
Obstáculos
     
     Ao concluir graduação em letras pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de 

Fora em 2003 e no ano seguinte iniciar minha carreira de professor de língua 

inglesa,  percebi  a  importância  de  estar  sempre  bem atualizado.  Meu primeiro 

passo  foi  fazer  uma  especialização  Lato  Sensu  intitulada  “Tradução  (Inglês-

Português)” na mesma instituição em que me graduei. Já no início da citada pós-

graduação,  um tópico  me chamou a  atenção:  Teoria  da  Tradução.  Dentre  os 

vários autores estudados naquela ocasião, as idéias de Walter Benjamin e de 

Lawrence Venuti se destacaram, e a tradução literária passou a ser meu objeto de 

estudo na realização da monografia de conclusão do curso.

     Após o término da citada especialização, tive conhecimento do mestrado em 

letras da Universidade Federal de São João del-Rei. Ao verificar o programa e a 

bibliografia sugerida para o processo de seleção, pude perceber que a tradução 

poderia estar intimamente ligada à indústria cultural no mundo globalizado. Eis 

aqui, uma tentativa de aprofundar tais questões.

     Ao tratarmos de tradução, um dos nomes que quase automaticamente vem à 

memória  é o de Walter  Benjamin.  Seu famoso ensaio “A Tarefa  do Tradutor” 

(1992), pode ser considerado fundamental para teóricos e estudiosos da área. 

Porém, como tratamos não apenas da questão da tradução, no caso a tradução 

literária,  trilhamos  nossas  observações  a  partir  dos  tópicos  e  comentários  de 

Benjamin  em  outro  importante  ensaio:  “A  obra  de  arte  na  era  de  sua 

reprodutibilidade técnica” (1987). Benjamin divide o citado artigo em vários tópicos 

a fim de situar a questão da obra de arte à época em que tratou do assunto, 1936. 

Ele discute o modo de relação entre arte e sociedade no mundo capitalista com 

alto desenvolvimento tecnológico. De acordo com o autor, com o advento da era 

industrial, o status da arte é abalado em virtude das técnicas de reprodução. A 

obra se torna valiosa não apenas pela sua significação, mas também pelo seu 

valor  no  mercado.  O  espectador,  de  contemplador  passa  a  consumidor.  No 

momento em que as massas começam a consumir o objeto artístico, o autor se 

torna um produtor assim como um operário. Deste modo, a arte não pode mais 

ser tratada como era antes.
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     Nosso foco aqui foi, principalmente, estabelecer um diálogo teórico a fim de 

analisar, na contemporaneidade, a seguinte questão: a relação das artes com a 

indústria cultural, tendo como ponto de partida a questão da tradução que, como 

já pudemos observar, é o nosso principal objeto de estudo.

     Acreditamos estar tratando de assuntos demasiadamente complexos. A área 

de estudos da tradução, até três décadas atrás um universo relativamente pouco 

explorado,  vem  assumindo  uma  importância  e  uma  vitalidade  crescentes. 

Entretanto, não há um discurso hegemônico neste campo, e sim uma variedade 

de abordagens,  diferentes  leituras  dos  textos  fundantes  da  modernidade,  que 

muitas  vezes  visam  trazer  à  luz  problemas  pouco  abordados  pelas  grandes 

narrativas teóricas do século XX.

     Tentamos durante nosso percurso, examinar algumas linhas que se debruçam 

sobre a arte de traduzir. Nesse caminho, reverberam correntes de pensamento 

vinculadas a múltiplas esferas do saber, como a filosofia, a lingüística, a literatura, 

a análise do discurso, entre outras. Falar de tradução implica falar de cultura, de 

identidade,  de  comunicação  e  de  relação  com  o  outro.  Tais  assuntos  estão 

presentes  em  nosso  trabalho.  Consideramos  importante  frisar  que  não 

pretendemos  aqui  elaborar  um  manual  de  tradução  –  mesmo  porque  seria 

impossível – muito menos aderir a qualquer vertente teórica ou fazer um histórico 

dos estudos da tradução. Pretendemos sim, levantar discussões que possam pelo 

menos nos levar a refletir sobre a questão da tradução literária, da literatura, do 

tradutor literário e da obra de arte em geral no cenário atual. 

     Já o debate sobre a indústria cultural, o que, segundo Rodrigo Duarte (2003), 

parecia para sempre banido ou relegado a discussões restritas aos especialistas 

mais “mal-humorados”,  foi  forçosamente reintroduzido num âmbito mais amplo 

devido à chamada globalização.

  Além  disso,  são  bem  conhecidas  as  dificuldades  de  apreensão  do 

contemporâneo. Afirma-se com freqüência, segundo Steven Connor (2000), que 

só se pode obter e aproveitar o conhecimento sobre coisas de alguma maneira 

acabadas  e  encerradas;  por  isso,  a  reivindicação  de  que  se  conhece  o 

contemporâneo é vista muitas vezes como uma espécie de violência conceitual, 

uma fixação das energias fluidas e informes do agora urgente, mas tenazmente 
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presente numa forma apreensível e exprimível, através de atos fundamentais e 

irrevogáveis de seleção crítica. Tal formulação, de acordo com Connor, baseia-se 

num  sentido  da  separação  inerente  entre  experiência  e  conhecimento,  uma 

crença  de  que,  quando  experimentamos  a  vida,  só  podemos  compreendê-la 

parcialmente  e  de  que,  quando  tentamos  compreender  a  vida,  deixamos  de 

experimentá-la de fato. De acordo com esse modelo, segundo o teórico, o ato de 

conhecer está sempre condenado a chegar tarde demais à cena da experiência.

     Apesar dos obstáculos e concordando com Eneida Maria de Souza (2002), os 

impactos causados pela crítica cultural, embora sujeitos a deslizes e perigos de 

interpretação, não deixam de ser saudáveis e instigantes. Além do mais, como 

comenta Stuart Hall (2003), os perigos não são lugares dos quais devemos fugir, 

mas lugares na direção dos quais devemos ir.

     Ao elegermos “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” para 

guiar  nossas  colocações,  advertimos  que  nosso  trabalho  não  obedece  a 

linearidade presente nas dissertações de um modo geral. Como fez Benjamin no 

citado  texto,  dividimos  nossas  observações  em  dezenove  tópicos  incluindo  a 

introdução,  estabelecendo  entrelaçamentos  teóricos  que  culminam  em  vários 

questionamentos que dizem respeito aos nossos propósitos. 

     Já neste tópico, apresentamos um breve resumo dos comentários de Benjamin 

no citado artigo.  No último,  “Reflexões”,  estão apresentadas as considerações 

finais,  quando tentaremos expor nossas posições acerca dos questionamentos 

observados durante o desenvolvimento do trabalho. 

     Frisamos ainda, que os títulos nos tópicos por nós elaborados foram retirados, 

em paráfrase, dos títulos dados por Benjamin em seu texto. 

   O  primeiro  tópico  trabalhado  por  Benjamin,  no  artigo  que  norteará  nosso 

trabalho,  tem como enunciado,  “Reprodutibilidade técnica”.  Benjamin  cita  que, 

graças à litografia, as artes gráficas começaram a situar-se no mesmo nível que a 

imprensa. Segundo o teórico, pela primeira vez no processo de reprodução da 

imagem – quando a litografia foi ultrapassada pela fotografia – a mão foi liberada 

das responsabilidades artísticas mais importantes, que agora cabiam unicamente 

ao olho. Para Benjamin, o processo de reprodução das imagens experimentou tal 

aceleração que começou a situar-se no mesmo nível que a palavra oral. Comenta 
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também que a  reprodução técnica,  aliada com a reprodução técnica  do som, 

atingiu tal padrão de qualidade que ela não somente podia transformar em seus 

objetos  a  totalidade  das  obras  de  arte  tradicionais,  submetendo-as  a 

transformações profundas,  como conquistar  para  si  um lugar  próprio  entre  os 

procedimentos  artísticos.  Benjamin  frisa  ainda  que  a  obra  de  arte  sempre  foi 

reprodutível  e  o  que os  homens  faziam sempre  podia  ser  imitado  por  outros 

homens.  Comenta  que  tal  imitação  era  praticada  por  discípulos,  em  seus 

exercícios, pelos mestres, para a difusão das obras, e finalmente por terceiros, 

meramente interessados no lucro. Completa: 

Em contraste, a reprodução técnica da obra de arte representa um 
processo  novo,  que  se  vem  desenvolvendo  na  história 
intermitentemente,  através  de  saltos  separados  por  longos 
intervalos,  mas  com  intensidade  crescente.  (BENJAMIN,1987, 
p.166)

     Nosso  segundo  paralelo  com  o  texto  “A  obra  de  arte  na  era  de  sua 

reprodutibilidade  técnica”,  será  sobre  um  importante  assunto  da  teoria  da 

tradução  e  o  subtítulo  seguinte  do  ensaio  de  Benjamin  denominado 

“Autenticidade”.  Segundo  Benjamin,  mesmo na  reprodução  mais  perfeita,  um 

elemento está ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no 

lugar em que ela se encontra (BENJAMIN, 1987, p.167). Para o teórico, é nessa 

existência única, e somente nela, que se desdobra a história da obra. Acredita ele 

que o aqui e agora do original constitui o conteúdo da sua autenticidade, e nela se 

enraíza uma tradição que identifica esse objeto como sendo aquele objeto sempre 

igual e idêntico a si mesmo. De acordo com Benjamin, a esfera da autenticidade, 

como um todo, escapa à reprodutibilidade técnica, e naturalmente não apenas à 

técnica.  Para  ele,  enquanto  o  autêntico  preserva  toda  a  sua  autoridade  com 

relação à reprodução manual, em geral considerada uma falsificação, o mesmo 

não ocorre no que diz respeito à reprodução técnica por duas razões: em primeiro 

lugar,  a  reprodução técnica  tem mais  autonomia  que a  reprodução manual  – 

pode, por exemplo, graças a procedimentos como a ampliação ou a câmara lenta, 

fixar imagens que fogem inteiramente à ótica natural; em segundo lugar, Benjamin 

crê  que  a  reprodução técnica  pode  colocar  a  cópia  do  original  em situações 

impossíveis para o próprio original – pode, principalmente, aproximar do indivíduo 
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a  obra.  Para  o  teórico,  mesmo  que  essas  circunstâncias  deixem  intacto  o 

conteúdo da obra de arte, elas desvalorizam, de qualquer modo, o seu aqui e 

agora.

     Não podemos deixar de citar os comentários de Benjamin em relação ao 

conceito  de  “aura”.  Ele  define  aura  como  uma  figura  singular,  composta  de 

elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante,  por 

mais perto que ela esteja. Para ele, o declínio da aura deriva de circunstâncias 

estreitamente  ligadas  à  crescente  difusão  e  intensidade  dos  movimentos  de 

massa. Segundo o teórico, ficava a cada dia mais irresistível a necessidade de 

possuir  o objeto,  de tão perto  quanto possível,  na imagem,  ou antes,  na sua 

cópia,  na  sua  reprodução;  ficava  a  cada  dia  mais  nítida  a  diferença  entre  a 

reprodução, como ela era oferecida pelas revistas ilustradas e pelas atualidades 

cinematográficas, e a imagem. Para Benjamin, retirar o objeto do seu invólucro, 

destruir sua aura, é a característica de uma forma de percepção cuja capacidade 

de captar “o semelhante no mundo” é tão aguda, que graças à reprodução ela 

consegue captá-lo até no fenômeno único. Benjamin diagnostica uma alteração 

profunda  no  objeto  artístico,  a  “perda  da  aura”,  como  conseqüência  das 

transformações  tecnológicas.  A  possibilidade  de  reprodução  técnica  e  a 

conseqüente standardização,  diz  Benjamin,  tornam a realidade cada vez mais 

próxima, as imagens desta mais acessíveis mas, por esse mesmo motivo, banais.

      Passamos ao tópico “Ritual e política”. Segundo Benjamin, a unicidade da 

obra de arte é idêntica à sua inserção no contexto da tradição. Acredita que essa 

tradição é algo de muito vivo, de extraordinariamente variável. Cita como exemplo 

uma antiga estátua de Vênus, inscrita numa certa tradição entre os gregos, que 

faziam dela um objeto de culto, e em outra tradição na idade média, quando os 

doutores  da  igreja  viam  nela  um  ídolo  malfazejo.  Para  Benjamin,  o  que  era 

comum às duas tradições, contudo, era a unicidade da obra ou seja, sua aura.

     “Valor de culto e valor de exposição” é o tópico subseqüente discutido no 

artigo que nos guia. Para Benjamin, a produção artística começa com imagens a 

serviço da magia. O que importa, nessas imagens, é que elas existem, e não que 

sejam vistas. Segundo ele, o valor de culto quase obriga a manter secretas as 

obras  de  arte.  De  acordo  com  o  autor,  à  medida  que  as  obras  de  arte  se 
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emancipam  do  seu  uso  ritual,  aumentam  as  ocasiões  para  que  elas  sejam 

expostas.  Para ele,  essa exponibilidade cresceu em tal  escala,  com os vários 

métodos de sua reprodutibilidade técnica, que a mudança de ênfase do valor de 

culto  para  o  valor  de  exposição  corresponde  a  uma  mudança  qualitativa 

comparável  à  que  ocorreu  na  pré-história.  Segundo  Benjamin,  diante  dessa 

técnica – a do cinema, – a mais emancipada que já existiu - torna-se necessário 

um novo aprendizado. Para ele, o filme serviria para exercitar o homem nas novas 

percepções e reações exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada 

vez mais em sua vida cotidiana.

     Quando  discute  fotografia  no  tópico  deste  nome,  Benjamin  mostra  sua 

preocupação com o advento da mesma. Para ele, com a fotografia, o valor de 

culto começa a recuar, em todas as frentes, diante do valor de exposição.

     No  tópico  “Valor  de  eternidade”,  Benjamin  observa  que  os  gregos  só 

conheciam dois processos técnicos para a reprodução de obras de arte: o molde 

e a cunhagem. As moedas e terracotas eram as únicas obras de arte por eles 

fabricadas  em  massa.  Todas  as  demais  eram  únicas  e  tecnicamente 

irreprodutíveis e por isso, precisavam ser únicas e construídas para a eternidade. 

Ainda  no  mesmo  tópico,  Benjamin  frisa  que,  com  o  cinema,  a  obra  de  arte 

adquiriu um atributo decisivo, que os gregos ou não aceitariam ou considerariam 

o menos essencial de todos: a perfectibilidade. Segundo ele, para os gregos, cuja 

arte visava a produção de valores eternos, a mais alta das artes era a menos 

perfectível:  a  escultura,  cujas  criações  se  faziam  a  partir  de  um  só  bloco. 

Benjamin lamenta o declínio “inevitável” da escultura, na era que ele chamou de 

obra de arte montável. 

     Em “Fotografia e cinema como arte”, Benjamin cita a controvérsia travada no 

século  XIX  entre  a  pintura  e  a  fotografia  quanto  ao  valor  artístico  de  suas 

respectivas produções. Segundo Benjamin, tal polêmica foi a expressão de uma 

transformação histórica; ao se emancipar de seus fundamentos no culto, na era 

da reprodutibilidade técnica, a arte perdeu qualquer aparência de autonomia. De 

acordo com o autor, muito se escrevera, no passado, de modo tão sutil  como 

estéril, sobre a questão prévia de saber se a fotografia era ou não uma arte, sem 

que se colocasse sequer a questão prévia de saber se a invenção da fotografia 
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não  havia  alterado  a  própria  natureza  da  arte.  Segundo  Benjamin  porém,  as 

dificuldades  com  que  a  fotografia  confrontou  a  estética  tradicional  eram 

brincadeiras  infantis  em comparação  com as  suscitadas  pelo  cinema naquela 

data. 

     De acordo com Benjamin, no tópico intitulado “Cinema e teste”, o desempenho 

de um fotógrafo manejando sua objetiva tem tão pouca relação com a arte como o 

de  um  maestro  regendo  uma  orquestra  sinfônica.  Para  ele,  na  melhor  das 

hipóteses seriam “desempenhos artísticos”. Benjamin volta aos comentários sobre 

o cinema, focando aqui no que ele chamou de “intérprete” do filme. Ele questiona 

a  situação  do  filme  como obra  de  arte  –  a  obra  de  arte  surgiria  através  da 

montagem, na qual cada fragmento seria a reprodução de um acontecimento que 

nem constituiria em si uma obra de arte, nem engendraria uma obra de arte, ao 

ser  filmado  -  para  em seguida  questionar  a  qualidade  e  capacidade  do  ator 

cinematográfico em relação ao ator de teatro. Segundo Benjamin,

Ao  contrário  do  ator  de  teatro,  o  intérprete  de  um  filme  não 
representa  diante  de  um  público  qualquer  a  cena  a  ser 
reproduzida,  e  sim  diante  de  um  grêmio  de  especialistas  – 
produtor, diretor, operador, engenheiro do som ou da iluminação, 
etc. – que a todo momento tem o direito de intervir.(BENJAMIN, 
1987, p.178)

Para  Benjamin,  intervenções  determinam,  em  grande  parte,  o  processo  de 

produção cinematográfica.

     Ao estabelecer comparações entre o ator de teatro e do cinema, Benjamin cita 

Pirandello. Segundo Benjamin, em “O intérprete cinematográfico”, este autor foi 

um dos primeiros a pressentir a metamorfose do ator através da experiência do 

teste. Para Pirandello, o ator de cinema sente-se exilado, não somente do palco, 

mas de si mesmo e com um obscuro mal-estar, ele sente o vazio inexplicável 

resultante do fato de que seu corpo perde a substância, volatiliza-se, é privado de 

sua realidade,  de  sua vida,  de  sua voz,  e  até  dos ruídos que ele  produz ao 

deslocar-se, para transformar-se numa imagem muda que estremece na tela e 

depois desaparece em silêncio.

     Segundo Benjamin, no tópico “Exposição perante a massa”, a metamorfose do 

modo de exposição pela técnica da reprodução era visível também na política. 
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Para ele, as democracias expõem o político de forma imediata, em pessoa, diante 

de  certos  representantes.  O  parlamento  é  seu  público.  Mas,  como  as  novas 

técnicas  permitem  ao  orador  ser  ouvido  e  visto  por  um  número  ilimitado  de 

pessoas, a exposição do político diante dos aparelhos passa ao primeiro plano. 

Com isso os parlamentos se atrofiam, juntamente com o teatro.

     Em “Exigência de ser filmado”, Benjamin constata que houve durante séculos 

uma separação  rígida  entre  um pequeno  número  de  escritores  e  um grande 

número de leitores, situação que começara a modificar-se no fim do século XIX. 

De acordo com Benjamin, com a ampliação gigantesca da imprensa, colocando à 

disposição  dos  leitores  uma  quantidade  cada  vez  maior  de  órgãos  políticos, 

religiosos, científicos, profissionais e regionais, um número crescente de leitores 

começou  a  escrever  para  os  periódicos,  a  princípio  esporadicamente;  tal 

atividade,  no  início,  limitou-se  à  publicação  de   correspondências  na  seção 

“Cartas dos Leitores”. Segundo Benjamin, raros eram os europeus inseridos no 

processo de trabalho que em princípio não tinham uma ocasião qualquer para 

publicar  um  episódio  de  sua  vida  profissional,  uma  reclamação  ou  uma 

reportagem. De acordo com o autor, a diferença essencial entre autor e público 

estava  a  ponto  de  desaparecer;  a  cada  instante,  o  leitor  estaria  pronto  a 

converter-se num escritor. Para Benjamin, a competência literária passa a fundar-

se na formação politécnica, e não na educação especializada, convertendo-se 

assim, em coisa de todos. 

    Benjamin estabelece, no tópico “Pintor e cinegrafista”, uma relação entre os 

profissionais  presentes  no  título  do  tópico,  utilizando  uma  construção  auxiliar 

baseada  na  figura  do  cirurgião.  Segundo  Benjamin,  o  cirurgião  está  no  pólo 

oposto ao do mágico, pois o comportamento deste último, que deposita as mãos 

sobre  um doente  para  cura-lo,  é  distinto  do  comportamento do cirurgião,  que 

realiza  uma  intervenção  em  seu  corpo.  De  acordo  com  Benjamin,  o  mágico 

preserva a distância natural entre ele e o paciente, ou antes, ele a diminui um 

pouco, graças à sua mão estendida, e a aumenta muito, graças à sua autoridade. 

O contrário ocorreria com o cirurgião,  o qual  diminui  muito sua distância com 

relação ao paciente, ao penetrar em seu organismo, e a aumenta pouco, devido à 

cautela  com  que  sua  mão  se  move  entre  os  órgãos.  Para  Benjamin, 
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diferentemente  do  mágico,  o  cirurgião  renuncia,  no  momento  decisivo,  a 

relacionar-se com seu paciente de homem a homem e em vez disso intervém 

nele, pela operação. Segundo o autor, o mágico e o cirurgião estão entre si como 

o pintor e o cinegrafista: o pintor observa em seu trabalho uma distância natural 

entre  a  realidade  dada  e  ele  próprio,  ao  passo  que  o  cinegrafista  penetra 

profundamente as vísceras dessa realidade. As imagens que cada um produz são 

por isso, de acordo com Benjamin, essencialmente diferentes; a imagem do pintor 

é  total  e  a  do operador  composta de inúmeros fragmentos,  que se compõem 

segundo novas leis.

     Diz Benjamin, em “Pintor e cinegrafista”, que a reprodutibilidade técnica da 

obra de arte  modifica a relação da massa com a arte – retrógrada diante de 

Picasso,  ela  se  torna  progressista  diante  de  Chaplin.  Para  o  autor,  o 

comportamento progressista se caracteriza pela ligação direta e interna entre o 

prazer de ver e sentir, por um lado, e a atitude do especialista, por outro. Esse 

vínculo, segundo ele, constituiria um valioso indício social. Para Benjamin, quanto 

mais se reduz a significação social de uma arte, maior fica a distância, no público, 

entre a atitude de fruição e a atitude crítica, como se evidencia com o exemplo da 

pintura. Desfruta-se o que é convencional, sem criticá-lo; critica-se o que é novo, 

sem desfrutá-lo.

     No tópico intitulado “Camondongo Mickey” do ensaio “A obra de arte na era de 

sua reprodutibilidade técnica”, Benjamin resgata algumas idéias relacionadas à 

contribuição que o cinema trouxe para o enriquecimento da percepção humana.

     Segundo Benjamin, uma das tarefas mais importantes da arte foi sempre a de 

gerar uma demanda cujo atendimento integral só poderia produzir-se mais tarde. 

A história  de toda forma de arte conhece épocas críticas em que essa forma 

aspira  a  efeitos  que só  podem concretizar-se  sem esforço  num novo  estágio 

técnico,  isto  é,  numa nova  forma de  arte.  Para  o  autor,  as  extravagâncias  e 

grosserias  artísticas  daí  resultantes  e  que  se  manifestam,  sobretudo  nas 

chamadas “épocas de decadência” derivam, na verdade, do seu campo de forças 

historicamente mais rico. Benjamin falava aqui do dadaísmo no tópico de mesmo 

nome. 
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     Os dadaístas, segundo ele, estavam menos interessados em assegurar a 

utilização  mercantil  de  suas  obras  de  arte  que  em  torná-las  impróprias  para 

qualquer  utilização contemplativa.  Tentavam atingir  esse objetivo,  entre  outros 

métodos,  pela  desvalorização  sistemática  de  seu  material.  De  acordo  com 

Benjamin,  seus  poemas  eram “saladas  de  palavras”,  continham interpelações 

obscenas e todos os detritos verbais concebíveis. O mesmo se dava com seus 

quadros, nos quais colavam botões e bilhetes de trânsito. Para ele, com esses 

meios, os dadaístas aniquilavam impiedosamente a aura de suas criações, que 

eles estigmatizavam como reprodução, com os instrumentos de reprodução.

     Acreditava Benjamin que o comportamento social provocado pelo dadaísmo foi 

o  escândalo.  Segundo  ele,  as  manifestações  dadaístas  asseguravam  uma 

“distração” intensa, transformando a obra de arte no centro de um escândalo. Tal 

obra  de arte  teria  que satisfazer  uma exigência  básica:  suscitar  a  indignação 

pública.  De espetáculo atraente para o olhar e sedutor  para o ouvido,  a obra 

convertia-se num tiro – atingia, pela agressão, o espectador.

     Benjamin, em mais um comentário sobre o cinema, compara a tela em que se 

projeta o filme com a tela em que se encontra o quadro. Na primeira, a imagem se 

move,  na segunda,  não.  Esta convidaria o espectador à contemplação;  diante 

dela,  ele  poderia  abandonar-se  às  suas  associações,  o  que  não  seria  mais 

possível diante do filme. Segundo ele, a associação de idéias do espectador é 

interrompida imediatamente com a mudança da imagem e nisso se basearia o 

efeito  de  choque  provocado  pelo  cinema,  que,  como  qualquer  outro  choque, 

precisaria ser interceptado por uma atenção aguda. De acordo com Benjamin, o 

cinema era a forma de arte correspondente aos perigos existenciais mais intensos 

com os quais se confrontava o homem contemporâneo.

    No penúltimo tópico de “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, 

temos “Recepção tátil e Recepção ótica”. No primeiro parágrafo observamos:

Afirma-se que as  massas procuram na  obra  de arte  distração, 
enquanto  o  conhecedor  a  aborda  com  recolhimento.  Para  as 
massas,  a  obra  de  arte  seria  objeto  de  diversão,  e  para  o 
conhecedor, objeto de devoção. (BENJAMIN, 1987, p. 192)
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     Segundo Benjamin, a distração e o recolhimento representam um contraste 

que pode ser formulado da seguinte maneira: quem se recolhe diante de uma 

obra de arte  mergulha dentro dela e nela se dissolve enquanto que a massa 

distraída, pelo contrário, faz a obra de arte mergulhar em si,  envolve-a com o 

ritmo de suas vagas, absorve-a em seu fluxo. Para ele, o exemplo mais evidente 

é  a  arquitetura que,  desde o início,  foi  o  protótipo  de uma obra de  arte  cuja 

recepção se dá coletivamente, segundo o critério da dispersão. De acordo com 

Benjamin, as leis de sua recepção são extremamente instrutivas.

     Para Benjamin, a história da arquitetura é mais longa que a de qualquer outra 

arte,  e  é  importante  ter  presente  a  sua  influência  em  qualquer  tentativa  de 

compreender a relação histórica entre as massas e a obra de arte. Segundo o 

autor,  os edifícios comportam uma dupla forma de recepção:  pelo  uso e pela 

percepção ou,  em outras  palavras,  por  meios  táteis  e  óticos.  De acordo com 

Benjamin,  não  podemos  compreender  a  especificidade  dessa  recepção  se  a 

imaginarmos  segundo  o  modelo  do  recolhimento,  atitude  habitual  do  viajante 

diante de edifícios célebres. Segundo ele, não existe nada na recepção tátil que 

corresponda ao que a contemplação representa na recepção ótica; a recepção 

tátil  se  efetua  menos  pela  atenção  que  pelo  hábito.  No  que  diz  respeito  à 

arquitetura,  Benjamin  acredita  que  o  hábito  determina  em  grande  medida  a 

própria recepção ótica; também ela, de início, se realiza mais sob a forma de uma 

observação casual que de uma atenção concentrada. Para ele, essa recepção, 

concebida segundo o modelo da arquitetura,  tem em certas circunstâncias um 

valor canônico, pois as tarefas impostas ao aparelho perceptivo do homem, em 

momentos históricos decisivos, são insolúveis na perspectiva puramente ótica, ou 

seja,  pela  contemplação.  Segundo  Benjamin,  elas  se  tornam  realizáveis 

gradualmente, pela recepção tátil, através do hábito.   

   Para  Benjamin,  a  recepção  através  da  distração,  que  se  observava 

crescentemente  em  todos  os  domínios  da  arte  e  constituía  o  sintoma  de 

transformações  profundas  nas  estruturas  perceptivas,  tinha  no  cinema  o  seu 

cenário privilegiado.

     O último subtítulo do artigo de Benjamin, que ele chamou de “Estética da 

guerra”,  é um manifesto onde podemos observar toda a preocupação e angústia 
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do autor em relação ao destino da obra de arte no século XX. Segundo o autor, a 

crescente  proletarização  dos  homens  contemporâneos  e  a  crescente 

massificação  são  dois  lados  do  mesmo  processo;  o  fascismo  –  que  vê  sua 

salvação  no  fato  de  permitir  às  massas  a  expressão  de  sua  natureza,  mas 

certamente não a dos seus direitos - tenta organizar as massas proletárias recém-

surgidas sem alterar  as relações de produção e propriedade que tais massas 

tendem  a  abolir.  Para  Benjamin,  deve-se  observar  aqui,  especialmente  se 

pensarmos nas atualidades cinematográficas,  cuja  significação propagandística 

não pode ser superestimada, que a reprodução em massa corresponde de perto à 

reprodução das massas. Nos grandes desfiles,  nos comícios gigantescos, nos 

espetáculos esportivos e guerreiros, todos captados pelos aparelhos de filmagem 

e gravação, a massa vê o seu próprio rosto, completa. Segundo Benjamin, esse 

processo  está  estreitamente  ligado  ao  desenvolvimento  das  técnicas  de 

reprodução e registro.

     De acordo com Benjamin, o aparelho apreende os movimentos de massas 

mais claramente que o olho humano; multidões de pessoas podem ser captadas 

mais  exatamente  numa  perspectiva  a  vôo  de  pássaro.  E,  ainda  que  essa 

perspectiva  seja  tão  acessível  ao  olhar  quanto  à  objetiva,  a  imagem que  se 

oferece ao olhar não pode ser ampliada, como a que se oferece ao aparelho. 

Para o autor, isso significa que os movimentos de massa e em primeira instância 

a  guerra  constituem  uma  forma  do  comportamento  humano  especialmente 

adaptada ao aparelho.

     Ao citar o manifesto de Marinetti sobre a guerra colonial da Etiópia, Benjamin 

conclui  que  sua  maneira  de  colocar  o  problema  merece  ser  transposta  da 

literatura para a dialética. A estética da guerra moderna, segundo Marinetti, se 

apresenta do seguinte modo: como a utilização natural das forças produtivas é 

bloqueada pelas relações de propriedade, a intensificação dos recursos técnicos, 

dos  ritmos  e  das  fontes  de  energia  exige  uma  utilização  antinatural.  Essa 

utilização  é  encontrada  na  guerra,  que  prova  com  suas  devastações  que  a 

sociedade não estava suficientemente madura para fazer da técnica o seu órgão, 

e que a técnica não estava suficientemente avançada para controlar as forças 

elementares da sociedade. Para Marinetti, em seus traços mais cruéis, a guerra 
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imperialista  é  determinada  pela  discrepância  entre  os  poderosos  meios  de 

produção  e  sua  utilização  insuficiente  do  processo  produtivo,  ou  seja,  pelo 

desemprego e  falta  de  mercados.  Tal  guerra,  segundo ele,  é  uma revolta  da 

técnica, que cobra em “material humano” o que lhe foi negado pela sociedade; em 

vez  de  usinas  energéticas,  ela  mobiliza  energias  humanas,  sob  a  forma  de 

exércitos.  Em vez do tráfego aéreo,  ela  regulamenta o tráfego de fuzis,  e  na 

guerra dos gases encontrou uma forma nova de liquidar a aura.

