dias a ciência avança seus estudos permitindo que os 

estudiosos sejam capazes de compreenderem melhor as maneiras pelas quais o 

mecanismo da memória funciona.  

 
32 Exemplos desta questão podem ser encontrados na máxima de Adorno “escrever poesia após 

Auschwitz é um ato bárbaro” e no ensaio de Agamben O que resta de Auschwitz. 
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Talvez com mais destaque do que outro processo cognitivo, a memória é o 

gatilho da construção da realidade através da mente do ser humano que, no caso 

do conto por exemplo, o que o narrador-personagem vivenciou na infância funciona 

como um armazém de memórias que pode ser utilizado para explicar as situações 

que as personagens se encontram no presente momento do texto, culminando em 

eventos insólitos.  

Kazuo Ishiguro é um escritor da memória e da perda. Isso não constitui uma 

assertiva repetitiva, tampouco, reducionista. Embora sua narrativa esteja longe de 

ser monotemática, os temas os temas da lembrança e da perda encontram sempre 

um eco em cada um dos seus romances. Ainda que aparentemente ausentes ou 

apenas presentes na superfície da ficção, eles invariavelmente compõem o núcleo 

temático das narrativas. A centralidade desses temas é afirmada no perfil oficial de 

Kazuo Ishiguro no British Council, que abre com a seguinte declaração de James 

Procter 

 

Os romances de Ishiguro são preocupados com memórias, seu 
potencial para se desviar e distorcer, esquecer e silenciar e, acima 
de tudo, para assombrar. Os protagonistas de sua ficção procuram 
superar a perda (a perda pessoal dos membros da família e dos 
amantes; as perdas resultantes da guerra), dando sentido ao 
passado através de atos de recordação. (PROCTER, 2017, s.p.)33 
 

 

Os mecanismos que envolvem a memória em Ishiguro são incorporados 

pelos seus narradores como tentativas de recriar o passado a fim de torná-lo mais 

palatável, em vez de buscar reproduzir o real e suas circunstâncias. Essas 

personagens, assim como acontece com o protagonista de “A Family Supper”, 

trazem à tona um passado marcado por reelaboradas reconstruções marcadas pela 

capacidade de distorção da memória. O autor explica que seu interesse na questão 

sobre o “lembrar” e o “esquecer” está ligado a um modo complexo de memória 

ligada às noções de identidade e autocompreensão 

 

 
33 Ishiguro’s novels are preoccupied by memories, their potential to digress and distort, to forget and 
to silence, and above all to haunt. The protagonists of his fiction seek to overcome loss (the personal 
loss of family members and lovers; losses resulting from war) by making sense of the past through 
acts of remembrance. (PROCTER, 2017, s.p.) 
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Eu sempre me interessei por memória, porque é o filtro pelo qual 
lemos nosso passado. É sempre colorido - com auto-engano, culpa, 
orgulho, nostalgia, seja o que for. Eu acho a memória infinitamente 
fascinante, não tanto do ponto de vista neurológico ou filosófico, 
mas como essa ferramenta pela qual as pessoas dizem coisas 
sobre as vidas que levaram e sobre quem elas se tornaram. 
(ISHIGURO, 1989, p.345).34 
 
 

Como foi mencionado no subcapítulo anterior, o texto de Freud serviu de 

interlocutor no que diz respeito a ideia de insólito presente na narrativa de Ishiguro 

em questão. Mas não se restringe a esse aspecto o diálogo que pode ser 

estabelecido com a obra de Freud no que diz respeito a “A Family Supper”. Pode-se 

tomar alguns escritos de Freud para que também se pense o papel da memória na 

narrativa de Ishiguro como uma reconstrução do passado para a compreensão do 

presente. Esta noção é entre os princípios básicos do tratamento psicanalítico, cujo 

objetivo final é assimilar a memória traumática e integrá-la à memória narrativa da 

vida. Segundo Freud, quando um sujeito se recupera totalmente do trauma do 

passado, ele é capaz de contar sua história completa, tendo atribuído a experiência 

traumática um lugar em sua narrativa autobiográfica.  

O aspecto narrativo da memória é enfatizado pelo conceito freudiano de 

Nachträglichkeit. Traduzido como “ação deferida” ou “efeito diferido”, foi introduzido 

por Freud para afirmar que a memória tem uma natureza intrinsecamente 

reconstrutiva. Essa teoria expressa a ideia de que as memórias nunca são registros 

fiéis da experiência original, pois são inevitavelmente “coloridas” pelo que 

aconteceu depois. O próprio Ishiguro reforça essa ideia de memória distorcida ao 

expor em que registro parece trabalhar o conceito de memória em suas narrativas 

 

Estou interessado em memória porque é um filtro através do qual 
vemos nossas vidas, e porque é nebuloso e obscuro, as 
oportunidades para o auto-engano estão lá. No final, como escritor, 
estou mais interessado no que as pessoas dizem a si mesmas do 
que no que realmente aconteceu. (DUNN, 2008, grifo nosso)35 

 
34 I’ve always been interested in memory, because it’s the filter through which we read our past. It’s 
always tinted – with self-deception, guilt, pride, nostalgia, whatever. I find memory endlessly 
fascinating, not so much from a neurological or philosophical viewpoint, but as this tool by which 
people tell themselves things about the lives they’ve led and about who they’ve become (ISHIGURO, 
1989, p.345). 
35 I’m interested in memory because it’s a filter through which we see our lives, and because it’s foggy 
and obscure, the opportunities for self-deception are there. In the end, as a writer, I’m more interested 
in what people tell themselves happened rather than what actually happened. (DUNN, 2008) 
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Com a intenção de trazer a discussão da memória em Ishiguro recorrendo a 

um texto mais atual, buscou-se encontrar uma teoria da memória mais recente que 

pudesse dialogar com a narrativa em questão. Encontrou-se interlocução em 

trabalho do francês Paul Ricoeur, em seu trabalho A memória, a história, o 

esquecimento (2007). Neste texto, Ricoeur aborda um aspecto relacionado à 

memória, levando em consideração aquilo que se retém no espaço temporal entre o 

passado e o presente nas narrativas de ficção – espaço este cheio de significado 

que através de eventos passados, ainda estão em comunicação com o presente. 

Esta vertente se conecta com os personagens enquanto eles procuram narrar o 

passado e reparar seus erros através da conciliação do tempo e da memória, os 

personagens experimentam o reconhecimento de diferentes versões de si mesmos 

e do passado com quem eles reencontraram. Ricoeur aborda também o tema sobre 

a compulsão para repetir, como condições marcadas, respectivamente, por 

“memória insuficiente” e “muita memória” dos fatos (RICOEUR, 2007, p. 430).  

Pode-se ilustrar a dada teoria, com uma passagem do texto na qual o pai 

insiste: “Você deve estar com fome” (ISHIGURO, 1987, p. 441)36, situação que mais 

a frente neste estudo será mostrada que a repetição da frase deixa implícito uma 

possível influência do pai para que o filho coma o peixe e inclusive repita a refeição 

ao reiterar que “Sirva-se. Tem bastante”. (ISHIGURO, 1987, p. 441)37 . Ricoeur 

afirma que “os paradoxos, próprios da experiência histórica, de excessos de 

memória em alguns casos, ou de insuficiência de memória em outros, podem ser 

interpretados de outro modo se recorremos às categorias da resistência, do 

recalque e da compulsão à repetição” (RICOEUR, 2007, p. 432) 

Subsequentemente, no conto de Ishiguro, a narrativa gira repetidamente em 

tópicos sobre morte e mistério. O leitor imediatamente começa a lembrar das 

informações já recebidas, da exposição, e das dicas sutis à morte e o mistério 

mencionados ao longo do texto, bem como, no mais recente momento da história, a 

vida solitária do pai. Além disso, as declarações extremamente concisas sobre os 

peixes proferidos pelo pai e o filho, adicionados ao jogo de Ishiguro de luz e sombra 

à cena, descrevendo a presença do pai em cenas com atmosfera soturna e a 

 
36  Tradução minha. “You must be hungry.” 
37 'Tradução minha. “Help yourself. There's plenty.” 
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completa falta de percepção dos pensamentos do narrador reforça a intensa 

ambientação de suspense.  

Muito provavelmente, o leitor começa a questionar se o pai está 

envenenando sua família, porém, ao mesmo tempo, os personagens não são 

manipulados da maneira como o leitor poderá ser, pois o comportamento do 

narrador e de sua irmã Kikuko, as possíveis vítimas do jantar, não transparece que 

eles temam serem envenenados, fato que mais uma vez, levanta dúvida no leitor. 

Pode-se, então, suspeitar que a história apresente mais um clímax: a possibilidade 

de os personagens confundirem a realidade com suas memórias de infância, assim 

como defende Ricoeur 

 

Uma das razões para acreditar que o esquecimento por apagamento 
dos rastros corticais não esgota o problema do esquecimento, é que 
muitos esquecimentos se devem ao impedimento de ter acesso aos 
tesouros enterrados da memória. (...) A primeira lição da psicanálise 
é, aqui, que o trauma permanece mesmo quando inacessível, 
indisponível. (RICOEUR, 2007, p. 452 - 453) 

 

 Com o propósito de criar uma atmosfera específica, o autor, possivelmente, 

investiu na descrição do cenário de modo que a aclimação fosse um suplemento 

eficaz à narrativa a fim de que o leitor, então, pudesse inferir a pretensão de 

Ishiguro ao transmitir um ambiente particular retratando as cenas daquela maneira. 

Percebe-se essa atmosfera fantástica não somente no jardim, que se torna cada 

vez mais escuro, apoia o mistério em torno do fantasma, e cai em completa 

escuridão no final da história, mas também a sala de jantar onde a família ceia, que 

é descrita como “uma sala mal iluminada” (ISHIGURO, 1987, p.440)38. Além disso, 

o filho percebe que o rosto do pai se move da “meia luz” (Ibidem)39 no início da 

refeição em “sombra” (Idem, p.441)40 quando eles estão prestes a comer o peixe. 

Como o leitor não descobre que tipo de peixe foi servido, o jogo de Ishiguro com a 

luz descrita na cena intensifica o mistério. 

 Outro ambiente descrito no conto é casa muito grande, entretanto, o filho 

observa que a maioria dos quartos, exceto um, estão “surpreendentemente vazios” 

 
38 Tradução minha. “a dimly lit room”  
39 Tradução minha. “half light” 
40 Tradução minha. “shadow” 
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(Idem p.439)41. Dado que o leitor a essa altura poderá ter apreendido informações 

sobre as diferentes perdas que o pai teve que suportar - a morte de sua esposa, o 

colapso de seus negócios e o afastamento de seus filhos - ocorre-lhe que Ishiguro 

quiçá tivesse a intenção de espelhar o estado mental do pai sobre a casa. Essa 

hipótese ganha força pelo fato de que uma sala está cheia de pertences, mostrando 

possivelmente que o pai ainda nutre uma expectativa de uma vida feliz, voltando-se 

ao molde tradicional familiar japonês 

 

Mas, eventualmente, meu pai abriu a porta para uma sala repleta de 
livros e papéis. Havia flores em vasos e fotos nas paredes. Então 
notei algo em uma mesa baixa no canto da sala. Eu me aproximei e 
vi que era um modelo plástico de um navio de guerra, um tipo 
construído por crianças. Foi colocado sobre algum jornal; 
Esparramados ao redor havia vários pedaços de plástico cinza. 
(ISHIGURO, 1987, p. 440)42 

 

 O poço, na história, aparentemente se apresenta como a conexão entre o 

passado e o presente – a infância feliz e o triste momento presente; os limites 

familiares na linha de fronteira do não familiar. O poço também pode ser 

interpretado como um símbolo da morte ou uma porta de entrada para uma nova 

vida. “Estávamos seguindo um caminho estreito que atravessava os arbustos e 

terminava no antigo poço”. (ISHIGURO, 1987, p. 439)43  

A natureza simbólica do poço no texto induz ecos intertextuais. De acordo 

com sua significação simbólica 

 

 

O poço se reveste de um caráter sagrado em todas as tradições: ele 
realiza uma espécie de síntese de três ordens cósmicas: céu, terra, 
infernos; de três elementos: a água, a terra e o ar; ele também é 
uma via vital de comunicação. É também, ele próprio, um 
microcosmo, ou síntese cósmica. Ele faz a comunicação com a 
morada dos mortos; o eco cavernoso que sobe dele, os reflexos 
fugidios da água quando se agita, aumentam o mistério mais do que 
esclarecem. (CHAS apud CHEVALIER; GHEERBRANT. 2001, p. 
726)  

 
41 Tradução minha. “surprisingly empty” 
42 Tradução minha. “But eventually my father opened the door to a room packed full of books and 
papers. There were flowers in vases and pictures on the walls. Then I noticed something on a low 
table in the corner of the room. I came nearer and saw it was a plastic model of a battleship, the kind 
constructed by children. It had been placed on some newspaper; scattered around it were assorted 
pieces of grey plastic.” 
43 Tradução minha.“We were following a narrow path that wound through the shrubs and finished by 
the old well.” 
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Enquanto o enredo progride, nunca deixamos de perder a suposição implícita 

de que o resultado da ingestão do peixe, implicitamente Fugu, será mortal. O ponto 

culminante vem quando os membros da família começam a comer o prato. Como a 

observação premonitória do narrador no início da história nos lembra: “A prova se 

dá ao comer”44 (ISHIGURO 1987, p. 439). E então há uma tensão repentina; O 

enredo se estende e ressalta a possibilidade de resolução porém, ao ser finalizado 

o texto, o enigma da história é tentadoramente fora do alcance. Seu final emociona 

e decepciona, deixando o leitor intrigado. As expectativas quanto à revelação da 

verdade nunca são satisfeitas, uma vez que os pontos soltos do texto nunca serão 

arrematados. 

