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A partir da experiência de tradução do russo de “O método formal nos estudos 

literários. Introdução crítica a uma poética sociológica” (MEDVIÉDEV, Contexto, 

2012), “Questões de estilo no ensino de língua” (BAKHTIN, Editora 34, 2013) e do 

trabalho em curso de “Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais 

do método sociológico na ciência da linguagem” (VOLOCHINOV, Editora 34, em 

preparo), todos eles realizados a quatro mãos com Ekaterina Vólkova Américo, meu 

objetivo é discutir as traduções como enunciados, ou seja, como elos na cadeia da 

comunicação discursiva da esfera científica. Esse conceito de enunciado norteará a 

abordagem dos seguintes aspectos: a importância da tradução do original e não de 

traduções de “segunda mão”; a tensão entre a fidelidade aos termos russos e o 

contexto de recepção na língua portuguesa; e por fim, a recuperação do contexto 

acadêmico em que as obras foram produzidas. Em relação às traduções do original, 

vamos recuperar brevemente a história das traduções da obra de Bakhtin e do Círculo 

no Brasil. Em seguida, discutiremos as dificuldades de tradução dos termos “rietch”,  

“kultura rietchi”, “písmennaia rietch”, “iazyk” e “bessoiúznoie slojnopodtchniónoie”, 

respectivamente para “linguagem”, “bem falar”, “produção escrita” e “período 

composto sem conjunção”. No que se refere ao contexto acadêmico, refletiremos 

sobre a importância e o conteúdo dos ensaios introdutórios na contextualização das 

obras já traduzidas e em curso. 
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