     Segundo Walter Benjamin, na época de Homero a humanidade oferecia-se em 

espetáculo aos deuses olímpicos; agora, ela se transforma em espetáculo para si 

mesma.  Sua auto-alienação atingiu  o ponto que lhe  permite  viver  sua própria 

destruição como um prazer estético de primeira ordem.   
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HIPER-reprodutibilidade técnica

     Benjamin, ao comentar sobre a reprodução técnica da obra de arte, parecia 

prever o que Horkheimer e Adorno (1985) mais tarde chamariam de “indústria 

cultural”,  um processo  que  resultou  na  crescente  mercantilização  das  formas 

culturais.  O termo “indústria  cultural”  foi  usado pelos  teóricos  citados para  se 

referir à mercantilização das formas culturais ocasionadas pelo surgimento das 

indústrias de entretenimento na Europa e nos Estados Unidos no final do século 

XIX e início do século XX. Segundo eles, o surgimento dessas indústrias como 

empresas  capitalistas  resultou  na  padronização  e  racionalização  das  formas 

culturais, sendo que tal processo atrofiou a capacidade do indivíduo de pensar e 

agir de uma maneira crítica e autônoma. Os bens culturais produzidos por essas 

indústrias  teriam como objetivo  a  busca de  lucro  –  produtos  planejados  para 

consumo  das  massas.  Tais  bens  seriam  padronizados  e  estereotipados, 

produzidos com a finalidade de dar lucro e vazios de conteúdo artístico.  Para 

Adorno e Horkheimer a autonomia da obra de arte foi destruída com a progressiva 

mercantilização dos bens culturais.

     De acordo com as colocações dos dois teóricos, como ficaria a questão da 

tradução de uma obra literária, já que a mesma pode ser considerada um bem 

cultural ? Tal questionamento pode nos remeter ao tradutor e teórico de tradução 

norte americano Lawrence Venuti (2002). Para ele, a estética popular atual requer 

traduções  fluentes  que  produzam  um  efeito  ilusório  de  transparência,  e  isso 

significa aderir ao dialeto padrão corrente, ao evitar qualquer dialeto, registro ou 

estilo que chame a atenção de palavras como palavras e, portanto, que frustre a 

identificação do leitor. Como resultado, a tradução fluente pode capacitar um texto 

estrangeiro a envolver uma massa de leitores, mesmo um texto de uma literatura 

estrangeira  excluída,  e  desse  modo  iniciar  uma  reformulação  significativa  do 

cânone. Venuti faz críticas duras a tradutores que adequam o texto à língua de 

chegada – a chamada domesticação – que pode ser entendida como a tradução 

que promove uma adaptação da obra estrangeira para o universo da língua-alvo, 

retirando-lhe as características peculiares e apagando as diferenças lingüísticas, 

de  modo  que  o  leitor  sinta-se  “familiarizado”  com  aquela  obra.  Tal  processo 
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acarretaria  distorções  semânticas  e  a  conseqüente  perda  de  traços  culturais 

presentes no texto de origem. Desse modo, uma tradução realizada seguindo tais 

parâmetros seria perfeitamente classificada – principalmente no que diz respeito à 

escolha das obras a serem traduzidas - como um “produto” da já citada indústria 

cultural.

     De acordo com Rodrigo Duarte (2003), o desenvolvimento da indústria cultural 

no mundo globalizado pode levar à questão sobre uma possível caducidade da 

crítica de Adorno e Horkheimer à indústria cultural, pois o cenário atual parece, de 

fato,  ser muito mais complexo e multi-facetado do que aquele abordado pelos 

filósofos  nos  anos  40.  Segundo  Duarte,  tal  crítica  poderia  se  aplicar  apenas 

àquele contexto, não tendo mais validade para uma época em que, longe da pura 

e simples massificação, o consumidor de entretenimento possui uma gama quase 

infinita de opções, podendo “personalizar”  seu consumo. Apesar da colocação 

anterior  nos  parecer  coerente,  é  preciso,  segundo  Duarte,  antes  de  avaliar  a 

pertinência  das  teses  básicas  da  crítica  de  Horkheimer  e  Adorno  à  indústria 

cultural ao contexto globalizado de agora, analisar os dados que dizem respeito à 

formação dos oligopólios globais no ramo do entretenimento nos últimos anos.

     Duarte  nos  mostra  que  nas  últimas  duas  décadas  a  produção  mundial 

aumentou  de  4  para  23  trilhões  de  dólares  norte-americanos  e  que  a 

concentração chegou a um ponto em que 358 bilionários possuem hoje mais da 

metade de tudo que a humanidade percebe. Apresenta-nos também que, desde 

1990,  o  âmbito  dos  meios  de  comunicação  vem  passando  por  enormes 

transformações que correspondem, até aos mais ínfimos detalhes, a movimentos 

ocorridos  na  sociedade e  na  política  do  mundo globalizado.  Outro  importante 

dado  colocado  e  que  particularmente  nos  interessa,  é  que  existe  uma 

concentração enorme de capitais nesse ramo, de modo que pouco mais de uma 

dúzia  de  grandes corporações  controlam quase  toda  a  oferta  de  mercadorias 

culturais  postas  à  disposição  no  mercado  mundial.  Duarte  nos  apresenta 

inúmeros  exemplos,  além  dos  dados  já  citados,  a  fim  de  mostrar  os 

desenvolvimentos  recentes  na  cultura  de  massas  e  suas  implicações  para  o 

conceito  de  indústria  cultural.  Limitar-nos-emos a  apenas mais  um importante 

dado:  o  predomínio  do mercado norte-americano sobre  todos os  demais,  não 
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apenas  como  centro  produtor  e  irradiador  dos  conteúdos  consumidos  mundo 

afora,  mas também como principal  mercado consumidor  de produtos  culturais 

industrializados.

     Uma das colocações de Adorno e Horkheimer, já citadas no início deste texto, 

mais criticadas na contemporaneidade é a de que o surgimento das indústrias 

culturais resultou na padronização e racionalização das formas culturais, sendo 

que tal  processo atrofiou a capacidade do indivíduo de pensar e agir  de uma 

maneira crítica e autônoma. 

     Stuart Hall, no ensaio “Notas sobre a desconstrução do popular” (2003), ao 

comentar o significado de “popular” como algo que as massas escutam, lêem, 

consomem  e  parecem  apreciar  imensamente,  acredita  que  tal  definição  é 

corretamente associada à manipulação e ao aviltamento da cultura do povo. Hall 

nos apresenta duas restrições ao termo popular:  se as formas e relações das 

quais depende a participação nesse tipo de cultura comercialmente fornecida são 

puramente  manipuláveis  e  aviltantes,  então  as  pessoas  que  consomem  e 

apreciam esses produtos devem ser, elas próprias, aviltadas por essas atividades 

ou viver em um permanente estado de “falsa consciência”. Devem ser uns “tolos 

culturais” que não sabem que estão sendo nutridos por um tipo atualizado de ópio 

do  povo.  Segundo  Hall,  em última  análise,  a  idéia  do  povo  como uma  força 

mínima  e  puramente  passiva  constitui  uma  perspectiva  profundamente  anti-

socialista.  Ao  comentar  sua  segunda  restrição,  Hall  questiona  se  é  possível 

resolver a questão sem deixar de atender para o aspecto manipulador de grande 

parte da cultura comercial  popular.  Para ele,  não existe uma “cultura popular” 

íntegra, autêntica e autônoma, situada fora do campo de força das relações de 

poder e de dominação culturais.

     Hall acredita que, como as pessoas comuns não são uns tolos culturais, elas 

são perfeitamente capazes de reconhecer como as realidades da vida da classe 

trabalhadora  são  reorganizadas,  reconstruídas  e  remodeladas.  Para  ele,  as 

indústrias  culturais  têm  de  fato  o  poder  de  retrabalhar  e  remodelar 

constantemente aquilo  que representam;  e,  pela  repetição e seleção,  impor  e 

implantar tais definições de nós mesmos de forma a ajustá-las mais facilmente às 

descrições da cultura dominante ou preferencial. É isso que a concentração do 
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poder cultural, os meios de fazer cultura nas mãos de poucos, realmente significa, 

completa ele.

     Stuart Hall acredita que há uma luta contínua e necessariamente irregular e 

desigual,  por  parte  da  cultura  dominante,  no  sentido  de  desorganizar  e 

reorganizar  constantemente  a  cultura  popular,  para  cercá-la  e  confinar  suas 

definições e formas dentro de uma gama mais abrangente de formas dominantes. 

Há, segundo Hall, pontos de resistência e também momentos de superação. Esta 

é a dialética da luta cultural. Para ele, na atualidade, esta luta é contínua e ocorre 

nas linhas complexas da resistência e da aceitação, da recusa e da capitulação, 

que  transformam o  campo da  cultura  em uma espécie  de  campo de batalha 

permanente,  onde  não  se  obtêm  vitórias  definitivas,  mas  onde  há  sempre 

posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas.

     Quanto à questão da indústria cultural colocada pelos teóricos da Escola de 

Frankfurt,  seria  complicado  não  concordar  com  Duarte  (2003).  Para  ele,  os 

desenvolvimentos  recentes  dos  novos  meios  de  comunicação,  associados  ao 

processamento digital de sons e imagens, ressalta um processo de concentração 

de  capital  que,  na  verdade,  só  reforça  tendências  já  presentes  no  modelo 

“clássico” da indústria cultural. Ainda segundo Rodrigo Duarte, tal crítica mostra-

se  hoje  mais  pertinente  do  que  nunca,  pois  o  aperfeiçoamento  dos  meios 

tecnológicos de produção, reprodução e difusão de mensagens visuais e sonoras 

permite  o  aprofundamento  e  a  expansão  dos  métodos  classificatórios  e 

manipulatórios empregados pela indústria cultural.

     Difícil  também questionarmos  as  conscientes  colocações  de  Stuart  Hall, 

principalmente  suas  posições  em  relação  ao  que  ele  chamou  de  “luta 

cultural”.(2003,p.255)

Porém, ao confrontarmos as posições de Adorno e Horkheimer, as informações 

de  Rodrigo  Duarte  e  as  colocações  de  Stuart  Hall  com  a  questão  da 

domesticação traçada por Lawrence Venuti, surgem certas preocupações. Como 

observamos no texto de Duarte, existe atualmente uma enorme concentração de 

capitais no ramo do entretenimento. Vimos também, no mesmo texto e também 

nas palavras de Hall, que o controle dessas grandes corporações está nas mãos 

de poucos. Além disso, certificamos o predomínio do mercado norte-americano 
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sobre todos os demais. Nossa principal preocupação surge neste momento: as 

principais editoras de livros estão nas mãos dessas citadas grandes corporações, 

principalmente nos Estados Unidos. Apesar de não sermos uns “tolos culturais”, 

como escreveu Hall, temos (ou teremos) como optar por esta ou aquela obra ? 

Teremos acesso ao que escolhermos, ou só poderemos escolher dentre o que (e 

como) essas editoras oferecem?

     Em relação à literatura traduzida, Venuti  defende as chamadas traduções 

estrangeirizantes.  A  estrangeirização  consiste  na  manutenção  das  diferenças 

existentes entre  as culturas fonte e meta,  ou seja,  na importação de padrões 

lingüísticos  e  culturais  da  língua  da  produção  da  obra.  Segundo  Venuti,  a 

tradução estrangeirizante pode ser vista como uma forma de resistência contra o 

etnocentrismo e o racismo, o narcisismo cultural e o imperialismo, nos interesses 

das relações geopolíticas democráticas. Ao realizar uma tradução nesses moldes, 

o  tradutor  transporta  o  leitor  para  outro  país,  ou  seja,  não  se  tem  uma 

representação transparente da cultura fonte, e sim a manifestação dos valores 

divergentes que podem levar a uma discussão dos próprios valores domésticos. 

Tradução “domesticada” ou “estrangeirizada”: os tradutores têm (ou terão) como 

optar ? 

     No subtítulo “Fotografia e cinema como arte” do texto em epígrafe, Benjamin 

faz observações quanto ao valor artístico da pintura e da fotografia no século XIX 

e  do  cinema  como  arte  no  século  XX.  Dando  seqüência  à  nossa  linha  de 

pensamento, indagamos: Qual o valor artístico de uma tradução literária nesse 

início de século ? Levando-se em conta que uma tradução literária domesticada 

seria um produto da indústria cultural,  podemos retomar Adorno e Horkheimer 

mais  uma  vez.  Para  esses  autores,  os  produtos  da  indústria  cultural  são 

diferentes da obra de arte tradicional. No século XVIII, ou antes, a obra de arte 

podia  manter  certa  autonomia  frente  ao  mercado,  graças  a  um  sistema  de 

patrocínio  que  defendia  o  artista  das  exigências  imediatas  de  sobrevivência. 

Porém, com a crescente mercantilização dos bens culturais, esta autonomia foi 

destruída. A arte se rende sempre à lógica da produção de mercadorias e do 

mercado, e por isso perde o potencial crítico inerente à própria gratuidade das 

formas  artísticas  tradicionais.  Para  eles,  a  maioria  dos  produtos  da  indústria 
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cultural  não  têm mais  pretensão  de  serem  obras  de  arte.  Poderíamos  neste 

momento  fazer  outro  questionamento:  será  que a  maioria  das  obras  literárias 

contemporâneas  são  criadas  para  atingir  status  de  obra  arte  (uma  literatura 

“culta”, reconhecida como de qualidade superior) ou são criadas a fim de obter o 

título de best-seller ( narrativa produzida a partir de uma intenção industrial de 

atingir um público muito amplo)? 
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A tarefa do tradutor

     Poderíamos, ao observar as idéias de Benjamin sobre a autenticidade da obra 

de  arte,  imaginar  uma  tradução  literária  como  a  cópia  de  um  original.  Tal 

pensamento nos remete  às  questões da “traduzibilidade”  e  da tradução como 

“criação”. Deparamo-nos aqui com um dos pontos mais discutidos da teoria da 

tradução. 

     A maioria das pessoas, quando pensa em tradução, faz idéia de uma atividade 

puramente  mecânica  em  que  um  indivíduo  conhecedor  de  duas  línguas  vai 

substituindo,  uma por  outra,  as  palavras  de  uma frase  na  língua  A  por  seus 

equivalentes  na  língua  B.  Na  realidade,  as  coisas  se  passam  de  maneira 

diferente.  As  palavras não possuem sentido isoladamente,  mas dentro  de um 

contexto, e por estarem dentro desse contexto. Como cita Paulo Rónai (1981), 

quase todos os vocábulos estão sujeitos a ambigüidades semelhantes. O mesmo 

coloca como exemplo a palavra “ponto”, a qual tem nada menos que quarenta e 

quatro  acepções  principais  no  dicionário  Aurélio;  não se  sabe  se  se  trata  do 

pedaço de linha que fica entre dois furos de agulha ao coser; ou da interseção de 

duas linhas; ou de parte da matéria ensinada; ou de sinal de pontuação; ou de 

parada de ônibus; ou de livro de presença; ou de empregado de teatro que sopra 

aos atores, etc. Ela só adquire sentido graças às demais palavras que lhe são 

associadas em enunciados como “costurar o rasgão com alguns pontos”; “traçar 

uma linha entre dois pontos”; “estudar um ponto”; “esperar o ônibus no ponto”; 

“assinar  o  ponto”;  “precisar  do  ponto  para  recitar  um  papel”.  Só  pela  sua 

experiência no português, em particular dos contextos em que a palavra “ponto” 

pode figurar,  o  tradutor  conseguirá  decifrar  qualquer  desses enunciados,  para 

depois,  em virtude do seu conhecimento de outra língua,  formular enunciados 

equivalentes  nessa  última.  Entendido  assim,  o  papel  do  tradutor  torna-se 

singularmente mais importante; perde o que tinha de mecânico e se transforma 

numa atividade seletiva e reflexiva.

     Exemplos como o citado acima, mostram por que é difícil elaborar um código 

ou  manual  da  tradução.  As  aplicações  possíveis  de  qualquer  palavra  são 

inúmeras  e  imprevisíveis;  o  fluir  contínuo  da  língua  passa  por  ondas  sempre 
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novas. De mais a mais, o profissional que traduz um texto em português para o 

inglês não tem de enfrentar problemas iguais aos do colega que o verte para o 

francês. Essa problemática se complica ainda mais quando o texto a traduzir é de 

caráter literário. Aí o tradutor deve utilizar os seus conhecimentos de técnico para 

conseguir  efeitos  de  arte  e  provocar  emoções  estéticas.  Para  Rónai,  o 

conhecimento ótimo do próprio idioma, a posse pelo menos razoável do idioma-

fonte e uma boa dose de bom senso são apenas as três primeiras condições para 

um tradutor estar capacitado. Deve o bom tradutor literário possuir uma cultura 

geral que lhe possibilite identificar os lugares comuns da civilização, sem o que 

estes se transformam em outras tantas armadilhas. Uma curiosidade inteligente e 

uma desconfiança sempre alerta são condições indispensáveis;  o tradutor que 

aspira a ser um bom profissional, tentará familiarizar-se, igualmente, na medida 

do possível, com os costumes, a história, a geografia, o folclore, as instituições do 

país de cuja língua traduz, além de se munir da indispensável cultura geral.

      De acordo com Magda Velloso Fernandes de Tolentino em artigo intitulado 

“Uma  nova  proposta  de  tradução  para  Dubliners de  James  Joyce”  (1994),  o 

tradutor faz a mediação entre culturas e espera-se dele, em primeiro lugar, que 

seja  capaz  de  distinguir  o  que  é  importante  como  signo  em  diferentes 

comunidades  culturais.  Em  segundo  lugar,  frisa  Tolentino,  o  tradutor  é  um 

mediador no sentido de processar informação, isto é, como um leitor privilegiado 

do  texto  na  língua  fonte,  ele  lê  a  fim  de  produzir  outro  texto;  sua  tradução 

inevitavelmente reflete sua leitura. 

     O trabalho do tradutor passa por um caminho ladeado de armadilhas. Até os 

melhores profissionais  guardam a lembrança de algum tremendo contra-senso 

que  cometeram.  São  diversas  as  causas  de  tais  erros  (ilusões  do  instinto 

etimológico, a polissemia, as emboscadas dos “falsos amigos”, o poliglotismo, os 

homônimos,  a  tradução  dos  trocadilhos,  a  desatenção,  as  metáforas,  os 

sinônimos, etc.). Apesar dessa diversidade, a maioria provém, em última análise, 

da nossa fé na existência autônoma das palavras e na convicção inconsciente de 

que a cada palavra de uma língua necessariamente corresponde a outra em outra 

língua qualquer. Confirma essa ilusão o recurso constante aos dicionários onde, 

por motivos de comodidade prática, os vocábulos se acham em ordem alfabética, 
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soltos  de  contexto  e  seguidos  de  definição.  Como  dissemos,  a  palavra  tem 

significado  apenas  dentro  da  frase,  e  o  seu  sentido  depende  dos  demais 

elementos que entram na composição desta. Ainda que dois vocábulos de duas 

línguas sejam definidos de maneira igual, os enunciados de que eles podem fazer 

parte não são os mesmos, nem as conotações que evocam serão iguais.

     O ponto mais complicado de toda teoria da tradução parece ser a tradução de 

textos que chamamos de “literários”, questão geralmente adiada ou excluída tanto 

dos estudos sobre tradução quanto dos estudos literários. A grande maioria dos 

escritores  e  poetas  que  abordam  a  questão  da  tradução  de  textos  literários 

considera que traduzir é destruir, é descaracterizar, é trivializar. Para muitos, a 

tradução de poesia é teórica e praticamente impossível. Para outros, a eventual 

traduzibilidade do texto poético é vista como sinal de inferioridade. Para inúmeros 

poetas,  por  exemplo,  a  verdadeira  poesia  é  intraduzível,  definindo-se 

precisamente  como aquilo  que “se  perde”  em qualquer  tentativa  de  tradução. 

Segundo esses poetas e escritores, a tradução é uma atividade essencialmente 

inferior, por que falha em capturar a “alma” ou o “espírito” do texto literário ou 

poético. Essa visão reflete, portanto, a concepção de que, especialmente no texto 

literário ou poético, a delicada conjunção entre forma e conteúdo não pode ser 

tocada sem prejuízo vital, o que condenaria qualquer possibilidade de tradução 

bem-sucedida.

      No início desse trabalho, colocamos nossa intenção de direcionar nossas 

observações  a  partir  de  Benjamin  em  “A  obra  de  arte  na  era  de  sua 

reprodutibilidade  técnica”.  Nesse  momento,  inevitavelmente,  temos  que  nos 

render ao já citado artigo “A tarefa do tradutor” (1992). Tal obra se tornou um texto 

vital para os estudiosos e críticos da área da tradução. Uma das principais idéias 

colocadas por Benjamim é a concepção da tradução não como uma atividade 

imitativa  e  de  caráter  secundário,  mas  como  uma  atividade  libertadora  de 

renovação e criação. Benjamim defende que a função da tradução, na verdade, é 

uma forma, cuja lei está no original. Jacques Derrida (2002), um dos críticos de 

Benjamim,  acredita  que  essa  lei  se  apresenta  como  uma  demanda,  uma 

exigência,  o  original  exige  a  tradução  mesmo  que  não  exista  tradutor  ali.  A 

necessidade da tradução está premente no próprio original.
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      Benjamim defende que a tradução é uma atividade que promove a evolução 

do original: na tradução o original evolui, cresce, alçando-se a uma atmosfera por 

assim dizer mais elevada e mais pura da língua. Assim, o objetivo da tradução 

não é  o  de  reproduzir  sentidos,  mas o de revelar  a  língua pura por  meio  da 

relação entre as línguas envolvidas no processo de tradução. Recriar é a tarefa 

do tradutor. Benjamim coloca também, em seu artigo, a importância da dimensão 

histórica ao se discutir tradução. Para Benjamim, a tradução nada significa para o 

original,  no  entanto,  dele  provém,  é-lhe  posterior  e  marca  o  estágio  de 

continuação  de  sua  vida.  O  termo  usado  por  Benjamim  para  marcar  essa 

continuação da vida é “sobrevida” pois, ao ser traduzido, o original se modifica. 

Nesse  sentido,  tem-se  a  defesa  da  tradução  como  atividade  autônoma  e 

conseqüentemente do tradutor como produtor de significados. Ainda em relação à 

dimensão histórica, Benjamim coloca que o próprio original se modifica ao longo 

do tempo. Assim, um texto pode receber novas interpretações antes mesmo de 

ser  submetido  a  algum processo de tradução entre  línguas diferentes.  Desse 

modo, entende-se não ser possível esperar uma afinidade completa da tradução 

com o original. Benjamim completa que uma tradução está sujeita a um processo 

de envelhecimento devido à constante  mutação que envolve as  línguas.  Para 

Benjamim, as traduções são provisórias, sendo necessárias novas traduções de 

um mesmo texto em diferentes tempos. 

     Teriam os tradutores literários brasileiros, na era da hiper-reprodutibilidade 

técnica, motivação e incentivo para realizar, por exemplo, a tradução de uma obra 

literária  considerada  marginal  ou  traduzir  uma  obra  antiga  já  traduzida 

anteriormente? Alguns fatos interessantes estão apresentados no último tópico. 
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Arte com prazo de validade
     

     Quem entrou, em 2007, no ambiente branco e asséptico da Galeria Nara 

Rossler, em São Paulo1, foi logo recebido com um forte cheiro de maçã. Não se 

tratava de uma essência para perfumar o ambiente. Na sala principal da galeria, 

sete  mil  frutas  descansavam  sobre  uma  mesa  de  mármore  branco, 

esparramando-se pelo chão de cimento. A alguns minutos dali, no Museu de Arte 

Moderna,  no  Parque  do Ibirapuera,  outra  intrigante  instalação apelava para  o 

olfato do visitante. Intitulada  Quebra-molas, a criação reproduzia a forma desse 

“redutor de velocidade” com uma tonelada da prosaica paçoquinha de amendoim. 

Eram obras com prazo de validade: as maçãs, ao apodrecerem, seriam doadas a 

alguma  ONG  para  virar  ração;  a  farinha  de  amendoim  deveria  sofrer  uma 

manutenção até o final da mostra, prevista para se encerrar em janeiro de 2008. 

Para alguns detratores dessas experimentações, caso do poeta e crítico de arte 

Ferreira Gullar, elas são efêmeras em todos os sentidos. Segundo Gullar (op. cit.), 

tais  produções  vão  morrer  ali  mesmo  e  nem  teriam  como  sobreviver;  nada 

sobrará dessas produções contemporâneas.

     Com a palavra os artistas. A autora da primeira obra faz uma argumentação 

erudita,  baseada na história da arte,  para explicar sua instalação.  Ela diz que 

usou a maçã como símbolo da transitoriedade das coisas vivas em oposição ao 

mármore,  uma pedra  que sempre  esteve ligada à perenidade.  Outra  de  suas 

referências foi a presença habitual da maçã nas naturezas-mortas, especialmente 

aquelas feitas pelo francês Paul Cézanne. O pintor demorava tanto para terminar 

suas telas que no processo as frutas chegavam a apodrecer no seu ateliê.  A 

criadora  da  segunda  obra  se  defende  com  argumento  parecido.  Explica  que 

lançou  mão  da  paçoca  porque  precisava  de  um  material  mais  suave,  em 

contraposição  à  rigidez  do  quebra-molas.  Segundo  a  artista,  não  é  uma 

apresentação da paçoca na galeria, existe uma tentativa de simbolização. (op. 

cit.)

     Segundo Gullar, esse tipo de trabalho - já se usou de tudo: balde, bacia, ovo 

frito - não tem artesanato, não tem técnica, não tem linguagem.  Para ele, esse 

1 Disponível em < http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/1984/artigo65574-1.htm  .  
Acesso em 10 Março 2008.
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beco sem saída em que enveredou a produção contemporânea nasce de um 

grande equívoco: o de se imaginar que a pura expressão possa ser uma obra de 

arte.

     O que dizer da “aura” de tais obras? É impossível não imaginar Benjamin 

diante  dessas  obras  de  arte  com  prazo  de  validade  que  freqüentemente 

aparecem em exposições, bienais e outros eventos semelhantes.  Veremos em 

“Reflexões” que, talvez, o dinheiro seja a “aura” da obra de arte contemporânea. 
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Fidelidade
     

     Os comentários de Benjamin no tópico “Ritual e política” nos remete a um 

estudo proposto por  nós durante  a  já  citada especialização em Tradução no 

Centro  de  Ensino  Superior  de  Juiz  de  Fora  (2005).  Pretendíamos,  naquela 

ocasião,  analisar  uma tradução da obra  Light  in  August do  consagrado  autor 

norte-americano  William Faulkner  realizada  no  Brasil  por  Berenice  Xavier  em 

1948. 

     Acreditamos que um tradutor não pode ser completamente fiel ao texto porque 

o texto não é um receptáculo de conteúdos estáveis mantidos sob controle, que 

podem ser repetidos na íntegra. O texto,  literário ou não, somente poderá ser 

abordado  através  de  uma  leitura  ou  interpretação.  Nenhum  leitor  ou  tradutor 

poderá evitar  que seu contato com os textos (e com a própria realidade) seja 

mediado  por  suas  circunstâncias,  suas  concepções,  seu  contexto  histórico  e 

social.

         Ao verificarmos a tradução de Light in August feita por Berenice Xavier, nos 

deparamos com o que foi citado acima. A tradução em questão foi feita na década 

de 40. Analisando a mesma, observamos características daquela época, como a 

questão do vocabulário, por exemplo. E se Light in August fosse traduzido hoje? 

Mesmo que tentássemos, através de uma pesquisa séria e cuidadosa sermos 

totalmente fiéis à obra original e evitar os erros que eventualmente poderíamos 

detectar na tradução da década de 40, não revelaríamos as idiossincrasias, o 

estilo e as concepções do século 21? Podemos ir ainda mais longe: se houvesse 

outras traduções de  Light in August feitas na mesma época, porém em locais 

diferentes; provavelmente poderíamos registrar diferenças locais e características 

específicas desses lugares. Sendo assim, acreditamos ser impossível resgatar 

integralmente as intenções e o universo de um autor exatamente porque essas 

intenções e esse universo serão sempre, inevitavelmente,  nossa visão daquilo 

que possam ter sido. Além disso, como sugeriu o teórico francês Roland Barthes 

(1988),  qualquer  texto,  por  pertencer  à  linguagem,  pode  ser  lido  sem  a 

“aprovação”  de  seu  autor,  que  pode  apenas  “visitar”  seu  texto,  como  um 

“convidado”,  e não como um pai  soberano e controlador  dos destinos de sua 

26



criação. O autor passa a ser, portanto, mais um elemento que utilizamos para 

construir uma interpretação coerente do texto. Isto não significa, absolutamente, 

que devemos ignorar ou desconsiderar o que sabemos a respeito de um autor e 

de seu universo quando lemos ou traduzimos um texto,  principalmente em se 

tratando de William Faulkner.  Significa  que,  mesmo que tivermos como único 

objetivo  o  resgate  das  intenções  originais  de  um  determinado  autor,  o  que 

podemos atingir em nossa leitura ou tradução é somente expressar nossa visão 

desse autor e de suas intenções. Assim, empregando novamente a imagem de 

Barthes, mesmo que considerássemos o autor o pai absoluto do texto que lemos 

ou traduzimos, ele será irremediavelmente nosso convidado; sua atuação, sua 

própria  presença  nesse  projeto  dependerá  sempre  do  papel  que,  explícita  ou 

implicitamente, lhe outorgamos.

     Nosso objetivo, quando montamos o projeto que originou o citado trabalho, era 

avaliar  e  analisar  criticamente  a  tradução  de  Berenice  Xavier.  Como  citamos 

anteriormente,  uma  tradução  seria  teórica  e  praticamente  impossível  se 

esperássemos dela uma transferência de significados estáveis; o que é possível e 

o que inevitavelmente acontece, a todo momento, e em toda tradução é, como 

sugere  o  já  citado  filósofo  Jacques  Derrida,   uma  transformação:  uma 

transformação de uma língua em outra, de um texto em outro. Mas, se pensamos 

e tradução como um processo de recriação ou transformação, como poderemos 

falar em fidelidade e como avaliar a qualidade dessa tradução ?