A escolha do narrador é feita com extrema perspicácia por parte do autor 

para o desenvolvimento da trama no enredo, pois se a história fosse contada, por 

exemplo, do ponto de vista do pai, o suspense em torno do clímax poderia ser muito 

menos intenso, pois o pensamento do pai poderia ser exposto na narrativa. Assim, 

a questão de saber se o pai serve à sua família o Fugu, – peixe que pode ter sido a 

causa mortis da matriarca – ou não, permanece sem resposta, uma vez que o 

narrador em primeira pessoa não detém dessa informação. O protagonista de 

Kazuo Ishiguro acaba por vivenciar momentos de profunda revelação sobre seus 

vínculos com o passado esquecido e seu relacionamento com outros personagens. 

Além disso, o leitor recebe surpreendentemente poucos insights sobre os 

pensamentos do filho, por meio dos quais seus verdadeiros sentimentos em relação 

ao seu retorno ao Japão seriam interessantes. Embora a mãe do narrador e a irmã 

mais nova desempenhem um papel importante na revelação do conflito central 

entre os modos tradicionais de ser, e a necessidade de mudança e adaptação 

provocada por uma alteração radical nas circunstâncias, os dois personagens 

masculinos são os principais atores do texto.  

Em um conto, por ser caracterizado pelo seu breve período de tempo 

narrativo, dentre outros aspectos, o escritor é confrontado com a dificuldade de 

desenvolver a trama de maneira concisa. O enredo precisa ser organizado de forma 

a alcançar o máximo efeito dramático. As escolhas de Ishiguro em “A Family 

Supper” não só garantem o suspense, mas também imprimem tom de mistério 

 
44 Tradução minha. “The proof is, as it were, in the eating” 
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contínuo. O principal fator que contribui para isso é encontrado nas informações que 

o leitor recebe durante a exposição dos fatos. 

 O relato sobre o peixe venenoso “Fugu”, intimamente ligado à suposta causa 

da morte da mãe, apresenta pistas ao leitor que se vê confrontado com o tema da 

morte. Ishiguro usa as cenas subsequentes de ação ascendente para desenvolver 

uma imagem específica de seus personagens ao leitor. Em primeiro lugar, o leitor é 

orientado para a impressão de que a vida do pai se tornou um tanto sem alegria por 

diversos aspectos, dentre eles: a perda de sua esposa, a ausência dos seus filhos, 

a perda de sua empresa e consequentemente o suicídio do seu sócio e a também, 

a grande casa vazia.  

Com sua abordagem literária ao assunto da memória, Ishiguro contribui para 

a compreensão de como a mente humana funciona e como a memória desempenha 

um papel tão importante na estruturação de nossa vida, levando-nos a 

questionamentos que beiram o irreal. Os temas da história – os paradoxos do 

medo, da perda e da morte – os elementos monetários da experiência humana, 

alinhados com a problemática da tensão entre familiar e não familiar, constituem um 

plano profundo de interrogação filosófica envolvida no tecido da linguagem e 

infundida com as hesitações, possibilidades referenciais e impossibilidades da 

linguagem. A simbologia e a atmosfera que nos são apresentadas no texto, 

contribuem para a hesitação do leitor durante todo o caminho do texto.  
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4 ANÁLISE TRADUTÓRIA 
 

 Até o momento, pudemos perceber a variedade de teorias pelas quais os 

projetos de tradução podem ser pautados. No âmbito dessas teorias, incluindo 

nesse roll especialmente a Teoria dos Polissistemas de Even-Zohar e as 

Tendências Deformadoras de Berman – ambas usadas como referência na 

escritura desse trabalho – para fins de análise tradutória, o foco recairá sob a 

perspectiva que envolve os conceitos de estrangeirização e domesticação 

propostos por Lawrence Venuti em Escândalos da Tradução (desenvolvidos em 

seus pormenores processuais por Lanzetti et al (2006). 

Para tanto, focalizou-se o tratamento que Lanzetti aplica aos conceitos 

postulados em Venuti, uma vez que compreendemos que com aquele o tratamento 

conceitual dos procedimentos é mais prático e aplicável às análises que seguem. 

Segundo Lanzetti, a domesticação do texto afasta “o texto de chegada do texto 

original, aproximando a tradução das estruturas linguísticas e da realidade 

extratextual da língua e da sociedade-alvo”, (LANZETTI, 2006, p. 03), e a 

estrangeirização, aproxima “o texto de chegada do texto original através do recurso 

de manutenção de itens lexicais, estruturas e estilo” (LANZETTI, Ibidem). 

Amparados pelas teorias mencionadas referentes aos procedimentos técnicos da 

tradução – presentes já no primeiro capítulo deste trabalho, e retomados agora de 

maneira mais direta e descritiva – a análise das narrativas foi conduzida, incluindo 

questões pontuais de seus contextos de produção e de recepção, para então 

adentrar em outros aspectos como o uso efetivo dos procedimentos técnicos 

relativos à microestrutura dos textos.  

Para atingirmos o objetivo geral do trabalho, que é a comparação entre o 

texto fonte, e os dois textos de chegada (traduções de Brunilda Reichmann e a 

pesquisadora deste trabalho), serão analisadas as unidades microtextuais dos 

textos a fim de se verificar a presença dos aspectos culturais japoneses, a 

permanência de aspectos estéticos como o trabalho da memória e o insólito – 

característicos do texto fonte – nos textos de chegada. 

A metodologia da análise ora proposta consiste na verificação de 

características culturais e estilísticas no texto de chegada por meio de análise 

microtextual, priorizando a transposição de elementos culturais e as escolhas 
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lexicais, bem como a manutenção da estrutura sintática. Sequencialmente, foi 

proposto uma nova tradução, verificando a questão da estrangeirização e da 

domesticação, com o objetivo de responder a indagações como: Qual a relação do 

método tradutório em nível microestrutural, impondo ao texto processo de 

domesticação ou estrangeirização, e a manutenção de aspectos culturais, estéticos, 

e mesmo cognitivos, no texto de chagada em comparação ao texto de partida? A 

retradução, ou seja, o texto traduzido com base no texto de partida, já havendo uma 

tradução do mesmo, influencia na domesticação ou estrangeirização do novo texto 

de chegada (retradução)? 

O que ora denomino aspectos estilísticos dizem respeito a duas perspectivas 

interdependentes e por isso complementares. A primeira dessas perspectivas diz 

respeito a uma herança formalista da análise literária, que privilegia a forma, o estilo 

no sentido do labor linguístico, a maneira do escritor escolher, talhar, burilar o 

vernáculo a fim de atingir os efeitos esperados do seu ato de escritura. Essa 

perspectiva relacionada à forma permite, por exemplo, que situemos em espectro 

mais amplo A Family Supper no gênero short-story, assim como, mais 

focalizadamente faz com que operemos leituras analíticas de aspectos fonéticos, 

morfológicos, sintáticos e semânticos, levando-nos a uma leitura – por assim dizer – 

estilística do texto de Ishiguro. A segunda dessas perspectivas, permite ao leitor 

debruçar-se sobre as questões de fundo, como por exemplo: os contextos históricos 

de partida e chegada do texto, as linhas conceituais que concorrem como espécie 

de temática predileta ao autor – memória, insólito, gótico, entre outras – , bem como 

“enquadrar” o autor (diga-se de passagem, um equívoco) em uma das escolas 

estéticas que são teorizadas pelos especialistas em canonização e historiografia 

literária. Isso quer dizer, etiquetar a obra de Ishiguro à luz de um -ismo qualquer 

(pós-modernismo, neocolonialismo, entre outros). 

Em que tratando, assim, dos aspectos estilísticos a minha análise recai sobre 

ambas as perspectivas, privilegiando – como se poderá notar – os aspectos 

semânticos (naquilo que se refere exclusivamente à forma), em conexão com os 

aspectos conceituais que emergem a partir dessas escolhas formais do autor. Aliás, 

como os críticos do Formalismo Russo bem colocaram, a dicotomia fundo-forma 

não deve ser tomada sob uma perspectiva excludente de um ou de outro aspecto, 

mas ao contrário, deve-se pensar essa relação sempre como complementar.  
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4.1 PROPOSTA DE RETRADUÇÃO E ANÁLISE COMPARATIVA  

 

A retradução aqui apresentada busca proporcionar ao leitor uma opção 

diferenciada de leitura do conto de Ishiguro, atentando para a manutenção dos 

aspectos semânticos do texto de partida, principalmente os que estão de maneira 

conectados de maneira determinante às marcas do Insólito e da Memória no texto 

de partida. Além disso, propõe-se também uma análise comparativa entre o TF e as 

duas traduções (Reichmann e Martinho) à luz dos processos e procedimentos 

tradutórios descritos nas teorias de Antoine Berman e redimensionados por Rafael 

Lanzetti. Ao tomar a posição de Berman acerca do processo tradutório, parte-se do 

princípio de que a letra45  do original deve ser mantida, tendendo as traduções 

contemporâneas a rejeitar a aproximação do texto de chegada com o texto de 

partida. A partir disso, o autor aponta para o que ele denomina tendências 

deformadoras da tradução, elencando um repertório de treze dessas tendências, 

que neste trabalho são usadas na análise descritiva e comparativa. Lanzetti parte 

da teoria de Berman para sistematizar essas tendências em dois grupos de 

procedimentos: os que aproximam o texto traduzido do texto fonte 

(estrangeirização) e os que o afastam do texto fonte (domesticação). A perspectiva 

de Lanzetti também leva em consideração as perspectivas de outros dois autores já 

mencionados neste trabalho: Susan Bassnett (2002) e Lawrence Venuti (2005). A 

ênfase se dará portanto à manutenção ou não dessas marcas nos textos de 

chegada, não se debruçando metodicamente em aspectos morfossintáticos.  

Não será contemplado um enfoque sobre ocorrência de traduções literais, 

que dispensam uma análise mais pormenorizada, e também a utilização da 

terminologia de análise de Vinay e Dalbernet 46 , muito cara aos Estudos da 

Tradução nos últimos anos, mas que acaba por ser uma teoria mais voltada à 

descrição dos procedimentos, o que não se configura necessariamente produtivo 

aos propósitos deste trabalho. 

 
45 A letra aqui deve ser entendida como o espaço no qual os significantes entram em jogo, numa 

triangulação com os seus sentidos, seus significados para a compreensão global do texto. BERMAN, 
Antoine. A tradução e a Letra ou o Albergue do Longínquo. Rio de Janeiro: 7Letras/PGET, 2007. 
46  VINAY, J.-P., DARBELNET, J. Stylistique comparée du français et de l’anglais. París: Didier: 
Georgetown University Press, 1977.  
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Quanto aos procedimentos tradutórios utilizados para as análises 

comparativas, utilizaremos aqueles postulados por Rafael Lanzetti e compilados em 

sua dissertação, estudo já mencionado neste texto anteriormente. A ideia de 

estrangeirização versus domesticação tomará por base o entendimento de 

Lawrence Venuti sobre o tema. 

A ideia principal que sustenta a comparação entre as duas traduções em 

relação ao texto de partida consiste na tese de que a Trad. A (Tradução de Brunilda 

Reichmann) passou por um processo de domesticação, enquanto a Trad. B 

(Tradução de Tássia Martinho) tende a um processo de estrangeirização. Essa tese 

é confirmada pelos postulados teóricos de Antoine Berman, quando afirma que as 

retraduções tendem a aproximar-se mais do TF (Texto-fonte) do que a primeira 

tradução. 

 

4.1.1 Campo Semântico: Memória 

 

A memória, como já mencionado, constitui um dos temas mais recorrentes 

da literatura de Kazuo Ishiguro. O jogo mnemônico por muitas vezes se transfigura 

como retorno ao passado ora traumático, ora misterioso, mas sempre determinante 

para uma visagem em direção ao redimensionamento do presente. 

A tabela 2 apresenta um excerto da narrativa, colocando lado-a-lado em 

colunas, respectivamente, o texto fonte e as duas traduções. Na tabela em questão 

toma-se uma passagem em que o protagonista relembra um episódio corriqueiro de 

sua infância, mas que aqui é escolhido pelo tratamento que as traduções oferecem 

ao signos linguísticos que remetem ao campo semântico da memória. 

