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ABSTRACT: In Brazil the number of institutions which train translators is growing. 
But we still find in the blibliography about translation, more or less explicitly, the 
doubt about the possibility of training a translator. I propose a reflection about this 
situation and stress the political and pedagogical role of the teacher in the training of 
translators as subjects conscious of their role in the society. 
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     O objetivo deste trabalho é refletir sobre o papel secundário que se tem destinado à 
teoria e à pesquisa nos cursos para a formação de tradutores. Minhas considerações não 
visam a esboçar um quadro sobre como é ou como deveria ser o ensino da tradução na 
instituição universitária; proponho, em vez disso, examinar a relação entre o papel da 
teoriana formação de tradutores e a dúvida sobre a possibilidade dessa formação que 
emerge no discurso sobre o ensino da tradução. 
     O ponto de partida para essa reflexão é a recente inserção dos Estudos da T radução 
nas instituições acadêmicas. Até os anos 90 havia poucos cursos de graduação em 
tradução no Brasil e a tradução começava a se firmar como uma área específica entre os 
que estudavam a linguagem. Hoje houve significativa alteração nesse cenário. São 
oferecidos cerca de 50 cursos superiores de tradução no Brasil e há pelo menos dez 
instituições que oferecem a possibilidade de uma Pós-Graduação stricto sensu em 
tradução, ou como área de concentração ou como linha de pesquisa. Em 2003 foi 
aprovado pela CAPES o primeiro Programa de Pós Graduação em Estudos da 
T radução, na UFSC, que iniciará suas atividades em 2004. Além desses Programas, há 
inúmeros cursos de especialização para tradutores oferecidos em Universidades ou 
Centros Universitários por todo o Brasil. 
     O maior número de cursos significou aumento da quantidade de pesquisadores na 
área, o que acarretou o crescimento da produção científica. Se, em 1986, assistimos com 
pesar ao cessamento da revista Tradução &  Comunicação, a única que acolheu, entre 
1981 e 1986, sistematicamente, trabalhos específicos na área, assistimos com satisfação 
à criação, em 1992, da TradTerm, em 1996, da Cadernos de Tradução e, em 2001, ao 
relançamento da Tradução & Comunicação. Esse quadro não é só nacional: no mundo 
todo foram lançados novos periódicos dedicados a trabalhos em Estudos da Tradução e 
outros se solidificaram.  
     A par desse aumento quantitativo de trabalhos publicados, há também uma 
tendência à mudança nos rumos das pesquisas. De eminentemente essencialistas, 
empiristas e com certa tendência à prescrição de regras, os trabalhos ganham outras 
dimensões, e passam a lidar com questões de ideologia, mudança e poder, são muito 
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mais abertos à alteridade. Percebe-se, especialmente, a alteração na maneira pela qual se 
concebe o tradutor. Por muito tempo ele foi visto como o servil porta-voz neutro de um 
autor, mas passa a ser descrito, cada vez mais, como o sujeito de seu fazer. O 
redimensionamento das pesquisas e do papel do tradutor deveria ter impacto direto no 
ensino, pois espera-se que haja um vínculo estreito entre as concepções veiculadas nas 
pesquisas e as abordadas em sala de aula. 
     João Azenha Jr. (1997), na Apresentação do volume 4 da revista TradTerm, 
dedicado ao ensino da tradução, afirma que são grandes as “transformações ocorridas no 
ensino da tradução nesses últimos quinze anos” (p.7). Para o autor, os elementos que 
desencadearam essas transformações foram: a mudança da metodologia de ensino de 
língua estrangeira e a consciência da especificidade da tradução enquanto “ trânsito entre 
culturas, através de línguas, mediado por um sujeito” (p.7, grifos meus). Um processo 
complexo que envolve muitos desafios, entre eles, seu ensino. 
     Deveríamos esperar que, com essas transformações, com o aumento da oferta de 
cursos de tradução -- em todos os níveis -- houvesse também uma alteração no ensino 
da tradução, houvesse o maior contato entre os profissionais que atuam nesses cursos e a 
conseqüente maior troca de experiências. Refiro-me especificamente à incorporação das 
tendências contemporâneas percebidas nas pesquisas ao fazer diário do professor de 
tradução.  