     Como exemplificamos anteriormente, se houvesse várias traduções de Light in 

August feitas na década de 40 e outras feitas atualmente, cada tradução traria, 

irremediavelmente, a marca de sua localização no tempo e no espaço. Dando 

seqüência à nossa linha de pensamento, vamos, hipoteticamente, supor que as 

traduções  em questão  sejam submetidas  a  um júri.  Cada  jurado,  certamente 

votaria na “versão” que considera mais “fiel” à obra original. E o que seria para 

cada jurado a tradução mais “fiel”? Da mesma maneira que as traduções seriam 

diferentes  entre  si,  dependendo  da  época  e  da  localização,  também  seriam 

diferentes as características que cada jurado atribuiria à obra original; não seria 

possível  evitar  que  cada  jurado  partisse  de  suas  próprias  suposições  e 

convicções. Assim, uma tradução considerada “fiel”  em 1940, não seria aceita 
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como “fiel”  por  uma banca de jurados,  mesmo que do mesmo local,  70 anos 

depois. Em outras palavras, a tradução de qualquer texto, poético ou não, será 

“fiel” não ao texto “original”, mas àquilo que consideramos “ser” o texto original, 

àquilo que consideramos constituí-lo, ou seja, à nossa interpretação do texto de 

partida,  que  será,  como  já  sugerimos,  sempre  produto  daquilo  que  somos, 

sentimos e pensamos.

     De acordo com Benjamin, ainda no mesmo tópico, a forma mais primitiva de 

inserção da obra de arte no contexto da tradição se exprimia no culto. Para ele,

Com a reprodutibilidade técnica, a obra de arte se emancipa, pela 
primeira  vez  na  história,  de  sua  existência  parasitária, 
destacando-se do ritual. A obra de arte reproduzida é cada vez 
mais  a  reprodução  de  uma  obra  de  arte  criada  para  ser 
reproduzida.(BENJAMIN, 1987, p.171)

     Segundo o autor, no momento em que o critério da autenticidade deixa de 

aplicar-se à produção artística, toda a função social da arte se transforma; em vez 

de fundar-se no ritual, ela passa a fundar-se em outra práxis: a política.

     Finalizando “Ritual e política”, Benjamin comenta, a respeito do cinema, que a 

reprodutibilidade técnica do filme tem seu fundamento imediato na técnica de sua 

produção. Segundo o teórico, esta não apenas permite, de forma mais imediata, a 

difusão em massa da obra cinematográfica, como a torna obrigatória. Para ele, a 

difusão se torna obrigatória porque a produção de um filme é tão cara que um 

consumidor, que poderia, por exemplo, pagar um quadro, não pode mais pagar 

um filme.

     Tais idéias, bem como os comentários sobre a questão da “perda da aura” no 

tópico  anterior,  nos  remetem  novamente  à  indústria  cultural,  porém  veremos 

agora  uma  outra  questão.  Para  Horkheimer  e  Adorno  (1985),  a  maioria  dos 

produtos da indústria cultural não têm mais pretensão de serem obras de arte. Em 

sua maioria, são construtos simbólicos que são moldados de acordo com certas 

fórmulas  preestabelecidas  e  impregnados  de  locais,  caracteres  e  temas 

estereotipados.  Acredita-se  que  essa  é  exatamente  uma  das  maiores 

preocupações  dos  teóricos  contemporâneos  em  relação  à  tradução.  Venuti 

discute, por exemplo, que a escolha de textos a serem traduzidos, bem como das 

estratégias para a realização da tradução, não somente são capazes de alterar ou 
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consolidar cânones, mas também de construir uma identidade para uma cultura-

fonte em uma cultura-meta. Retomaremos a questão de Identidade cultural mais à 

frente.
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Irreversibilidade
      

    Benjamin trata,  em “Valor  de culto e valor  de exposição”,  do aumento da 

exponibilidade das obras de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. 

  Como  observamos  no  primeiro  tópico,  Venuti  (2002)  defende  a  tradução 

estrangeirizante, que consiste na manutenção das diferenças existentes entre as 

culturas fonte e meta, ou seja, na importação de padrões lingüísticos e culturais 

da língua a ser traduzida. Para Venuti,  esta forma de tradução pode ser vista 

como uma forma de resistência contra o etnocentrismo e o racismo, o narcisismo 

cultural e o imperialismo, uma vez que a tradução fortalece a economia cultural 

global,  possibilitando às  empresas multinacionais  dominar  a  mídia  impressa e 

eletrônica  nos  chamados  países  em  desenvolvimento,  lucrando  com  a 

possibilidade  de  venda  das  traduções  a  partir  das  línguas  de  maior  difusão, 

principalmente do inglês. 

  Entretanto,  na  era  da  hiper-reprodutibilidade  técnica,  qual  teria  mais 

exponibilidade:  uma tradução estrangeirizada ou uma tradução domesticada? Até 

que ponto seria válida a estratégia de resistência proposta pelo teórico?

     Fredric Jameson (2002), acredita que as tentativas de definir globalização são, 

o  mais das vezes,  discussões não do próprio  processo,  mas de seus efeitos, 

positivos  ou  negativos;  em outras  palavras,  apresentam julgamentos  que  são 

totalizadores por natureza, ao passo que as descrições funcionais tendem a isolar 

elementos específicos sem relaciona-los uns aos outros. Assim, segundo o autor, 

pode ser mais produtivo juntar todas as descrições e fazer um inventário de suas 

ambigüidades. Jameson explora cinco níveis distintos da globalização, a fim de 

demonstrar  sua  coesão  e  de  articular  uma  política  de  resistência:  o  nível 

tecnológico,  o  político,  o  cultural,  o  econômico  e  o  social.  Neste  trabalho, 

atentaremos apenas para os níveis tecnológico, cultural e econômico.

     Segundo Jameson (op. cit.,p. 17), pode-se falar da globalização em termos 

puramente tecnológicos: a nova tecnologia das comunicações,  a revolução da 

informática – inovações que não permanecem apenas no nível das comunicações 

em  sentido  estrito  mas  que  também  produzem  um  impacto  na  produção  e 

organização industriais, assim como na comercialização dos produtos. Tal tema 
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nos levaria a uma questão premente em qualquer discussão da globalização: ela 

é  realmente  inevitável?  Será  que  seus  processos  podem  ser  estancados, 

desviados ou revertidos? Será possível que regiões, ou até mesmo continentes 

inteiros,  excluam as forças  da globalização,  separem-se ou se “desconectem” 

delas?

     De acordo com Jameson, muitos consideram a estandardização da cultura 

mundial,  com as formas locais populares ou tradicionais sendo deslocadas ou 

emudecidas  para  abrir  espaço  para  a  televisão  americana,  para  a  música 

americana,  para  comida,  roupas  e  filmes,  como  um  aspecto  central  da 

globalização. E esse temor de que os modelos americanos estejam substituindo 

todo o resto, propaga-se da esfera da cultura para os níveis econômico e social. 

Para  Jameson,  este  processo  é,  em  um  primeiro  nível,  o  resultado  de  uma 

dominação  econômica  –  as  indústrias  culturais  locais  sendo  fechadas  pela 

competição americana. Em um nível mais profundo, essa ansiedade se tornaria 

social, e o cultural seria apenas seu sintoma: trata-se do medo de que os próprios 

modos de vida especificamente étnico-nacionais sejam destruídos.

     Para Jameson, deve-se examinar um pouco mais de perto algumas respostas 

a  esses  receios  culturais,  como  por  exemplo,  a  que  subestima  o  poder  do 

imperialismo cultural – e por esta via faz o jogo dos interesses americanos – ao 

nos assegurar que o sucesso global da cultura de massas americana não é algo 

tão ruim assim. Segundo o teórico, para opor-se a ela reivindicam, por exemplo, 

uma identidade  indiana  que  resistiria  teimosamente  ao  poder  de  uma  cultura 

anglo-saxã importada, cujos efeitos seriam apenas superficiais. De acordo com 

Jameson, pode até ser que exista uma cultura européia intrínseca, que nunca 

poderia ser realmente americanizada, e assim por diante. Para ele, o quê não fica 

claro é se esta espécie de defesa “natural” contra o imperialismo cultural exige 

atos de resistência explícita, um programa de políticas culturais.

     Jameson questiona: Será que, ao duvidar da força defensiva dessas diferentes 

culturas não-americanas, estaríamos fazendo pouco delas; estará subentendido 

aí que a cultura indiana, por exemplo, é demasiado frágil para resistir às forças do 

ocidente? Não seria mais apropriado subestimar o imperialismo, já que enfatizá-lo 

significa diminuir aqueles a quem ele ameaça? 
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     A dimensão econômica da globalização, segundo Jameson (op. cit., p.22), 

parece estar  se expandindo para todo o resto:  controla as novas tecnologias, 

reforça os interesses geopolíticos, e, com a pós-modernidade, finalmente dissolve 

o cultural  no econômico e o econômico no cultural.  Para ele,  a produção das 

mercadorias é agora um fenômeno cultural,  no qual  se compram os produtos 

tanto por sua imagem quanto por seu uso imediato. Surgiu toda uma indústria 

para  planejar  a  imagem  das  mercadorias  e  as  estratégias  de  venda:  a 

propaganda tornou-se uma mediação fundamental entre a cultura e a economia, e 

se inclui certamente entre as inúmeras formas da produção estética. De acordo 

com Jameson, já faz algum tempo que Guy Debord descreveu nossa sociedade 

como uma sociedade de imagens, consumidas esteticamente, e com isso deu 

nome à linha que separa e, ao mesmo tempo liga, a cultura ao econômico. Para 

Jameson, fala-se muito, e sem muita precisão, da mercantilização da política, das 

idéias, das emoções e da vida privada; o que precisamos acrescentar agora é que 

a mercantilização hoje é também uma estetização – que a mercadoria também é 

consumida “esteticamente”.

     Segundo Jameson, assim é o movimento da economia para a cultura; mas há 

também  um movimento  não  menos  significativo  da  cultura  para  a  economia, 

representado pela indústria do entretenimento, uma das maiores e mais rentáveis 

das exportações dos Estados Unidos.

     A  irreversibilidade,  destaca  Jameson  (op.  cit.,  p.  26),  sempre  foi  uma 

característica fundamental da história. Segundo ele, estava presente no nível da 

tecnologia  (impossível  voltar  a  uma  vida  mais  simples,  ou  para  a  produção 

anterior  ao  microchip)  e  também  a  encontramos  nos  termos  da  dominação 

imperialista na esfera política – mesmo que, neste aspecto, as vicissitudes da 

história mundial deveriam nos lembrar de que nenhum império dura para sempre. 

De acordo com o autor, no nível cultural, a globalização ameaça a extinção final 

das  culturas  nacionais,  que  só  podem  ser  ressuscitadas  em  uma  forma 

disneyficada, através da construção de simulacros artificiais e da transformação 

em  meras  imagens  do  que  antes  eram  tradições  ou  crenças  imaginadas. 

Entretanto,  para  Jameson,  no  domínio  do  financeiro,  a  aura  de  destino 

inescapável que parece envolver a irreversibilidade putativa da globalização nos 
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força a confrontar nossa própria incapacidade de imaginar uma alternativa, ou 

perceber  como uma “desconexão”  da economia mundial  poderia  vir  a  ser  um 

projeto político e econômico possível.

     Algumas conseqüências da globalização parecem ser realmente inevitáveis. 

Demonstramos em nossos comentários no primeiro tópico, nossa preocupação 

em  relação  ao  poder  do  mercado  editorial  na  era  da  hiper-reprodutibilidade 

técnica. Não seria a tradução literária (seja ela estrangeirizada ou não) uma boa 

forma de defesa natural contra o imperialismo cultural? 

     O incentivo à tradução é, sem dúvida, uma das formas mais eficientes de 

divulgação mundial  da  produção literária  de  um país2.  Com um consistente e 

abrangente programa de bolsas para tradução, por exemplo, o Instituto Camões 

vem difundindo mundialmente  a literatura de Portugal.  Segundo Elmer Correa 

Barbosa,  coordenador do Livro e da Leitura,  da Fundação Biblioteca Nacional 

(FBN),  ao  lado  de  outras  ações  muito  fortes,  o  programa ajuda  a  garantir  a 

presença  dos  autores  portugueses  em  praticamente  todos  os  mercados  da 

Europa, ponderando que este modelo é adotado há décadas também em outros 

países,  entre  eles Alemanha,  França e Itália.  No Brasil,  desde os anos 1980, 

existe  um programa semelhante,  assumido  integralmente  pela  FBN em 1990. 

Batizado  Programa  de  Apoio  à  Tradução  de  Autores  Brasileiros,  prevê  a 

concessão  de  uma  bolsa  no  valor  3  mil  dólares  para  a  tradução  de  livros 

nacionais para outras línguas. De acordo com Barbosa, em 2006, atendendo a 

uma solicitação dos editores estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e 

da Inglaterra, onde as traduções são pagas por palavra e não por lauda, este 

valor foi  revisto.  A concessão da bolsa é feita ao editor,  que tem, a partir  da 

assinatura do contrato com a Biblioteca Nacional, dois anos para publicar cada 

obra. Segundo Barbosa, no início do trabalho ele recebe 50% do valor, sendo o 

restante  pago  após  a  edição  do  livro,  acrescentando  que  o  contrato  só  é 

confirmado  depois  que  o  editor  apresenta  anuência  do  autor  ou  do  seu 

representante legal. No contrato ele já tem de citar a obra, a edição brasileira na 

qual  vai  basear  a  tradução  e  indicar  o  nome  do  tradutor.  Além  disso,  deve 

detalhar seu catálogo, comprovando que publica pelo menos 20 títulos por ano. A 

2 Disponível em http://www.panoramaeditorial.com.br/edicoes.php?id=25  .  
Acesso em 10 Fevereiro 2008.
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divulgação  do  programa  em  feiras  internacionais,  acentua  Barbosa,  tem 

aumentado a demanda pelo subsídio. Em 2006 foram feitos cerca de 30 pedidos. 

Segundo Barbosa, é importante salientar que os editores brasileiros podem ajudar 

nesta divulgação, indicando o programa para os agentes literários estrangeiros.

     Usando como modelo a  FBN,  o  Estado do Amazonas lançou em 2004, 

pioneiramente, o Programa de Concessão de Bolsas de Tradução para Escritores 

Amazonenses (op. cit.). Voltado a qualquer editor estrangeiro que tenha interesse 

em traduzir  autores  nascidos  ou  radicados  no  Estado  há  mais  de  oito  anos, 

também concede uma bolsa de 3 mil dólares – 50% no início do trabalho e os 

outros 50% quando o livro é editado. De acordo com Robério Braga, secretário de 

cultura  do  estado,  este  mecanismo  é  uma  forma  de  fomentar  a  literatura 

amazonense que é, obviamente, um produto da cultura nacional. O programa – 

que utiliza a revista  Escritores do Amazonas, publicação em Inglês e Espanhol, 

editada  pela  Secretaria,  uma forte  ferramenta  de  divulgação,  uma vez  que  é 

distribuída nas feiras internacionais – já colhe os primeiros resultados.  Segundo 

Braga,  Dois  Irmãos,  de  Milton  Hatoum,  foi  traduzido  e  já  publicado  por  uma 

editora  grega,  Oito  Vidas  que  Velejam,  de  Luiz  Cláudio  Pessôa Soares,  está 

sendo vertido para o Francês. Embora esteja disponível também para editores 

nacionais,  Braga afirma que eles ainda não têm buscado o incentivo, lançado 

recentemente em um novo edital para a concessão de sete bolsas. 

     No sentido inverso – a tradução de obras estrangeiras no Brasil – também 

existem opções (op.  cit.).  O Instituto Goethe,  por exemplo,  mantém há quatro 

anos um  programa de fomento à tradução com o objetivo de subvencionar a 

publicação de livros de autores alemães em outras línguas, em diversas áreas. 

Segundo Sigrid Savelsberg, diretora de Serviço de Informação do Goethe em São 

Paulo  e  na  América  do  Sul,  os  editores  inscrevem  os  projetos,  que  são 

selecionados por um comitê, em Munique. Segundo ela, o valor da bolsa, o prazo 

para a edição e a forma de pagamento são,  depois,  estipulados em contrato. 

Segundo Savelsberg, desde 2003 foram traduzidas e lançadas no Brasil, com o 

apoio do programa, 34 obras alemãs. Outra instituição que dispõe de bolsas para 

tradução brasileira de autores irlandeses contemporâneos é a Ireland Literature 

Exchange (ILE). São duas as modalidades: subsídio para editores, por meio de 
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apoio financeiro à tradução, e para os tradutores, que viajam à Irlanda para um 

curso que dura em média quatro semanas, com todas as despesas pagas. Desde 

que foi  criado,  em 1994,  o ILE já financiou a tradução de 800 obras para 40 

línguas, em 34 países. (op. cit.)

     Acreditamos  que  programas  como  os  citados  certamente  são  válidos  e 

parecem, na era da hiper-reprodutibilidade técnica, serem mais viáveis do que a 

forma de resistência colocada por Venuti. Consideramos importante citar que não 

defendemos  que  as  obras  produzidas  em  tais  programas  sejam  capazes  de 

confrontar com os produtos da poderosa indústria de entretenimento americana. 

Muito menos que tais traduções sejam capazes de evitar  a  extinção final  das 

culturas nacionais – ainda que isso realmente possa acontecer. O que podemos 

ratificar aqui é que todo e qualquer incentivo para a tradução literária é bem vindo. 

Não seria esta uma alternativa diante da irreversibilidade colocada por Jameson? 

Com a palavra, mais uma vez, os editores que, ao que parece, não aderiram em 

peso aos programas apresentados aqui.
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Fluidez

     Segundo Venuti, a estratégia de domesticação na tradução - de acordo com 

nossas convicções em busca do “valor  de  exposição”  -  acarretaria,  além das 

conseqüências  já  citadas,  a  “invisibilidade”  do  tradutor.  Para  Venuti,  esta 

invisibilidade  mascara  não  só  a  domesticação  dos  textos  estrangeiros,  mas 

também a exploração do trabalho do tradutor, que não é bem remunerado e nem 

reconhecido, mas cuja atividade é indispensável, principalmente em um mundo 

globalizado,  que  exige  uma  velocidade  cada  vez  maior  na  transmissão  de 

informações. De acordo com o autor,  a reflexão crítica sobre a tradução deve 

portar-se sempre em torno da tarefa do tradutor, para quem ele reivindica um 

estatuto de plena “visibilidade”, já que percebe seu trabalho como uma produção 

textual ativa, assemelhando-se, portanto, ao trabalho realizado no original. Cabe 

então  a  esse  tradutor,  segundo  Venuti,  arbitrar  sobre  escolhas  e 

correspondências lingüísticas entre  o texto-fonte e o texto-alvo,  e as decisões 

tomadas  têm  relação  necessariamente  com  sua  inserção  social  e  histórica, 

carreando então para ele um papel de agente fundamental na conciliação de dois 

universos  diferentes  de  determinações  sociais.  Através  de  estudos  de  casos, 

Venuti expõe os “escândalos” como conseqüência das relações entre a tradução 

e uma série de categorias e práticas que contribuem para o lugar marginal que o 

tradutor ocupa hoje.

     Um dos exemplos colocados por Venuti é a tradução da ficção japonesa para a 

língua inglesa. Conforme Edward Fowler,  certas editoras americanas lançaram 

muitas  traduções  de  romances  e  coleções  de  contos  japoneses  durante  as 

décadas de 1950 e 1960. Tais escolhas foram muito seletivas, focalizando poucos 

escritores  e  determinadas  pelo  gosto  de  um  grupo  limitado,  geralmente 

especialistas  associados  a  editoras.  As  traduções  foram  realizadas  por 

professores universitários, os quais opinavam sobre o que deveria ser publicado 

ou  não  nos  Estados  Unidos.  Naquele  período,  o  Japão  era  transformado  de 

inimigo mortal durante a Guerra do Pacífico em um aliado indispensável na época 

da Guerra Fria  (FOWLER apud VENUTI, 2002, p. 139-140). Assim, criou-se um 

cânone para a literatura do Japão baseado em um estereótipo, determinando as 
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expectativas dos leitores americanos. O Japão foi representado como uma terra 

exótica e estilizada, essencialmente estrangeira, imagem que não condizia com a 

do período anterior à guerra: a de uma potência ameaçadora. Além disso, o estilo 

da literatura japonesa como um todo foi  rotulado de evasivo e inconclusivo. O 

cânone  estabelecido  privilegiou  um  sentimento  de  nostalgia  de  um  passado 

perdido, que refletia a interpretação e interesses americanos, mas que não era 

compartilhado pelos leitores japoneses, tendo funcionado como um apoio cultural 

doméstico para as relações diplomáticas americanas com o Japão.

     De acordo com Venuti,  casos como esse mostram que,  mesmo quando 

projetos tradutórios refletem os interesses de uma comunidade cultural específica, 

a  imagem  resultante  de  uma  cultura  estrangeira  pode  ainda  atingir  domínio 

nacional, aceito por muitos leitores dentro da cultura doméstica, qualquer que seja 

sua  posição  social.  Segundo  Venuti,  essas  posturas  tradutórias  acentuam  a 

discriminação existente nas relações de dominação e dependência que coloca o 

texto traduzido a serviço da cultura tradutora, fortalecendo a hegemonia exercida 

pelos países ricos sobre os países pobres.  Para o autor, quando o tradutor busca 

esconder-se  atrás  de  seu  produto,  ele  contribui  para  sua  posição  “marginal” 

dentro  da  cultura-alvo;  inversamente,  ao  assumir  sua presença,  ele  reivindica 

para  si  um  trabalho  de  interpretação  crítica  que  incide  diretamente  no  texto 

traduzido. Ao postular a “visibilidade” do tradutor, Venuti admite a hibridez, uma 

maldisfarçada “falta de fluência” e a dimensão estrangeira no texto-alvo, deixando 

evidente a marca de seu trabalho.  Dessa forma,  afirma ele,  o tradutor,  assim 

como o leitor de obras traduzidas, são obrigados a repensar seus critérios de 

julgamento de uma “boa tradução” e a considerar as implicações transculturais e 

as questões éticas envolvidas no processo tradutório.

      Ao tratarmos da questão da invisibilidade do tradutor, talvez poderíamos nos 

remeter  ao  sociólogo  polonês  Zygmunt  Bauman.  Bauman  retrata  em 

Modernidade  Líquida (2001)  o  movimento  de  transição  entre  a  modernidade 

“pesada”,  “sólida”,  para  a  modernidade  “líquida”,  “fluida”.  Para  ele,  os  sólidos 

sofrem as  ações  do  tempo  enquanto  os  líquidos  se  esquivam,  se  adequam. 

“Fluidez”  ou  “liquidez”,  segundo  Bauman,  podem  ser  consideradas  metáforas 

adequadas  quando  queremos  captar  a  natureza  da  presente  fase,  “nova”  de 
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muitas maneiras, na história da modernidade. Segundo este teórico, os padrões, 

códigos e regras a que podíamos nos conformar, que podíamos selecionar como 

pontos estáveis de orientação e pelos quais podíamos nos deixar depois guiar, 

estão cada vez mais em falta. Acredita que estamos passando de uma era de 

“grupos de referência” predeterminados a uma outra de “comparação universal”, 

em que o destino dos trabalhos de autoconstrução individual está endêmica e 

incuravelmente  subdeterminado,  não está  dado de antemão,  e  tende a  sofrer 

numerosas  e  profundas  mudanças.  Para  ele,  atualmente,  os  padrões  e 

configurações não são mais “dados”, e menos ainda “auto-evidentes”; eles são 

muitos, chocando-se entre si e contradizendo-se em seus comandos conflitantes, 

de  tal  forma que  todos  e  cada  um foram desprovidos  de  boa  parte  de  seus 

poderes  de  coercitivamente  compelir  e  restringir.  Segundo  Bauman,  seria 

imprudente negar, ou mesmo subestimar, a profunda mudança que o advento da 

“modernidade fluida” produziu na condição humana. O fato de que a estrutura 

sistêmica seja remota e inalcançável, aliado ao estado fluido e não-estruturado do 

cenário imediato da política-vida, muda aquela condição de um modo radical e 

requer  que  repensemos  os  velhos  conceitos  que  costumavam  cercar  suas 

narrativas. (op. cit. , p. 14)

     De acordo com Bauman, mover-se leve, e não mais aferrar-se a coisas vistas 

como  atraentes  por  sua  confiabilidade  e  solidez,  isto  é,  por  seu  peso, 

substancialidade e capacidade de resistência, é hoje recurso de poder. Para ele, 

fixar-se ao solo não é tão importante se o solo pode ser alcançado e abandonado 

à  vontade,  imediatamente  ou  em pouquíssimo tempo.  Por  outro  lado,  fixar-se 

muito  fortemente,  sobrecarregando  os  laços  com  compromissos  mutuamente 

vinculantes,  pode ser  positivamente prejudicial,  dadas as novas oportunidades 

que surgem em outros lugares. Bauman (op. cit. , p.21) compara Rockfeller, que 

pode ter desejado construir suas fábricas, estradas de ferro e torres de petróleo 

altas e volumosas e ser dono delas por um longo tempo, com Bill Gates, que não 

sente  remorsos  quando  abandona  posses  de  que  se  orgulhava  ontem;  é  a 

velocidade  atordoante  da  circulação,  da  reciclagem,  do  envelhecimento,  do 

entulho e da substituição que dá lucro hoje – não a durabilidade e confiabilidade 

do produto. Além disso, acredita Bauman que, numa notável reversão da tradição 
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milenar,  são  os  grandes  e  poderosos  que  evitam  o  durável  e  desejam  o 

transitório,  enquanto os da base da pirâmide,  contra todas as chances,  lutam 

desesperadamente  para  fazer  suas  frágeis,  mesquinhas  e  transitórias  posses 

durarem mais tempo.

     Para Zygmunt Bauman (op.  cit.  ,p.21),  a desintegração da rede social,  a 

derrocada das agências efetivas de ação coletiva, é recebida muitas vezes com 

grande  ansiedade  e  lamentada  como  “efeito  colateral”  não  previsto  da  nova 

leveza e fluidez do poder cada vez mais móvel, escorregadio, evasivo e fugitivo. 

Acredita que a desintegração social é tanto uma condição quanto um resultado da 

nova técnica do poder, que tem como ferramentas principais o desengajamento e 

a arte da fuga. Para que o poder tenha liberdade de fluir, o mundo deve estar livre 

de cercas, barreiras, fronteiras fortificadas e barricadas; qualquer rede densa de 

laços sociais,  e em particular uma que esteja territorialmente enraizada,  é um 

obstáculo  a  ser  eliminado.  Segundo  ele,  os  poderes  globais  se  inclinam  a 

desmantelar tais redes em proveito de sua contínua e crescente fluidez, principal 

fonte de sua força e garantia de sua invencibilidade.

     Ao verificar as posições do sociólogo polonês, não poderíamos questionar se a 

invisibilidade  do  tradutor  colocada  por  Venuti  é  uma  característica  de  nosso 

tempo? Não seria esta invisibilidade uma exigência dos que estão no poder do 

mercado editorial? Uma tradução domesticada “líquida”, “fluida” não seria a mais 

adequada a essa nova realidade pautada no econômico retratada por Bauman? 

Uma tradução  estrangeirizada  “pesada”,  “sólida”  tem ou  terá  lugar  na  era  da 

hiper-reprodutibilidade técnica? 

     Obviamente  não defendemos aqui  que os  tradutores  não tenham o seu 

trabalho reconhecido ou que sejam explorados pelas editoras. Talvez, e utilizando 

a metáfora criada por Bauman, possamos defender que, como os “líquidos”, os 

tradutores possam se adequar à realidade atual colocada anteriormente. Como 

vimos em Bauman, o cenário atual requer que repensemos os velhos conceitos 

(seria falta de ética, de competência ou de profissionalismo utilizar o recurso da 

domesticação?)  e  é  a  velocidade  atordoante  da  circulação  que  dá  lucro  –  o 

principal e talvez único objetivo das editoras. Não defendemos também traduções 

que  possam mais  parecer  com adaptações,  mas  traduções,  como defende  o 
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escritor italiano Umberto Eco (2007), em que o tradutor saiba “negociar” algumas 

perdas ou ganhos para que o sentido profundo da obra não seja prejudicado. 

Como observamos em Venuti, traduções são domesticadas em favor da fluência 

com a  finalidade  de  atingir  um maior  número  de  leitores.  Este  é  o  jogo  das 

editoras  e  acreditamos  ser  complicado  e  talvez  irreversível  escapar  de  tal 

questão.
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Tradução no Brasil  
   

     O termo “perfectibilidade” utilizado por Walter Benjamin no tópico “Valor de 

eternidade”  pode  trazer  muitos  questionamentos  na  área  da  tradução.  Existe 

tradução perfeita? O que diríamos, por exemplo, em relação à legendagem dos 

filmes (estaríamos na era da tradução montável?), uma área em plena ascensão 

atualmente? Como anda o mercado de tradução no Brasil?

     Segundo Leonardo Teixeira3, tradutor e doutor pela PUC-RJ, principalmente 

com a expansão da TV a cabo e do crescente número de lançamentos em DVD – 

que traz legendas em vários idiomas – o mercado de tradução para legendagem 

vem requisitando  cada  vez  mais  profissionais  qualificados.  De  acordo  com  o 

autor,  o  primeiro  passo  para  se  entender  o  processo  de  tradução  para 

legendagem é a observância que, geralmente, o tempo necessário para a leitura 

da legenda é maior que o tempo usado para a fala que corresponde àquele texto. 

Desta maneira, por diversas vezes, é impossível traduzir na íntegra o que é dito, 

devendo-se realizar adaptações ou sínteses, as quais podem causar transtornos 

para os conhecedores do idioma original.

     Uma outra explicação sobre a necessidade de adaptação, seria a própria 

natureza do texto legendado. Diferente de outros formatos de texto escrito, não há 

como retroceder a leitura para entender melhor o que foi escrito; trabalha-se com 

um tipo de texto que requer compreensão imediata. Para Teixeira, a boa legenda 

constitui uma forma de leitura que não desvie a atenção do espectador do filme, 

sem precisar de esforço para decodificar o que se pretendeu dizer. Não significa 

porém, ressalta  o  autor,  que a ordem seja alterar  o  que se diz  para tornar  a 

mensagem  mais  simples;  deve-se  procurar  aliar  precisão  da  informação, 

adequação de texto ao tempo de leitura, boa apresentação estética da legenda e 

estilo coerente com a fala original. Um bom tradutor para legendas, segundo ele, 

seria  aquele  que  soma  as  qualificações  citadas  a  um  extenso  domínio  das 

possibilidades expressivas da língua para a qual traduz.