 

Tabela 2 - Análise Comparativa 

TF – (p. 435); Trad. A (p.54); Trad. B (inédita) 

TF47 Trad. A48 Trad. B49 

In fact, as I sat opposite Realmente, sentado na Na verdade, conforme me 

 
47 ISHIGURO, K. Family Supper. In: BRADBURY, M. ed. The Penguin Book of Modern British Short 
Stories. England : Penguin Books, p. 434-442. 
48 REICHMANN, B. T. Contos dos anos 80 e 90 traduzidos do inglês. 1. ed. Curitiba: Tecnodata, 
2002. v. 1. 166p. 
49 Tradução inédita.  
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him that afternoon, a 

boyhood memory came 

back to me of the time he 

had struck me several 

times around the head for 

“chattering like an old 

woman”.  

frente de meu pai naquela 

tarde, uma lembrança da 

minha infância voltou-me 

à mente: a do dia em que 

ele bateu na minha 

cabeça várias vezes por 

“tagarelar como uma 

velha”.  

sentava em frente a ele 

naquela tarde, uma 

recordação da infância me 

tomou, do tempo em que 

ele me bateu várias vezes 

na cabeça por conversar 

como uma velha. 

 

Há neste trecho destacado um processo denominado por Lanzetti de 

Transposição, que consiste na mudança da ordem sintática de um ou dois 

elementos sintáticos do texto-fonte “Transposição é a mudança da ordem sintática 

de um ou dois elementos sintáticos do texto-fonte. Ocorre por razões de 

obrigatoriedade sintática ou pragmática da língua de chegada. (LANZETTI, 2006, 

p.8). Isso se dá por razões de obrigatoriedade sintática ou pragmática da língua de 

chegada. Neste caso há a inversão dos termos “infância” e “lembrança”.  

A expressão “a boyhood memory” no texto de partida é traduzida como “uma 

lembrança da minha infância”. Do ponto de vista do léxico da língua portuguesa, as 

palavras “recordação” e “lembrança” remetem a aspectos semanticamente distintos, 

sob dois pontos de vista, um temporal e outro material. Do ponto de vista temporal, 

a palavra recordação diz respeito a um conjunto de fatos ocorridos em um pretérito 

mais distante cronologicamente em relação ao presente de quem o enuncia, 

enquanto lembrança pode naturalmente apontar um conjunto de fatos ocorridos 

num pretérito imediato ao presente, ou seja, quando diz: “eu me lembro” ou “não me 

lembro”, essas frases podem estar conectadas simplesmente a uma pergunta do 

tipo: “o que você comeu ontem?”, enquanto ninguém responderia a esta pergunta 

com uma resposta semelhante a: “não tenho recordação disto”.  

Ainda sobre esse aspecto, o verbo lembrar em português é usado com 

frequência muito maior do que recordar ou rememorar, verbos muito mais 

rebuscados, e que são geralmente usados em contextos de discurso mais formal ou 

literário. Por isso, também não se diz comumente frases do tipo “eu me recordo”, 

“você se recorda?” em cotidiano no português do Brasil, diz-se “eu me lembro”, 

“você se lembra?”. Quanto ao ponto de vista material, a lembrança é 
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semanticamente associada a um aspecto também material do ato de revisitar o 

passado. Lembrar é ato sempre referente a algum acontecimento – como por 

exemplo uma viagem –, e geralmente a lembrança, substantivada no português, 

remete a um souvenir e não há algo imaterial.  

Sustenta-se o argumento utilizado aqui ao estabelecermos a dicotomia 

lembrar-recordar, retomando a etimologia das palavras em jogo. Lembrar é verbo 

pronominal transitivo indireto, cujo étimo é latino: memorāre, significando “trazer ao 

presente algo que estava no passado”. Já no caso de recordar, estamos diante de 

um verbo cujo étimo também tem origem na raiz latina cor, cordis (coração)50. 

Recebendo o prefixo -re, temos o verbo recōrdare, que pode ser traduzido para o 

português como: trazer de volta ao coração, reviver. Assim, a palavra recordação 

aponta para uma apropriação mais afetiva da memória do que a palavra lembrança. 

Ou seja, ninguém diria: “trouxe uma memória de Nova Iorque para você”, 

mas a frase fica completamente natural se substituirmos “memória” por “lembrança”. 

Por outro lado, é comum no português as pessoas se referirem a arquivos como 

memória. Logo, a lembrança diz respeito a um universo mais afetivo, enquanto a 

memória remete a um conjunto de materiais que formam um acervo que é mantido 

para que o passado permaneça vivo, e é visitado para que a história não seja 

esquecida. Obviamente lembrar e esquecer, verbos aparentemente antônimos, 

estão diretamente ligados à manutenção ou não da memória, mas no caso do texto, 

“a lembrança da minha infância”, parece escolha de caráter afetivo da tradutora, 

que optou pela domesticação do texto para um contexto linguístico mais próximo à 

realidade casual do brasileiro médio. O que acontece aqui é o processo 

denominado Sinonímia que na terminologia de Lanzetti “A sinonímia é utilizada 

quando o tradutor traduz um elemento lexical do texto-fonte por um sinônimo na 

língua-alvo.” (LANZETTI, 2006, p. 10), que encontra eco na teoria de Berman, 

quando este fala do empobrecimento qualitativo “Ele remete à substituição dos 

termos, expressões, modos de dizer, etc. do original por termos, expressões, modos 

de dizer, que não têm nem sua riqueza sonora, nem a sua riqueza significante ou - 

melhor - kônica.” (BERMAN, 2007, p. 53). 

A sinonímia pretende equivaler duas palavras que na língua de chegada são 

usadas em contextos semânticos muito semelhantes, mas como vimos, ainda que 

 
50 F.E.J. VALPY. An Etymological Dictionary of Latin Language. London: Longman and Co., 1828. 
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não seja prejudicial do ponto de vista da compreensão do texto, a dimensão afetiva 

se torna aparentemente mais presente ao protagonista do que no texto fonte.  

 

Tabela 3 - Análise Comparativa 

TF – (p. 435); Trad. A (p.54); Trad. B (inédita) 

TF Trad. A Trad. B 

I sat opposite him Sentado na frente de meu 

pai 

Sentava em frente a ele 

came back to me Voltou-me a mente me tomou 

 

Na tabela acima, trata-se de dois processos: o de Modulação, que ocorre 

quando a palavra do texto-fonte muda de classe gramatical ao ser traduzida para a 

língua-alvo e Explicitação, procedimento utilizado quando o tradutor decide acrescer 

ao texto-alvo alguma informação não expressa no texto-fonte, nos termos de 

Lanzetti et al.  

Na primeira frase, a tradutora usou o substantivo “pai” para substituir o 

pronome pessoal referencial “ele”. Além disso, há também a mudança de modo e 

tempo do verbo sentar, que no texto de partida encontra-se no Past Perfect “I sat” 

(correspondente em português do Brasil ao Pretérito Perfeito do Indicativo, “Eu 

sentei”), e foi traduzido para o Particípio Passado, “sentado”. Na segunda frase, a 

palavra “mente” estaria sendo acrescida, já que ela não figura no texto de partida. 

Parece ter sido inserida pela autora numa tentativa de tornar o texto de chegada 

mais próximo do leitor, já que não seria comum em português a construção frasal 

“uma lembrança voltou-me”, ou “uma memória retornou a mim”. Pode-se dizer que 

aqui também ocorre o que Berman classifica como Clarificação 

 
Trata-se de um corolário da racionalização mas que concerne 
particularmente ao nível de "clareza" sensível das palavras ou de 
seus sentidos. Onde o original se move sem problema (e com uma 
necessidade própria) no indefinido, a clarificação tende a impôr algo 
definido. (BERMAN, 2007, p. 50) 
 
 

Ora, a frase a dizer que “uma lembrança da minha infância voltou-me à 

mente” clarifica a ideia de “uma memória retornar” ou de “se ter uma reminiscência” 

do passado. Primeiro porque esclarece que essa memória faz parte de um passado 
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distante, a partir do uso do substantivo “infância”; Em segundo lugar, porque ao 

conectar a ação de lembrar ao substantivo “mente”, materializa-se a ideia de retorno 

de algo que estava perdido (lembrança) a um lugar (mente). 

 
 

4.1.2 Campo Semântico: Memória e Insólito 

 

Assim como a memória – tema já explicitado na tabela anterior – , o 

fantástico é uma marca constante da escrita de Ishiguro. Ainda que o termo não 

deva ser tomado em acepção estrita (ou seja, como já foi explanado no capítulo 

teórico, o insólito em Ishiguro parece assumir contornos muito próprios, ligados a 

uma herança gótica e perpassando pelo conceito de inquietante de Freud), o 

insólito em Ishiguro é elemento que constrói ambiência fantasmagórica, conectada 

no caso do corpus do presente estudo ao suposto envenenamento da matriarca e 

às suspeitas de assassinato. Há uma conexão simbiótica entre memória e insólito 

em Ishiguro, uma vez que os elementos constituintes dessa ambiência são 

originários de um passado que se atualiza pela reminiscência do protagonista.  

A tabela 4, assim como as demais, apresenta um excerto da narrativa, 

colocando lado-a-lado em colunas, respectivamente, o texto fonte e as duas 

traduções. Nesta, figura a passagem na qual o protagonista tem o seu terror – antes 

preso ao passado infantil – atualizado a partir de uma experiência de revisitação da 

casa e, por conseguinte, da vista do jardim onde está localizado o suposto poço 

mal-assombrado.  

 

Tabela 4 - Análise Comparativa 

TF – (p. 435); Trad. A: (p.55); Trad. B: (inédita) 

TF Trad. A Trad. B 

The tea-room looked 

out over the garden. 

From where I sat I could 

make out the ancient 

well which as a child I 

had believe haunted. It 

A sala de chá dava para 

o jardim. De onde estava 

sentado, eu conseguia 

ver o poço antigo que, 

quando criança, 

acreditava ser mal-

A sala de chá dava para 

o jardim. De onde eu 

estava sentado, eu 

conseguia ver o antigo 

poço que quando criança 

eu acreditava ser 
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was just visible now 

through the thick foliage. 

The sun had sunk low 

and much of the garden 

had fallen into shadow.    

assombrado. Era 

meramente visível agora 

através da folhagem 

espessa. O sol estava se 

pondo e a maior parte do 

jardim estava na 

penumbra. 

assombrado. Ele era 

apenas visível agora 

através da folhagem 

espessa. O sol tinha 

baixado e grande parte 

do jardim havia caído na 

sombra. 

 

Ishiguro, ao descrever esta cena, está a pôr em jogo a presença do insólito, 

que como já defendemos anteriormente, tem duas facetas em sua narrativa, uma de 

herança gótica e outra de caráter ligado ao seu lugar de estrangeiro. A cena traz, 

em primeiro lugar uma “sala de chá” que sofre um processo de antropomorfização, 

já que ela “olhava para o jardim”. Na primeira frase, embora possamos tomar o 

phrasal verb “looked out” sem prejuízo no texto de chegada como “dava para”, 

gostaria de ressaltar dois aspectos. Essa frase poderia ser construída de outra 

forma, colocando o narrador protagonista como sujeito da enunciação, e não a sala 

de chá. Com isso, Ishiguro, além de colocar a sala como sujeito da enunciação, faz 

uso arcaico do phrasal verb, significando “a view over landscape”.  

No texto de chegada, já não há a antropomorfização da sala, que passa a ser 

um espaço inanimado. Por outro lado, o ambiente insólito, nesse caso mais ligado à 

sua raiz gótica, tem no texto de chegada a tentativa de manutenção dessa 

atmosfera de mistério, já que as escolhas de tradução para “haunted” e “shadow” 

são respectivamente “mal-assombrado” e “penumbra”. Ou seja, o que no texto de 

partida configura-se desde o início da passagem como uma atmosfera insólita, 

recriada pela personagem protagonista a partir de uma lembrança da infância (uma 

sala de que vê; um poço assombrado; um jardim que caía/afundava nas sombras), 

no texto de chegada tem a sua carga semântica ligada ao insólito esmaecida pela 

anulação da antropomorfização, e pela modificação estrutural da frase final, com a 

substituição do verbo “had fallen” por “estava”.  

O fato de o jardim “cair em sombras” confere a ideia de mergulhar na 

escuridão, o que pode ser conectado sem prejuízo semântico ao signo “poço”. 

Assim como o poço é fundo, escuro, é lugar no qual geralmente não se vê o que há 

dentro – ainda que, supostamente, haja nada mais do que água –, o jardim também 
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“mergulha” nas sombras, misturando-se na ambiência de escuridão que remete ao 

desconhecido, ao misterioso, ao enigmático, em última análise, ao aterrorizante.  