     No entanto, observo, no discurso de muitos tradutores, professores e pesquisadores, 
aflorarem questões que pareciam fazer parte de um passado. Uma delas é a discussão 
sobre a possibilidade do ensino da tradução. Maria António Ferreira Hörster (1997), 
professora de tradução do Curso de Especialização em T radução que funciona na 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra desde 1987, demonstra sua 
preocupação em legitimar a inserção da tradução no contexto universitário ao colocar 
duas questões iniciais sobre o ensino: “será que têm sentido cursos de tradução no 
quadro institucional de universidades? Será que é possível ensinar a traduzir?” (p.48-
49). Mark Shuttleworth (2001), em artigo que tem como objetivo definir o papel do 
ensino da teoria da tradução em cursos para formação de tradutores, resume o discurso 
de muitos tradutores profissionais que consideram que a teoria da tradução, ou mesmo o 
ensino formal, é uma “ perda de tempo” porque, “ afinal, tradutores nascem feitos, não se 
fazem” (p.498). A idéia de que a tradução é um dom com o qual alguns eleitos são 
agraciados é uma das “crenças sobre a tradução e o tradutor”  listadas por Adriana 
Pagano (2000: 11) no primeiro capítulo de Traduzir com autonomia. Essas colocações 
indicam que a possibilidade do ensino da tradução não foi totalmente estabelecida, 
assim como sua inserção na academia, apesar dos inúmeros cursos em funcionamento no 
Brasil e no mundo. 
     O fato de a impossibilidade aflorar nos domínios do discurso sobre o ensino da 
tradução é tão surpreendente quanto ela se manifestar entre os próprios alunos de cursos 
de tradução. Desde que Traduzir com autonomia (2000) foi lançado, tenho solicitado a 
meus alunos que respondam, por escrito e sem se identificarem, ao questionário 
proposto no livro, informando se concordam ou discordam das cinco crenças sobre o 
tradutor e a tradução. Especificamente sobre a questão de a tradução ser “uma arte 
reservada a uns poucos que podem exercê-la graças a um dom especial” (p.11), do 
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universo de 86 alunos que responderam ao questionário em três anos, seis concordaram 
com a afirmação e seis não tinham opinião formada a respeito. Verifico que 14% dos 
alunos de um curso para formar tradutores não têm certeza de que essa formação é 
possível. 
     Delineia-se, assim, um intrigante quadro em que há um aumento crescente de cursos 
para formação de tradutores, ou seja, sua inserção na instituição acadêmica, mas, por um 
lado, a descrença, mais ou menos explícita, por parte de tradutores, professores, 
pesquisadores e alunos, na possibilidade dessa formação e, por outro lado, o 
questionamento a respeito de sua legitimidade no contexto universitário. É paradoxal 
que se planeje a necessidade da formação de tradutores e, ao mesmo tempo, manifeste-se 
o rastro da impossibilidade dessa formação, assim como de sua legitimidade. Há uma 
situação de conflito entre uma prática, tanto do professor quanto do tradutor -- 
supostamente o lado concreto da atividade -- e as concepções que norteiam os projetos 
de pesquisa contemporâneos -- a dimensão teórica, considerada abstrata. Por um lado, as 
pesquisas apontam para a necessidade da conscientização do tradutor a respeito da 
importância de sua tarefa, mas, por outro lado, permanece o rastro da impossibilidade de 
sua formação. Considero que haja relação direta entre essa situação conflituosa e os 
pressupostos em relação ao papel do professor em sala de aula e as concepções de teoria 
eles associadas. Para a tradição, o papel do professor é transmitir um corpo estável de 
conhecimento e o do aluno é recebê-lo. Nesse plano, o papel do professor de tradução 
seria o de oferecer ao aprendiz modelos concretos, respostas sobre como resolver seus 
problemas práticos e dar-lhes a orientação sobre como uma tradução deve ser feita. É 
isso também o que espera o aprendiz. Ele quer ter instrumentos para basear sua prática -- 
quer um modelo, um esquema, um método, que oriente sua prática. A teoria preencheria 
esse papel. 