3 Disponível em 
http://www.abrates.com.br/abreartigo.asp?onde=TRADU%C3%87%C3%83O%20PARA%20LEGE
NDAGEM%20CONSIDERA%C3%87%C3%95ES.abr  .   Acesso em 10 Junho 2008.   
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     Em reportagem do jornal O Globo (15/05/2005)4, pudemos constatar a previsão 

de Teixeira. De acordo com a citada matéria, o setor de tradução para a mídia 

(  legendagem  e  dublagem  para  cinema,  TV  e  vídeo),  a  de  softwares  e  a 

simultânea são as  que mais  crescem.  Com o título  Um mundo a traduzir,  tal 

reportagem nos apresentou outros dados interessantes.          

     Como exemplo, é citada a afirmação do professor e tradutor Paulo Henriques 

Britto de que, ainda que se formem muitos profissionais de tradução, eles nunca 

são suficientes para suprir a forte demanda. Segundo Britto, um setor que cresce 

muito é de localização de softwares, o processo de tradução e adaptação de um 

aplicativo de software para outra língua. Cita o alemão, o francês, o árabe e o 

japonês entre as línguas em ascensão no mercado de tradução, no entanto, a 

língua inglesa ainda impera.

     Ainda nos reportando a O Globo, de acordo com George Pinheiro – tradutor da 

empresa de legendagem para Tv Drei Marc e da Audiocorp de dublagem - são 

inúmeros seriados,  programas de entrevista,  moda,  saúde,  além dos filmes,  e 

quem traduz para legenda de cinema não é o mesmo que traduz para a TV, que 

também não é o da dublagem, pois são técnicas diferentes.

     A tradução literária foi citada na reportagem juntamente com a interpretação 

simultânea e a tradução juramentada como “outros nichos” para os profissionais 

da área e como um setor de oportunidades por ter um mercado bem extenso. 

     Outra interessante reportagem por nós verificada e que pode nos ajudar a 

fornecer uma ampla visão da tradução literária no Brasil é A tradução do mundo, 

apresentada na revista Panorama Editorial5.

     De acordo com tal reportagem, o tradutor literário, que há milênios viabiliza a 

transmissão  de  cultura  entre  os  povos,  é  um dos  maiores  responsáveis  pela 

universalização  do  conhecimento.  Sempre  prestigiado  no  mercado  editorial 

internacional,  no Brasil  o profissional da tradução é cada vez mais valorizado, 

deixando paulatinamente o anonimato que marcou várias gerações.

4 Disponível em 
http://www2.uol.com.br/aprendiz/guiadeempregos/estagios/info/artigos_170505.htm#1  .   Acesso em   
25 Maio 2008.
5 Disponível em http://www.panoramaeditorial.com.br/edicoes.php?id=25  .   Acesso em 10 Fevereiro   
2008.
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     Nomes  como  Cervantes,  Shakespeare,  Balzac,  Dostoievisk  e  Alighieri, 

provavelmente, diriam muito pouco ou nada para brasileiros, norte-americanos, 

chineses ou qualquer cidadão nascido fora da Espanha, da Inglaterra, da França, 

da Rússia e da Itália,  não fosse o trabalho do tradutor  literário.  Figura quase 

anônima para a maioria dos leitores, graças a ele o mundo, ontem como hoje, 

pode  se  deleitar  com as  obras-primas  que  estes  e  uma infinidade  de  outros 

escritores criaram e continuam criando. Em síntese, a literatura universal só existe 

porque tradutores se debruçam, há milênios, sobre a Babel literária. Tem sido 

assim desde Platão,  Sócrates  e Homero,  num movimento  incessante de  mão 

dupla que permite aos cidadãos de uma cultura tomar conhecimento de outra, 

desvendando um pouco dos hábitos, das crenças e dos mitos de ambas. 

     De acordo com Mamede Mustafa Jarouche (op. cit.),  vencedor do Prêmio 

Jabuti na categoria Tradução em 2006, em todas as nações o tradutor literário 

tem um peso muito  grande.  É ele  quem dá “voz”  a  obras que a maioria das 

pessoas jamais teria como ler, a não ser a partir de traduções.

     Também são fundamentais os tradutores literários, aponta Alípio Correia de 

Franca Neto, segundo colocado na mesma categoria do Jabuti, na formação dos 

autores que, sucessivamente, forjam nestas fontes literárias sua própria escrita. 

Segundo ele, em muitos casos, acabam exercendo uma influência decisiva sobre 

a literatura escrita em um país como, por exemplo, as primeiras traduções de 

Rimbaud para o alemão que acabaram influenciando fortemente o poeta Georg 

Trakl. (op. cit.)

     A este viés da produção cultural, acredita Elmer Correa Barbosa, coordenador 

do Livro e da  Leitura,  da Fundação Biblioteca Nacional  (FBN),  soma-se o  da 

proteção da literatura produzida localmente. Barbosa explica que, na medida em 

que as obras são traduzidas para outras línguas, os riscos de que elas sejam 

plagiadas diminuem. Para o coordenador da FBN, o fato da literatura brasileira ser 

pouco traduzida e, conseqüentemente, desconhecida no exterior,  por exemplo, 

abriu espaço para que autores nacionais sofressem plágios. Cita o exemplo de 

Maria  Carolina  Nabuco,  cujo  livro  A  Sucessora  foi  plagiado  por  Daphne  du 

Maurier,  em  Rebecca.  Segundo  ele,  nossa  cultura  é  excessivamente  rica,  os 
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escritores são reconhecidamente bons, mas isso não significa muito porque eles 

não conseguem ultrapassar as fronteiras do Brasil. (op. cit.)

     Por outro lado, aponta o professor Francis Henrik Aubert no mesmo site – 

tradutor literário e diretor do Centro de Tradução e Terminologia da Universidade 

de São Paulo (Citrat/USP)  –  é  curioso  observar  o  poder  da tradução literária 

exatamente no sentido inverso. É o que chamamos de pseudotradução, ou seja, 

obras apresentadas como traduzidas que na verdade são originais, diz Aubert, 

segundo quem alguns gêneros,  em determinados países,  só têm prestígio  se 

forem importados. Cita o caso típico da ficção científica da Hungria. De acordo 

com este  tradutor,  embora  os  húngaros  tenham uma  grande  produção  neste 

gênero, se o livro não for publicado com um pseudônimo norte-americano não 

vende. A obra é apresentada como tradução sem o ser, exatamente para gerar a 

ilusão de que se trata de um texto de maior prestígio, constata Aubert. Ele lembra 

que um pouco disso acontece, por exemplo, com os livros de faroeste vendidos 

em bancas de jornal no Brasil.

     Segundo Aubert, ainda que mais valorizada no Brasil, a tradução literária, em 

termos de volume, é infinitamente menor do que a técnica. Estima que, embora 

não existam dados estatísticos disponíveis no país, em laudas traduzidas por dia, 

é provável que a tradução literária compareça na proporção de uma por mil. (op. 

cit.)

     Para a presidente da Associação Brasileira de Tradutores (Abrates), Sheyla 

Barretto  de  Carvalho,  as  exigências  de  formação  do  tradutor  literário  e  a 

complexidade do trabalho explicam, em parte, este cenário. Segundo ela, é um 

trabalho  imenso,  complexo,  que  demanda  do  profissional  um  outro  nível  de 

capacitação; não são simplesmente tradutores, são literatos. Além disso, algumas 

obras  exigem  anos  de  trabalho,  escapando  ao  processo  comercial,  que 

eventualmente pode demandar uma entrega periódica.

     A remuneração, aponta a presidente da Abrates, é outro aspecto que não 

favorece  a  expansão  da  área  literária.  Segundo  ela,  os  tradutores  mais 

renomados, certamente, já alcançaram um patamar que lhes permite negociações 

mais favoráveis. Mas os que estão iniciando na atividade editorial, em geral, não 

encontram estímulo financeiro. É possível ter uma idéia do que a presidente da 
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Abrates  diz  observando  a  tabela  de  referência  do  Sindicato  Nacional  dos 

Tradutores (Sintra), que é baseada em preços praticados no mercado. Em média, 

o tradutor técnico recebe 22 centavos de real por palavra e o literário, 24 reais por 

lauda de 2.100 caracteres, com espaços. Na prática, isso significa que a lauda da 

tradução técnica gira em torno de 70 setenta reais, quase três vezes o valor pago 

ao tradutor  literário.  Para  o  professor  Jarouche,  este  é  o  nó  que precisa  ser 

desfeito pois, diante do desafio da tradução literária, o valor é muito baixo. (op. 

cit.) 

     De acordo com Aubert, o número de tradutores brasileiros habilitados para 

lidar com obras literárias também é uma incógnita. Segundo ele, o que se pode 

afirmar  é  que 90% dos profissionais  que passam pela  universidade escolhem 

caminhos não-literários.

     Apesar da importância do tradutor literário, o mesmo parece estar longe de 

merecer tal reconhecimento. Talvez o maior problema seja que o tradutor literário 

depende,  obviamente,  da  literatura.  Ao  participarmos  de  alguns  simpósios  e 

congressos, temos observado com freqüência, questionamentos sobre qual seria 

o papel da literatura na contemporaneidade. O que fazer para evitar o “fim” da 

literatura? Como deve ser tratada a literatura? Veremos algumas considerações 

sobre o assunto no próximo tópico. 
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Nova literatura
     

      Benjamin questiona, no tópico “Fotografia e cinema como arte”, se a fotografia 

e  um  pouco  mais  tarde  o  cinema  poderiam  ser  considerados  obras  de  arte 

naquela época. 

     Como estamos tratando da questões importantes sobre a tradução literária, 

teceremos  alguns  comentários  (seria  impossível  abarcar  todos)  acerca  da 

situação e do estudo da literatura na contemporaneidade, considerada por muitos 

– apesar de não haver um consenso - em acentuado e inevitável declínio na era 

da hiper-reprodutibilidade técnica.

     Segundo Dominique Maingueneau (2006) professor e teórico da Análise do 

Discurso, teoria que defende que todo e qualquer corpus é passível de análise, 

considerar o fato literário como “discurso”,  é contestar o caráter central  desse 

ponto fixo, dessa origem “sem comunicação com o exterior”, que seria a instância 

criadora. Para ele, fazê-lo é renunciar ao fantasma da obra em si, em sua dupla 

acepção de obra autárquica e de obra fundamental da consciência criadora; é 

restituir  as  obras  aos  espaços  que  as  tornam  possíveis,  onde  elas  são 

produzidas, avaliadas, administradas. 

     De acordo com Maingueneau, invocando-se ou não as “leis do discurso”, os 

“contratos de fala”, as “ameaças de influência positiva ou negativa”, a enunciação 

literária não escapa a órbita do direito. Fala e direito se entrelaçam. De onde é 

possível vir legitimamente a fala, a quem pretende dirigir-se, sob qual modalidade, 

em que momento, em que lugar – eis aquilo a que nenhuma enunciação pode 

escapar. 

     Maingueneau (op. cit. , p. 44) acredita que já não há, de um lado, um “texto” e, 

do outro, distribuído ao seu redor, um “contexto”. Em vez de a consideração da 

comunicação  literária  impedir  o  acesso  ao  que  há  de  essencial  na  obra,  o 

dispositivo enunciativo mostra-se assim como a condição, o motor e o ambiente 

da  enunciação.  Segundo  ele,  a  pretensão  constitutiva  da  literatura  consiste, 

naturalmente, em propor obras capazes de transcender o contexto no qual foram 

produzidas;  mas  quando  se  estuda  a  obra  remetendo-a  a  seu  dispositivo 

enunciativo,  em  vez  de  entendê-la  como  um  monumento  transmitido  pela 
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tradição,  a  exterioridade  do  contexto  mostra  ser  uma  prova  enganosa.  Para 

Maingueneau,  não  se  pode  conceber  a  obra  como  uma  organização  de 

“conteúdos”  que  permitiria  “exprimir”  de  maneira  mais  ou  menos  enviesada 

ideologias e mentalidades. O “conteúdo” da obra é na verdade atravessado pela 

remissão a suas condições de enunciação. De acordo com o autor, o contexto 

não é colocado no exterior da obra, numa série de camadas sucessivas; o texto é 

na verdade a própria gestão de seu contexto. As obras falam de fato do mundo, 

mas  sua  enunciação  é  parte  integrante  do  mundo  que  se  julga  que  elas 

representem. Segundo Maingueneau, não há, de um lado, um universo de coisas 

e  atividades  mudas  e,  do  outro,  representações  literárias  dele  apartadas  que 

sejam uma imagem sua. Também a literatura constitui  uma atividade; ela não 

apenas mantém um discurso sobre o mundo, como produz sua própria presença 

nesse mundo. Para Maingueneau, em vez de relacionar as obras com instâncias 

bastante  afastadas  da  literatura  (classes  sociais,  mentalidades,  eventos 

históricos, psicologia individual, etc.), refletir em termos de discurso nos obriga a 

considerar  o  ambiente imediato do  texto  (seus ritos  de escrita,  seus suportes 

materiais, sua cena de enunciação,etc.).

     Observamos aqui parte das idéias de Dominique Maingueneau, pesquisador 

de destaque internacional da Análise do Discurso, o qual questiona um modo de 

definir o discurso literário, apesar de reconhecer que o terreno que percorre se 

acha em constituição.

     Maingueneau, ao explorar alguns campos de pesquisa que se abrem a uma 

análise do discurso literário, concentra sua atenção nas condições de emergência 

das obras. Para ele, o principal desafio que seu empreendimento deve vencer é o 

de garantir seu reconhecimento. Acredita que, na melhor das hipóteses, a análise 

do discurso vê reconhecido a si  o  direito de propor  abordagens “auxiliares”  e 

mesmo  “leituras”  das  obras  entre  outras,  ao  lado  de  “leituras”  psicanalíticas, 

temáticas, etc. Segundo ele, não se trata de dizer o que as obras significam, mas 

em que condições o fato literário é possível, e os textos literários podem abrir-se à 

interpretação.

     No artigo “A Teoria em Crise” (2002), Eneida Maria de Souza nos apresenta 

importantes colocações sobre a questão da teoria literária na contemporaneidade. 
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Segundo ela, o debate que hoje movimenta a comunidade universitária se baseia 

na  antiga  discussão  sobre  os  efeitos  que  determinadas  teorias  estrangeiras 

provocam no campo da crítica literária nacional. De acordo com Souza, a crítica 

literária no Brasil tem se apresentado em diversos cenários de elocução, que vão 

desde  a  fase  da  crítica  de  rodapé  dos  anos  1930  aos  1950  até  o  ambiente 

universitário,  no  qual  se  desenvolve  um  estudo  mais  especializado,  com  a 

criação, nos anos 1970, de cursos de pós-graduação. A sua presença na mídia é, 

segundo a teórica, nos dias atuais, reservada a resenhas e a artigos que muitas 

vezes ultrapassam o âmbito da crítica literária, constituindo-se, com freqüência, 

em textos que incrementam o debate intelectual entre nós. Contudo, seria preciso 

lembrar, adverte Souza, que não se trata mais de se considerar a literatura na sua 

condição de obra esteticamente concebida, ou de valorizar os seus critérios de 

literariedade, mas de interpretá-la como produto capaz de suscitar questões de 

ordem teórica ou de problematizar temas de interesse atual, sem se restringir a 

um público específico.

     Em “Literatura e Cultura de Massa” (2004), Silviano Santiago questiona: existe 

ainda  uma  função  social  para  a  literatura?  Santiago  alicerça  sua  fala  em 

argumentos que questionam uma atitude cética em relação ao diálogo que o texto 

literário pode manter com os seus contemporâneos. Em virtude dessa situação, 

acredita Santiago que, paradoxalmente, sua fala pode ser, nos seus extremos, 

bastante otimista quanto ao futuro da literatura e seu papel social. Santiago parte 

de  um  pressuposto  que  deve,  segundo  ele,  ser  encarado  com  o  otimismo 

derivado do ceticismo citado anteriormente: a literatura, antes mesmo da época 

do cinema e das outras artes de reprodutibilidade técnica, já era dada pelos seus 

melhores  artesãos  como  anacrônica  e  pouco  acessível  ao  comércio  com  os 

contemporâneos.  O  segundo  e  último  pressuposto  colocado  pelo  autor  é  o 

seguinte: a literatura é funcionalmente intempestiva nos tempos do cinema e das 

artes de reprodutibilidade técnica; se o cinema, afinado com os novos tempos, 

oferecia um campo extraordinário para a compreensão da sua atualidade pelo 

espectador  contemporâneo,  a  literatura  oferece  uma  outra  e  alternativa 

compreensão da atualidade, buscando formas de conhecimento que escapam ao 

campo epistemológico comum aos seus contemporâneos. Segundo Santiago, a 

48



obra literária começa a se realizar ao apontar para futuros leitores que tentarão, 

do patamar histórico onde estiverem, conhecer os alicerces desse patamar. Para 

ele, a literatura oferece na futura leitura da obra uma visão presente do passado e 

uma visão passada do presente.

     Já em “Reflexões Sobre a Linguagem Literária” (2006), Maria Nazareth Soares 

Fonseca, confessa que sempre procurou refletir, com o apoio de variados pontos 

de vista teóricos, sobre o trabalho com a linguagem, próprio da literatura, e sobre 

uma possível especificidade do texto literário. Segundo ela, quase sempre, depois 

de  muita  reflexão  sobre  os  processos  de  constituição  dos  textos  e  sobre  os 

critérios  de  classificação  propostos  pela  crítica  e  pelos  teóricos  da  literatura, 

chegava à certeza de que, com relação ao estudo do funcionamento do texto 

literário, estamos sempre muito desamparados. Para Fonseca, tocamos nele com 

o auxílio das mais diversas teorias, mas ele nos escapa sempre.

     Fonseca cita Eagleton (FONSECA, 2006, p.228), que nos diz que a “categoria” 

literatura  é  passível  de  uma  definição  satisfatória  pelo  menos  quando  se 

considera  que  “qualquer  coisa  pode  ser  literatura”  e,  ao  mesmo  tempo,  que 

“qualquer coisa que é considerada literatura pode deixar de sê-lo”. De acordo com 

Fonseca, a afirmação do teórico destrói de maneira irônica a ilusão de que o que 

se  apresenta como literatura ou como discurso literário  possa ser  definido  de 

forma objetiva,  ou mesmo que a literatura possa ser  pensada como eterna e 

imutável. Se é possível definir literatura por aquilo que ela não é – não é cinema, 

não  é  pintura,  não  é  fotografia,  não  é  jornalismo  –  talvez  seja  impossível 

identificar no texto literário, marcas discursivas específicas que não possam estar 

presentes na construção do texto fílmico, em recursos utilizados pela fotografia, 

pela  reportagem  de  jornal  e  mesmo  em  recursos  utilizados  pelo  pintor  para 

construir seus quadros.

     Segundo Fonseca, como é problemático também definir a literatura pelo que 

ela é – e sua existência está comprovada por uma tradição e pela multiplicidade 

de obras que mantêm viva essa tradição – talvez seja mais prudente concordar 

com a existência  de um “estatuto literário”  que por  vezes se vale  de critérios 

externos ao texto mais do que de uma observação minuciosa de sua produção. 

Para  ela,  parece  prudente  a  observação  de  Eagleton  de  que  alguns  textos 
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nascem literários, outros atingem a condição de literários, e a outros tal condição 

é imposta.

     Reunimos aqui, além das posições de Dominique Maingueneau acerca do 

discurso literário, alguns pontos de vista de teóricos brasileiros sobre a questão 

da literatura no cenário atual. Propositalmente, escolhemos textos que, apesar de 

tratarem do mesmo assunto (a literatura), nos mostram abordagens diferentes. 

     Observamos  inicialmente  a  posição  de  Maingueneau  referente  ao  texto 

literário.  Para  ele,  todo e  qualquer  corpus  é  passível  de  análise,  portanto  de 

interpretação. Defende que a literatura não pode mais ser vista como sendo uma 

“obra autônoma” destinada a um “lugar consagrado”. De acordo com a AD, como 

já citamos, precisamos sair da materialidade lingüística para compreendê-la em 

sua  exterioridade,  no  social,  espaço  em  que  o  lingüístico,  o  histórico  e  o 

ideológico  coexistem  em  uma  relação  de  implicância,  compreendidos  como 

discursos. 

     Partindo dos textos apresentados aqui, destacaremos três questões principais, 

as  quais  tentaremos  comentar:  teoria  literária,  a  concepção  “autotélica”  da 

literatura e o conceito de literatura.

     Em relação ao texto de Eneida Maria de Souza, escrito na década de 1990 e 

publicado posteriormente, identificamos posições teóricas bem semelhantes às de 

Dominique Maingueneau. Tanto o teórico francês quanto Souza, acreditam que é 

tarefa praticamente impossível conservar, na atualidade, posições radicais contra 

os desmandos da teoria e o “descontrole” dos paradigmas de referência. Como 

diz Maingueneau, devemos reconhecer que a conjuntura que conferia sentido à 

literatura desapareceu. O mundo mudou nas últimas décadas e por que motivo as 

concepções artísticas, teóricas e políticas não deveriam também trocar o caminho 

tranqüilizador  do reconhecimento pelo do saber sempre em processo? Ambos 

crêem que não há mais como considerar a literatura como aquela imposta pelo 

romantismo.  Segundo Souza,  esse desafio  é  uma das formas de continuar  a 

mover o debate teórico, para que este não se transforme em consenso de grupos 

ou na apatia acadêmica.

     Segundo Maingueneau, a maioria dos pesquisadores continua a raciocinar nos 

termos  dos  esquemas  tradicionais.  De  acordo  com  o  texto  de  Santiago  aqui 
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colocado (2004),  a  literatura oferece uma outra  e alternativa compreensão da 

atualidade,  buscando  formas  de  conhecimento  que  escapam  ao  campo 

epistemológico  comum  aos  seus  contemporâneos.  Ainda  que  possamos 

perceber, como confessa o próprio Santiago, um certo ceticismo em relação ao 

futuro  da  literatura,  podemos observar  aqui  uma das  questões  colocadas  por 

Maingueneau: a concepção um tanto quanto “autotélica” da literatura. Segundo 

ele, a pretensão da literatura consiste, naturalmente em propor obras capazes de 

transcender o contexto no qual foram produzidas, porém, como já vimos, acredita 

que não se pode conceber a obra como uma organização de “conteúdos” que 

permitiria  “exprimir”  de  maneira  mais  ou  menos  enviesada  ideologias  e 

mentalidades.

     Não por acaso, deixamos os comentários acerca do texto de Fonseca para 

este momento. Acreditamos que o mesmo engloba, mesmo que superficialmente, 

as questões levantadas aqui, as quais nos levam a muitas reflexões. Fonseca 

questiona, a partir das posições de Eagleton, qual o conceito de literatura. Como 

sabemos, não há um discurso hegemônico neste campo, e sim uma variedade de 

abordagens as quais estão longe de atingirem um consenso. Como cita Eagleton 

(apud FONSECA, 2006,  p.228),  “qualquer coisa pode ser  literatura”,  citação a 

qual poderíamos complementar: qualquer coisa pode ser literatura, principalmente 

no cenário globalizado atual. 

Mesmo com tantos questionamentos, é importante frisar que Fonseca nos mostra, 

em seu citado trabalho, que é possível discutir algumas questões presentes em 

textos “legitimados” como literários.  Fonseca analisa um fragmento de conto e 

dois poemas contemporâneos, que encenam a exclusão social, tomando-a como 

motivação para a escrita.

     Acreditamos que,  devido às mudanças implementadas nas sociedades e 

culturas, principalmente a partir da década de 1980, devemos reconhecer que é 

preciso mudar nosso modo de pensar. Seja lá o que for literatura, percebemos 

que, para que possamos pelo menos aproximar uma resposta objetiva à questão 

proposta  neste  tópico,  devemos,  em  primeiro  lugar,  como  frisam  Souza  e 

Maingueneau, deixar de tratar a literatura como um objeto “superior”. Em segundo 

lugar,  reconhecer  que  estamos  em  uma  outra  época,  na  época  da  hiper-
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reprodutibilidade técnica, época em que praticamente tudo o que é produzido em 

termos de cultura tem como objetivo final o lucro financeiro. Enfim, reconhecer 

que tudo está sempre em movimento, nada mais é estático e atemporal.  
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Invisibilidade

   Não  poderíamos  comparar  o  intérprete  cinematográfico  de  Benjamin  em 

“Cinema e teste” com o tradutor literário contemporâneo ? 

    Como constatou Venuti (1995), embora exista alguma variação política das 

editoras, na verdade a autoria do tradutor não é reconhecida de fato, sendo o 

tradutor excluído da proteção legal desfrutada pelos autores, chegando ao ponto 

de muitos tradutores não terem sequer seus nomes mencionados nos livros por 

eles traduzidos. O tradutor contemporâneo – ou pelo menos a grande maioria - 

não traduz livremente. Assim como “o montador” de Benjamin escolhia a versão 

de uma cena para um filme, os editores montam as estratégias, na maioria das 

vezes visando atingir o maior número de leitores e conseqüentemente um maior 

lucro. 

     Gostaríamos, nesse momento, de ilustrar a já citada posição marginal dos 

tradutores  com  um  curioso  exemplo  observado  no  prefácio  à  quarta  edição 

italiana  lançada  em 1979  de  A Sociedade  do  Espetáculo (1997)  escrito  pelo 

pensador francês Guy Debord. Debord comenta, no citado prefácio, que tal obra, 

publicada em Paris no fim de 1967, já fora traduzida em mais de dez países; teve 

traduções feitas para a mesma língua por editores concorrentes, sendo que quase 

todas são traduções ruins. Acrescenta que as primeiras traduções foram infiéis e 

incorretas em todos os países, exceto em Portugal e talvez na Dinamarca, e que 

seria  preciso  esperar,  nas traduções para o inglês e o espanhol,  as terceiras 

tentativas para se entender o que ele havia escrito. No entanto, segundo Debord, 

não houve nada pior  que a tradução italiana de 1968.  Tal  tradução teria sido 

melhorada pelas duas que se seguiram e finalmente bem feita pelo tradutor Paolo 

Salvadori que, segundo o pensador francês, teria agredido os responsáveis pelas 

traduções anteriores. Debord, ironicamente, considerou natural a maneira de agir 

de  um bom tradutor  quando  encontra  um mau tradutor.  Para  o  teórico,  essa 

acentuada deficiência  em tantas traduções não significava que seu livro  seria 

mais difícil  de compreender que qualquer outro e que tal  tratamento não seria 

também reservado para obras subversivas. Segundo ele, era impossível deixar de 

constatar que a grande maioria das traduções publicadas naqueles últimos anos, 
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em todos os países (mesmo quando se tratava de textos clássicos), eram feitas 

daquela maneira.

     Segundo Debord, o trabalho intelectual assalariado tendia a seguir a lei da 

produção industrial  da decadência, na qual o lucro do empresário depende da 

rapidez de execução e da má qualidade do material utilizado. Para ele, quer se 

trate de moradia, de carne ou do fruto do espírito ignaro de um tradutor, impõe-se 

de modo absoluto a idéia de que é doravante possível obter bem depressa e pelo 

mínimo preço o que outrora exigia muito tempo de trabalho qualificado.

     Debord constatou, naquela época, que seria preciso convir que os tradutores 

não teriam grande motivação para se esforçar sobre o sentido de um livro, nem 

para aprender a língua em questão, já que quase todos os autores da época 

escreviam com rapidez desenvolta livros que em breve estariam defasados. Para 

ele, era inútil traduzir apressadamente livros como o seu, pois a tarefa teria de ser 

refeita  por  outros  porque  as  más  traduções  serão  sempre  superadas  por 

melhores.

     Observando o último parágrafo e pensando agora especificamente no contexto 

brasileiro, uma reportagem de  Veja (23/05/2007) nos chama a atenção. Com o 

título “O deserto dos clássicos”, a reportagem mostra que novas traduções têm 

surgido, mas ainda faltam obras gregas e latinas fundamentais nas livrarias. De 

acordo com Jerônimo Teixeira, que assina o texto, em francês e inglês a oferta 

cobre praticamente todos os autores fundamentais. Segundo ele, por exemplo, na 

livraria  da  internet  Amazon.com encontram-se  pelo  menos  seis  traduções  em 

inglês de Píndaro, completo ausente das livrarias brasileiras – a maioria delas 

nem sequer dedicam uma prateleira específica à literatura grega ou latina. Um 

outro ponto colocado pelo autor da reportagem é que existe, na língua inglesa, 

uma tradição bem estabelecida de renovar freqüentemente as traduções. Com 

textos novos a cada geração, tais traduções cumpririam a função fundamental de 

aproximar  os  clássicos  das  concepções  literárias  de  cada  época.  A  grande 

variedade de traduções responderia também às demandas de diferentes tipos de 

leitor,  do  adolescente  que  começa  a  se  interessar  por  livros  ao  especialista 

acadêmico.  Segundo declaração a  Veja  do professor  de grego da Unicamp e 

tradutor da tragédia  Édipo Rei,  de Sófocles, Trajano Vieira,  estamos longe do 
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mercado de língua inglesa, porém, nos últimos anos tem havido maior empenho 

dos especialistas em oferecer ao público geral traduções de qualidade que têm 

surgido sobretudo por obra de professores universitários. (op. cit.)

     Certamente  não  podemos comparar  o  tipo  de  livro  sujeito  a  defasagem 

colocado por Debord com os clássicos da literatura grega e latina que a citada 

reportagem apresenta, porém podemos sugerir algumas reflexões.      

     Seria interessante, por parte das editoras, na era da hiper-reprodutibilidade 

técnica,  não só em relação às literaturas mencionadas,  investir  em obras que 

aparentemente  atingiriam  um  público  tão  restrito?  Teriam  os  tradutores,  que 

sempre foram – e certamente continuarão a ser – criticados por seus trabalhos 

como vimos em Debord, motivação para traduzir obras como as citadas acima? 
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Tradutor automático     

     

  Ao  observarmos  os  comentários  de  Benjamin  sobre  “O  intérprete 

cinematográfico”,  consideramos  importante  neste  momento  verificar  questões 

acerca da tradução automática. Poderia ela substituir o tradutor? Exilá-lo? Privá-lo 

de sua realidade? De sua voz?