No texto de partida há, pois, a construção de um espaço como um corpo que 

ganha vida, uma vida assombrada, ou uma vida-morta, porque os elementos que 

compõem esse espaço estão todos conectados para a criação da atmosfera 

fantasmagórica. Podemos ler isso da seguinte maneira: a sala vê o jardim e o poço 

que estão, ambos, cada vez mais envoltos em escuridão. A sala é o espaço de 

dentro, analogamente ao interior do protagonista que também “dentro”, encontrava 

aparente segurança, e ao defrontar-se com o fora (o exterior) passa a ser 

perseguido pelas memórias, que de fato estão dentro dele, mas guardadas em uma 

espécie de arquivo morto (morto aqui é adjetivo que por acaso vem a calhar), que 

só é aberto, paradoxalmente, na sua relação com o fora (o jardim e o poço). Volta-

se, pois, o protagonista a olhar de dentro para fora – da sala para o jardim –, e o 

fora é na verdade o que está dentro. Em outras palavras, esse jogo do dentro e do 

fora, que está muito bem construído por Ishiguro no texto de partida, perde um 

pouco esse caráter no texto de chegada, ainda que a tradução não abandone o 

aspecto fantasmático da cena em linhas gerais ao usar os termos “mal-

assombrado” e “penumbra”. Quer dizer, o que aterroriza o protagonista são as 

memórias, e não o jardim e o poço do momento presente. Eles são apenas signos 

de reminiscência, que muito bem ambientados pelo autor, criam uma atmosfera de 

mistério, que logo em seguida estará conectada à morte da mãe. 

Na segunda frase, tanto na Trad. A quanto na Trad. B, as autoras optaram 

pela domesticação do sistema linguístico quando optaram pela Sinonímia, 

substituindo o phrasal verb na oração “I could make out”  por “eu conseguia ver”.  

Em termos sintáticos a escolha das tradutoras também difere. A oração “The sun 

had sunk low”, que no original se encontra no Past Perfect, é traduzido na Trad. A 

como “O sol estava se pondo”, frase constituída de dois sintagmas: o nominal (o 

sol) e o verbal (estava se pondo). “Estava se pondo” é uma locução verbal. Poderia, 

pois, ser assim a sentença: “O sol se punha”. “O sol” é o sujeito; “estava se pondo” 

é o predicador intransitivo, sintagma verbal que predica o sujeito “o sol”. Na Trad. B 

a opção é “O sol tinha baixado”. Temos à esquerda do verbo, o sujeito; o verbo 

aparece em forma de locução e vem predicar o sujeito “O sol”. O verbo é 

intransitivo, satisfaz-se com o sujeito, não demanda objeto. 
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No caso da sentença “O jardim havia caído na sombra” repete-se: “O jardim” é 

sujeito; “havia caído na sombra” é o predicador, com verbo que dispensa objeto, 

mas demanda o locativo da ação de cair. 

 

4.1.3 Campo Semântico: Memória e Aspectos Culturais 

 

Os aspectos idiossincráticos da cultura japonesa são outro traço da escrita 

de Ishiguro. Ainda que o autor, em diversas entrevistas, seja enfático acerca de sua 

posição como um escritor londrino, afirmando assim o seu afastamento – mesmo 

certo desconhecimento – da cultura japonesa, até mesmo de uma herança das 

tradições milenares de seus antepassados, sua escrita aponta por muitas vezes 

para o diálogo entre as culturas ocidental e oriental.  

Há muitos rituais tradicionais japoneses que fazem parte do imaginário 

ficcional do ocidente, já que são retomados em representações artísticas, 

principalmente no teatro (Kabuki), e no cinema, maior palco das tradições 

japonesas no ocidente.51 

A tabela 5 apresenta o excerto em que o pai do protagonista mencionará a 

sua atuação na Guerra (supostamente a 2ª Guerra Mundial) e apresentará – ainda 

que de maneira velada mesmo no texto fonte – a prática do suicídio como uma 

marca da cultura milenar japonesa. 

 

Tabela 5 - Análise Comparativa 

TF – (pp. 439-440); traduções – A: (p.59); B: (inédita) 

TF Trad. A Trad. B 

“During the war I spent 

some time on a ship 

rather like this. But my 

ambition was always 

the air force. If your 

ship was struck by the 

Durante a guerra, passei 

algum tempo em um 

navio como este. Mas 

minha ambição era a 

força aérea. Imaginava o 

seguinte: se seu navio 

“Durante a guerra, passei 

um tempo em um navio 

assim. Mas minha 

ambição sempre foi a 

força aérea. Se o seu 

navio foi atingido pelo 

 
51  Destacam-se as produções de Akira Kurosawa e Nagisa Oshima, diretores japoneses 
reconhecidos pela indústria cinematográfica ocidental. 
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enemy, all you could do 

was struggle in the 

water hoping for a 

lifeline. But in an 

aeroplane – well – there 

was always the final 

weapon”.  

fosse abatido pelo 

inimigo, tudo que você 

poderia fazer era lutar na 

água para agarrar-se a 

uma corda de segurança. 

Mas, num avião, bem, 

haveria sempre a última 

cartada. 

inimigo, tudo o que você 

poderia fazer era lutar na 

água esperando por 

salvação. Mas em um 

avião - bem - sempre 

havia a arma final ”. 

 

Nesse trecho da narrativa, atentaremos sobretudo à manutenção da 

referência aos aspectos culturais japoneses52. Entretanto, antes, cabe uma análise 

pormenorizada de dois excertos do ponto de vista mais linguístico.  

Em termos sintáticos, chama à atenção a tradução da sentença “Struggle in 

the water hoping for a lifeline”. Respectivamente, temos: “tudo que você poderia 

fazer era lutar na água para agarrar-se a uma corda de segurança" e “tudo o que 

você poderia fazer era lutar na água esperando por salvação”. As duas orações 

subordinadas substantivas predicativas (que têm como oração principal “tudo que 

você poderia fazer era”). Ambas são formadas de três partes: a) a oração 

predicativa em si: “lutar...segurança”; “lutar...salvação”; b) a oração núcleo 

predicativo: “lutar na água” nas duas, que equivale ao sintagma nominal “era ser um 

lutador na água”; c) a oração subordinada adverbial de finalidade “para agarrar-se a 

uma corda de segurança”, na Trad. A, reduzida de infinitivo (se aparecesse na 

forma de oração desdobrada seria: “para que se agarrasse a uma corda...”); e d) Na 

Trad. B tem-se a oração coordenada assindética aditiva, reduzida de gerúndio 

“esperando por salvação”, que equivale, na forma de reduzida de infinitivo, também 

 
52 O suicídio praticado no Japão do período Tokugawa é chamado de haraquiri (腹切) ou seppuku (切

腹), e consiste no ato de retirar a própria vida com a exposição das entranhas para corrigir um mal 

cometido ou reparar a honra da família. Nitobe em sua obra expõe-nos que no Japão, por causa do 
Bushidô (código de honra dos samurais), tal prática era comum por não haver um tribunal que 
julgasse o mérito de questões relacionadas à honra do sujeito. O problema era que por não existir 
um código escrito que definisse o que era a honra, pois a sua noção era transmitida oralmente, 
possibilitou diversas interpretações baseado em fatos e experiências de cada indivíduo. Desta forma, 
tornou-se impraticável a formalização universal do conceito por sempre depender de elementos 
particulares. (NUNES, Gabriel. “Uma sucinta exposição da noção de honra no Bushidô de Nitobe.” 
In.: Estudos Japoneses, São Paulo, n. 33, 2013. (p. 22-34)). 
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coordenada, só que sindética, já que o conector vai aparecer (o “e”): “e esperar por 

salvação”. 

 

Tabela 6 - Análise Comparativa 

TF – (pp. 439-440); traduções – A: (p.59); B: (inédita) 

TF Trad. A Trad. B 

But my ambition was 

always the air force. 

Mas minha ambição era a 

força aérea. 

Mas minha ambição 

sempre foi a força aérea. 

If your ship was struck 

by the enemy […] 

Imaginava o seguinte: se 

seu navio fosse abatido 

pelo inimigo [...] 

Se o seu navio fosse 

atingido pelo inimigo [...] 

 

Há dois processos diametralmente opostos acontecendo nessas sentenças. 

Sobre a primeira sentença, na Trad. A há a ocorrência do procedimento de 

omissão. A omissão é utilizada quando o tradutor decide não traduzir para o texto-

alvo algum item lexical ou estrutura do texto-fonte “A omissão é utilizada quando o 

tradutor decide não traduzir para o texto-alvo algum item lexical ou estrutura do 

texto-fonte.” (LANZETTI, 2006, p.11). No caso, o item lexical omitido foi o advérbio 

temporal de frequência “always”. Há também a mudança de tempo do verbo “to be”, 

que figura no past perfect no texto fonte, e é traduzido do texto de chegada como 

pretérito imperfeito do indicativo. Ambos os aspectos são tratados de maneira 

diferente pela Trad. B, que não omite o advérbio “sempre” e mantém o verbo no 

pretérito perfeito “foi”, aproximando-se dessa maneira de uma feição mais 

estrangeirizante. 

Na segunda sentença, ocorre o Alongamento da frase pela Trad. A, assim 

como prevê a terminologia de Berman, pois a frase sofre o procedimento da 

explicitação, que é utilizado quando o tradutor decide acrescer ao texto de chegada 

alguma informação não expressa no texto-fonte 

 

Quero dizer com isso que o acréscimo não acrescenta nada, que só 
aumenta a massa bruta do texto, sem aumentar sua falância ou sua 
significância. As explicações tornam, talvez, a obra mais "clara", mas 
na realidade obscurecem seu modo próprio de clareza. Ademais, o 
alongamento é um afrouxamento que afeta a rítmica da obra. É o que 
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frequentemente chamamos de "sobretradução" (BERMAN, 2007, p. 
51) 

 

Neste caso, esse procedimento se dá com a inserção de uma oração inteira, 

seguida de dois pontos, não figurando esta no texto fonte: “Imaginava o seguinte:” A 

opção da Trad. B foi não alongar o texto, deixando de inserir portanto a frase 

explicitativa. Logo, a Trad. A tende a domesticar o texto, realizando escolhas 

bastante diferentes da Trad. B para dar conta do processo tradutório, enquanto, 

como na primeira sentença, a Trad. B coloca-se numa postura mais neutra, 

aparentando proceder com uma tradução palavra-por-palavra, e portanto, o 

resultado tende à estrangeirização. 

A passagem como um todo, do ponto de vista semântico, traz uma questão 

importante a ser tratada entre o texto de partida e o texto de chegada. Diz respeito 

aos aspectos culturais japoneses e a tentativa de transposição desses aspectos 

para o texto de chegada. A cena narra o diálogo entre o protagonista e seu pai, que 

lutara em uma guerra, e que diz ao filho que a sua ambição sempre foi a força 

aérea, desvalorizando a posição dos militares que batalhavam pela marinha, já que, 

uma vez que o navio fosse “abatido pelo inimigo”, a única coisa que restava a ser 

feita era “esperar pelo salvamento”. Ao contrário, na força aérea, caso fosse 

abatido, restava ainda algo a se fazer. No texto de partida, a sentença usada é 

“there was always the final weapon”, traduzida no texto de chegada por “haveria 

sempre a última cartada”. Embora não haja referência a em qual guerra o pai teria 

lutado, ao analisarmos a frase no texto de partida, subtendemos sem muita 

dificuldade, que se trata da Segunda Guerra Mundial, pois a expressão “final 

weapon” refere-se à prática dos pilotos militares japoneses, conhecidos como 

Kamikazes que, quando abatidos em batalha, jogavam os aviões contra os inimigos, 

suicidando-se, porém, também matando aqueles que ao redor se encontravam.  

Por isso, na tradução, não houve a transposição dos aspectos culturais 

japoneses em questão, uma vez que “última cartada” não remete de maneira clara à 

ideia de uma “arma final”, ou seja, o próprio avião usado como arma contra inimigo, 

ocasionando a morte do seu piloto, simbolicamente morte honrosa e justificada, 

cabendo a esses suicidas não o julgamento moral judaico-cristão, mas o 

reconhecimento de bravura pelos códigos de conduta militar e de ética ligados às 
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tradições milenares japonesas, que reconheciam no suicídio um ato de manutenção 

da honra e do respeito ao nome da família.  

Trata-se da tradição japonesa do Seppuku, ritual suicida comum à classe 

guerreira, sobretudo os samurais, em que ocorre o suicídio por esventramento. 

Logo, a solução no texto de chegada seria a introdução de uma nota de rodapé 

explicativa, que esclareceria tanto a dúvida sobre a guerra, quanto sobre a 

referência uma “última cartada”. Aliás, em português brasileiro, uma última cartada 

não pressuporia que aquele que a pratica, legislaria contra si mesmo (no caso 

japonês, suicidando-se).  

Os códigos de honra de Japão e Brasil diferem bastante nesse sentido, e por 

isso a tradutora, no processo de retradução, para respeitar a transposição cultural, 

encontra solução no procedimento de Explicação, com a inserção de uma nota de 

rodapé 

 

[...] utilizado quando o tradutor acrescenta, no texto-alvo, um aposto 
elucidando a composição ou função de um determinado elemento da 
cultura a que pertence o texto-fonte. A explicação pode vir entre 
parênteses ou entre vírgulas (explicação intratextual), ou em nota de 
rodapé, nota do tradutor (NdT), nota de fim de livro ou no prefácio 
(explicação paratextual). (LANZETTI, 2006, p. 47) 
 

 

A tradutora da Trad. B na sua proposta tradutória incluiria a nota explicativa 

de rodapé, com as referências à prática do Seppuku e dos Kamikazes, utilizando 

fontes históricas em documentos referendados academicamente. 