     Em uma pesquisa, Rafaella de Filippis Quental (1995) entrevistou vários alunos e 
professores de cursos de tradução e detectou, em suas respostas, uma situação 
dicotômica, em que se ressalta o caráter eminentemente prático da tradução e se 
relativiza o papel da teoria, tanto para a prática quanto para o ensino da tradução. A 
relação entre teoria e prática é encarada com certa suspeita, tanto que alguns 
pesquisadores buscam justificar a necessidade da inserção de disciplinas teóricas em 
cursos para formação de tradutores. Shuttleworth (2001) bem exemplifica isso. Em seu 
artigo intitulado “O papel da teoria na formação de tradutores”, o autor afirma o 
seguinte, no penúltimo parágrafo: “ no que antecedeu, tentei fornecer uma justificativa 
formal para a presença de uma disciplina teórica em um programa de formação de 
tradutores, mas também fiz várias sugestões práticas sobre o que se deve esperar que 
esse curso atinja” (p.505). Por um lado, Shuttleworth considera ser necessário formalizar 
uma justificativa para a inserção de teoria; por outro lado, ela vem acompanhada de 
sugestões práticas. Em seu discurso, o papel supostamente abstrato da teoria acaba por 
opor-se à concretização sob a forma de sugestões práticas. 
     Em minha análise, o conflito apenas se instaura se houver a expectativa de que um 
curso de teoria da tradução forneça ferramentas de aplicação mais ou menos direta que 
substituam opiniões, crenças e senso comum por modelos, regras e leis. Esse é o 
quadro delineado por uma tradição que não considera a tradução como um objeto de 
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estudo legítimo, mas como uma técnica ou um dom. Nesse domínio concebe-se a 
tradução como um mal necessário, como uma prática de segunda mão; para praticá-la 
não seria necessário ter qualquer formação específica, bastaria ter o dom, ou conhecer 
uma técnica. Entretanto, o discurso que exclui a reflexão e o trabalho intelectual da tarefa 
do tradutor, que o considera um mero aplicador de regras, seguidor de receitas, é o 
mesmo que embasa a baixa remuneração de seu trabalho. É um discurso que, sem se 
darem conta, tanto professores quanto alunos endossam, uns quando consideram que a 
teoria tem lugar secundário na formação do aluno, outros quando esperam que ela 
forneça todo o instrumental “concreto” para seu trabalho.  
     Não tenho fórmulas mágicas para sair desse paradoxo da necessidade da formação, e 
da permanência do rastro de sua impossibilidade. Mas tenho o maior interesse em 
formar profissionais conscientes de seu papel na sociedade -- conscientes de que a 
tradução é “ trânsito entre culturas, ... mediado por um sujeito” (Azenha, 1997: 7). 
Penso em sua graduação como a formação de sujeitos tradutores responsáveis por um 
fazer que tem implicações políticas e ideológicas. 
     Considero ser necessário reservar, na formação do aluno, um espaço para a reflexão -- 
um espaço que trabalhe as relações entre a teoria e a prática não como dicotômicas, mas 
como complementares. Esse pode ser o lugar do questionamento da possibilidade de 
haver uma prática sem uma teoria que a conduza, não de seu exterior, e da noção de que 
o real ou o concreto seria a prática. 
 
 
RESUMO: Cresce, no Brasil o número de instituições que oferecem cursos para a 
formação de tradutores. No entanto, na literatura sobre o ensino da tradução ainda se 
coloca, mais ou menos explicitamente, a dúvida sobre a possibilidade de se formar um 
tradutor. Problematizo essa questão salientando o papel pedagógico e político do 
professor na formação de sujeitos tradutores conscientes de seu papel na sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: ensino da tradução; estudos da tradução. 
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