     A Tradução Automática (TA) consiste em um sistema eletrônico assistido por 

computador que traduz automaticamente um texto escrito de uma língua para 

outra, a fim de gerar um resultado inteligível e que preserve suas características, 

como estilo, coesão e significado. 

     Parece haver um certo consenso, de que não seria possível criar ou programar 

uma  ferramenta  de  TA  para  executar  tarefas  com  a  complexidade  cognitiva 

exigida em um trabalho de tradução. Além disso,  apenas o ser humano seria 

capaz  de  fazer  o  processamento  da  linguagem  humana  com  toda  a  sua 

variabilidade e expressividade, fato que resulta na descrença de que a TA possa 

substituir a mão-de-obra humana. 

     Por  outro  lado,  como  acreditam  os  estudiosos  da  área,  tais  sistemas 

representam uma grande ajuda para muitos tradutores,  sendo tão importantes 

quanto o conhecimento de outras ferramentas de auxílio à tradução. Para eles, a 

maioria dos detratores dessa tecnologia desconhece os progressos alcançados e 

o  lucro  que  muitas  empresas  obtém com seu  uso.  Segundo  eles,  existe  um 

consenso de que as ferramentas de TA são extremamente úteis quando o volume 

de textos a traduzir é muito grande ou quando o tipo de texto a ser traduzido tem 

uma  natureza  repetitiva  e  excessivamente  simples.  No  primeiro  caso,  a 

contratação de mão de obra humana especializada gera um alto custo enquanto 

que, no segundo caso, a tarefa apresenta-se pouco estimulante para um tradutor 

humano profissional.

     Apesar dos avanços nos estudos, muitos pesquisadores da área reconhecem 

os  limites  ainda  existentes  nessa  ferramenta,  porém  acreditam  que, 

principalmente no cenário globalizado,  uma tradução rápida,  eficiente e barata 

torna-se cada vez mais necessária.  
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     Ao buscarmos informações sobre a TA,  observamos curiosos dados que 

podem ser úteis para nossos propósitos: os tradutores automáticos, como o da 

Microsoft lançado em 2007, realiza traduções do inglês para 12 línguas e vice-

versa; um celular japonês que conta com um software de reconhecimento de voz 

que faz a tradução automática do japonês para o inglês; a busca universal e a 

tradução automática são grande parte do futuro do site de busca Google.

     Tais informações, aliadas a certas colocações de Umberto Eco (2007), podem 

gerar  reflexões.  Segundo  Eco,  ao  discutir  perdas  e  compensações  em  uma 

tradução,  infinitos  são  os  casos  em  que,  se  uma  tradução  adequada  resulta 

impossível, o autor autoriza o tradutor a pular uma palavra ou a frase inteira ao 

considerar que, na economia geral da obra, a perda é irrelevante. De acordo com 

este autor, um editor americano, ao querer traduzir  O nome da rosa,  projetou, 

devido  à  complexidade  da  obra,  uma  tiragem  limitada  a  menos  de  três  mil 

exemplares.  Um  redator  pediu  que  se  reduzisse  o  livro  em  pelo  menos  50 

páginas.  Foram  eliminadas  frases  e  alguns  períodos  que,  na  visão  de  Eco, 

pareciam  redundantes,  além  da  abreviação  de  algumas  citações  latinas 

demasiado  longas  e  consideradas  por  ele  absolutamente  indecifráveis  para  o 

leitor anglófono. Segundo Eco, no final do trabalho, o texto estava cerca de 24 

páginas  mais  leve,  o  que,  aos  olhos  do  redator,  dava  a  impressão  de  uma 

redução suficiente. Eco, ao comentar a tradução da citada obra, considera que 

não houve perdas do ponto de vista literário.

     Um outro comentário do escritor italiano torna-se necessário. Segundo ele, 

como  princípio,  um tradutor  não  deveria  tentar  “melhorar”  o  texto  original  ao 

traduzi-lo; ao traduzir uma modesta obra mal escrita, que como tal a mantenha e 

que o leitor de destino conheça o que o autor realizou. Completa:

Salvo no caso de traduções para coleções de entretenimento, que 
oferecem histórias policiais de ínfima categoria, romancinhos de 
amor ou alegre pornografia. Em tais casos, o leitor não sabe quem 
é o autor, muitas vezes esquece seu nome logo em seguida e se, 
por razões de caixa, tradutor ou editor querem que uma cena de 
sexo e violência fique ainda mais saborosa, podem exaltar-se à 
vontade, assim como o ilustre pianista de bar pode transformar, às 
duas  da  manhã,  um  motivozinho  alegre  numa  elegia 
lacrimogênea.(ECO, 2007,p.137)

     

57



     Apesar dos avanços tecnológicos favorecerem cada vez mais as pesquisas e 

os resultados obtidos com a TA, talvez a mesma não consiga substituir o homem 

em um futuro próximo, principalmente em relação aos textos literários.  Porém, 

não estarão estes textos - e os tradutores dos mesmos - com os dias contados?

     Ceticismo  à  parte,  vejamos  um  outro  ponto.  Não  estariam  os  próprios 

tradutores contribuindo para que seus trabalhos não tenham o valor reclamado 

por Venuti? Não estariam eles, ao observarmos as colocações de Eco, privando-

se de suas próprias vozes? Talvez seja este o modelo de tradutor na era da hiper-

reprodutibilidade técnica.
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Sociedade do espetáculo
     

     Benjamin  parecia  prever,  no  tópico  “Exposição  perante  a  massa”,  as 

conseqüências do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa6 nas 

sociedades modernas. Como comenta John B. Thompson (2002), a chegada da 

comunicação de massa transformou os modos de experiência e os padrões de 

interação  característicos  das  sociedades  modernas  e  se  tornou  o  canal  mais 

importante  para  a  circulação  de  informação  e  comunicação  de  vários  tipos. 

Segundo Thompson, atualmente, a circulação generalizada de formas simbólicas 

desempenha  um  papel  fundamental  e  sempre  crescente.  Para  ele,  com  a 

chegada das sociedades modernas, a natureza e a abrangência da circulação das 

formas simbólicas assumiu um aspecto novo e qualitativamente diferente. Meios 

técnicos foram desenvolvidos, os quais em conjunto com instituições orientadas 

para a acumulação capitalista, possibilitaram a produção, reprodução e circulação 

das formas simbólicas numa escala antes inimaginável. Para Thompson, esses 

desenvolvimentos do que normalmente se chamou de meios de comunicação de 

massa receberam um impulso  posterior  com os progressos na  transmissão  e 

codificação  eletrônica  de  formas  simbólicas,  avanços  que  nos  trouxeram 

variedades de telecomunicações eletrônicas,  características  do  final  do  século 

XX.  Thompson ainda frisa que em muitas sociedades industriais  do Ocidente, 

pessoas adultas gastam entre 25 a 30 horas por semana assistindo televisão; 

sem  contar  o  tempo  empregado  com  o  rádio  ou  música  estereofônica,  com 

jornais, livros e revistas e consumindo produtos do que são hoje as indústrias de 

comunicação transnacionais  de  grande porte.  Segundo Thompson,  há poucas 

sociedades  que  não  foram  atingidas  pelas  instituições  e  mecanismos  da 

comunicação  de  massa,  e  como  conseqüência,  que  não  estejam  abertas  à 

circulação  das  formas  simbólicas  mediadas  pelos  meios  de  comunicação  de 

massa.

          Não poderíamos falar de meios de comunicação sem apresentar questões 

acerca da já citada obra A sociedade do espetáculo (1997). A teoria proposta por 
6Tal termo gera questionamentos. Para alguns autores a comunicação é uma via de dois sentidos 
(emissor/receptor), o que não acontece no caso da comunicação de massa; a transmissão das 
formas  simbólicas  mediadas  por  meios  técnicos  ocorrem  de  uma  maneira  independente  do 
receptor, cuja capacidade para intervir no processo é bastante limitada.
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Guy Debord na década de 1960 registrou a ampliação da falsificação do mundo 

através da mídia e a substituição das vivências diretas dos homens pela condição 

de espectador, pelo consumo passivo de imagens. O livro, que ganhou adeptos 

imediatos na militância radical na França de 1968 e reconhecimento tardio nos 

meios acadêmicos, deixou os rastros principais por onde seguiram autores que 

refletiram sobre novas configurações institucionais do capitalismo globalizado e 

hoje se destacam nos debates da teoria social contemporânea. Debord foi artífice 

de um discurso libertário ancorado em uma teoria original que descortinou novos 

mecanismos  de  reprodução  do  capitalismo.  Era  participante  da  Internacional 

Situacionista, um grupo marxista que enfatizava a militância na vida cotidiana e 

buscava uma associação permanente entre a arte e a vida.

O mundo presente e ausente que o espetáculo faz ver é o mundo 
da mercadoria  dominando tudo o  que é  vivido.  E o  mundo da 
mercadoria é assim mostrado como ele é, pois seu movimento é 
idêntico ao afastamento dos homens entre si e em relação a tudo 
que produzem.( DEBORD, 1997, p. 28)

     O citado livro de Debord apresenta 221 pequenas teses que compõem a sua 

teoria do espetáculo.  Mostra,  para além do desenvolvimento mais recente das 

superestruturas,  a  constituição  de  novos  mecanismos  de  funcionamento  da 

sociedade a partir do advento da mídia. Lançado em 1967, este autor faz uma 

reflexão mais do que nunca atual sobre o predomínio das imagens na cultura de 

massa,  que  condensa  uma  dada  ordem  de  relações  sociais  e  a  adoção  de 

maneiras  de  pensar,  sentir,  desejar,  consumir  e  se  comportar  a  partir  da 

onipresença e do alcance dos meios de comunicação. Para Debord, o espetáculo 

é o seqüestro da vida, do sonho e a cisão do mundo em realidade e imagem; as 

experiências e fantasias em torno do vivido ou das necessidades humanas são 

aprisionadas no mundo à parte das imagens, inibindo as forças do desejo e a 

liberdade na criação de formas de vida.

A  tão  evidente  perda  da  qualidade,  em  todos  os  níveis,  dos 
objetos que a linguagem espetacular utiliza e das atitudes que ela 
ordena apenas traduz o caráter fundamental da produção real que 
afasta  a  realidade:  sob  todos  os  pontos  de  vista,  a  forma-
mercadoria  é  a  igualdade  confrontada  consigo  mesma,  a 
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categoria do quantitativo. Ela desenvolve o quantitativo e só pode 
se desenvolver nele.(DEBORD, 1997, p. 28)

     Em torno das imagens, sua profusão e predomínio em nossa cultura, Debord 

acompanhou  o  desencadeamento  do  que  ele  chamou  de  modelo  de  vida 

dominante  em  nossa  sociedade,  onde  o  espetáculo  não  é  um  conjunto  de 

imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens, e que 

condiz  com uma notável  expansão  do  mercado  envolvendo  novas  produções 

estéticas e narrativas. Através do espetáculo, a fabricação de eventos familiariza 

todo mundo em suas poltronas com os ídolos e promove uma vasta solidariedade 

entre as multidões nas maneiras de vestir, desejar e comportar-se. Consolida-se 

assim  a  liberdade  ditatorial  do  mercado,  temperada  pelo  reconhecimento  dos 

direitos do homem espectador. A imagem aparece então como a realização mais 

recente do capital.

     A dominação da mercadoria sobre a economia exerceu-se 
primeiro de um modo oculto, pois a própria economia, como base 
material  da  vida  social,  era  despercebida  e  incompreendida,  a 
exemplo do parente com quem convivemos e não conhecemos. 
Numa  sociedade  em  que  a  mercadoria  concreta  é  rara  ou 
minoritária, o domínio aparente do dinheiro se apresenta como o 
de um emissário munido de plenos poderes que fala em nome de 
uma potência desconhecida. Com a revolução industrial, a divisão 
fabril  do  trabalho  e  a  produção  em  massa  para  o  mercado 
mundial, a mercadoria aparece como uma força que vem ocupar a 
vida social.  É então que se constitui  a economia política, como 
ciência dominante e como ciência de dominação.(DEBORD, 1997, 
p. 30)

     Naquela época, Debord já exercia sua agudeza crítica com relação a temas 

como ecologia, o segredo como componente fundamental do poder das agências 

burocráticas, as ameaças da indústria nuclear, a máfia como modelo institucional 

e  a  ausência de controle sobre os organismos de informação e repressão da 

sociedade européia no final da década de 1960 e início da de 1970. Talvez, sua 

maior  contribuição  tenha  sido  a  caracterização  de  novos  mecanismos  de 

reprodução no atual estágio de desenvolvimento do capital, que atingem áreas 

anteriormente não sujeitas à mercantilização. Essa colonização, realizada através 

da mídia e da indústria da propaganda, alcança sentimentos e práticas humanas 
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que ainda estavam a salvo da coisificação. Inovações estéticas e de linguagem 

estão associadas à motivação para consumir também investimentos libidinais em 

torno das mercadorias, que incluem sentimentos e estilos de vida.

O desenvolvimento que exclui o qualitativo também está sujeito, 
como  desenvolvimento,  à  passagem  qualitativa:  o  espetáculo 
significa que ele transpôs o limiar de sua própria abundância; isto 
é verdade localmente em alguns lugares, mas já é verdade em 
escala  universal,  que  é  a  referência  original  da  mercadoria, 
referência  que  seu  movimento  prático  confirmou,  ao  unificar  a 
Terra como mercado mundial.(DEBORD, 1997, p. 28,29)     

     Pode-se supor que Debord fez uma crítica encantatória da cultura através de 

um texto sugestivo, por vezes hermético, porém seu pensamento não se reduz a 

isso.  Para ele,  nesse mundo cindido,  falsificado,  a  contemplação passiva das 

imagens consolida a adesão positiva das multidões à ordem espetacular; quanto 

mais ele contempla, menos vive: quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens 

dominantes  da  necessidade,  menos compreende sua própria  existência  e seu 

próprio desejo; e é por isso que o espectador não se sente em casa em lugar 

nenhum, pois o espetáculo está em toda parte.

O  espetáculo  é  o  momento  em  que  a  mercadoria  ocupou 
totalmente a vida social. Não apenas a relação com a mercadoria 
é visível, mas não se consegue ver nada além dela: o mundo que 
se vê é o seu mundo. A produção econômica moderna espalha, 
extensa  e  intensivamente,  sua  ditadura.  Nos  lugares  menos 
industrializados,  seu  reino  já  está  presente  em  algumas 
mercadorias célebres e sob a forma de dominação imperialista 
pelas  zonas  que  lideram  o  desenvolvimento  da  produtividade. 
Nessas  zonas  avançadas,  o  espaço  social  é  invadido  pela 
superposição contínua de camadas geológicas de mercadorias. 
Nesse  momento  da  “segunda  revolução  industrial”,  o  consumo 
alienado  torna-se  para  as  massas  um  dever  suplementar  à 
produção alienada. Todo o trabalho vendido de uma sociedade se 
torna globalmente a mercadoria total, cujo ciclo deve prosseguir. 
Para conseguir isso, é preciso que essa mercadoria total retorne 
fragmentadamente  ao  indivíduo  fragmentado,  absolutamente 
separado das forças produtivas que operam como um conjunto. 
Nesse ponto, a ciência da dominação tem que se especializar: ela 
se estilhaça em sociologia, psicotécnica, cibernética, semiologia 
etc.,  e  controla  a  auto-regulação  de  todos  os  níveis  do 
processo.(DEBORD, 1997, p. 30,31)
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     Debord  localizou  um processo de amplas  conseqüências  que vai  sendo 

explorado e  nomeado aos poucos.  Sob perspectivas  diversas,  vários  teóricos, 

como o já citado Fredric Jameson, tratam do assunto. O pioneirismo de Debord e 

de  A sociedade  do  espetáculo,  está  presente  em importantes  discussões,  as 

quais poderiam ser resumidas pela frase em que o autor afirma que as imagens 

adicionaram-se às relações do homem entre si, dimensionando em outros termos 

o próprio fetichismo das mercadorias. 

     Em tempos de programas especialmente produzidos para a televisão como os 

Reality  Shows com seus prêmios  milionários,  eventos  esportivos  patrocinados 

pelas grandes marcas multinacionais e atores de Hollywood aparecendo cada vez 

mais na mídia como garotos-propaganda, seria difícil não concordar com Debord. 

Estamos, mais do que nunca, presenciando a sociedade do espetáculo.
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Cultura
       
      Para Walter Benjamin, em “Exigência de ser filmado”, a competência literária 

passava a ser “coisa de todos”. Vejamos alguns pontos décadas depois.

     Uma garota de programa, menina da classe média, cria um blog – visitado 

diariamente por aproximadamente 15 mil internautas – com relatos picantes sobre 

suas experiências e clientes. O endereço vira uma febre na internet brasileira. 

Logo após, a história chega às livrarias com o título O doce veneno do escorpião, 

conforme uma matéria vinculada na Folhaonline de 08/11/20057.

     Bruna Surfistinha lança novo livro e conta o que “aprendeu” com os anos de 

prostituição.  Quem  achou  os  relatos  da  ex-garota  de  programa  um  tanto 

mordazes  para  nossa  literatura,  é  preciso  ler  O  que  aprendi  com  Bruna 

Surfistinha – lições de uma vida nada fácil. Raquel Pacheco, a autora por trás do 

nome de “guerra”, lança novo livro pela Panda Books em que não poupa gente da 

TV, um jogador de futebol e até o atual marido. Bruna/Raquel considera o livro 

uma continuação de O doce veneno do escorpião, que vendeu mais de 160 mil 

exemplares no Brasil  (onde está na 15ª edição) e agora chega aos mercados 

latino  e  norte-americano  em  versões  inglês  e  espanhol.  (Globoonline, 

01/11/20068)

     Filme sobre Bruna Surfistinha poderá captar R$ 4 milhões. Adaptação de O 

doce  veneno  do  escorpião é  aprovado  pelo  Ministério  da  Cultura.  O  filme, 

baseado no livro auto-biográfico da ex-garota de programa receberá tal verba por 

meio de mecanismo de renúncia fiscal.  As filmagens e o lançamento do filme 

estão previstos para 2008. O elenco da produção ainda não foi definido. O doce 

veneno do escorpião chegou às livrarias em 2005. Desde então, o livro já foi 

traduzido para dezenas de idiomas e vendeu mais de 220 mil cópias, de acordo 

com reportagem do site G1.com.br de 18/07/20079.

     Brooke Busey estudou em escola católica,  formou-se em comunicação e 

trabalhou como publicitária até o dia em que resolveu se especializar em um de 
7 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u55034.shtml . Acesso em 
12/05/2008.
8 Disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2006/11/01/286495168.asp . Acesso em 
12/05/2008
9 Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL72200-7086,00.html Acesso em 
12/05/2008
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seus passatempos, o strip-tease. Nascia aí Diablo Cody: à maneira da paulista 

Bruna Surfistinha, que virou best-seller com os relatos em blog e em livro de suas 

aventuras como garota de programa, essa americana de Chicago ficou célebre 

primeiro com um site  sobre suas proezas e depois  com uma autobiografia.  A 

surpresa é que Diablo conseguiu capitalizar sua fama não apenas em mais fama, 

mas numa bem-sucedida carreira como roteirista. Além do filme Juno, pelo qual 

ganhou o Oscar de melhor roteiro em 2008, ela fez para Steven Spielberg o piloto 

de uma minissérie e está negociando vários outros projetos em estúdios diversos 

de Hollywood, conforme diz matéria da revista Veja de 06/02/2008.

   Estaríamos  realmente,  como  alguns  acreditam,  presenciando  a  morte  da 

literatura? Livros de Bruna Surfistinha, a biografia do Bispo Edir Macedo ou do 

cantor  Roberto  Carlos,  obras  de  auto-ajuda,  best-sellers  com  forte  apelo 

sentimental além de romances de autores que estejam na moda estão entre os 

mais vendidos. Parece-nos realmente que qualquer um pode converter-se num 

escritor, ser reconhecido e tornar-se famoso. Basta dar lucro.

     Muitos também acreditam que o pessimismo e a radicalidade tomam conta das 

discussões acerca do futuro da literatura. Logicamente, obras literárias continuam 

a ser  produzidas.  O que podemos questionar é  se esses escritos conseguem 

atingir e chamar a atenção dos leitores, cada vez mais ávidos por novidades. 

    Como constata Silviano Santiago em artigo intitulado “Uma literatura anfíbia” 

(2004),  o  problema  pode  ser  o  país  em  que  vivemos,  onde  um  segmento 

considerável  da  população  ainda  é  composto  de  analfabetos,  o  que  traz 

conseqüências para a literatura e as artes aqui produzidas; nosso sistema literário 

se assemelharia a um rio subterrâneo, que corre da fonte até a foz sem tocar nas 

margens que, no entanto, o conformam.

     De acordo com Santiago, outra conseqüência do analfabetismo que grassa 

entre  os  desprivilegiados,  agora  associado  ao  êxito  extraordinário  da  mídia 

eletrônica,  transcende  o  campo propriamente  literário.  Da  noite  para  o  dia,  o 

escritor transforma-se em intelectual de plantão e alcança o público que o seu 

livro não tem. Para o autor, o maior drama do analfabetismo no Brasil é o de ter 

ele  servido  de  adubo  para  a  mídia  eletrônica  do  entretenimento,  com  o 
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conseqüente desenraizamento cultural da imprensa escrita; o brasileiro aprendeu 

a escutar rádio e a ver televisão – poucos sabem ler ou querem ler.

     Segundo Santiago, o livro é raramente apreciado através da leitura. Consome-

se a imagem do intelectual, assimilam-se suas idéias, por mais complexas que 

sejam. Destas derivam um motor civilizacional de baixíssima rotação, que impele 

o espectador comum a enfrentar os problemas nacionais, sem ter de se apoiar 

apenas nas agruras do cotidiano como alicerce para a revolta. Há, por outro lado, 

um perigoso culto da personalidade a rondar o aprendiz de escritor. Muitos jovens 

se  sentem  tão  contentes  com  a  imagem  pública  de  intelectual,  que  logo  se 

descuidam do artesanato literário, ou o abandonam de vez.

     Para este autor, com o correr das décadas, a prática de literatura no Brasil foi-

se revestindo duma capa, ou seja, duma dupla meta ideológica. Ao explorar os 

meandros da observação direta dos acontecimentos cotidianos ou históricos e ao 

incentivar a reflexão sobre os observadores privilegiados, nossa literatura tanto 

configura a carência socioeconômica e educacional da maioria da população do 

país, quanto define, pelo exercício impiedoso da autocrítica, o grupo reduzido e 

singular  que tem exercido de uma forma ou de outra  as formas clássicas de 

mando e governabilidade nas nações da América Latina. Como conseqüência, 

surge  um  vazio  temático  na  nossa  literatura  que,  a  seu  ver,  acaba  sendo 

preenchido pela grande quantidade de livros de literaturas estrangeiras que são 

traduzidos e consumidos no Brasil.

   O  vazio  temático,  segundo  Santiago,  se  refere  à  parca  dramatização  na 

literatura dos problemas dominantes na classe média, que fica espremida entre os 

dois extremos da sociedade. Para ele, a literatura brasileira tem feito caricatura, 

tem  passado  por  cima  da  complexidade  existencial,  social  e  econômica  da 

pequena  burguesia,  afiando  o  gume  da  sua  crítica  numa  configuração 

socioeconômica antiquada do país, semelhante à que nos foi legada pelo final do 

século  19.  Se o  Brasil  republicano alcançou o  progresso material,  está  muito 

longe do progresso social; Santiago acredita que, caso a educação não tivesse 

sido privilégio de poucos desde os tempos coloniais, talvez tivéssemos podido 

escrever de outra maneira o panorama da literatura brasileira contemporânea.
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     Ao verificarmos a “Lista dos mais vendidos” da Revista  Veja, por exemplo, 

talvez  possamos  observar  o  que  realmente  atrai  o  público  na  era  da  hiper-

reprodutibilidade técnica.
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Negociação
      

     No tópico “Pintor e cinegrafista” observamos a curiosa relação estabelecida 

por Benjamin entre estes dois profissionais.

     E no caso de uma tradução literária? Deve o tradutor intervir em uma obra 

para  “curá-la”?  Deve  manter,  diminuir  ou  aumentar  a  distância?  Ter  cautela? 

Talvez  o  procedimento  da  “negociação”  proposta  pelo  já  citado  Umberto  Eco 

(2007) possa ser uma boa saída.

     Para Eco, ao tratarmos de tradução, devemos pensar na seguinte questão: o 

que quer dizer traduzir? Poderíamos e gostaríamos de responder que traduzir é 

dizer a  mesma coisa em outra língua,  porém, segundo o autor,  temos muitos 

problemas para estabelecer o que significa “dizer a mesma coisa” Em primeiro 

lugar, não sabemos bem o que isso significa por causa daquelas operações que 

chamamos  de  paráfrase,  definição,  explicação,  reformulação  e  substituições 

sinonímicas.  Em segundo lugar,  afirma Eco,  porque diante de um texto a ser 

traduzido, não sabemos também o que é a “coisa”. Para ele, em certos casos, é 

duvidoso até mesmo o que significa “dizer”.

     Eco ilustra seus comentários com o seguinte exemplo : a expressão it’s raining 

cats and dogs  dita por um personagem num romance inglês. Segundo o autor, 

tolo seria o tradutor que, pensando dizer a mesma coisa, traduzisse literalmente 

estão chovendo cães e gatos, pois a tradução seria está chovendo a cântaros ou 

chove como o diabo gosta10.  Eco questiona: e se fosse um romance de ficção 

científica escrito por um adepto das ciências do insólito e dissesse realmente que 

chovem cães e gatos? A tradução seria literal. E se o personagem fosse procurar 

o Dr. Freud para contar que sofre de uma curiosa obsessão por cães e gatos, 

sentindo-se ameaçado por eles até mesmo quando chove? A tradução ainda seria 

literal.  E  se  um estudante  da  Berlitz  que  não  consegue  evitar  a  tentação  de 

enfeitar  seu discurso  com anglicismos penosos? Traduzindo-se  literalmente,  o 

ignaro leitor italiano não entenderia que ele está usando um anglicismo. E se it’s 

raining cats and dogs fosse dito, em inglês, por um personagem de um romance 

francês? Como traduzir em inglês? Pode-se perceber, de acordo com o escritor 

10 Notemos aqui que as traduções propostas por Eco, que escreve em italiano, não seriam as mais 
adequadas se a mesma expressão fosse traduzida para o português. 
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italiano, como é difícil dizer qual é a “coisa” que um texto quer transmitir, e como 

transmiti-la. Para ele, devemos tentar compreender como, mesmo sabendo que 

nunca se diz a mesma coisa, se pode dizer “quase” a mesma coisa.

     Segundo Eco (op. cit. , p.10), o problema agora é a idéia desse “quase”. Ao 

questionar o quanto deve ser elástico tal termo, conclui que depende do ponto de 

vista: a Terra é quase como Marte, na medida em que ambos giram em torno do 

Sol  e  têm forma esférica,  mas  pode  ser  quase  como qualquer  outro  planeta 

girando em outro sistema solar, e é quase como o sol, pois ambos são corpos 

celestes, é quase como a bola de cristal de um adivinho, ou quase como uma 

bola,  ou  quase  como  uma  laranja.  Para  Eco,  estabelecer  a  flexibilidade,  a 

extensão  do  “quase”  depende  de  alguns  critérios  que  são  negociados 

preliminarmente. Segundo ele, dizer quase a mesma coisa é um procedimento 

que se coloca sob o signo da “negociação”.

     De acordo com Eco, ao comentar sobre suas experiências de tradução, muitas 

vezes alguns textos de tradutologia o deixaram insatisfeito porque uma riqueza de 

argumentos teóricos não se fazia acompanhar por  uma panóplia  suficiente de 

exemplos, o que o deixava com a suspeita de que o teórico da tradução nunca 

tivesse  traduzido  e,  portanto,  falasse  de  uma  coisa  sobre  a  qual  não  tinha 

experiência direta. Questiona se, para elaborar uma teoria da tradução, não seria 

necessário não somente examinar muitos exemplos de tradução, mas ter vivido 

pelo menos uma destas três experiências: ter controlado traduções de outrem, ter 

traduzido e ter  sido traduzido ou ainda,  ter  sido traduzido colaborando com o 

próprio  tradutor.   Para  ele,  também os  conceitos  circulantes  em tradutologia, 

colocam-se sob o signo da “negociação”.

     Segundo este  autor,  desde a primeira  metade do século passado foram 

elaboradas teorias da estrutura das línguas ou da dinâmica das linguagens que 

destacavam o fenômeno da radical impossibilidade da tradução: desafio de monta 

para os próprios teóricos que, ao mesmo tempo em que elaboravam tais teorias, 

davam-se conta de que, de fato e há milênios, as pessoas traduzem. Para ele, 

basta pensar nas discussões que agitam permanentemente os biblicistas, sempre 

voltados para a crítica das precedentes traduções dos textos sacros.  Todavia, 

completa Eco, por mais inábeis e infelizes que tenham sido as traduções através 
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das quais os textos do Antigo e do Novo Testamento chegaram a bilhões de fiéis 

de línguas diversas, uma parte consistente da humanidade acabou concordando 

sobre fatos e eventos fundamentais transmitidos por esses textos. 

     Para Eco (op. cit.  ,  p.19),  talvez a teoria aspire a uma pureza da qual a 

experiência pode abrir mão, mas o problema interessante é em que medida e de 

que coisas a experiência pode abrir mão. Daí, segundo o autor, a idéia de que a 

tradução se  apóia  em alguns processos de  negociação,  sendo a  negociação, 

justamente,  um processo com base no qual  se renuncia a alguma coisa para 

obter outra e, no fim, as partes em jogo deveriam experimentar uma sensação de 

razoável e recíproca satisfação à luz do áureo princípio de que não se pode ter 

tudo.

     E quais seriam as partes em jogo no processo de negociação? Segundo Eco 

são muitas, embora, às vezes, desprovidas de iniciativa: de um lado, o texto fonte, 

com seus direitos autônomos, algumas vezes a figura do autor empírico – ainda 

vivo – com suas eventuais pretensões de controle, e toda a cultura em que o texto 

foi gerado; do outro, o texto de chegada e a cultura em que se insere, com o 

sistema de expectativas de seus prováveis leitores e por vezes até da indústria 

editorial, que prevê critérios diversos da tradução conforme o destino do texto de 

chegada:  uma  severa  coleção  filológica  ou  uma  série  de  volumes  de 

entretenimento.  Segundo  Eco,  um  editor  pode  chegar  a  pretender  que  na 

tradução de um romance policial  russo eliminem-se todos os sinais diacríticos 

para transliterar os nomes dos personagens, de modo a permitir que os leitores os 

reconheçam e recordem mais facilmente.