 

4.1.4 Campo Semântico: Insólito 

 

A questão envolvendo o Insólito já foi apresentada em tabelas anteriores. Na 

tabela 7, o tema é explorado a partir da reunião da família para um jantar (agora 

sem a presença da mãe). O silêncio e a escuridão criam a ambiência para o início 

do desfecho da história, ainda que não caberia exatamente usar a palavra 

desfecho. O que há de fato é a suspensão das ações e a inconclusão dos fatos 

justamente iniciada pelo episódio que segue. 

 

 



97 
 

  

Tabela 7 - Análise Comparativa 

TF – (p. 435); traduções – A: (p.55); B: (inédita) 

TF Trad. A Trad. B 

 I glanced across the 

table. My father’s face 

looked stony and 

forbidding in the half-light. 

We ate on in silence. […] 

Then my eye caught 

something at the back of 

the room. At first I 

continued eating, then my 

hands became still. The 

others noticed and looked 

at me. I went on gaze 

into the darkness past 

my father’s shoulder. 

Olhei ao redor da mesa. O 

rosto do meu pai estava 

petrificado e ameaçador 

na penumbra. 

Continuamos a comer em 

silêncio. [...] Então meus 

olhos captaram alguma 

coisa no fundo da sala. 

Continuei a comer até que 

minhas mãos ficaram 

paralisadas. Os outros 

perceberam e olharam 

para mim. Continuei a 

olhar para a escuridão 

além dos ombros de meu 

pai. 

Eu olhei através da mesa. 

O rosto do meu pai, à 

meia-luz, aparentava 

impassibilidade e 

reprovação. Nós 

comemos em silêncio. […] 

Então meu olho captou 

algo no fundo da sala. 

Inicialmente eu continuei 

comendo, então minhas 

mãos ficaram imóveis. Os 

outros notaram e olharam 

para mim. Eu permaneci a 

olhar em direção a 

escuridão, sobre o ombro 

do meu pai. 

 

No trecho selecionado, deparamo-nos com uma série de dissemelhanças, a 

começar pelas escolhas lexicais. Enquanto no texto de partida encontra-se o 

protagonista olhando “across the table”, a escolha da primeira tradutora foi “ao 

redor” no lugar de “através”. Há ainda o adjetivo “forbidding”, cuja tradução tenderia 

mais para “proibitivo” do que “ameaçador”, e “half-light” que foi traduzido como 

“penumbra”, substantivo usado anteriormente pela tradutora para “shadow”, quando 

se referia ao jardim. A tradutora também opta pela adição de “continuamos” antes 

do verbo “comer”, quando no texto de partida temos o verbo sem a formação da 

locução “we ate” e não “we continuing to eat”.  

Em princípio, essas escolhas não causam uma diferente significativa na 

manutenção da atmosfera insólita que é criada pelo autor sobretudo pelo evento do 

jantar, mesma ocasião na qual, outrora, a mãe viera a falecer. O jantar tem a marca 

do insólito porque é a partir desse ritual familiar que o protagonista será tomado por 
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um sentimento de terror ao vislumbrar uma foto, na qual não reconhecerá a mãe, 

mas, ao contrário, a velha que supostamente aparecera para ele, na infância, 

saindo do poço, tal qual uma assombração. Há, entretanto, um jogo de palavras em 

uma das sentenças que compõem a referida passagem que não é mantido no texto 

de chegada.  

Se isolarmos a seguinte seção da frase “into the darkness past” temos com 

isso um jogo de ideias feito pelo uso das palavras “darkness” e “past”, que não é 

possível ser mantido no texto de chegada. No texto de partida, o ato de olhar por 

sobre os ombros do pai na direção da escuridão, encontrando a foto da mãe – 

estranha e irreconhecível – na sala ao lado, também compreende uma visagem de 

retorno ao passado sombrio, que está diretamente conectado ao jantar, à mãe e à 

fantasmagoria da velha do poço, que volta a assombrá-lo agora no presente.  

No aspecto sintático, destaca-se deste fragmento a oração “We ate on in 

silence” que, originalmente no simple past – com uma variação de phrasal verb – , 

recebe na Trad. A um tratamento de presente contínuo “continuamos a comer...”, 

quando na Trad. B a opção foi a oração independente com verbo intransitivo “Nós 

comemos”, complementada por um locução adverbial de modo, “em silêncio”, 

substituindo o advérbio “silenciosamente”.  

 

Tabela 8 - Análise Comparativa 

TF – (p. 435); traduções – A: (p.55); B: (inédita) 

TF Trad. A Trad. B 

 “You must be hungry”.  

 

Você deve estar faminto. Você deve estar com 

fome. 

 

O sentido da expressão “You must be hungry” do texto de partida, à primeira 

vista parece ser mantido pelo texto de chegada na medida em que “hungry” pode 

ser “com fome” ou “faminto”. Mas em que consistiria a afirmação de que esse trecho 

poderia remeter a um aspecto insólito do texto? 

A argumentação aqui apresentada para embasar o caráter insólito da 

passagem em questão reside no fato de a frase se repetir em várias passagens do 

texto. Na verdade, são quatro ocorrências, e em todas elas é o pai do protagonista 

que o interpela com a expressão, em princípio ingenuamente, quando este chega 
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dos EUA de volta ao Japão, o que constitui uma preocupação natural do pai, já que 

a viagem é longa e a refeição no avião nem sempre é satisfatória. Apenas na 

primeira ocorrência o protagonista responde que no avião lhe foi dado um “little 

snack” (um lanchinho). Nas demais três ocorrências, o protagonista fica em silêncio, 

e as interpelações preocupadas do pai sobre a fome do filho vão ficando cada vez 

mais obsessivas e intrigantes, quase como uma espécie de legenda aterrorizante, 

com raízes fantásticas presentes nos contos de fadas.  

Em A Branca de Neve, a Rainha Má se transforma em uma velha, portadora 

de deliciosas maçãs, que oferece à Branca de Neve uma das suculentas frutas, que 

está, no final das contas, envenenada, e leva a jovem a um sono quase mortal, 

encantamento que só poderia ser quebrado com um beijo do valente príncipe. De 

fato, na vida real, não há sonos de quase mortes, encantamentos que podem ser 

quebrados com beijos galantes. Por isso, em A Family Supper, o título carrega um 

imenso significado, porque todos os elementos insólitos do texto passam pela 

relação familiar com a comida, e o suposto envenenamento da mãe parece trazer o 

filho de volta ao Japão em busca de algumas respostas para o que aconteceu.  

O pai, com a filha Kikuko, irmã do protagonista, formam um “par” sinistro, 

cujas conversas são entrecortadas por risos nervosos, olhares proibitivos, 

hesitações e comportamentos bastante estranhos, como se fossem os dois 

“estranhos” ao protagonista e vice-versa. Entra aí a dimensão estrangeira do 

insólito, que aponta para o caráter pós-colonial e globalizado, sobretudo das 

culturas ocidentais, e a tentativa da manutenção de uma tradição milenar da cultura 

japonesa. Ou seja, como já foi apontado, sob uma perspectiva pós-colonial, que não 

é o foco dessa pesquisa, o fato de Kikuko e seu pai ainda viverem no Japão quando 

do retorno do protagonista – tomado aqui como “estrangeiro” – cria uma ambiência 

favorável ao estabelecimento da tensão entre a cultura japonesa e a cultura 

estadunidense já internalizada pelo protagonista. 

Percebemos que, com alguns excessos de conservadorismo e de mistério 

em torno dos acontecimentos, acaba por figurar como espaço de tensão entre o 

filho, recém retornado da condição de imigrante, e a família, que de certa forma o 

reprova pelo distanciamento, mas que, por outro lado, parece temer que o seu 

retorno descortine segredos que ficaram guardados pelo tempo em que ele esteve 

fora. 
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A tabela 9 apresenta o início do conto. É uma passagem-chave para o que 

se segue na narrativa, uma vez que Ishiguro apresenta já a esta altura a 

problemática envolvendo o peixe que envenenou a mãe, mote dos elementos 

ligados à memória e ao insólito desenvolvidos durante a exegese. 

 

 
Tabela 9 - Análise Comparativa 

TF – (p. 435); traduções – A: (p.55); B: (inédita) 
 

TF Trad. A Trad. B 

Fugu is a fish caught off 

the Pacific shores of 

Japan. The fish has held 

a special significance 

for me ever since my 

mother died through 

eating one. The poison 

resides in the sexual 

glands of the fish, inside 

two fragile bags. When 

preparing the fish, these 

bags must be removed 

with caution, for any 

clumsiness will result in 

the poison leaking into 

the veins. Regrettably, it 

is not easy to tell 

whether or not this 

operation has been 

carried out successfully. 

The proof is, as it were, in 

the eating. 

Fugu é um peixe 

encontrado nas águas 

japonesas do Pacífico. 

Esse peixe tem um 

significado especial para 

mim por ter causado a 

morte da minha mãe. O 

veneno é armazenado 

nas glândulas sexuais do 

peixe, dentro de duas 

bolsas frágeis. Ao 

prepara-lo, estas bolsas 

devem ser removidas com 

cuidado, pois qualquer 

descuido, fará com que o 

veneno penetre nas veias. 

Lamentavelmente, não se 

pode saber se essa 

operação foi bem-

sucedida. Só teremos a 

prova, de certo modo, ao 

comer. 

Fugu é um peixe 

capturado ao longo da 

costa do Pacífico 

Japonês. O peixe tem um 

significado especial para 

mim desde que minha 

mãe morreu ao comer 

um. O veneno reside nas 

suas glândulas sexuais, 

dentro de dois frágeis 

sacos. Ao preparar o 

peixe, estes sacos devem 

ser removidos com 

cuidado, pois qualquer 

descuido resultará no 

vazamento do veneno 

para as veias. 

Infelizmente, não é fácil 

de dizer se esta operação 

foi realizada com sucesso 

ou não. A prova é ao 

comer.   
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O primeiro parágrafo é de extrema relevância para o decorrer da leitura, pois 

nele o leitor descobre vários aspectos importantes sobre o texto, como, por 

exemplo, o peixe venenoso que foi responsável pela morte da mãe do narrador-

personagem e o processo meticuloso para limpeza do mesmo.  

Ao analisarmos as duas opções de tradução em questão, suportados pelas 

teorias escolhidas para suportar o trabalho, percebem-se algumas dessemelhanças 

fundamentais, explanadas a seguir com o auxílio dos textos teóricos dos Estudos 

Descritivistas da Tradução, dos trabalhos dos teóricos da Virada Cultural e do 

embasamento da sociologia, filosofia e psicologia, com enfoque na literatura pós-

colonialista e a transposição entre culturas.  

O primeiro aspecto verificado consiste na utilização de elementos gramaticais 

de aproximação e distanciamento discursivo, como por exemplo o uso do artigo 

indefinido “esse” na tradução de Reichmann, em contraposição ao artigo definido 

“o” na tradução de Martinho. Outra ocorrência deste mesmo fenômeno se dá na 

substituição da oração subordinada adverbial temporal “desde que minha mãe 

morreu” pela oração reduzida de particípio passado “por ter causado a morte de 

minha mãe”, tonalizando um modo muito mais impessoal, quase jornalístico. Em 

segundo lugar, há fenômenos verificáveis pelos procedimentos da tradução 

preconizados por Lanzetti et al (LANZETTI, 2006, p. 9) como a modalização 

discursiva em “Só teremos a prova” (uso de plural para modalizar) e “de certo modo 

ao comer” (uso de locução adverbial de modo) na tradução de Reichmann, 

acarretando, assim, o enobrecimento, de acordo com Berman 

 

É o ponto culminante da tradução platônica, cuja forma acabada é a 
tradução (a-tradução) clássica. Chega-se a traduções “mais belas” 
formalmente que o original. [...] O enobrecimento é portanto 
somente uma reescritura, um exercício de estilo a partir (e às 
custas) do original. (BERMAN, 2007, p. 52-53) 

 

Constata-se ainda que a tradução de Martinho é mais aproximada ao texto-

fonte se verificadas as suas escolhas lexicais, como em: “a prova é ao comer” / 

“The proof is, as it were, in the eating” e em “Fugu é um peixe capturado ao longo 

da costa do Pacífico Japonês.” / “Fugu is a fish caught off the Pacific shores of 

Japan”, aproximando-se da denominação de estrangeirização postulada por Venuti. 
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Outros exemplos que caracterizam a tradução de Martinho como estrangeirizada 

são 

 

Tabela 10 - Análise Comparativa 

TF – (p. 435); traduções – A: (p.55); B: (inédita) 

TF Trad. A Trad. B 

Shores Águas Costa 

Caught off Encontrado Capturado 

Resides Armazenado Reside 

 

As referidas escolhas, particularmente, contribuem para que a tradução da 

pesquisadora se apresente de maneira mais direta, aproximando o leitor do texto e, 

tornando-o não somente mais pessoal do que a opção de Reichmann, como 

também do próprio texto-fonte.  

Quanto aos aspectos sintáticos cabe ressaltar as opções de tradução para a 

sentença “any clumsiness will result in the poison leaking into the veins”. Na Trad. A 

“estas bolsas devem ser removidas com cuidado, pois qualquer descuido fará 

com que o veneno penetre nas veias”, a oração em negrito é coordenada 

sindética explicativa, formada de duas partes:a) pois qualquer descuido fará, isto é, 

qualquer descuido causará (a penetração do veneno nas veias); b) com que o 

veneno penetre nas veias, uma oração objeto direto da anterior (subordinada 

substantiva objetiva direta; é substantiva por equivaler a um substantivo: 

“penetração do veneno nas veias”. Há ainda a presença do “que”, na função de 

conector integrante. Na Trad. B, “estes sacos devem ser removidos com cuidado, 

pois qualquer descuido resultará no vazamento do veneno para as veias.” tem-

se: a) “pois qualquer descuido resultará” = coordenada explicativa, só que emprega 

um verbo transitivo indireto que exige objeto indireto: “no vazamento do veneno 

para as veias”. B) O objeto indireto é um termo em que se aloja um sentido ou de 

endereçamento, ou consecutivo, ou resultativo: “no vazamento do veneno para as 

veias” é o resultado. Dizendo que uma oração é coordenada, isto significa que há 

outra, também chamada de coordenada. 
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 Nas análises comparativas acima foi possível: 
 

• Descrever os processos tradutórios dos dois textos de chegada em nível 

linguístico, apontando para elementos do nível sistêmico sempre que necessário.  

• Estabelecer conexão entre o texto fonte e os textos traduzidos naquilo que 

diz respeito à manutenção de uma ambiência narrativa cuja marca fundamental 

reside no trabalho de Ishiguro com as representações da memória e do fantástico, 

que ganham contorno próprio em “A Family Supper”. 

• Analisar as escolhas tradutórias das autoras Reichmann e Martinho, 

buscando apontar em que medida as traduções diferem entre si a partir do 

estabelecimento da dicotomia estrangeirização-domesticação à luz das teorias 

eletivas que sustentaram as respectivas análises. 

• Propor soluções tradutórias alternativas às escolhidas por Reichmann, de 

modo que pudesse ser lançado um novo olhar ao texto de Ishiguro no sistema 

cultural e linguístico do português brasileiro. 

  



104 
 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A atividade de tradução assume a forma de reescrever a ideia de que a 

sociedade é constituinte de um sistema que compreende categorias e normas que 

influenciam o processo de tradução com a intenção de influenciar o público de 

acordo com a ideologia e a poética daquela sociedade.  

O presente trabalho analisou o conto A Family Supper em dois níveis: o 

sistêmico e o linguístico. Com relação ao nível sistêmico, a teoria que norteou essa 

análise foi a teoria dos polissistemas de Itamar Even-Zohar, apesar de ter-se 

dialogado com outros teóricos que também estabelecem seus postulados em nível 

macroestrutural, como Susan Bassnett, Hendrik Van Gorp, e Jose Lambert. Nesse 

sentido, buscou-se apresentar de que modo o contexto de produção do conto na 

Inglaterra influenciou a escritura do mesmo, tomando em consideração o lugar de 

Ishiguro no universo de escritores estrangeiros no universo anglófono no início dos 

anos 1980. Com relação ao nível linguístico, corroboraram com a análise os 

trabalhos de Antoine Berman, Lawrence Venutti e Rafael Lanzetti, que em suas 

obras focalizam aspectos mais pragmáticos e estruturais dos processos tradutórios. 

A esse respeito, chegamos à conclusão de que as discussões acerca das 

fronteiras culturais e identitárias que envolvem a produção de Ishiguro e a relação 

Japão-Inglaterra e as possíveis diásporas culturais ocidente-oriente, 

canonização/marginalização, nacionalização/estrangeirização/globalização, estão 

apresentadas na obra de Ishiguro de uma maneira que se opõe a uma posição de 

contracultura. Ainda que o autor transponha questões políticas, principalmente 

concernentes às experiências da Segunda Guerra Mundial e a rivalidade entre 

Japão e os países aliados, Ishiguro – ele próprio – considera-se um cidadão e autor 

britânico, desconstruindo, portanto, a ideia de escritor oriental em terra estrangeira. 

A supremacia do sistema linguístico anglófono, frente aos demais sistemas 

linguísticos europeus, e mais ainda, em relação aos sistemas linguísticos orientais, 

em termos colocados por Lawrence Venuti (2002). Isso quer dizer que Ishiguro não 

parece ter figurado como escritor marginal, durante a sua carreira de escritor até o 

momento, ainda que tenhamos também chegado à conclusão de que a entrada de 

sua obra como um todo ao patamar editorial de canonização literária dá-se a partir 
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das adaptações cinematográficas de seus romances a partir do final da década de 

1990.  

Assim, podemos tomar A Family Supper como um conto produzido num 

contexto de margem editorial, porque publicado inicialmente em uma coleção 

universitária, depois compilado em uma coletânea que amalgamava jovens 

escritores, e nesse sentido um texto que fica esmaecido no conjunto da obra de 

Ishiguro, mais notabilizada pelos romances. Contudo, não é possível afirmar que é 

A Family Supper uma obra marginal num sentido sócio-político, e por isso, faz parte 

de um conjunto de textos que pertencem a um sistema de partida que goza de um 

certo privilégio literário desde a entrada de Ishiguro no universo literário. 

No Brasil, a recepção da obra de Ishiguro se dá a partir dos romances, com 

força mais contundente também após a adaptação de Remains of the Day para o 

cinema. O escritor era, até a premiação do Nobel, um quase desconhecido do 

público-geral, estudado em resenhado apenas por uma crítica mais especializada. 

O conto em questão só recebeu uma primeira tradução no ano 2000, sendo 

publicado em uma edição universitária, de recepção inexpressiva do ponto de vista 

editorial, diferentemente de sua obra romanesca, que contou com a tradução de 

todos os seus romances, ganhando edições atualizadas pela Companhia das Letras 

após a premiação do Nobel em 2017. Percebemos que nas edições brasileiras, 

diferentemente do que acontecia nas edições inglesas, há traços paratextuais que 

remetem a obra de Ishiguro, em princípio, mais ao universo cultural japonês do que 

ao britânico. Ou seja, a ideia da obra de Ishiguro na Inglaterra é mais inglesa do que 

no Brasil, o que nos faz concluir que de alguma maneira Ishiguro foi lido no sistema 

de chegada como um escritor japonês que escreve em inglês, e não como um 

escritor inglês, ainda que em alguns momentos os críticos brasileiros tenham 

afirmado que a obra de Ishiguro “ocidentalizava o oriente”. 

Com relação ao nível linguístico, buscou-se analisar duas vertentes: a 

primeira, a manutenção de aspectos semânticos que apontariam a permanência de 

traços da memória, do insólito e de aspectos culturais presentes no texto fonte; a 

segunda, a análise pormenorizada de algumas estruturas linguísticas que 

pudessem apontar se os textos no sistema linguístico de chegada tendiam à 

domesticação ou à estrangeirização do texto fonte.  
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A conclusão foi de que, conforme aponta a hipótese de Berman, a 

retradução, desenvolvida pela autora deste trabalho, aparenta se aproximar mais do 

texto fonte do que a primeira tradução, realizada pela Profa. Brunilda Reichmann no 

ano de 2000, visto que a tradutora Martinho usa o vernáculo de maneira mais 

sintética, procurando não acrescentar elementos de elucidação e de enobrecimento 

em relação ao texto fonte, bem como a retirada de orações inteiras, usadas pela 

tradutora Reichmann para clarificação do texto de chegada. 

Com relação à permanência dos traços da memória, do insólito e de 

aspectos da cultura japonesa, a análise descritiva comparativa demonstrou que a 

primeira tradução do texto buscou manter esses traços, contudo, por questões de 

escolha lexical, parece que em alguns momentos a tensão presente no texto fonte – 

a ambiência de horror e da relação da família com os acontecimentos funestos que 

acometeram aquela casa e seu entorno – toma contornos mais explicativos, 

esclarecedores, num processo de acumulação de elementos que por vezes 

alongaram o texto de chegada. 

Propôs-se uma nova leitura do texto fonte, procedendo com a subtração de 

alguns itens lexicais, buscando a manutenção da suspensão das ações, uma 

espécie de hiato proposital presente no texto fonte. Em outros casos, substituiu-se 

outros termos por elementos que no vernáculo do português remetem à uma 

atmosfera mais aproximada ao ambiente inquietante. 

 Buscou-se também diferenciar os conceitos de memória e de lembrança, 

do ponto de vista semântico, trazendo exemplos de usos diferenciados dos termos 

no sistema de chegada. Isso também aconteceu com elementos relativos ao 

conceito de insólito e sua ligação diacrônica com o gótico, e aproximação com o 

conceito freudiano de inquietante, que parece fazer todo sentido quando 

relacionado ao contexto exegético do conto de Ishiguro. 

No que diz respeito à manutenção dos aspectos culturais presentes no texto 

fonte, sugeriu-se solucionar o problema mais evidente encontrado incluindo na 

tradução uma nota explicativa, única maneira de traduzir o texto sem a 

descaracterização sintático-semântica em relação ao texto fonte.  

Em síntese, foi possível a partir deste trabalho concluir que: 

▪ Os sistemas de partida e chegada – Inglaterra e Brasil 

respectivamente – do texto de Ishiguro são extremamente díspares, 
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e a sua primeira publicação em 1982 encontra o mundo em 

condições extremamente diversas em relação à publicação de sua 

primeira tradução no Brasil em 2000. Pode-se afirmar que a esta 

altura, no Brasil, os Estudos Culturais, as polêmicas migratórias, a 

problematização das diásporas e o processo de globalização ainda 

eram, assim por dizer, insipientes, e aparentemente não 

influenciaram a recepção da obra de Ishiguro no Brasil, o que poderia 

ser tomado em perspectiva significativamente diferente se a 

perspectiva sobre essa recepção tomasse os últimos dez anos 

(2008-2018) período em essas questões chegaram a um patamar de 

discussão muito mais amplo e dialógico no que diz respeito às 

relações autor, leitor, obra, patronagem, problematização do cânone 

e, por que não, período em que os Estudos de Tradução ganharam 

uma autonomia definitiva em relação aos Estudos Literários.  

▪ A retradução tende, nesse caso, assim como postulava Berman, a 

aproximar-se mais do texto fonte do que da primeira tradução. Nesse 

sentido, o processo de estrangeirização toma lugar do processo de 

domesticação do texto fonte, mantendo neste caso uma relação mais 

direta com aspectos do sistema de partida. Esse processo não 

incorre em colocar a segunda tradução em posição privilegiada em 

relação à primeira. Apenas aponta uma tendência levantada pelo 

teórico e que pode ser de certa forma confirmada após a conclusão 

desse trabalho.  

▪ Alguns aspectos concernentes ao nível sistêmico não puderam ser 

analisados, principalmente aqueles ligados à macroestrutura, por se 

tratar o texto de uma narrativa curta. Logo, itens como divisão de 

capítulos, presença ou não de paratextos (prefácio, posfácio, orelhas, 

introdução) títulos de capítulos, estrutura da narrativa, estrutura 

narrativa interna e estrutura poética não puderam ser analisados 

como se daria com análise de um romance. 

 

Esse estudo abriu, ainda, outras possibilidades de leitura e análise que não 

puderam ser aqui desenvolvidas por não caberem exatamente no escopo da 
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proposta inicial desta investigação, mas que se apresentaram sob a forma de pistas 

de leitura. Dentre essas possibilidades, destaca-se a leitura do texto sob uma 

perspectiva de análise pós-colonial, o que demandaria o levantamento de um 

diverso arcabouço teórico, ficando esse trabalho em situação de expectativa a ser 

concretizada em um novo projeto de pesquisa.  

Ainda, a retradução desenvolvida durante a pesquisa abre também a 

possibilidade de análise completa do texto em si, observando as escolhas 

tradutórias e provocando uma reflexão sobre as mesmas, o que não foi realizado 

em sua totalidade, de maneira sistemática, exatamente por não fazer parte o 

objetivo final dessa pesquisa. Parcialmente, as minhas escolhas tradutórias ficam 

aparentes nos excertos apresentados no capítulo da análise.  

Abre-se ainda o trabalho a uma análise mais voltada para as questões do 

cânone e da margem, do mecenato e da patronagem, o que requereria uma 

abordagem da obra de Ishiguro na perspectiva do que aponta André Lefevere em 

seu estudo Rewriting and the manipulation of literary fame (1992). Além disso, 

também se abre esse trabalho à análise mais pormenorizada de aspectos 

linguísticos, em especial o fonético e morfossintático, tarefa à qual o presente 

trabalho não se debruçou.  

Acredita-se que na ausência de uma fortuna crítica volumosa sobre o conto, 

esse trabalho vem contribuir com os estudos de tradução sobre a obra de Kazuo 

Ishiguro, focalizando um momento de sua produção em que o autor ainda não 

figurava no cânone literário internacional e, portanto, oferece aos interessados uma 

abertura de horizonte no sentido de compreender por uma outra via esse escritor 

emblemático da literatura contemporânea mundial.  
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Sept./Dec. 2016.  