     Para Eco, o tradutor coloca-se como negociador entre todas estas partes reais 

ou virtuais e nestas negociações nem sempre é previsto o assentimento explícito 

das partes.

     Eco (op.  cit.  ,  p.20),  ao expor seu ponto de vista,  parte  de experiências 

próprias e admite que o argumento que o interessa é a tradução propriamente 

dita, a que se pratica nas editoras. Segundo ele, por mais que um teórico possa 

atestar que não existem regras para estabelecer que uma tradução é melhor que 

a outra, a prática editorial ensina que, pelo menos nos casos de erros evidentes e 

indiscutíveis, é bastante fácil estabelecer se uma tradução está errada e deve ser 
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corrigida. De acordo com Eco, será apenas uma questão de senso comum, mas o 

senso comum de um redator editorial normal lhe permite convocar o tradutor e, 

lápis na mão, indicar os casos em que seu trabalho é inaceitável.     

     Ao contrário do já citado Lawrence Venuti, que defende as já comentadas 

traduções estrangeirizantes, Eco parece optar por privilegiar a fluência e facilitar a 

vida  do  leitor.  Logicamente  critica  em  sua  obra,  com  o  auxílio  de  inúmeros 

exemplos, vários problemas de tradução. Entretanto, não vê problemas em, por 

exemplo, pular uma palavra ou uma frase inteira. Para ele, se, entre dez termos 

de uma lista, um apresenta dúvida, não é grave a lista se reduzir a nove termos. 

Não vê problemas também em mudar os nomes dos personagens de um romance 

a pedido de um editor.

     Temos a consciência de que Umberto Eco é, antes de tudo, um romancista. 

Porém, não seria ele um exemplo do tradutor “líquido”, “fluido”, o tradutor da era 

da hiper-reprodutibilidade técnica?.
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Leitura  

     Benjamin questiona em “Recepção dos quadros”, a relação da massa com a 

arte em tal época. Da mesma forma indagamos: qual é a relação das pessoas 

com a obra de arte (em nosso caso, o livro) na era da hiper-reprodutibilidade 

técnica?

     De acordo com Silviano Santiago em “Intensidades discursivas” (2004), a 

distinção  entre  espetáculo  (manifestação  legítima  da  cultura)  e  simulacro 

(entretenimento da indústria cultural) tornou-se corrente entre os analistas que se 

ancoram nos valores modernistas para a compreensão da pós-modernidade. Para 

estes analistas, no campo da produção simbólica e da produção propriamente 

cultural,  a  pós-modernidade  estaria  se  manifestando  e  se  definindo  pela 

proliferação  abusiva  e  avassaladora  de  imagens  eletrônicas,  de  simulacros, 

inclusive  privilegiando-os.  Segundo  Santiago,  a  distinção  entre  espetáculo  e 

simulacro  é  correta  e  deve  ser  acatada,  pois  ajuda a  melhor  compreender  o 

universo simbólico e cultural dos nossos dias.

     Santiago  cita  o  Fredric  Jameson  de  Pós-modernidade  e  sociedade  de 

consumo, onde o mesmo constata que o campo de experiência do homem atual 

se circunscreve às paredes da caverna de Platão; o sujeito pós-moderno já não 

fita diretamente, com seus próprios olhos, o mundo real à procura do referente, da 

coisa em si, mas é forçado a buscar as suas imagens mentais do mundo nas 

paredes do seu confinamento. Para Jameson, permanece a concepção triádica 

que temos do signo (significante, significado e referente). No entanto, em lugar de 

se privilegiar o referente, como acontece nas teorias clássicas e modernistas do 

realismo, afirma-se a onipresença da imagem, isto é, da cadeia significante. A 

realidade se dá a ver mais e mais em representações de representações, como 

querem ainda os teóricos da pós-modernidade.

     Para Santiago (op. cit. , p.126), a distinção entre espetáculo e simulacro é 

correta,  porém,  em  mãos  de  teóricos  modernos,  traz  em  si  uma  avaliação 

negativa da pós-modernidade.  Segundo ele,  esta distinção visa a classificar o 

espetáculo (que se dá em museus, salas de teatro, de concerto etc) como forma 

autêntica  de  cultura  e  desclassificar  o  simulacro  (que  se  dá  sobretudo  pelo 

cinema,  vídeo ou televisão)  como arremedo bastardo produzido  pela indústria 

72



cultural; o primeiro levaria à reflexão e o outro serviria para matar o tempo. Visaria 

ainda  qualificar  os  meios  de  comunicação  de  massa  como  os  principais 

responsáveis pelo aviltamento da vida pública. De acordo com o autor, para os 

idealizadores da distinção e defensores do espetáculo, está em jogo preservar a 

todo custo a possibilidade de uma opinião pública, e esta só pode se dar plena 

numa crítica avassaladora dos meios de comunicação de massa, que divulgam à 

exaustão imagens e mais imagens – simulacros – para o consumo indigesto das 

massas.

     Segundo Santiago, num país como o Brasil, culturalmente miserável, torna-se 

crucial o problema levantado acima, pois nem mesmo o analfabetismo fonético foi 

enfrentado em sua devida época (fins do  século 19). Em países como a França e 

Estados Unidos a questão existe, porém preocupa menos. Menos porque houve 

um processo de alfabetização fonética11 em massa ocorrido no século 19 e um 

subseqüente  processo  de  educação  universitária,  também  em massa,  feito  a 

partir dos anos 1960. Processo este que redundou na revolução cultural dos anos 

1960/1970, que teve como epicentros a Universidade de Berkeley e a Sorbonne 

(op. cit. , p. 126).

     Nos países avançados, de acordo com Santiago, o jogo entre espetáculo e 

simulacro, se não tem como vencedor o espetáculo, terminaria certamente pelo 

empate. Bibliotecas, museus, salas de teatro, de concerto, competem – e mais 

importante:  convivem –  com as  salas  de  cinema,  as  locadoras  de  vídeo  e  a 

televisão. Existe público pagante para o espetáculo caríssimo da encenação de 

uma grande ópera em Berlim, Paris ou Nova Iorque, e existe um grande público 

não  privilegiado  (economicamente,  geograficamente,  culturalmente  etc)  para  a 

retransmissão pela TV desse espetáculo ou de outros. Certos “espetáculos” já 

nem existem como tal, já surgem como simulacros, isto é, produzidos somente 

para a transmissão eletrônica.

     No Brasil, segundo Santiago, a disputa entre espetáculo e simulacro, entre 

modernidade cultural e sociedade de massa começa e passa pela discussão em 

torno  do  consumo  extremamente  restrito  do  produto  literário  –  o  livro  –  pelo 

mercado  brasileiro.  Santiago  cita  Antonio  Candido  que,  em  ensaio  de  1973, 

11Apesar do uso do termo fonética (ligado ao estudo dos sons da fala humana), acreditamos que 
Santiago se referiu a uma educação formal: ler, escrever, interpretar.
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publicado em plena ditadura militar  e em época de alfabetização pelo Mobral, 

discutia a relação entre literatura e subdesenvolvimento e chamava a atenção 

para  o  fato  de  que,  nos  países  latino-americanos,  criava-se  uma  “condição 

negativa  prévia”  para  a  fruição  das  obras  literárias  –  o  restrito  número  de 

alfabetizados.

     Mas  bastava  que  se  alfabetizassem os  brasileiros  para  que  a  situação 

artístico-cultural se modificasse? De acordo com Santiago, já em 1973, Candido 

já considerava o argumento falacioso, pois havia uma grave e, para ele, danosa 

interferência dos meios de comunicação de massa na relação entre uma legítima 

produção cultural e seu possível público alfabetizado; a massa de alfabetizados 

recentes e de analfabetos continuaria a passar ao largo do livro e da legítima 

cultura e se encontraria diante do aparelho aceso de TV. Para o aprimoramento 

sociopolítico  do  brasileiro  era  pouco  ou  nada  eficaz  a  máquina  milionária  de 

alfabetização fonética, montada pelo regime militar através da criação do Mobral, 

essa foi a mensagem do artigo de Candido em 1973.

     Para Santiago (op. cit. , p. 128), a conclusão de Candido de que qualquer 

processo  de  alfabetização  fonética  encontrará,  nos  países  de  periferia 

subdesenvolvida,  um  inimigo  voraz  e  feroz  -  a  cultura  massificada  -  foi 

constrangedora  e  aflitiva.   Candido  via,  como  já  frisamos,  os  meios  de 

comunicação de massa como o grande inimigo a ser combatido pelos educadores 

e intelectuais e os valores tradicionais impostos pela arte e a literatura eruditas 

como  os  únicos  a  serem  preservados,  apesar  de  as  condições  econômicas, 

sociais  e  políticas  do  mundo  e  do  país  indicarem um caminho  outro  e  mais 

ricamente pavimentado. Cabia aos defensores da arte e da literatura eruditas uma 

tarefa inglória: resistir à invasão milionária e alienante dos meios de comunicação 

de massa.

     Segundo Santiago, ao criticar esta atitude, coloca-se uma dupla tarefa para os 

analistas da nossa sociedade atual. Trata-se de repensar o que se deve entender 

por “alfabetização” numa sociedade de massa que não passou pela alfabetização 

fonética  na  sua  devida  época  e  que,  também  por  isso,  perdeu  a  educação 

universitária na sua década gloriosa. Trata-se também, de acordo com Santiago, 

de saber o que se deve entender por leitura hoje. Acredita ainda que, citando 
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Jameson  novamente,  fica  cada  vez  mais  difícil  discernir  a  linha  entre  a  arte 

erudita e a arte comercial. Para ele, há que se ter menos preconceito para com as 

formas pop de produção artística.

     Em relação aos meios de comunicação de massa, Santiago critica a confusão 

que os pensadores modernos fazem, principalmente na análise do fenômeno TV, 

entre o modo como o veículo está sendo usado pela indústria cultural estrangeira 

e brasileira e o veículo em si. Para ele, no caso dos meios de comunicação de 

massa,  a  confusão  entre  o  que  merece repúdio  (o  produto)  e  o  que é  mero 

instrumento de comunicação (o veículo) advém do fato de que, ao se analisar e 

privilegiar o modo de produção da mercadoria cultural e não o modo de produção 

da recepção daquela mercadoria, desclassifica-se a priori o “leitor”.  Segundo o 

autor, os teóricos modernos estão sempre a dizer que só um espectador de quinta 

categoria, um analfabeto fonético, pode interessar-se por aquele tipo de produto; 

veículo, produtor, produto e espectador ficam restritos ao gueto da má qualidade, 

parte que são todos de um mesmo sistema visto e encarado em total pessimismo 

pelos críticos modernos.

     De acordo com Santiago (op. cit. , p. 131), trata-se, em primeiro lugar, de 

colocar a tônica na possibilidade de aprimoramento do ato de leitura, a qual deve 

ser compreendida como uma atividade que transcende a experiência da escrita 

fonética;  deve-se  buscar,  na  sociedade  de massa,  a  maneira  de  aprimorar  a 

produção de sentido do espetáculo e/ou simulacro por parte de todo e qualquer 

cidadão.  Segundo Santiago,  há a necessidade de se repensar radicalmente o 

problema da avaliação do produto cultural na sociedade de massa. Para ele, é 

preciso  buscar  caminhos  e  meios  para  tornar  o  indivíduo  um  leitor  mais 

consciente do seu universo simbólico e cultural e nesta estão tanto o telejornal 

quanto a novela, tanto a retransmissão de um concerto de música clássica quanto 

uma discussão por intelectuais numa televisão educativa.

     Para Santiago, deve-se também se dar conta de que não adianta querer exigir 

dos  produtores  culturais  do  simulacro  uma  melhor  qualidade  a  priori;  os 

espectadores ou os novos leitores, mais ou menos alfabetizados, mais ou menos 

exigentes, é que passarão a definir os padrões de excelência. Segundo ele, o 

valor de um objeto cultural depende também do sentido que se lhe dá a partir de 
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uma nova leitura, sobretudo se esta desconstrói leituras alicerçadas no solo do 

preconceito.

     Mas o que pensar  sobre os jovens brasileiros que estão cada vez mais 

expostos a produtos que a princípio poderiam ser classificados como de quinta 

categoria? Além disso, existe a concorrência dos produtos de alta tecnologia – o 

que é mais interessante para um adolescente hoje, ler um conto de Lima Barreto 

ou freqüentar um site de relacionamento na internet? Concordamos com Santiago 

em relação  ao preconceito  contra  algumas  formas  pop  de produção  artística, 

porém parece não haver mais limites. 

     Ao  citarmos  a  palavra  tecnologia,  pensamos  logo  na  rede  mundial  de 

computadores.  Uma  de  suas  “ameaças”  é  a  sua  influência  na  forma  como 

estamos lendo e escrevendo, assunto de amplo interesse dos pais, educadores e 

estudiosos já que as crianças de hoje nascem imersas nesse mundo. Foi-se o 

tempo em que faziam apenas redações escolares com começo, meio e fim; lidam 

agora com hipertexto, o sistema de informação que inclui textos, fotos, áudio e 

vídeos,  com infinitas  possibilidades  de  navegação.  A  linguagem não-linear  da 

internet  é,  sem  dúvida,  muito  mais  sedutora  para  os  jovens.  Ainda  não  se 

conhecem todas as conseqüências do contato intenso com tal estrutura. Para os 

estudiosos da área, cabe à escola reforçar as diferenças entre os dois gêneros de 

escrita e as situações em que cada um deles deve ser usado. Talvez aqui e como 

quer  Santiago,  não  se  deve  confundir  o  veículo  (a  criticada internet)   com o 

produto.

     Por outro lado, como observamos em reportagem do jornal Tribuna de Minas 

intitulada “O sabor da leitura de todos os estilos” (2008), parece haver cada vez 

mais  atitudes que procuram despertar  nas crianças e nos jovens o hábito  da 

leitura tradicional. De acordo com a Professora e Diretora da faculdade de Letras 

da Universidade Federal de Juiz de Fora, Terezinha Scher Pereira, embora seja 

importante atrair  novos leitores com produtos que atendam suas demandas, é 

imprescindível estimular a chamada alta literatura – mesmo que de forma dosada 

- nas escolas. Segundo ela, tal medida supre uma deficiência da sociedade sob 

forte apelo da cultura de massa, o que acaba inibindo o acesso dos estudantes a 

museus, teatros, artes plásticas e outras manifestações. 
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     Observamos também, que algumas escolas acreditam que o interesse de 

crianças  e  adolescentes  pela  leitura  surge  quando  o  conteúdo  do  livro  é 

compatível com sua realidade. Adotam obras como O código Da Vinci e a coleção 

Harry Potter.  Para estas, embora importantes, os clássicos teriam uma linguagem 

distante.  Apesar  de  priorizarem  obras  contemporâneas,  acreditam  que  a 

conciliação com os clássicos pode ser importante para se criar um leitor.

     Segundo a Professora de literatura da Universidade Federal de São João del 

Rei, Suely Quintana (op. cit.), todo tipo de leitura é válido. Para ela, os jovens 

devem ser expostos a todos os livros. Acredita que quanto maior a variedade de 

gêneros,  estilos,  temáticas,  maior  será  a  oportunidade  de  formar  o  gosto 

individual e a visão crítica do leitor.Segundo Quintana, só se formam leitores com 

o  auxílio  de  outros  bons  leitores,  quer  sejam  eles  professores,  familiares  ou 

amigos.

     Além do incentivo que parte dos centros educacionais, eventos como feiras, 

bienais e festivais de literatura tentam divulgar obras literárias, mesmo que muitas 

vezes com interesses mercadológicos. O mesmo acontece em relação às editoras 

ao lançarem clássicos da literatura na forma de quadrinhos ou pocket books com 

preços mais acessíveis ao público. Os “novos leitores” irão decidir.
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Identidade

     Teríamos inúmeros comentários aqui, principalmente em relação à instigante 

questão  da  psicanálise,  porém  fugiríamos  ao  propósito  deste  trabalho. 

Tentaremos,  ao  invés  disso,  elaborar  considerações  sobre  globalização  e 

identidade cultural, aproveitando a presença, no subtítulo de Benjamin intitulado 

“Camondongo Mickey”, do mais famoso personagem da Disney, um dos símbolos 

da globalização.

   Apesar  da  complexidade,  a  questão  de  Identidade está  sendo  largamente 

discutida na teoria social. 

     Segundo Zygmunt Bauman (2004), “identidade” é uma idéia inescapavelmente 

ambígua, uma faca de dois gumes; pode ser um grito de guerra de indivíduos ou 

das comunidades que desejam ser  por estes imaginadas.  Para Bauman, num 

momento o gume da identidade seria utilizado contra as “pressões coletivas”, por 

indivíduos  que  se  ressentem da  conformidade  e  se  apegam a  suas  próprias 

crenças e a seus próprios modos de vida. Em outro momento, seria o grupo que 

volta o gume contra um grupo maior, acusando-o de querer devorá-lo ou destruí-

lo, de ter a intenção viciosa e ignóbil de apagar a diferença de um grupo menor, 

forçá-lo ou induzi-lo a se render ao seu próprio “ego coletivo”, perder prestígio, 

dissolver-se. Segundo Bauman, em ambos os casos a identidade parece um grito 

contra  o  ataque  de  um  grupo,  um  grupo  menor  e  mais  fraco  (e  por  isso 

ameaçado) contra uma totalidade maior e dotada de mais recursos (e por isso 

ameaçadora). Bauman comenta, ainda, que a faca da identidade tem um outro 

lado, maior e mais forte. Para ele, esse lado deseja que não se dê importância às 

diferenças,  que  a  presença  delas  seja  aceita  como  inevitável  e  permanente, 

embora  insista  que  elas  não  são  suficientemente  importantes  para  impedir  a 

fidelidade a uma totalidade mais ampla que está pronta a abraçar e abrigar todas 

essas diferenças e todos os seus portadores.

Em seguida, Bauman deixa claro a complexidade da questão. Para ele,

A identidade -sejamos claros sobre isso- é um “conceito altamente 
contestado”.  Sempre  que  se  ouvir  essa  palavra,  pode-se  estar 
certo de que está havendo uma batalha. O campo de batalha é o 
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lar natural da identidade. Ela só vem à luz no tumulto da batalha, 
e dorme e silencia no momento em que desaparecem os ruídos 
da refrega.(BAUMAN, 2004, p. 83)

      Outro teórico que vem discutindo a questão das identidades é Stuart Hall 

(2001). Segundo ele,

Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, 
que  por  tanto  tempo  estabilizaram  o  mundo  social,  estão  em 
declínio,  fazendo  surgir  novas  identidades  e  fragmentando  o 
indivíduo moderno,  até aqui  visto como um sujeito  unificado.  A 
assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um 
processo  mais  amplo  de  mudança,  que  está  deslocando  as 
estruturas  e  processos  centrais  das  sociedades  modernas  e 
abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 
ancoragem estável no mundo social.(HALL, 2001, p.7)

Interessa-nos  particularmente  aqui,  perceber  como  esse  “sujeito  fragmentado” 

está sendo colocado em termos de suas identidades culturais. Segundo Hall, não 

importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, gênero 

ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade cultural,  para 

representá-los todos como pertencendo à mesma e grande família nacional. Hall 

questiona se essa identidade nacional seria uma identidade unificadora desse tipo 

a ponto de anular e subordinar a diferença cultural. Para ele, uma cultura nacional 

nunca foi um simples ponto de lealdade, união e identificação simbólica; ela é 

também uma estrutura  de  poder  cultural.  Acredita  Hall  que,  ao  discutir  se as 

identidades nacionais estão sendo deslocadas, deve-se ter em mente a forma 

pela  qual  as  culturas  nacionais  contribuem para  costurar  as  diferenças  numa 

única  identidade.  Para  ele,  a  causa  desse  poderoso  deslocamento  das 

identidades culturais é a chamada globalização.

     A globalização, como argumenta Anthony McGrew, 

se refere àqueles processos, atuantes numa escala global,  que 
atravessam  fronteiras  nacionais,  integrando  e  conectando 
comunidades e organizações em novas combinações de espaço-
tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais 
interconectado.(McGREW apud HALL, 2001, p. 67)

     Para Hall, podem-se examinar três possíveis conseqüências dos aspectos da 

globalização  sobre  as  identidades  culturais:  a  desintegração  das  identidades 
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nacionais como resultado do crescimento da homogeneização cultural e do pós-

moderno  global;  as  identidades  nacionais  e  outras  identidades  “locais”  ou 

particularistas sendo reforçadas pela resistência à globalização e o declínio das 

identidades nacionais tomadas por novas identidades (as identidades híbridas). 

     Stuart Hall (op. cit.. , p. 77) acredita que a visão do futuro das identidades num 

mundo pós-moderno, da forma como é colocado, é muito simplista, exagerado e 

unilateral.  Estariam  mesmo  as  identidades  nacionais  sendo  homogeneizadas, 

questiona.  Para  Kevin  Robins  (  apud HALL,  2001),  ao  lado  da tendência  em 

direção à homogeneização global, há também uma fascinação com a diferença e 

com a  mercantilização da  etnia  e  da  alteridade.  Há,  junto  com o  impacto  do 

global,  um novo  interesse pelo  local.  Ao  invés  de  se  pensar  no  global  como 

substituindo o local, seria melhor pensar numa nova articulação entre o global e o 

local. Para ele, parece improvável que a globalização vá simplesmente destruir as 

identidades nacionais.  É mais  provável  que ela  vá  produzir,  simultaneamente, 

novas identificações “globais” e novas identificações “locais”. 

      Outra questão sobre a homogeneização global das identidades colocada por 

Hall é que a globalização é muito desigualmente distribuída ao redor do globo, 

entre  regiões  e  entre  diferentes  estratos  da  população  dentro  das regiões.  O 

último ponto citado por Hall é a questão de se saber o que é mais afetado por ela. 

Uma vez que existem relações desiguais de poder cultural entre o ocidente e “o 

resto”,  pode  parecer  que  a  globalização  seja  essencialmente  um  fenômeno 

ocidental.  Para  Hall,  são  ainda as  imagens,  os  artefatos  e  as  identidades da 

modernidade  ocidental,  produzidas  pelas  indústrias  culturais,  as  sociedades 

ocidentais ( e também o Japão ) que dominam as redes globais. Entretanto, Hall 

acredita que as sociedades da periferia têm estado sempre abertas às influências 

culturais ocidentais, agora mais do que nunca. Para ele, as evidências sugerem 

que a globalização está tendo efeitos em toda parte, incluindo o ocidente, e a 

“periferia” também está vivendo seu efeito pluralizador, embora num ritmo mais 

lento e desigual.

      De acordo com Leonardo Brant (2005), o mundo hoje discute justamente uma 

forma de proteção ao domínio crescente que alguns conglomerados de mídia e da 

indústria cultural exercem. Segundo ele, as chamadas majors (as sete maiores 
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companhias  de  cinema)  atuam de  forma  carterizada  sob  a  batuta  da  Motion 

Pictures Association, uma organização criada para defender os interesses dessas 

empresas nos Estados Unidos e agora em todo o mundo, inclusive no Brasil. 

Brant cita o Informe sobre Desenvolvimento Humano 2004, publicado pelo PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) com o tema A liberdade 

cultural no mundo diversificado, o qual traz informações importantes para nossos 

propósitos.

     De acordo com o Informe citado, a controvérsia sobre os bens culturais nos 

acordos internacionais de comércio e investimento tem se intensificado por causa 

do  crescimento  exponencial  da  dimensão  do  comércio,  da  crescente 

concentração da indústria de cinema em Hollywood e da crescente influência dos 

filmes e entretenimento no estilo  de vida da juventude.  Segundo a análise,  o 

domínio  internacional  dos  filmes  norte-americanos  é  apenas  um  aspecto  da 

disseminação  da  cultura  ocidental  de  consumo.  Novas  tecnologias  das 

comunicações  por  satélite  deram  lugar,  na  década  de  1980,  a  um  novo  e 

poderoso meio de comunicação de alcance mundial (a web) e a redes mundiais 

de meios de comunicação como a CNN. O número de aparelhos de televisão por 

mil habitantes mais do que duplicou em todo o mundo, passando de 113 em 1980 

para 229 em 1995. Desde então, aumentou para 243. Os padrões de consumo 

são, hoje, mundiais. Pesquisas de mercado identificaram uma “elite mundial”, uma 

classe média mundial que segue o mesmo estilo de consumo e prefere “marcas 

mundiais”. O mais impressionante são os “adolescentes mundiais”, que habitam 

um  “espaço  mundial”,  com  uma  única  cultura  pop mundial,  absorvendo  os 

mesmos vídeos e a mesma música e proporcionando um mercado enorme para 

tênis, t-shirts e jeans de marca.

     Brant cita também (op. cit. , p. 33), um manifesto lançado pela Rede Globo de 

Televisão  em  um  seminário,  intitulado  “Conteúdo  Brasil”.  De  acordo  com  o 

manifesto,  a  globalização  não  está  cumprindo  a  promessa  de  abertura  de 

mercados, livre-comércio e oportunidade de geração de riqueza para todos os 

povos. Ela vem sendo feita pelo viés das economias centrais. O que ocorre é a 

dominação  de  mercados  pela  cultura  dominante.  Para  eles,  a  veiculação  de 

conteúdos estrangeiros faz parte de uma estratégia de dominação cultural dos 
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mercados  emergentes,  em  apoio  à  dominação  econômica  e  política.  É  uma 

ameaça promovida pelas grandes produtoras mundiais de mídia e os gigantes 

das comunicações, com o poder que lhes conferem, nos seus países de origem, 

mercados  internos  fortes,  crédito  farto  e  políticas  governamentais  altamente 

favoráveis.

     Segundo o manifesto, também no mercado de livros a globalização surge 

como ameaça. O modelo das editoras nacionais e regionais cede lugar ao modelo 

de  grandes  editoras  de  alcance  mundial,  ameaçando  a  competitividade  das 

nossas  editoras  e  a  viabilidade  econômica  da  edição  de  livros  de  autores 

nacionais por editoras brasileiras.

     Logicamente não nos interessa aqui questionar os motivos que levaram tal 

emissora  a  apontar  as  questões  citadas.  O problema é  que  as  mesmas são 

verdadeiras  e  preocupam.  Mas,  estaríamos  realmente  presenciando  a 

desintegração  das  identidades  nacionais  como  resultado  do  crescimento  da 

homogeneização cultural na era da hiper-reprodutibilidade técnica? 
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Cinema

     Benjamin parecia deslumbrado com a arte cinematográfica quando escreveu o 

artigo  que  nos  guia.  Poderia  ele  imaginar  o  que  presenciamos  hoje? 

Aproveitaremos este momento para escrever sobre o que talvez tenha motivado o 

pensador a nos presentear com “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica”: o cinema. Traçaremos um breve histórico12 das produções nacionais dos 

últimos anos com o intuito de fazermos alguns questionamentos.

     Em 1995,  Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil, marca a estréia da atriz 

Carla Camurati como diretora e também o início de uma retomada da produção 

cinematográfica nacional. O retrato bem-humorado da passagem da princesa e, 

depois  rainha,  pelo  Brasil  no  início  do  século  XIX  cai  no  gosto  do  público, 

alcançando uma marca improvável até então: 1.286.000 espectadores. Para isso, 

Camurati  e  os  produtores  adotam um processo  de  distribuição que  elimina  a 

figura  do  distribuidor,  negociando  diretamente  com  os  donos  das  salas  de 

exibição. O filme viaja pelo interior do Brasil, sendo visto em sessões de rua em 

localidades que não possuem cinemas. Em algumas cidades, a diretora chega a 

cuidar pessoalmente da bilheteria, num verdadeiro trabalho de corpo-a-corpo.

     Conforme o site citado, em 1997,  O que é isso, companheiro? torna-se o 

quarto filme brasileiro a ser indicado ao Oscar, prêmio da Academia de Artes e 

Ciências  Cinematográficas  dos  Estados  Unidos,  na  categoria  de  melhor  filme 

estrangeiro.  A película  dirigida por  Bruno Barreto – que narra o seqüestro do 

embaixador americano Alan Arkin pelo grupo de militantes do MR-8, em 1969 – é 

visto  por  270.000  brasileiros.  No  mercado  americano,  é  classificado   como 

“excelente” ou “muito bom” por 75% dos espectadores ouvidos em pesquisa da 

distribuidora Miramax. Apesar dos relativos sucessos, o filme brasileiro não leva a 

estatueta de melhor filme na premiação de Hollywood.

     Em 1998, Central do Brasil, dirigido por Walter Salles, emociona platéias do 

Brasil e do mundo. A saga do menino Josué, que realiza uma viagem pelo interior 

do país em busca do pai, torna-se o primeiro filme nacional a arrebatar o Urso de 

Ouro,  reconhecido  como a  melhor  película  no  Festival  de  Berlim.  No mesmo 

12 Disponível em http://www.veja.com.br/cronologia/index.shtml. Acesso em 28 Fevereiro 2008.
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evento, Fernanda Montenegro leva ainda o Urso de Prata de melhor atriz. A obra 

amealha ainda cerca de 40 troféus pelo mundo. No Oscar de 1999, há grande 

expectativa, devido às indicações de melhor filme estrangeiro e melhor atriz.  A 

Vida é Bela e Gwyneth Paltrow vencem. No Brasil, o filme é visto por 1,6 milhão 

de pessoas, faturando 1,9 milhão de reais.

     A indicação de Central do Brasil a duas estatuetas do Oscar dá novo impulso à 

retomada do cinema nacional. Os estúdios passam, então, a adotar estratégias 

mais agressivas de mercado, buscando associação com grandes distribuidoras 

americanas. As grandes empresas ligadas ao setor passam a desenvolver planos 

de marketing para comercialização de alguns títulos nacionais, aproximando-se 

mais do planejamento utilizado no exterior.

     Também os festivais se firmam como um canal vital de divulgação dos filmes 

nacionais. Exemplo disso é a trajetória de  Bicho de Sete Cabeças, que narra a 

história de um adolescente de classe média baixa que, devido a seu envolvimento 

com drogas, é internado num manicômio pelo pai. Depois de uma tímida estréia, o 

filme decola apoiado no sucesso de festivais como os de Recife e Brasília onde 

foi premiado. O longa também foi premiado no Festival de Locarno, um dos mais 

importantes da Europa.

     Em 2001, sob grande expectativa, chega às telas Abril Despedaçado, primeiro 

trabalho do diretor Walter Salles depois do sucesso de Central do Brasil. O longa 

é  uma adaptação para  as  telas  do  livro  homônimo do escritor  albanês Ismail 

Kadaré, que chega a dizer que considera a fita melhor do que a obra original. 