 
REICHMANN, Brunilda. “Jantar Em Família” De Kazuo Ishiguro: O Texto e o 
Subtexto. Letras, Curitiba, n.44, p. 141-150. 1995. Editora da UFPR. 
 
REIMÃO, Sandra. Mercado editorial brasileiro. 1960-1990. São Paulo: Com-arte 
FAPESP, 1996. 
 
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Traduzido por Alain 
François [et al.] Campinas, SP: Unicamp, 2007.  

 
RUFFINI, Mirian. The enchanting soul of the streets: River of January e a tradução 
de crônicas de João do Rio para a língua inglesa. Revista Letras & Letras. 
Uberlândia, 2016. 

 
SIM, Way-chew. Kazuo Ishiguro. Routledge Guides to Literature. New York: 
Routledge, 2009. 
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. Traduzido por Antônio 
Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. São Paulo: Cultrix, 1995. 
 

https://literature.britishcouncil.org/writer/kazuo-ishiguro


112 
 

  

SHUVAL, Judith T., “The dynamics of Diaspora: Theoretical implications of 
ambiguous concepts”, in Rainer Münz and Rainer Ohliger, Diasporas and Ethnic 
Migrants: Germany, Israel and Russia in Comparative Perspective, London, Frank 
Cass, 2003. 

 
TYNIANOV, Yuri e JAKOBSON, Roman. Os problemas dos estudos literários e 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – ESQUEMA SINTETIZADO PARA DESCRIÇÃO DE TRADUÇÃO 
LAMBERT E VAN GORP 
 
LAMBERT, José; VAN GORP, Hendrik. On describing translations. In: LAMBERT, 
José. Functional approaches to culture and translation: selected papers by José 
Lambert. Amsterdam: John Benjamins B.V, 2006. p. 46-47. 
GUERINI, Andréia; TORRES, Marie-Hèléne Catherine; COSTA, Walter (orgs.). 
Literatura e Tradução: textos selecionados de José Lambert. Rio de Janeiro: 
7Letras, 2011, p. 211-212.  
 
1.Dados preliminares 
Título e página-título (por exemplo, a presence ou ausência da indicação de gênero, 
nome do autor, nome do tradutor) 
Metatextos (na página título; no prefácio; nas notas de rodapé – no texto ou 
separado?) 
Estratégia geral (tradução parcial ou completa?) 
Estes dados preliminares deveriam levar a hipóteses para análise posterior tanto no 
nível macroestrutural como no nível microestrutural. 
 
2.Macronível: 
Divisão do texto (em capítulos, atos, cenas, estrofes) 
Título dos capítulos, apresentação dos atos ou cenas 
Relação entre os tipos de narrativa, diálogos, descrição; entre diálogo e monólogo, 
voz solo e coro. 
Estrutura narrativa interna (enredo episódico? Final aberto?); intriga dramática 
(prólogo, exposição, clímax, conclusão, epílogo); estrutura poética (por exemplo, 
contraste entre quartetos e tercetos 
em um soneto) 
Comentário autoral, instruções de palco 
Esses dados macroestruturais devem levar a hipóteses sobre as 
estratégias microestruturais. 
 
3.Micronível (isto é, mudanças nos níveis fônicos, gráficos, 
microssintáticos, léxico-semânticos, estilísticos, elocucionários 
e modais):  
Seleção de palavras 
Padrões gramaticais dominantes e estruturas literárias formais (metro, rima) 
Formas de reprodução da fala (direta, indireta, fala indireta livre) 
Narrativa, perspectiva e ponto de vista 
Modalidade (passiva ou ativa, expressão de incerteza, ambiguidade Níveis de 
linguagem (socioleto; arcaico/popular/dialeto; jargão) 
Esses dados sobre estratégias microestruturais deveriam levar a um confronto 
renovado com as estratégias macroestruturais e daí a considerações em termos do 
contexto sistemático mais amplo. 
 
4.Contexto sistêmico: 
Oposições entre micro e macroníveis e entre texto e teoria (normas, modelos) 
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Relações intertextuais (outras traduções e obras “criativas”) 
Relações intersistêmicas (por exemplo, estruturas de gênero, códigos estilísticos)  
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ANEXO II – TEXTO FONTE 
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ANEXO III – TRADUÇÃO PROFESSORA BRUNILDA REICHMANN 
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ANEXO IV – TRADUÇÃO DA PESQUISADORA TÁSSIA MARTINHO 
 
Fugu é um peixe capturado ao longo da costa do Pacífico japonês. O peixe tem um 
significado especial para mim desde que minha mãe morreu ao comer um. O 
veneno reside nas suas glândulas sexuais, dentro de dois frágeis sacos. Ao 
preparar o peixe, estes sacos devem ser removidos com cuidado, pois qualquer 
descuido resultará no vazamento do veneno para as veias. Infelizmente, não é fácil 
de dizer se esta operação foi realizada com sucesso ou não. A prova é, ao comer.  
O envenenamento pelo Fugu é horrivelmente doloroso e quase sempre fatal. Se o 
peixe for ingerido à noite, a vítima geralmente é tomada pela dor durante o sono. 
Ele agonizará por algumas horas e estará morto pela manhã.  
O peixe tornou-se extremamente popular no Japão pós-guerra. Até que 
regulamentos mais estritos fossem impostos, era comum realizar a perigosa 
evisceração em sua própria cozinha e, então, convidar vizinhos e amigos para 
jantar. No momento da morte da minha mãe, eu estava morando na Califórnia. Meu 
relacionamento com meus pais tornou-se um tanto tensa durante esse período e, 
consequentemente, eu não soube das circunstâncias que cercaram sua morte até 
eu retornar a Tóquio dois anos depois. Aparentemente, minha mãe sempre se 
recusou a comer o Fugu, mas nesta ocasião particular, ela fez uma exceção, por ter 
sido convidada por uma velha colega de escola, a quem ela não queria ofender. Foi 
meu pai quem me deu os detalhes enquanto dirigíamos do aeroporto para sua casa 
no distrito de Kamakura. Quando finalmente chegamos, estava próximo do fim de 
um dia ensolarado de outono,  
“Você comeu no avião?” Meu pai perguntou. Nós estávamos sentados no tatami de 
sua sala de chá. “Eles me deram um lanchinho”.  
“Você deve estar com fome. Nós comeremos assim que Kikuko chegar”. 
Meu pai era um homem de aparência formidável com um grande maxilar forte e 
sobrancelhas negras furiosas. Penso agora em retrospectiva que ele se parecia 
muito com Chou En-lai, embora ele não teria apreciado essa comparação, ficando 
particularmente orgulhoso do sangue de samurai puro que corre na família. Sua 
presença não encorajava uma conversa descontraída; tampouco as coisas 
ajudaram muito por sua maneira estranha de afirmar cada observação como se 
fosse a conclusão. Na verdade, conforme me sentava em frente a ele naquela 
tarde, uma recordação da infância me tomou, do tempo em que ele me bateu várias 
vezes na cabeça por “conversar como uma velha”. Inevitavelmente, nossa conversa 
desde minha chegada ao aeroporto foi marcada por longas pausas. 
“Lamento ouvir sobre a empresa”, eu disse quando nenhum de nós falou há algum 
tempo. Ele meneou solenemente. 
“Na verdade, a história não terminou”, disse ele. "Após o colapso da empresa, 
Watanabe se matou. Ele não queria viver com a desgraça.  
“Entendo.” 
“Nós fomos parceiros por dezessete anos. Um homem de princípio e de honra. Eu o 
respeitei muito.” 
“Você entrará em negócios novamente?” Eu perguntei.    
“Eu estou aposentado. Estou muito velho para me envolver em novos 
empreendimentos agora. Os negócios nos dias de hoje tornaram-se tão diferentes. 
Lidar com estrangeiros. Fazendo as coisas do jeito deles. Não entendo como 
chegamos a isso. Nem Watanabe.” Ele suspirou. – “Um bom homem. Um homem 
de princípio.”   
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A sala de chá dava para o jardim. De onde eu estava sentado, eu conseguia ver o 
antigo poço que quando criança eu acreditava ser assombrado. Ele era apenas 
visível agora através da folhagem espessa. O sol tinha baixado e grande parte do 
jardim havia caído na sombra. 
“Estou feliz de qualquer maneira que você tenha decidido voltar”, disse meu pai. 
“Mais do que uma breve visita, espero”.  
“Não tenho certeza quais serão meus planos”. 
“Estou preparado para esquecer o passado. Sua mãe também estava sempre 
pronta para recebê-lo de volta - chateada como ela estava pelo seu comportamento. 
“Eu aprecio sua compaixão. Como eu disse, não tenho certeza quais são meus 
planos.” 
“Eu passei a acreditar agora que não havia más intenções em sua mente”, meu pai 
continuou. “Você foi levado por certas influências. Como tantos outros” 
“Talvez devêssemos esquecer, como você sugere.” 
“Como quiser. Mais chá?” 
Só então a voz de uma menina veio ecoando pela casa. 
“Finalmente.” Meu pai levantou-se. “Kikuko chegou.” 
Apesar da nossa diferença de idade, minha irmã e eu sempre fomos próximos. 
Vendo-me novamente pareceu deixá-la excessivamente animada e por um tempo 
ela não fez nada além de rir nervosamente. Mas ela se acalmou um pouco quando 
meu pai começou a questioná-la sobre Osaka e sua universidade. Ela o respondeu 
com breves respostas formais. Ela, por sua vez, me fez algumas perguntas, mas 
parecia inibida pelo medo de que suas perguntas pudessem levar a assuntos 
estranhos. Depois de um tempo, a conversa tornou-se ainda mais esparsa do que 
antes da chegada de Kikuko. Então meu pai se levantou, dizendo: “Preciso ir ao 
jantar. Por favor, desculpe-me por estar sobrecarregado com esses assuntos. 
Kikuko cuidará de você.” 
Minha irmã relaxou visivelmente depois que ele saiu do quarto. Em poucos minutos, 
ela estava conversando livremente sobre seus amigos em Osaka e sobre suas 
aulas na universidade. Então, de repente, decidiu que deveríamos andar no jardim e 
sair para a varanda. Colocamos algumas sandálias de palha que haviam sido 
deixadas ao longo da grade da varanda e saímos para o jardim. A luz do dia quase 
desaparecera. 
- “Estou morrendo de vontade de fumar pela última meia hora” - disse ela, 
acendendo um cigarro. 
“Então por que você não fuma?” 
Ela fez um gesto furtivo de volta para a casa, então sorriu maliciosamente. 
“Ah, entendo”, eu disse. 
“Adivinha? Eu tenho um namorado agora.” 
“Ah, é?” 
“Exceto que eu estou querendo saber o que fazer. Ainda não me decidi.” 
“Muito compreensível.” 
- “Você vê, ele está fazendo planos para ir para a América. Ele quer que eu vá com 
ele assim que eu terminar de estudar.” 
“Entendo. E você quer ir para a América? 
“Se nós formos, vamos pegar carona.” Kikuko acenou com o polegar na frente do 
meu rosto. “As pessoas dizem que é perigoso, mas eu fiz em Osaka e está tudo 
bem.” 
“Entendo. Então, com o que você está insegura?” 
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Estávamos seguindo um caminho estreito que serpenteava pelos arbustos e 
terminava no velho poço. Enquanto caminhávamos, Kikuko insistiu em 
desnecessariamente soltar fumaças teatrais com seu cigarro. 
“Bem. Eu tenho muitos amigos agora em Osaka. Eu gosto daqui. Não tenho certeza 
se quero deixar todos para trás ainda. E Suichi - Eu gosto dele, mas não tenho 
certeza se quero passar muito tempo com ele. Você entende?”  
“Ah, perfeitamente". 
Ela sorriu de novo, depois pulou na minha frente até chegar ao poço. “Você se 
lembra”, ela disse, enquanto eu ia andando até ela, “como você costumava dizer 
que este poço era assombrado?” 
“Sim, eu me lembro.” 
Nós dois olhamos para o lado. 
“A mãe sempre me disse que era a velhinha da loja de vegetais que você tinha visto 
naquela noite”, disse ela. “Mas eu nunca acreditei nela e nunca vim aqui fora 
sozinha.” 
“A mãe costumava me dizer isso também. Ela até me contou que a velha confessou 
ser o fantasma. Aparentemente, ela estava pegando um atalho pelo do nosso 
jardim. Imagino que ela tinha algum problema para escalar essas paredes.” 
Kikuko deu uma risadinha. Ela então virou as costas para o poço, lançando seu 
olhar sobre o jardim. 
“Mamãe nunca culpou você, você sabe”, ela disse, em uma nova voz. Eu permaneci 
em silêncio. “Ela sempre costumava me dizer como era a culpa, a dela e a do pai, 
por não terem criado você corretamente. Ela costumava me dizer o quanto mais 
cuidadosos eles tinham sido comigo, e é por isso que eu era tão boa. Ela olhou para 
cima e o sorriso travesso retornou a seu rosto. “Pobre mãe”, ela disse. 
“Sim. Pobre mãe.” 
“Você vai voltar para a Califórnia?” 
“Eu não sei. Eu vou ter que ver.” 
“O que aconteceu com - ela? Com a Vicki?” 
“Está tudo acabado” eu disse. “Não há mais nada para mim agora na Califórnia.” 
“Você acha que eu deveria ir para lá?” 
“Por que não? Eu não sei. Você provavelmente vai gostar.” Eu olhei para a casa. 
“Talvez seja melhor irmos em breve. Papai pode precisar de uma mão com o 
jantar.” 
Mas minha irmã estava mais uma vez olhando para o poço. “Não consigo ver 
nenhum fantasma”, disse ela. Sua voz ecoou um pouco. 
“O pai está muito chateado com o colapso da sua empresa?” 
“Não sei. Você nunca pode saber sobre o pai.” Então, de repente, ela se endireitou 
e se virou para mim -“Ele contou sobre o velho Watanabe? O que ele fez?” 
“Ouvi dizer que ele cometeu suicídio.” 
“Bem, isso não foi tudo. Ele levou toda a sua família com ele. Sua esposa e suas 
duas filhinhas.” 
“Ah, é?” 
“Aquelas duas meninas lindas. Ele ligou o gás enquanto todos dormiam. Então ele 
cortou o estômago com uma faca de carne.” 
“Sim, papai estava me dizendo como Watanabe era um homem de princípios.” 
“Doente.” Minha irmã voltou para o poço. 
“Cuidado. Você vai cair lá dentro.” 
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“Não consigo ver nenhum fantasma”, disse ela. “Você estava mentindo para mim 
todo esse tempo.” 
“Mas eu nunca disse que morava no poço.” 
“Onde é então?” 
Nós dois olhamos em volta para as árvores e arbustos. A luz no jardim estava muito 
fraca. Finalmente, apontei para uma pequena clareira a uns dez metros de 
distância. 
“Bem ali eu o vi. Bem ali.” 
Nós olhamos para o local. 
“Como ele era?” 
“Eu não podia ver muito bem. Estava escuro.” 
“Mas você deve ter visto alguma coisa.” 
“Era uma mulher velha. Ela estava ali parada, me observando.” 
Ficamos olhando para o local como se hipnotizados. 
“Ela usava um quimono branco”, eu disse. “Alguns de seus cabelos estavam 
bagunçados. Estava ventando um pouco ao redor.” 
Kikuko empurrou o cotovelo contra o meu braço. “Ah, fique quieto. Você está 
tentando me assustar de novo.” Ela pisou nos restos de seu cigarro, depois ficou 
por um breve momento com uma expressão perplexa. Ela chutou alguns galhos de 
pinheiro sobre ele, então mais uma vez exibiu seu sorriso. “Vamos ver se o jantar 
está pronto”, disse ela. 
Encontramos meu pai na cozinha. Ele nos deu uma rápida olhada, depois continuou 
com o que estava fazendo. 
“O pai se tornou um chef de cozinha, já que ele teve que cuidar sozinho”, disse 
Kikuko rindo. Ele se virou e olhou para minha irmã friamente. 
“Dificilmente uma habilidade da qual tenho orgulho”, disse ele. “Kikuko, venha aqui 
e ajude.” 
Por alguns momentos minha irmã não se mexeu. Então ela deu um passo à frente e 
pegou um avental pendurado em uma gaveta. 
“Só esses vegetais precisam cozinhar agora”, ele disse a ela. “O resto só precisa 
vigiar.” Então ele olhou para cima e me olhou estranhamente por alguns segundos. 
“Acredito que você queira dar uma olhada na casa”, disse ele por fim. Ele largou os 
pauzinhos que estava segurando. “Faz muito tempo desde que você viu.” 
Quando saímos da cozinha, olhei de volta para Kikuko, mas ela estava de costas. 
“Ela é uma boa menina”, meu pai disse baixinho. 
Eu segui meu pai de quarto em quarto. Eu tinha esquecido quão grande era a casa. 
Um painel se abriria e outra sala apareceria. Mas os quartos estavam todos 
surpreendentemente vazios. Em um dos quartos, as luzes não acenderam e nós 
olhamos para as paredes e o tatame na luz pálida que vinha das janelas. 
“Esta casa é grande demais para um homem morar sozinho”, disse meu pai. “Eu 
não tenho muito uso para a maioria desses quartos agora.” 
Mas eventualmente meu pai abriu a porta para uma sala cheia de livros e papéis. 
Havia flores em vasos e quadros nas paredes. Então notei algo em uma mesa baixa 
no canto da sala. Cheguei mais perto e vi que era um modelo de plástico de um 
navio de guerra, do tipo construído por crianças. Foi colocado em algum jornal; 
espalhados por ali, havia vários pedaços de plástico cinza. 
Meu pai deu uma risada. Ele veio até a mesa e pegou o modelo. 
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- “Já que a firma fechou” - disse ele -, “eu tenho um pouco mais de tempo em 
minhas mãos.” Ele riu novamente, bastante estranhamente. Por um momento, seu 
rosto parecia quase gentil. “Um pouco mais de tempo.”  
“Isso parece estranho”, eu disse. “Você estava sempre tão ocupado.” 
“Muito ocupado, talvez.” Ele olhou para mim com um pequeno sorriso. “Talvez eu 
devesse ser um pai mais atencioso.” 
Eu ri. Ele continuou contemplando seu navio de guerra. Então ele olhou para cima. 
“Eu não pretendia te dizer isso, mas talvez seja melhor que eu faça. É minha 
convicção que a morte da sua mãe não foi um acidente. Ela tinha muitas 
preocupações. E algumas decepções.” 
Nós dois olhamos para o navio de guerra de plástico. 
“Com certeza”, eu disse eventualmente, “minha mãe não esperava que eu morasse 
aqui para sempre”. 
“Obviamente você não vê. Você não vê como é para alguns pais. Não só eles 
devem perder seus filhos, eles devem perdê-los para coisas que eles não 
entendem”. Ele girou o navio de guerra em seus dedos. “Essas pequenas 
canhoneiras aqui poderiam estar mais bem coladas, não acha?” 
“Possivelmente. Eu acho que está bom.” 
Durante a guerra, passei um tempo em um navio assim. Mas minha ambição 
sempre foi a força aérea. Se o seu navio foi atingido pelo inimigo, tudo o que você 
poderia fazer era lutar na água esperando por uma tábua de salvação. Mas em um 
avião - bem - sempre havia a arma final”. Ele colocou o modelo de volta na mesa. 
“Eu não suponho que você acredita em guerra.” 
“Não particularmente.” 
Ele deu uma olhada ao redor da sala. “O jantar deve estar pronto agora”, disse ele. 
“Você deve estar com fome.” 
O jantar estava esperando em uma sala mal iluminada ao lado da cozinha. A única 
fonte de luz era uma grande lanterna que pairava sobre a mesa, lançando o resto 
da sala à sombra. Nós nos curvamos um ao outro antes de começar a refeição. 
Houve pouca conversa. Quando eu fiz um comentário educado sobre a comida, 
Kikuko riu um pouco. Seu nervosismo anterior parecia ter voltado para ela. Meu pai 
não falou por vários minutos. Finalmente ele disse: 
“Deve ser estranho para você, estar de volta ao Japão.” 
“Sim, é um pouco estranho.” 
“Talvez você  já se arrependa de ter deixado a América.” 
“Um pouco. Não muito. Eu não deixei para trás muito. Apenas alguns quartos 
vazios.” 
“Entendo.” 
Eu olhei através da mesa. O rosto do meu pai, à meia-luz, petrificado e proibitivo. 
Nós comemos em silêncio. Então meu olho captou algo no fundo da sala. 
Inicialmente eu continuei comendo, então minhas mãos ficaram imóveis. Os outros 
notaram e olharam para mim. Eu permaneci a olhar em direção a escuridão, sobre o 
ombro do meu pai.  
“Quem é aquela? Naquela fotografia lá?” 
“Qual fotografia?” Meu pai virou-se ligeiramente, tentando seguir meu olhar. 
“O mais baixo. A velha do quimono branco.” 
Meu pai largou os pauzinhos. Ele olhou primeiro para a fotografia e depois para 
mim. 
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“Sua mãe.” Sua voz se tornou muito dura. “Você não consegue reconhecer sua 
própria mãe?” 
“Minha mãe. Veja bem, está escuro. Eu não posso ver muito bem.” 
Ninguém falou por alguns segundos, então Kikuko levantou-se. Ela tirou a fotografia 
da parede, voltou para a mesa e deu para mim. 
“Ela parece muito mais velha”, eu disse. 
“Foi tirada pouco antes de sua morte”, disse meu pai. 
“Estava escuro. Eu não conseguia enxergar muito bem.” 
Eu olhei para cima e notei meu pai estendendo a mão. Eu dei a ele a foto. Ele olhou 
para ela atentamente, em seguida, a entregou para Kikuko. Obedientemente, minha 
irmã levantou-se novamente e devolveu a foto para a parede. 
Havia uma grande panela não fechada no centro da mesa. Quando Kikuko se 
sentou novamente, meu pai estendeu a mão e levantou a tampa. Uma nuvem de 
vapor subiu e espiralou em direção à lanterna. Ele empurrou o pote um pouco na 
minha direção. 
“Você deve estar com fome”, disse ele. Um lado do rosto dele havia caído na 
sombra. 
“Obrigado.” Cheguei para a frente com os meus pauzinhos. O vapor estava quase 
escaldante. “O que é isso?” 
“Peixe.” 
“Cheira muito bem.” 
Em meio à sopa, havia tiras de peixe que quase se enrolavam em bolas. Eu peguei 
um e trouxe para a minha tigela. 
“Fique a vontade. Há muito.” 
“Obrigado.” Peguei um pouco mais, depois empurrei a panela em direção ao meu 
pai. Eu assisti ele pegar vários pedaços para sua tigela. Então nós dois assistimos 
como Kikuko se servir. 
Meu pai se curvou ligeiramente. “Você deve estar com fome”, ele disse novamente. 
Ele levou alguns peixes à boca e começou a comer. Então eu também escolhi um 
pedaço e coloquei na minha boca. Era macia, bem carnuda contra a minha língua. 
“Muito bom”, eu disse. “O que é isso?” 
“Apenas peixe.” 
“É muito bom.” 
Nós três comemos em silêncio. Vários minutos se passaram. 
“Um pouco mais?” 
“Tem suficiente?” 
“Há muito para todos nós.” Meu pai levantou a tampa e mais uma vez o vapor subiu. 
Todos nós nos aproximamos e nos servimos. 
“Aqui”, eu disse ao meu pai, “pegue este essa última pedaço”. 
“Obrigado.” 
Quando terminamos a refeição, meu pai esticou os braços e bocejou com um ar de 
satisfação. “Kikuko”, ele disse. “Prepare um bule de chá, por favor.” 
Minha irmã olhou para ele e saiu do quarto sem fazer comentários. Meu pai 
levantou-se. 
“Vamos nos retirar para a outra sala. Está bastante quente aqui.” 
Eu fiquei de pé e segui-o até a sala de chá. As grandes janelas de correr haviam 
sido deixadas abertas, trazendo uma brisa do jardim. Por um momento nos 
sentamos em silêncio. 
“Pai”, eu disse, finalmente. 
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“Sim?” 
“Kikuko me diz que o senhor Watanabe levou toda a sua família com ele.” 
Meu pai baixou os olhos e assentiu. Por alguns momentos, ele pareceu pensar 
profundamente. “Watanabe era muito dedicado ao seu trabalho”, disse ele por fim. 
“O colapso da firma foi um grande golpe para ele. Temo que isso tenha 
enfraquecido o julgamento dele.” 
“Você acha que ele fez - foi um erro?” 
“Por que, claro. Você vê o contrário?” 
“Não, não. Claro que não.” 
“Há outras coisas além do trabalho.” 
“Sim.” 
Ficamos em silêncio novamente. O som dos gafanhotos veio do jardim. Eu olhei 
para a escuridão. O poço não estava mais visível. 
“O que você acha que vai fazer agora?” meu pai perguntou. “Você vai ficar no 
Japão por um tempo?” 
“Para ser honesto, eu não tinha pensei no futuro”. 
“Se você deseja ficar aqui, quero dizer aqui nesta casa, você seria muito bem vindo. 
Isto é, se você não se importa de viver com um velho.” 
“Obrigado. Vou ter que pensar sobre isso.” 
Eu olhei mais uma vez para a escuridão. 
“Mas é claro”, disse meu pai, “esta casa é tão triste agora. Você, sem dúvida, 
voltará para a América em breve. 
“Possivelmente. Eu não sei ainda.” 
“Sem dúvida você vai.” 
Por algum tempo meu pai parecia estar estudando as costas de suas mãos. Então 
ele olhou para cima e suspirou. 
“Kikuko deve concluir seus estudos na próxima primavera”, disse ele. 'Talvez ela 
queira vir para casa então. Ela é uma boa menina.” 
“Talvez ela venha.” 
“As coisas vão melhorar então.” 
“Sim, tenho certeza que eles vão.”  
Ficamos calados mais uma vez, esperando Kikuko trazer o chá. 