Abril Despedaçado arrebatou os prêmios de melhor filme estrangeiro do Globo de 

Ouro e da British Academy of Film and Television Arts, além de um Leoncino 

D’Oro no Festival de Veneza.

     No ano seguinte,  Cidade de Deus “explode” nas telas do país. Amado ou 

odiado, o filme nunca é visto com indiferença. Algumas críticas defendem que ele 

doura a violência com excelência técnica, enquanto outras apontam ali um retrato 

grandiloquente  e  inédito  na  produção  nacional  da  tragédia  da  população  nos 

morros cariocas acuada pelo tráfico de drogas. A polêmica acaba por contribuir 

para a repercussão do longa, assistido por mais de 3,2 milhões de pessoas no 

Brasil.  A  obra  também conquista  público  no  exterior,  tornando-se  a  3ª  maior 
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bilheteria de um filme estrangeiro na Inglaterra. Cidade de Deus consegue ainda 

outro feito mercadológico: quatro indicações ao Oscar – Diretor, fotografia, roteiro 

adaptado e montagem. O filme, porém, sai da premiação sem nenhuma estatueta.

     Em 2003, o público brasileiro que vai ao cinema ensaia fazer as pazes de vez 

com as produções nacionais as quais passam a responder por cerca de 20% dos 

ingressos vendidos no  país  –  um crescimento  de  227%. Ajudam a turbinar  o 

processo de obras polêmicas como  Carandiru,  de Hector Babenco. O filme se 

torna campeão brasileiro de bilheteria desde a “retomada”, com 4,7 milhões de 

ingressos vendidos.

     No rastro  do  sucesso dos  anos anteriores,  cinco  produções conseguem 

romper a barreira dos seis dígitos em termos de bilheteria:  Olga, Sexo Amor e 

Traição, Xuxa Abracadabra, A Dona da História e  Cazuza. Este último obteve 

3.082.348 ingressos vendidos.

     Um lançamento de forte apelo emocional quebra barreiras em 2005.  Dois 

Filhos de Francisco leva até o público dos cinemas a trajetória de uma famosa 

dupla  sertaneja.  O  longa  dirigido  por  Breno  Silveira  vende  5,2  milhões  de 

ingressos desbancando a bilheteria de alguns grandes filmes americanos no país. 

Destrona ainda o campeão de público da era do renascimento do cinema nacional 

até então, Carandiru, de Hector Babenco.

     No ano seguinte,  o cinema brasileiro cresce cada vez mais.  Somente no 

primeiro  semestre,  o  número  de  estréias  de  obras  nacionais  sobe  72%,  em 

comparação com o mesmo período do ano anterior. Em 12 meses são lançados 

73 filmes no país, um recorde, pois entre 1995 e 2003, a média de lançamentos 

brasileiros  foi  de  23  películas  ao  ano.  Atrair  o  público,  porém,  ainda  era  um 

desafio;  apenas  dois  títulos  conseguiram  superar  a  marca  de  um  milhão  de 

espectadores nas salas de cinema. O Ano em que meus pais saíram de férias é 

indicado  pelo  Ministério  da  Cultura  candidato  a  uma  indicação  ao  Oscar  e 

fracassa.

     Diz ainda o site que, cercado de polêmicas, Tropa de Elite é a sensação de 

2007/2008. Antes mesmo de seu lançamento oficial, cópias piratas do filme em 

DVD  começam  a  circular  pelo  país,  fazendo  da  obra  de  José  Padilha  um 

fenômeno  de  público.  O  longa-metragem  revela  um  cenário  de  corrupção  e 
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violência generalizada no sistema de segurança pública fluminense ao mergulhar 

no cotidiano de um batalhão da Polícia Militar. O filme é bastante atacado por 

ONGs no Brasil e também por críticos no exterior, que o acusam de incitação à 

tortura  e  até  de  fascismo.  Além da  consagração  de  público,  o  filme  recebeu 

recentemente o Urso de Ouro de melhor filme do Festival de Berlim. Graças à 

vitória em Berlim e à semelhança do que se passou com Cidade de Deus, o estilo 

e  o  conteúdo  explosivo  de  Tropa  de  Elite devem  garantir  mais  exposição 

internacional. De acordo com reportagem da Revista  Veja de 27/02/2008, antes 

mesmo da premiação, já se haviam firmado vários acordos de distribuição. Ainda 

de acordo com a citada matéria,  Tropa de Elite foi o primeiro título a reunir o 

argentino  Eduardo  Constantini  Júnior  e  o  americano  Harvey  Weinstein. 

Constantini deixou a direção de um museu em Buenos Aires para lançar um fundo 

destinado a produzir filmes latino-americanos. Ao conhecer José Padilha e ler o 

roteiro de Tropa de Elite, associou-se a Weinstein – ex-proprietário da produtora 

Miramax.  Responsável  pelo  sucesso  de  filmes  como  Pulp  Fiction,  Cinema 

Paradiso e  O Paciente Inglês,  Weinstein comandou também a campanha que 

resultou nas quatro indicações de Cidade de Deus ao Oscar em 2004. Agora com 

a nova vitória, certamente já reforça o lançamento do filme nos Estados Unidos; 

Ao  levar  Cidade  de  Deus para  as  salas  americanas,  conseguiu  mantê-lo  em 

cartaz por 75 semanas consecutivas.

     Com Meu nome não é Johnny, de Mauro Lima, o país já vê despontar um novo 

sucesso. Em sua segunda semana de exibição, o longa se torna o filme mais visto 

no Brasil em 2008, superando inclusive produções de Hollywood. O longa narra a 

história de um jovem de classe média carioca, líder do tráfico de drogas nos anos 

1990. O filme colhe sucesso e seus distribuidores já aumentaram a quantidade de 

cópias em exibição, fazendo saltar de 102 para 178 o número de salas com a 

atração nacional. Em menos de três semanas, o longa já havia atingido 1.041.721 

pagantes.

     Como  o  cinema  atinge  o  espectador  hoje  poderia  ser  nosso  primeiro 

questionamento aqui.  Talvez  proporcionando uma “distração”  intensa como os 

dadaístas, segundo Benjamin, o fizeram? Por quê os filmes nacionais, Central do 

Brasil,  Cidade de Deus e  Tropa de Elite conseguiram importantes premiações e 

86



sucesso de público no Brasil e no exterior? Silviano Santiago, ao falar de literatura 

no ensaio “Outubro retalhado” (2004), pode, mais uma vez, nos ajudar a refletir.

     Santiago comenta sobre duas festas européias da cultura, onde se discutiu 

publicamente tanto a função e o valor da literatura quanto o papel do intelectual 

no novo milênio. 

     O Prêmio Nobel de Literatura de 2003 foi concedido ao romancista sul-africano 

J. M. Coetzee  e, uma vez mais, a prestigiosa Feira do Livro de Frankfurt abriu as 

portas para acolher diretores, escritores e leitores. Na ocasião o brasileiro Paulo 

Coelho entrou para o Livro de recordes Guinness como o escritor que, no mesmo 

dia, assinou o maior número de traduções de obra sua. O original português de O 

alquimista já foi vertido para 51 línguas, e o título, em muitos países, não sai da 

lista dos mais vendidos.

     Como nos  mostra  Santiago,  o  vencedor  do  primeiro  prêmio  é  escolhido 

indiretamente pelas instituições do saber de cada continente e pela crítica literária 

atuante. Naquele ano, o Nobel premiou com uma soma considerável de dólares 

um pouco conhecido autor de romances (o sul-africano J. M. Coetzee) de boa 

qualidade artística (teve anos atrás, com o aval de Diogo Mainardi, um de seus 

romances rejeitado pela  editora  Companhia das Letras)  .  Para  Santiago,  dois 

quesitos tradicionais vêm sendo e foram de novo derrubados em Estocolmo: o da 

popularidade do autor e o da qualidade inquestionável da obra. 

     O segundo prêmio, o Guinness, cita o autor, é concedido indiretamente pela 

indústria cultural  – isto é, pelos editores e livreiros – e diretamente pela bolsa 

generosa dos leitores. Por atrelar a mais-valia à literatura, a distinção dispensa o 

milhão de dólares suecos para acolher  a forma de diploma, completa ele.  De 

acordo com Santiago, a inscrição do nome próprio no livro de recordes serve 

basicamente  para  legitimar  a  qualidade  pelo  viés  da  quantidade;  o  babélico 

recordista substitui nas manchetes os disciplinados artesãos das letras, preteridos 

no balcão das livrarias.

     Santiago informa em seguida que a Feira de Frankfurt também concede um 

prêmio da Paz, naturalmente a um grande escritor que tenha se destacado pela 

reflexão sobre a condição humana e o estado do mundo na conjuntura atual. Foi 

premiada a ensaísta Susan Sontag que, desde a guerra do Vietnã, tem seus livros 
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e  sua fala  saltando os  muros  acadêmicos,  transformando-a  no  que  os  norte-

americanos  chamam,  em  tempos  onde  a  universidade  segrega  o  saber  e  a 

economia numera o futuro, de “public intellectuals”. 

     Para Santiago ( op. cit.  ,  p.  76 ),  ao premiar Coetzee, Coelho e Sontag, 

colocaram-se pelo menos três questões amplas: a qualidade da obra literária na 

pós-modernidade, o rendimento do livro no mercado neoliberal e, finda a trégua 

da  guerra  fria,  o  engajamento  político  do  intelectual  em  tempos  violentos. 

Completa:

Em miúdos,  temos três entidades no tabuleiro literário do novo 
milênio:  o  romancista  de  qualidade,  o  autor  recordista  e  a 
intelectual  participante.  Arte,  indústria  cultural  e  política  se 
dissociam  no  momento  do  reconhecimento  universal.  O 
romancista  tem  valor  literário  e  não  tem  público.  O  recordista 
vende e não aspira à  arte.  A intelectual  é  corajosa e  tem voz 
limitada na sua amplitude. (SANTIAGO, 2004, p. 77)

     Apesar  de  cinema  e  literatura  estarem  muitas  vezes  bem  próximos, 

observamos  aqui  um  dado  curioso.  De  acordo  com  Santiago,  arte,  indústria 

cultural  e  política  se  dissociam  no  momento  do  reconhecimento  universal  da 

literatura.  Ao  observarmos  nosso  breve  histórico  do  cinema  nacional,  não 

poderíamos  dizer  o  contrário?  Os  filmes  mais  premiados  recentemente  foram 

Central do Brasil e  Cidade de Deus , além de  Tropa de Elite que parece estar 

seguindo o mesmo caminho. Apesar de não haver um consenso, acreditamos que 

todos  são  filmes  de  qualidade,  recordistas  de  público  e,  no  fundo,  com 

mensagens de cunho político, isto é, arte, indústria cultural e política se associam 

no momento do reconhecimento. Ao contrário da literatura, aqui temos cineastas 

que parecem aspirar  à  arte  e,  ao mesmo tempo,  conseguem atrair  o  público, 

mesmo  que  através  de  histórias  que  apelam  para  o  sentimentalismo  e 

principalmente para alguns dos maiores problemas sociais brasileiros: a pobreza, 

a violência e o tráfico de drogas.

     Alguns irão questionar: Tropa de Elite foi produzido com qual intuito? Atingir o 

status de obra de arte, discutir a ação dos policiais brasileiros ou dar lucro? E 

Paulo Coelho, escreve para que suas obras obtenham tal status, que o levam a 

ser convidado a falar no Fórum Econômico Mundial ou a favor do capital?  
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     Arte + dinheiro + política: talvez estejamos diante da fórmula de sucesso das 

obras de arte na era da hiper-reprodutibilidade técnica. E a qualidade dessa obra 

de arte? Parece não mais interessar.
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Distração
     

    De  acordo  com as  colocações  de  Benjamin  no  tópico  “Recepção  tátil  e 

recepção ótica”, faremos os seguintes questionamentos: o que o público procura 

atualmente  –  não  somente  em  relação  à  obra  de  arte  -   distração  ou 

recolhimento? Pode uma obra literária ou qualquer outro tipo de obra de arte 

“concorrer”, por exemplo, com os produtos eletrônicos atuais ou com a internet?

     TV digital, internet banda larga de acesso público sem fio, iPhones com telas 

sensíveis  ao  toque,  aparelhos  de  videogame  com  sensores  de  vibração  e 

movimento, telas de televisores mais finas que as de cristal  líquido, aparelhos 

GPS presentes em carros e celulares, padrão USB para conexão entre diferentes 

aparelhos eletrônicos, chips de computador cada vez menores e mais potentes, 

celulares de terceira geração, câmeras digitais com novas funções e recursos de 

edição,  notebooks com infinitos recursos, pen drives que funcionam somente ao 

reconhecer as digitais do dono, iPods que armazenam horas de música em MP3, 

home  theaters  cada  vez  mais  potentes  e  televisão  pelo  celular  são  alguns 

exemplos da sempre crescente alta tecnologia.

     A internet, por exemplo, que teve sua origem na corrida espacial dos norte-

americanos  com  os  soviéticos  nos  anos  1960,  torna-se  cada  vez  mais  uma 

realidade mundial.  De acordo com Rodrigo Duarte (2003),  com a extensão da 

computação gráfica à rede mundial  de computadores desde o início dos anos 

1990,  verifica-se  uma  grande  expansão  na  área.  Segundo  ele,  tais  fatores  – 

computação gráfica e crescimento mundial  da rede – tiveram como resultados 

principais  a  imensa difusão do correio  eletrônico,  como meio de comunicação 

entre indivíduos, instituições e corporações além do surgimento da World Wide 

Web  –  de  onde  vem  a  sigla  “www”  usada  no  endereçamento  dos  sites. 

Especialmente esse último fator, afirma Duarte, teve um impacto importante na 

transformação dos microcomputadores em concorrentes dos veículos tradicionais, 

via telecomunicações, da indústria cultural: o rádio e a televisão.

     Atualmente, segundo Duarte, num desenvolvimento vertiginoso, com rápida 

obsolescência  dos  equipamentos  e  softwares,  técnicas  avançadas  de 

compressão  de  vídeo  e  transmissão  via  fibra  ótica  permitem  o  envio  ao 
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microcomputador, conectado à internet, de programas inteiros, tais como filmes, 

eventos esportivos, shows, numa concorrência direta aos meios convencionais de 

transmissão do som e da imagem.

     De acordo com Marilena Chaui (2006), os computadores na era da hiper-

reprodutibilidade técnica, controlam armas e operações militares, vôos espaciais, 

operações de aeroportos, de bancos e bolsas de valores, de sistemas urbanos de 

tráfego e de segurança, de edifícios “inteligentes” e de setores inteiros do trabalho 

industrial  e  da  produção  econômica.  Estão  presentes  nos  carros  de  última 

geração,  nos  estabelecimentos  comerciais  e  nos  setores  administrativos  das 

instituições  públicas  e  privadas.  Encontram-se  nas  escolas  e  fazem parte  do 

sistema de ensino e aprendizado dos países economicamente poderosos. Estão 

presentes  nas  editoras  e  produtoras  gráficas,  nos  escritórios  de  engenharia, 

arquitetura  e  advocacia;  nos  consultórios  médicos e  hospitais;  nas  produtoras 

cinematográficas,  fonográficas,  televisivas  e  radiofônicas.  Enfim,  tornaram-se 

instrumentos de trabalho dos escritores, artistas, professores e estudantes, além 

de operarem como banco de dados para informações na vida cotidiana, como 

correio, lazer e entretenimento. O problema, segundo esta autora, é saber quem 

tem a gestão de toda a massa de informações que controla a sociedade, quem 

utiliza essas informações, como e para que as utiliza.

     Em nosso caso, ao questionarmos, por exemplo, o que o brasileiro procura na 

internet, observamos dados que chamam a atenção.

     Em reportagem da revista Istoé intitulada “A terceira idade na rede”, constatou-

se que cerca de 1,2 milhão de internautas brasileiros estão beirando os 60 anos, 

as quais ficam conectadas, em média, 36 horas por mês. A terceira idade passa 

também um tempo maior  no computador,  se comparada aos adultos  na  faixa 

etária entre os 25 e os 34 anos. De acordo com a reportagem, a tendência é 

mundial. Nos EUA, por exemplo, cerca de 90% dos idosos acessam regularmente 

a internet. Na Alemanha, Japão, Luxemburgo, Bélgica e Holanda, mais da metade 

da  população  de  terceira  idade  se  vale  do  computador  como  meio  de 

comunicação. Outro dado presente na citada reportagem e que particularmente 

nos interessa é que o serviço mais acessado por pessoas com mais de 60 anos é 
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o programa de mensagens instantâneas, seguido por um software de telefonia 

pela rede e dos sites de bancos e de notícias.

     Outro dado importante foi verificado no Portal Exame13. Segundo a matéria, 

uma  pesquisa  internacional  realizada  pelo  canal  de  TV  a  cabo  Nickelodeon, 

coloca internautas brasileiros de 08 a 14 anos como campeões em tempo de 

navegação na rede mundial  e também são as que usam mais intensamente o 

telefone  móvel.  De  acordo  com  os  responsáveis  pelo  levantamento,  uma 

particularidade na maneira como as crianças brasileiras usam a tecnologia é o 

forte apelo do computador e do celular como ferramentas para melhorar a vida 

social,  principalmente  através  de  sites  de  relacionamento  como  o  Orkut  e 

programas  de mensagem instantânea como o  MSN.  Uma outra  característica 

apontada é o uso da internet como meio de ouvir e trocar arquivos de música. 

     A pesquisa da Nickelodeon, segundo a reportagem, confirma entre as crianças 

uma tendência já registrada nos adultos brasileiros, campeões mundiais de tempo 

de uso da internet em casa.

     Chaui (2006) nos apresenta uma outra importante questão que pode inclusive 

nos  dar  suporte  em  relação  à  discussão  sobre  o  mercado  editorial  por  nós 

apresentada no primeiro tópico deste trabalho. De acordo com a autora, do ponto 

de vista econômico, os meios de comunicação são empresas privadas, mesmo 

quando, como é o caso do Brasil, rádio e televisão são concessões estatais, pois 

estas  são feitas  a  empresas  privadas,  sendo  os  meios  de  comunicação  uma 

indústria regida pelos imperativos do capital.  Para ela, tanto é assim que, sob a 

ação da forma econômica neoliberal ou da chamada globalização, a indústria da 

comunicação passou por  profundas mudanças  estruturais,  pois  num processo 

nunca visto de fusões e aquisições, companhias globais ganharam posições de 

domínio na  mídia.  Segundo Chaui,  além da forte  concentração –  para ela  os 

oligopólios beiram o monopólio -, também é significativa a presença, no setor das 

comunicações, de empresas que não tinham vínculos com ele nem tradição nesta 

área. Completa que o porte dos investidores e a perspectiva de lucros jamais 

vistos  levaram grupos  proprietários  de  bancos,  indústria  metalúrgica,  indústria 

elétrica  e  eletrônica,  indústria  de  telecomunicações  a  adquirir,  mundo  afora, 

13 Disponível em http://portalexame.abril.com.br/tecnologia/m0142107.html. Acesso em 
02/04/2008.
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jornais,  revistas,  serviços  de telefonia,  rádios  e televisões,  portais  de  internet, 

satélites etc.

     De acordo com as colocações apresentadas aqui, parece tornar-se óbvia 

nossa posição frente ao questionamento proposto no presente tópico.
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Reflexões
     

     Apesar  das abordagens de Adorno  e  Horkheimer  serem algumas vezes 

consideradas pessimistas, ou até mesmo apocalípticas, acreditamos que a crítica 

à indústria cultural se encontra atualmente em situação tão ou mais difícil que à 

época de seu aparecimento. Talvez seja o momento de nos darmos conta – e 

aceitarmos tal fato - que os entretenimentos tecnológicos se impuseram por toda 

parte e que a chamada “arte tradicional”, se é que ainda existe, está cada vez 

mais distante da maioria da população. Como observamos no primeiro tópico, não 

defendemos que os cidadãos contemporâneos perderam a capacidade de pensar 

e agir, sendo simplesmente manipulados pela indústria cultural. Nossos principais 

questionamentos aqui são: 1- Até quando as pessoas terão opção de escolha por 

este ou aquele produto? 2- O que o cidadão do século XXI procura: distração ou 

recolhimento?

     No  caso  das  obras  literárias  e  suas  traduções,  alguns  dados  por  nós 

observados podem justificar tais preocupações.

     Ao verificarmos, durante sete meses (09/2007 à 03/2008) a lista dos cinco 

livros mais vendidos nos Estados Unidos divulgada semanalmente pelo jornal The 

New York Times 14constatamos que, dos 48 autores de ficção que tiveram suas 

obras  listadas,  todos  escrevem  em  língua  inglesa  –  41  norte-americanos,  4 

ingleses, 1 galês, 1 australiano e 1 afegão naturalizado americano -. Tais dados, 

além de  nos  levar  a  concordar  com Venuti  de  que o  inglês  é  a  língua  mais 

traduzida em todo o mundo, mas para a qual menos se traduz (2002, p. 26) – não 

aparece nenhuma obra traduzida nas listas pesquisadas – nos mostram que os 

norte-americanos consomem, principalmente, as obras produzidas pelos autores 

de best-sellers locais.

     Um outro dado importante pode nos ajudar a refletir sobre o questionamento 

proposto no segundo tópico de nosso trabalho. Verificamos também, durante os 

mesmos sete meses, a lista dos livros de ficção mais vendidos apresentada a 

cada semana pelo jornal  O Estado de São Paulo 15. Ao considerarmos os cinco 
14 Disponível em http://www.nytimes.com/pages/books/bestseller/index.html . Acesso em 10 Junho 
2008.
15 Disponível em  http://tigredefogo.blogspot.com/search/label/Lista%20dos%20Mais%20Vendidos  .   
Acesso em 9 Maio 2008. 
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primeiros colocados das listagens,observamos que apenas 13 títulos – contra 51 

nas listas do jornal norte-americano – aparecem durante todo o período, sendo 

dois os títulos nacionais. Tais fatos podem comprovar pelo menos duas situações: 

a  falta  de  incentivo  e  motivação,  por  parte  dos  tradutores,  em traduzir  obras 

literárias de autores que não sejam best-sellers – A cidade do sol, O caçador de 

pipas, A menina que roubava livros e a última aventura de Harry Potter aparecem 

na lista em praticamente todas as semanas consultadas -  além da presença de 

apenas dois autores brasileiros,  o que pode comprovar – ao contrário do que 

acontece nos EUA – a ausência de apoio, por parte das editoras, na divulgação 

das obras nacionais.

     Felizmente, existem casos que nos surpreendem e que vão ao encontro da 

afirmação  de  Benjamin  (1992)  de  que  são  necessárias  novas  traduções  do 

mesmo texto de tempos em tempos.

     Inicialmente, podemos citar a nova tradução da obra-prima Ulisses do escritor 

irlandês James Joyce. Realizada primeiramente em 1966 por Antônio Houaiss, a 

recente  tradução  (2005)  foi  feita  por  Bernardina  da  Silveira  Pinheiro,  que 

trabalhou durante  sete  anos para  verter  para  o  português  em 912 páginas o 

clássico de Joyce, considerado por muitos como um autor inacessível. 

     Entretanto, o ponto que mais chamou atenção na nova tradução foi a produção 

de um Ulisses de leitura mais fluida. Apesar da complexidade da escrita do autor 

irlandês, na maioria das críticas em relação a esta tradução16, pudemos constatar 

que a tradutora conseguiu recuperar a coloquialidade em algumas passagens – o 

que não houve na primeira tradução – atribuindo ao romance a propriedade de 

diversão. Benjamin estava certo ao afirmar que as traduções envelhecem. O texto 

erudito de Houaiss não teria espaço na era da hiper-reprodutibilidade técnica.  

     A outra tradução realizada recentemente (2007) é de uma obra já citada em 

nosso trabalho:  Light  in  August de William Faulkner.  Temos também aqui  um 

autor considerado “difícil”, conhecido por romper com a estrutura narrativa linear 

tradicional do romance americano do século XIX e início do XX. Infelizmente não 

houve  tempo  suficiente  para  compararmos  as  duas  traduções  porém,  alguns 

16 Exemplo na Revista Veja ed 1909. Disponível em http://veja.abril.com.br/150605/p_128.html . 
Acesso em 25 Abril 2008.
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dados verificados serão úteis para ilustrarmos mais uma vez a complexidade da 

tradução literária. 

     A primeira tradução feita por Berenice Xavier em 1948 e já analisada por nós 

em outra ocasião simplifica em várias passagens o estilo peculiar de Faulkner, 

isto é, parece domesticar o texto em favor de uma certa fluência. Apesar de não 

termos contato direto com a nova tradução realizada por Celso Mauro Paciornik, 

pudemos observar através de certas reportagens17,  que a nova versão é mais 

precisa  e que Paciornik  compreende com maestria  o  universo  e  a  linguagem 

complexa  do  autor  norte-americano.  Também  em  artigo  publicado  por  este 

tradutor no jornal O Estado de São Paulo18, intitulado Uma tradução que é honra, 

glória..e martírio, pudemos observar toda a preocupação do mesmo em traduzir 

uma obra carregada de ressonâncias épicas,  religiosas e mitológicas além do 

risco de perda, na tradução, das sugestões e implicações dos nomes de vários 

personagens na transposição para o português.

     Um dado interessante, e que pode nos mostrar que Benjamin mais uma vez 

parecia estar certo quando frisou que um texto pode receber novas interpretações 

antes mesmo de ser traduzido, além de ilustrar a questão da fidelidade discutida 

no tópico  de mesmo nome, foram as escolhas dos tradutores em relação aos 

títulos.  Light  in  August foi  traduzido  primeiramente  como  Luz  de  Agosto e 

recentemente como  Luz em Agosto. De acordo com Paciornik, ainda no citado 

artigo, Faulkner explicou em uma certa ocasião que o título remete a uma certa 

luminosidade especial do entardecer em alguns dias de verão, em Agosto, que 

transmitiam uma sensação especial de paralisação do tempo. Entretanto, vários 

críticos notaram que  light, luz, é também o ato do nascimento, e que é Agosto 

quando a personagem Lena Grove dá à luz seu filho. 

     No quarto tópico, observamos algumas obras com “prazo de validade”. Talvez 

tais  comentários  tenham  causado  estranheza,  já  que  estamos  tratando  de 

tradução literária, porém tentaremos traçar alguns paralelos.

17 Exemplo disponível em 
http://www.jornalopcao.com.br/index.asp?secao=Imprensa&subsecao=Colunas&idjornal=227 . 
Acesso em 29 Junho 2008.
18 Disponível em  http://www.revistadigital.com.br/leitura.asp?NumEdicao=390  . Acesso em 29 
Junho 2008.
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     Ao verificarmos as já citadas listas dos livros mais vendidos do The New York 

Times e  de  O  Estado  de  São  Paulo,  acreditamos  que  nos  deparamos  com 

inúmeras obras com prazo de validade. No ranking do jornal norte-americano, por 

exemplo, constatamos que estão presentes obras de autores consagrados como 

John  Grisham,  James  Patterson  e  Stephen  King.  São  autores  que  produzem 

regularmente, portanto precisam estar sempre causando impacto. Para eles,  o 

que parece importar é o livro que está sendo lançado, o anterior já é passado, já 

perdeu a validade. O que importa para eles, e para suas editoras, é atingir o maior 

número de leitores possível  para a nova obra e,  conseqüentemente,  um lucro 

maior.

     Já no caso do ranking brasileiro, podemos destacar a presença freqüente de 

Harry Potter e as Relíquias da Morte,  o qual provavelmente terá validade até o 

próximo lançamento da série – embora este pareça ser o último - ou de alguma 

outra novidade no gênero.

     Certos de que o público em geral procura distração, acreditamos que a maioria 

dos artistas e, em nosso caso específico, autores como os citados acima, não 

estão  tão  aflitos  com  o  futuro  das  obras  de  arte.  Entretanto,  parecem  estar 

bastante preocupados com a “aura” das mesmas: o dinheiro.

     Em “Irreversibilidade”, apresentamos a questão da estrangeirização defendida 

por Lawrence Venuti. De acordo com o que constatamos durante nosso trabalho, 

consideramos complicado crer que traduções estrangeirizadas sejam as ideais na 

era  da  hiper-reprodutibilidade técnica;  não seriam interessantes  para  o  editor, 

para o tradutor e nem mesmo para o leitor. Aliás, tal discussão talvez possa estar 

com os dias contados pois a literatura produzida atualmente, principalmente pelos 

best-sellers, já conta com uma certa “linguagem universal”. A Cidade do Sol, por 

exemplo,  além  de  estar  presente  em  praticamente  todas  as  listas  de  mais 

vendidos no Brasil no período pesquisado, figurou durante 17 semanas no ranking 

norte-americano. Ao constatarmos a predominância de obras de autores norte-

americanos nas listas do The New York Times , pudemos constatar também uma 

certa  resistência  aos  produtos  estrangeiros  –  um  certo  protecionismo  - 

caracterizando o etnocentrismo, o narcisismo cultural, o racismo e o imperialismo 

colocados por Venuti.
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     Ao constatarmos que as traduções domesticadas sejam as mais indicadas à 

nossa época, não cremos que a estratégia de resistência colocada por Venuti 

funcione  no  estágio  atual,  principalmente  devido  à  política  das  editoras. 

Obviamente, programas de intercâmbio de tradutores são válidos e a tradução 

literária  poderia  ser  um  grande  veículo  de  divulgação  da  cultura  estrangeira. 

Entretanto,  ainda  que  existam  fatos  –  os  lançamentos  de  Luz  em  Agosto e 

Ulysses,  por exemplo -  que nos levem a pensar o contrário,  talvez possamos 

concordar com Jameson em relação ao caráter comercial em que se encontra a 

cultura, para nós, um efeito quase que irreversível em tempos de globalização.

     No tópico seguinte questionamos o problema da invisibilidade do tradutor. 

Apesar  da  importância  deste  profissional,  principalmente  na  era  da  hiper-

reprodutibilidade técnica, parece nunca ter havido um grande reconhecimento de 

seu  trabalho.  O  problema  se  agrava  quando  pensamos  no  tradutor  literário 

contemporâneo, à mercê do mercado editorial,  sendo praticamente obrigado a 

seguir suas regras. Ainda que acreditemos que a invisibilidade do tradutor possa 

ser uma característica do nosso tempo, e que talvez, em breve, o tradutor venha a 

ser reconhecido pela produção de um texto mais fluente, defendemos que devem 

existir limites. Uma “negociação” adequada – entre o tradutor e o editor e entre o 

tradutor e o texto – pode ser uma saída. A visibilidade pode aparecer de outra 

forma, não como quer Venuti.

     Argumentamos, em “Tradução no Brasil”,  sobre a perfectibilidade de uma 

tradução.  Consideramos  complicado  estabelecer  tal  classificação,  entretanto 

podemos  traçar  um  paralelo.  Sabemos  que  uma  legendagem  de  filmes,  por 

exemplo, do ponto de vista teórico, está longe de ser uma tradução “perfeita”. 

Porém, as estratégias utilizadas neste tipo de trabalho são todas executadas com 

o  intuito  de  facilitar  a  vida  do  espectador.  Seria  impossível  reproduzir  a  fala 

completa  de  certos  personagens  em  determinadas  passagens.  Cortes  e 

adaptações são realizados a todo momento em busca de uma boa legendagem. 

Ao contrário do tradutor literário, o tradutor para legendas é valorizado pelo seu 

poder de síntese e valorizado por sua fluidez. 

     Desta maneira,  e  cientes  de que os  dois  tipos  de  tradução citados são 

completamente diferentes do ponto de vista prático, podemos crer que na era da 
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hiper-reprodutibilidade técnica, uma tradução considerada perfeita é a que atende 

as expectativas do leitor ou seja, uma tradução líquida, fluida.

     Sobre a invisibilidade do tradutor no Brasil, uma reportagem com a tradutora e 

estudiosa da área Lia Wyler19 pode nos ajudar a refletir.  Wyler é Doutora em 

Tradução. Traduziu para a língua portuguesa obras de autores consagrados como 

Tom Wolfe e Henry Miller e tornou-se conhecida pela tradução dos sete volumes 

da  série  Harry Potter.  Crítica  de  Lawrence  Venuti,  Wyler  afirmou  em  sua 

dissertação de mestrado (1995) que o tradutor, além de ser invisível no texto, 

também o é fora dele.  Entretanto,  com o sucesso da série  da britânica J.  K. 

Rowling, Wyler hoje admite que estava equivocada e reconhece que tornou-se a 

tradutora mais visível do Brasil.

     Tendo traduzido obras literárias de grandes autores estrangeiros, é no mínimo 

intrigante  o  fato  da  “visibilidade”  de  Lia  Wyler  ter  chegado  de  outra  forma: 

somente após seu trabalho à frente de um legítimo expoente da indústria cultural.

     Uma segunda posição da tradutora na mesma reportagem nos chamou a 

atenção. Segundo ela, a afirmação de Venuti de que o tradutor contemporâneo é 

invisível no texto começa a ser desmentida. De acordo com Wyler, com o uso de 

bancos de dados – para ela um avanço científico - é possível identificar o tradutor 

de uma obra por sua escolha de palavras. Mas seria esta a forma ideal para um 

tradutor tornar-se visível? Sua tradução teria realmente suas marcas? Talvez com 

o avanço científico possamos sim identificar em determinados textos qual foi o 

tradutor automático utilizado.

     Durante o tópico “Nova literatura”, apresentamos posições de alguns teóricos 

sobre literatura. Cientes de que tal discussão pode ser considerada extremamente 

complicada, tentaremos esboçar alguns pontos.

     Ao falar de literatura no Brasil, por exemplo, pensamos logo em Machado de 

Assis ou Guimarães Rosa. Tais nomes, e alguns outros, foram canonizados e 

colocados em um patamar superior. São idolatrados e suas obras são de valor 

incontestável  no cânone literário.  Talvez  o preconceito  seja  o maior  problema 

quando se discute o assunto. Será que não podem existir outros “Machados” ou 

“Rosas” no século XXI?

19Disponível em  http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EDG79809-5856,00.html . Acesso 
em 13 Maio 2008. 
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      Outro ponto é o defendido pelo já citado Dominique Maingueneau: o de que a 

literatura é passível de análise como outro discurso qualquer e não é um objeto 

de  inspiração  divina  como rezam alguns  conservadores  iludidos.  O  status  da 

literatura deve ser mudado e estas são as primeiras questões a serem superadas.

     Acreditamos que existem sim outros “Machados”. Não podemos continuar 

pensando no fim da literatura; devemos pensar em uma “nova literatura” que pode 

surgir, ao aceitarmos que estamos em uma outra época. Uma época em que o 

público exige novidades, fluência e entretenimento.

     Como  constatamos  com  Debord  em  “Invisibilidade”,  alguns  tradutores 

pareciam não ter motivação suficiente para traduzir “fielmente” certas obras na 

época  do  lançamento  de  A sociedade  do  espetáculo.  Questionamos  se  seria 

interessante  por  parte  das  editoras,  na  era  da  hiper-reprodutibilidade  técnica, 

investir  em obras que atinjam um público restrito bem como se o tradutor  do 

século XXI teria motivação para traduzir tais textos. Felizmente, e contrariando 

algumas  posições  um  tanto  quanto  problemáticas  apresentadas  aqui,  certos 

dados podem ser animadores.

     Ao buscarmos informações sobre Pirandello, citado por Benjamin no artigo que 

nos guia, localizamos uma obra lançada recentemente pela editora Companhia 

das Letras.  Trata-se de uma reunião de quarenta novelas do escritor  italiano, 

organizadas e traduzidas por  Maurício  Santana Dias,  intitulada  40 novelas  de 

Luigi Pirandello. Apesar do organizador da obra pertencer à área acadêmica, é 

interessante observar que algumas editoras ainda possam publicar obras como 

esta, que com suas 504 páginas não deve atingir um grande número de leitores.

     No tópico seguinte, observamos colocações de Umberto Eco sobre certos 

procedimentos  tradutórios  –  os  quais  discutiremos  mais  a  frente  –  além  de 

posições sobre a tradução automática. 

     Decerto  não  projetamos  um  final  trágico  para  o  tradutor  literário  como 

questionamos  anteriormente;  porém,  com  o  crescente  aprimoramento  da 

tecnologia dos tradutores automáticos e o surgimento de bancos de dados cada 

vez mais completos, não consideramos impossível vislumbrar a hipótese de que, 

em um futuro próximo, trabalhos considerados literários possam ser traduzidos 

automaticamente. 
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     Em  “Sociedade  do  espetáculo” descrevemos,  principalmente,  as 

considerações  de  Guy  Debord  sobre  a  obra  A  sociedade  do  espetáculo.  De 

acordo com Marilena Chaui (2006), para muitos o maior malefício trazido à cultura 

pelos  meios  de  comunicação  de  massa  tem  sido  a  banalização  cultural  e  a 

redução da realidade à  mera condição de espetáculo.  Entretanto,  para  ela,  a 

cultura já está impregnada de seu próprio espetáculo, do fazer ver e do deixar-se 

ver, portanto, a questão não se coloca diretamente sobre os espetáculos em si, 

mas com o que sucede ao espetáculo quando capturado, produzido e enviado 

pelos meios de comunicação de massa. 

     Na verdade, acreditamos que podemos concluir que a questão é semelhante 

àquela  discutida  em  relação  à  literatura.  O  status  da  cultura  se  modificou  e 

devemos aceitar que o crescente desenvolvimento dos meios de comunicação de 

massa  está  intimamente  ligado  a  tal  questão.  Ao  ligarmos  a  televisão,  por 

exemplo, logo percebemos que as considerações de Debord são extremamente 

atuais.  Reportagens  sobre  assassinatos  e  guerras  viraram  entretenimento. 

Eventos esportivos, como a Fórmula 1, a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos 

Olímpicos se assemelham a shows enquanto os atletas – ou serão popstars? -, 

principalmente  os  do  futebol,  recebem  salários  irreais  de  seus  clubes  e 

patrocinadores.  Enterros  e  casamentos  de  personalidades  já  são organizados 

para serem transmitidos ao vivo. Missas e eventos evangélicos, transmitidos ao 

vivo, podem ser confundidos com concertos de bandas de rock.

     Mas o que tudo isto tem a ver  com a tradução literária? Apesar  de,  em 

algumas passagens deste trabalho, mostrarmos que a “velha literatura” ainda dá 

sinais de força em algumas situações, devemos reconhecer que seu público – o 

leitor de poesias por exemplo – é cada vez mais restrito. Sabemos também que a 

sociedade  do  espetáculo  é  movida  e  influenciada  pelos  já  citados  grandes 

conglomerados multinacionais. Lançamentos de produtos eletrônicos, softwares, 

celulares de última geração e até livros, como os da série  Harry Potter, são tão 

divulgados pela mídia, que levam os consumidores a aguardarem em fila, durante 

dias, para adquiri-los em primeira mão. 

     Em outras palavras: o restrito público literário não é o alvo destas empresas e, 

na sociedade do espetáculo, o que se consome é o que está na mídia.
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      Nos tópicos “Cultura” e “Leitura” mostramos, além do tipo de leitura que atrai o 

público, principalmente o brasileiro, na era da hiper-reprodutibilidade técnica, a 

relação das pessoas com as obras de arte na contemporaneidade. Tais fatos nos 

fazem  refletir.  Temos  observado  com  mais  freqüência,  nos  últimos  anos,  a 

divulgação – mesmo que no fundo a maioria seja com fins lucrativos – de eventos 

ou opções culturais mais acessíveis ao consumidor. Festivais de leitura, feiras de 

literatura  –  inclusive  com premiações  para  os  tradutores  -,  cinema  itinerante, 

peças teatrais e concertos eruditos com preços populares, festivais de cinema e 

tantos outros.

     Acreditamos que a preferência por Bruna Surfistinha, além de ser uma questão 

de  educação  como  quer  Santiago,  pode  ser  uma  questão  de  dificuldade  de 

acesso  das  pessoas  para  com  outras  obras  ou  formas  culturais.  Temos 

consciência  de que a maioria dos brasileiros prefere a novela das oito ou se 

comunicar pela internet à leitura de um bom livro, entretanto podemos observar 

um crescente número de pessoas participando dos eventos citados.

     Ainda que tenhamos no Brasil uma parcela significativa de pessoas que não 

conseguem ao menos interpretar um texto, talvez um contato maior deste público 

com a literatura possa mudar este quadro. Mesmo que isto leve muito tempo – ou 

que as indústrias culturais consigam em breve tal proeza. 

     No  tópico  seguinte,  vimos  que  Umberto  Eco  defende  a  “negociação”  e 

argumenta que o que interessa é a tradução propriamente dita, a que se pratica 

nas editoras. Chegamos aqui em um ponto crucial da teoria da tradução. Devem 

os tradutores interferir, melhorar, recriar o texto? 

     Longe da pretensão de colocar um ponto final em tal questão, podemos pelo 

menos esboçar algumas observações. Como vimos durante o desenvolvimento 

desta  dissertação,  Eco  não vê  problemas  maiores  em interferir  em um texto, 

principalmente  em  obras  consideradas  “menos  importantes”.  Observamos 

também que o foco de seu trabalho parece ser buscar o maior número de leitores 

possível em suas traduções, sempre contribuindo com os editores.

     Para Eco, em toda tradução há perdas e ganhos. Deve o tradutor, portanto, 

negociar para que aconteça um equilíbrio: perde-se aqui mas ganha-se mais à 

frente. Concordamos neste ponto, pois sabemos que não há uma tradução única 

102



e genial para um texto estrangeiro. O que podemos questionar nas considerações 

do escritor italiano é a sua fidelidade, um tanto quanto exagerada, às editoras. 

Eco parece ser um legítimo tradutor domesticador. Já expomos nossa opinião de 

que o tradutor do século XXI deve ser líquido, fluido, facilitar  a vida do leitor, 

porém que seja com critério. A já citada tradução de Ulysses pode ser uma prova. 

A tradutora parece ter conseguido, mesmo mantendo as peculiaridades do texto 

original, produzir um texto fluente. Acreditamos que fluência não é sinônimo de 

domesticação.

     Consideramos importante também, que a “negociação” proposta por Eco deixe 

de ser exclusiva no texto em si. Uma negociação bem feita entre tradutor e editor 

poderia ao menos começar a melhorar sua tão reclamada invisibilidade: por que 

não, a cada três livros, por exemplo, o tradutor tenha liberdade para escolher uma 

obra? Uma tradução realizada com prazer e motivação pode, sem dúvida, influir 

na repercussão do trabalho. Sabemos das dificuldades, porém a passividade é 

inimiga da visibilidade.

     Em “Leitura” abordamos, além da questão da relação do público com o livro, o 

problema da leitura. Se Machado de Assis não chama mais a atenção do novo 

leitor, alguma coisa mudou. O que devemos perceber é que hoje Machado de 

Assis tem muito mais concorrência do que tinha em meados do século passado. 

Concorre  com  produtos  eletrônicos,  internet  e  Harry  Potter.  Parece-nos  uma 

concorrência desleal. Logicamente não estamos comparando o nível literário do 

autor de Dom Casmurro com o da autora britânica, entretanto se realizássemos 

uma pesquisa para identificar a obra mais lida entre os novos leitores na era da 

hiper-reprodutibilidade técnica, poderíamos certamente antever o resultado.

     Consideramos importante o contato dos jovens com os clássicos de nossa 

literatura, porém é importante que isto aconteça naturalmente. Não importa o que 

vai ler  inicialmente, o ponto principal  é que a criança tome gosto pela leitura. 

Depois, bastará o incentivo. 

     Como já constatamos, o número de pessoas interessadas pela leitura no 

nosso país é muito pequeno e talvez o maior problema seja a concorrência dos 

produtos, cada vez mais bem-sucedidos, lançados pela indústria do
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entretenimento. Percebemos também, durante o desenvolvimento desta pesquisa, 

que  tal  questão  não  é  exclusiva  de  países  como  o  Brasil  e  deve  ser  uma 

tendência mundial.

     De acordo com uma reportagem da Revista Veja20, por exemplo, em um dia, 

3,6 milhões de cópias do jogo para videogame GTA IV – lançado no exterior em 

Abril de 2008 – foram vendidas e atingiram uma renda de 310 milhões de dólares. 

Na primeira semana foram 500 milhões de dólares e seu lançamento foi o mais 

rentável da história da indústria do entretenimento. Um outro dado impressionou: 

o jogo em questão custou 100 milhões de dólares e contou com uma equipe de 

mais de mil pessoas, durante três anos e meio, para ser produzido. Para efeitos 

comparativos,  segundo  a  mesma  reportagem,  o  último  livro  Harry  Potter 

arrecadou, em 24 horas, 220 milhões de dólares e o filme Homem-Aranha 3, 60 

milhões.

     Seguindo nossa linha de trabalho, e provando que a preocupação com o 

hábito de ler  – ou será com o lucro? -  ultrapassa nossas fronteiras,  um outro 

lançamento  de  alta  tecnologia  promete  revolucionar  a  leitura.  Trata-se  de  um 

equipamento,  criado  pelo  fundador  da  livraria  online  Amazon,  capaz  de  se 

transformar em uma biblioteca particular portátil21. O  Kindle, já batizado de ipod 

dos livros, permite que o usuário monte sua biblioteca – com 200 títulos – com as 

opções  vendidas  na  Amazon.  Além dos  90  mil  livros  à  disposição,  há  ainda 

assinaturas de blogs e publicações como o The New York Times. 

     O aparelho, que tem a espessura pouco maior do que a de uma caneta e 

mede 19,05 centímetros de altura por 13,4 cm de largura, disponibiliza uma obra 

em 60 segundos e não precisa estar  conectado a nenhum computador.  Além 

disso, tem bateria de 30 horas – não utiliza fio – e é wireless isto é, seu sistema 

pode  ser  acionado  de  qualquer  lugar.  Apesar  da  tecnologia  deste  dispositivo 

empregar uma rede de banda larga utilizada em celulares de última geração nos 

Estados Unidos, e por isto seu uso estar limitado ao mercado norte-americano, 

podemos vislumbrar novos horizontes em breve. Há quem não possa admitir a 

leitura sem tocar as páginas de um livro tradicional mas, talvez, aparelhos como 

20 Disponível em http://veja.abril.com.br/210508/p_094.shtml . Acesso em 29 Maio 2008.
21 Reportagem disponível em http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/1987/artigo67134-1.htm . 
Acesso em 15 Junho 2008.
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este  possam motivar  e  evocar  o  mesmo prazer  nos leitores  da  era  da  hiper-

reprodutibilidade técnica.

     No  tópico  seguinte,  “Identidade”,  ao  apresentarmos  questões  sobre 

globalização e identidade, questionamos se estamos realmente presenciando a 

desintegração  das  identidades  nacionais  como  resultado  do  crescimento  da 

homogeneização cultural.

     Para Lawrence Venuti  (2002),  as escolhas de textos  e autores  a serem 

traduzidos serão  responsáveis  pela  imagem que a  cultura  da  tradução virá  a 

formar de uma determinada literatura e, conseqüentemente, cultura. Para ele, tais 

escolhas  podem  contribuir  para  a  formação  ou  a  alteração  da  identidade  da 

cultura da tradução. Como vimos, os estudos de Venuti têm apontado para o fato 

de que o contexto anglo-americano tem sido dominado – pelo mercado norte-

americano  -,  há  muito  tempo,  por  posturas  domesticantes  que  geram  o 

apagamento da cultura-fonte.

     Verificando a domesticação traçada por Venuti, agora por outro viés, ou seja, 

em relação à escolha dos textos brasileiros a serem traduzidos e lançados nos 

Estados Unidos, identificamos questões importantes. Ao acessarmos duas das 

principais livrarias americanas online, Amazon22 e Barnes & Noble23, e buscarmos 

os itens disponíveis para “Brazilian literature “, obtivemos os dados abaixo.

     No site  Amazon são  listadas  210 obras.  Deste  número,  95% dos livros 

apresentados são obras teóricas, aparentemente destinadas a área acadêmica. 

Entre os assuntos presentes nos citados trabalhos constam o índio, o negro, a 

Amazônia, a sexualidade, a capoeira, o candomblé, a música popular brasileira e 

até a culinária.  Os 5% restantes são obras genuinamente literárias,  como por 

exemplo  Iracema de José de Alencar. Identificamos ainda, entre os 210 títulos 

localizados, obras que se referem às literaturas mexicana, espanhola, portuguesa 

e africana.

     Dados semelhantes foram verificados no site Barnes & Noble porém, dos 204 

títulos listados, apenas a metade encontra-se disponível para venda.

22 Disponível em http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_b?url=search-alias%3Dstripbooks&field  -  
keywords=brazilian+literature&x=13&y=17 . Acesso em 07 Julho 2008.
23 Disponível em 
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?WRD=brazilian+literature . Acesso em 
07 Julho 2008.
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     Constatamos também que aproximadamente 90% das obras em questão 

foram escritas em língua estrangeira, principalmente em inglês. 

     Como localizamos quase que somente  trabalhos teóricos  durante  nossa 

busca,  tentamos  um  outro  artifício:  procurar  as  obras  pelo  nome  do  autor. 

Elegemos oito autores para a pesquisa. Escolhemos dois autores já consagrados 

nos meios literários, Machado de Assis e Clarice Lispector, além de dois autores 

best-sellers: Jorge Amado e Paulo Coelho. De posse da obra Oxford Anthology of  

the Brazilian Short Story (2006), uma coletânea de contos brasileiros traduzidos 

para  o  inglês,  escolhemos  também  quatro  escritores  contemporâneos:  Milton 

Hatoum, Hilda Hilst, Rubem Fonseca e Moacyr Scliar. 

     No Amazon observamos: Jorge Amado com 1006 itens listados, Paulo Coelho 

com  904,  Machado  de  Assis  com  840,  Clarice  Lispector  com  590,  Rubem 

Fonseca com 127, Moacyr Scliar com 126, Milton Hatoum com 31 e Hilda Hilst 

com  26.  No  outro  site  verificamos  a  mesma  ordem,  havendo  somente  uma 

inversão entre os dois primeiros autores.

     Ao darem – as livrarias norte-americanas - maior destaque às obras de autores 

consagrados e principalmente aos best-sellers citados, parece ficar claro que os 

autores  do século  XXI,  a  não ser  que sejam fenômenos de venda,  ficam em 

segundo plano. Chama atenção também o fato de que, principalmente no site 

Barnes & Noble, a maioria das obras à venda serem traduções para o espanhol e 

não para o inglês.

     Destacamos mais três observações: menos da metade dos itens listados nos 

dois sites estão disponíveis para venda; obras de outras literaturas estrangeiras 

listadas como literatura brasileira  e  um grande número de obras teóricas que 

sugerem o Brasil como uma nação extremamente exótica.  

     Ao analisarmos estes dados, percebemos que os apontamentos de Venuti 

procedem. Tais fatos, bem como o resultado obtido com nossa consulta às listas 

dos mais vendidos do The New York Times, talvez confirmem o etnocentrismo, o 

racismo, o narcisismo cultural e o imperialismo norte-americano colocados pelo 

mesmo.
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     Cientes dos cuidados que o assunto “identidade” requer e frisando que o que 

nos  interessa  é  discuti-lo  em  relação  à  tradução,  tentaremos  expor  algumas 

considerações. 

     Já ouvimos falar que o Brasil é visto no exterior como o país do carnaval e do 

futebol. Acreditamos que essa imagem de uma nação exótica já é construída há 

muito tempo e pode ter  relação com a escolha dos autores e textos a serem 

traduzidos para o inglês. Entretanto, estaria o Brasil perdendo sua identidade ou 

tendo a mesma alterada se o leitor americano conhece apenas Gabriela e Tieta?

     Logicamente concordamos que o modo de traduzir, ou as escolhas citadas, 

pode criar um certo estereótipo para esta ou aquela cultura. Mas, caso surja, por 

exemplo,  um best-seller  brasileiro – que tenha suas obras traduzidas – e que 

mostre em seus trabalhos um país diferente do retratado pelo escritor baiano, a 

imagem do país não poderá mudar?

     Expomos, já no primeiro tópico, nossa preocupação em relação à liberdade de 

escolha  do  indivíduo  estar  comprometida  devido  ao  poder  da  indústria  do 

entretenimento estar nas mãos de poucos. O leitor norte-americano, por exemplo, 

parece ser incentivado a consumir basicamente o que é produzido naquele lugar, 

ficando  o  mesmo  à  mercê  das  escolhas  das  editoras.  Como  vimos  em 

“Identidade”, existe  uma  grande  preocupação  de  que  estes  produtos,  não 

somente  os  livros,  venham  a  prejudicar  outros  mercados,  promovendo  a 

homogeneização cultural global. Vários fatos apresentados em nossa dissertação 

mostram que a situação realmente preocupa.

     Entretanto, de acordo com Priscila Beltrame no artigo “Globalização e cultura, 

processos da indústria cultural em escala mundial” (2005), a internacionalização 

do mercado cultural, ao contrário do que muitos acreditam, pode trazer muitos 

benefícios  à  produção  local.  Para  ela,  o  mercado  internacional  depende  da 

diversidade local  para sustentar  o público e a renda. Acredita que o mercado 

controlado apenas por uma produtora, por exemplo, pode gerar o encolhimento 

do público, que não sente a diversidade do que se pode ver, ao insistir na mesma 

fórmula.  Lembra  que  a  distribuição  internacional  continua  nas  mãos 

monopolizadoras das mesmas multinacionais que encabeçam as distribuições no 

plano  nacional,  mantendo  produções  locais  e  investindo  nisso  direta  ou 

107



indiretamente,  quando  se  associam  a  produtores  locais  e  estão  por  trás  de 

contratos de co-produção. Segundo Beltrame, a posição do produto brasileiro – 

que tem uma posição privilegiada devido à nossa imensa diversidade cultural - 

depende do diálogo que se estabeleça com estas empresas.

     Acreditamos que, se o Brasil é visto no exterior como a nação das mulatas 

sensuais,  seja  pela  tradução  dos  livros  de  Jorge  Amado,  das  pinturas  de  Di 

Cavalcanti  ou das campanhas promovidas por  companhias de turismo,  isso é 

produto  de  alguma  influência.  Na  era  da  hiper-reprodutibilidade  técnica,  o 

reconhecimento, no caso de um escritor, já não passa por instituições acadêmicas 

ou educacionais, mas sim pelas mãos das grandes editoras, de agentes literários, 

de premiações e da publicidade.

      A tradução literária pode ser um grande veículo para a divulgação de outros 

“traços” de nossa identidade e talvez, através de um diálogo adequado, como 

quer  Beltrame,  e  de  uma “negociação”  adequada  com as  últimas  instituições 

acima citadas, isto possa acontecer.

     Não poderíamos, em um trabalho que tem Walter Benjamin como guia, deixar 

de dispensar  algumas páginas sobre a arte  cinematográfica  como fizemos no 

tópico “Cinema”. Defendemos que, talvez, a fórmula Arte + dinheiro + política seja 

responsável  pelo  sucesso  de  certas  obras  de  arte  na  era  da  hiper-

reprodutibilidade  técnica.  Questionamos  também se  a  qualidade  destas  obras 

ainda importam.

     De acordo com Susan Bassnett e André Lefevere (1995), toda tradução é uma 

“reescritura”  do  texto  original.  Nesse  sentido,  pode-se  dizer  que  as  diversas 

formas de reescritura existentes, entre as quais, além da tradução, estão incluídas 

as  antologias,  as  críticas  e  resenhas  literárias,  constituem  manipulações 

ideologicamente comprometidas. Ao mesmo tempo em que as reescrituras podem 

apresentar  novos  conceitos,  novos  gêneros,  novos  mecanismos,  elas  podem 

também reprimir as inovações de qualquer ordem. Sendo assim, os reescritores 

manipulam os originais com os quais trabalham com o objetivo de fazerem com 

que estes originais se ajustem ou não às correntes poetológicas e ideológicas 

dominantes de sua época.
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     Outro  conceito  utilizado  por  Lefevere  (1992)  que  será  útil  aqui  é  o  da 

“patronagem”.  A  patronagem pode  ser  entendida  como  o  poder  exercido  por 

pessoas ou instituições – partidos políticos, editores, mídia, etc. - que determinam 

o que será permitido ou não ser lido, escrito ou reescrito em termos de literatura. 

Os chamados patronos se preocupam com a ideologia da literatura ao invés de se 

deterem  em  sua  poética.  Segundo  Lefevere,  se  não  conseguem  controlar  a 

escrita,  tentam  controlar,  pelo  menos,  os  órgãos  responsáveis  por  sua 

distribuição. De acordo com este autor, a aceitação da patronagem implica no fato 

de que escritores e reescritores trabalhem dentro dos parâmetros estabelecidos 

por  seus  patrocinadores  e  que  eles  estejam  dispostos  e  sejam  capazes  de 

legitimarem tanto o status quanto o poder daqueles patrocinadores.

     Para Theo Hermans (1985), do ponto de vista da literatura meta, todas as 

traduções implicam em um grau de manipulação do texto fonte para um propósito 

específico.

     Observando os três últimos parágrafos, podemos concluir que realmente a 

arte, o dinheiro e a política podem se entrelaçar não somente no cinema, mas 

também na  literatura  e  na  tradução literária.  A  ideologia  dominante  de  nossa 

época? A ideologia dos patronos? Um propósito específico? O lucro financeiro. 

     No tópico “Distração” e também durante o desenvolvimento deste último, 

concluímos  que a  literatura  sofre  uma  concorrência  até  certo  ponto  “desleal” 

frente aos produtos de alta tecnologia atuais. Concluímos também, o que parece 

ficar claro em todo o trabalho,  que o público procura hoje distração.  Falamos 

muito na “qualidade” das obras de arte contemporâneas, incluindo as traduções 

literárias, porém talvez devamos pensar que a concepção de tal termo torna-se 

bastante  subjetiva  diante  dos  fatos  apresentados:  se  o  espectador  procura 

distração,  O  Alquimista,  por  exemplo,  pode  ser  considerada  uma  obra  de 

qualidade.  Se  as  traduções  de  Umberto  Eco  são  fluentes,  podem  ser 

considerados  livros  de  qualidade.  O  ponto-chave,  novamente,  pode  ser  o 

préconceito. Ou talvez, o conservadorismo. 

      Apesar  das  colocações  de  Horkheimer  e  Adorno  serem  muitas  vezes 

classificadas como apocalípticas, pessimistas ou foras de moda, acreditamos que 

a  grande  maioria  das  obras  literárias  contemporâneas  de  sucesso  e, 
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conseqüentemente,  suas  traduções,  podem  sim,  serem  perfeitamente 

classificadas como “produtos” da indústria cultural.

     Concordamos com as críticas às posições um tanto quanto radicais  dos 

citados  autores  de  que  os  produtos  das  indústrias  culturais  atrofiaram  a 

capacidade do indivíduo de pensar e agir de uma maneira crítica e autônoma. 

Porém, no cenário atual, com o poder cada vez mais nas mãos dessas poucas 

empresas do entretenimento utilizando estratégias  manipuladoras  em favor  do 

lucro como as citadas por  Venuti  em relação à tradução,  acreditamos que os 

questionamentos do mesmo podem nos fazer refletir. 

     Adelaine LaGuardia Resende, no artigo “Mapeando os Estudos Culturais” 

(2005), questiona a posição de certos críticos que discutem as novas tecnologias 

e  consideram a  TV a  cabo  e  a  internet  lixos  culturais.  Para  ela,  tais  críticos 

deveriam,  ao  invés  de  apontar  como  culpados  os  países  capitalistas  da 

transmissão  ou  as  grandes  redes  de  comunicação,  indagar  sobre  as  razões 

sociais desse tipo de tecnologia. Resende questiona: é radical pensar que não 

conseguiremos nos opor a essas forças? Não haverá como lutar pela modificação 

de seus conteúdos? Será necessário desprezar essa nova tecnologia? Segundo a 

autora,  esses são alguns dos impasses que marcam os Estudos Culturais  no 

momento e para os quais não se conseguiu ainda uma resposta.

     Resende lembra ainda, com a ajuda de Stuart Hall, que o mais produtivo em 

Estudos Culturais não é arbitrar sobre quem é melhor ou pior, o que está certo ou 

errado, o que é bom ou ruim na cultura, mas tentar compreender os pressupostos 

teóricos que embasam as diferentes posições e as práticas que delas nascem.

     Fizemos muitos questionamentos e deixamos muitos deles sem respostas. 

Talvez por ainda não haver essas respostas, percebemos que certas colocações 

pareceram um tanto quanto simplistas e, em alguns momentos, vagas. Entretanto, 

acreditamos que nossa proposta de estabelecer este debate teórico foi válida.

     O último tópico do artigo de Benjamin, que ele chamou de “Estética da guerra”,  

é um manifesto onde podemos observar toda a preocupação e angústia do autor 

em  relação  ao  destino  da  obra  de  arte  em  tal  época.  Finalizamos  também, 

inquietos e ansiosos com os intricados temas expostos aqui e na expectativa de 

110



que este trabalho possa pelo menos contribuir para novas reflexões em torno dos 

Estudos Culturais e dos Estudos da Tradução.                         . 
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