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 Segundo dizem, o ofício de tradutor é a segunda mais antiga profissão que há. Se 

isto é verdade ou não, respondam os historiadores; mas a comparação implícita entre 

prostituição e tradução contida neste comentário levanta algumas considerações 

interessantes. De fato, trata-se de duas ocupações que, além de terem em comum a extrema 

antigüidade, são concebidas pelo senso comum de modo análogo. 

 Tanto o trabalho da prostituta quanto o do tradutor são normalmente encarados 

como males necessários, atividades que sempre surgem onde quer que se desenvolva uma 

sociedade humana mais complexa, mas que decorrem de imperfeições humanas. Num mundo 

utópico em que vigorasse uma atitude mais racional e saudável em relação à sexualidade, a 

prostituta não teria razão de ser; assim, também, numa sociedade em que triunfasse a razão 

acima dos nacionalismos e etnocentrismos estreitos, todos falariam um único idioma — 

certamente, aliás, uma língua racional, sem regras absurdas e exceções inexplicáveis — e 

não haveria necessidade de se traduzir coisa alguma. Sem dúvida, por trás desta visão de um 

mundo desbabelizado está uma série de concepções lingüísticas tão ingênuas quanto os 

pressupostos da visão de uma civilização sexualmente saudável; mas é justamente de 

concepções ingênuas que se faz o senso comum. 

 Além disso, para o senso comum o ofício do tradutor é, por sua própria natureza, um 

trabalho algo degradante, tanto quanto o da meretriz: pois assim como o ato de prostituir-se 

é um aviltamento do amor, o ato de traduzir é uma versão diminuída, trivializada, do ato de 

escrever. Mas não é só isso: ao verter uma obra literária de um idioma para outro, o tradutor 

é acusado de cometer ao menos três traições. A primeira seria em relação à obra em si, por 

apresentá-la ao leitor incauto numa versão descaracterizada, fatalmente eivada de erros, e — 

por mais cuidadoso que seja o tradutor — despida justamente daqueles elementos 

imponderáveis, intrínsecos ao gênio do idioma original, que não resistem à violência do 

empreendimento tradutório. A segunda traição diria respeito ao idioma para o qual a obra é 

vertida, já que, ao transportar um texto alienígena para o idioma nacional, o tradutor está 

corrompendo sua própria língua, nela introduzindo estrangeirismos e maneirismos próprios 

do idioma original. Por fim, o tradutor está também prejudicando o desenvolvimento de sua 

literatura nacional, implantando nela modelos exóticos que certamente serão copiados pelos 

escritores locais, desvirtuando a pureza de nossa literatura; e — pior ainda — lançando no 

mercado um produto estrangeiro que vai competir com o produto genuinamente nacional. 

(Recentemente, uma entrevistadora de televisão de uma cidade do nordeste, ao saber que eu 

havia traduzido Rumo à Estação Finlândia, de Edmund Wilson, perguntou-me, num tom de 

indignação moral, como eu me sentia como tradutor de best-seller).  

 Há ainda um outro paralelo entre prostituição e tradução, tal como são vistas pelo 

senso comum: a suposta facilidade destas atividades. Quem não tem competência para 

arranjar um emprego respeitável vende o próprio corpo, o último recurso dos incultos e 

despreparados; do mesmo modo, a tradução é vista como um bico, um trabalho a que se 

entrega aquele que não sabe fazer nada em particular. Pois traduzir parece coisa bem fácil: 

bastam algumas tinturas de um idioma estrangeiro, papel e lápis, mais alguns dicionários, 

talvez. (Ou nem isso: quando, numa reunião social, comentei que meu principal instrumento 
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de trabalho era o dicionário, que eu usava muitos dicionários a toda hora, um de meus 

interlocutores espantou-se: se eu já era um tradutor tão calejado, que necessidade ainda 

tinha de consultar dicionários? A esta altura, eu certamente já deveria saber de cor todas as 

palavras relevantes.) 

 Esses preconceitos referentes ao trabalho do tradutor são reforçados por um grande 

número de afirmações, desde os chavões óbvios, como traduttore, traditori e tradução é 

como mulher, ou é bela ou é fiel, até observações menos conhecidas, como esta, do poeta 

americano Robert Frost: Poesia é o que se perde na tradução. Atentemos especificamente 

para a comparação entre as traduções e as mulheres, que parece remeter à comparação entre 

prostituição e tradução que estamos examinando. Claramente, o senso comum, com seu 

chauvinismo notório, encara o tradutor e a mulher com o mesmo misto de condescendência 

e desprezo. 

 Tudo isso seria de interesse apenas anedótico, no máximo antropológico, não fosse o 

fato de que o senso comum costuma impregnar todas as atividades humanas, mesmo as que 

se pretendem mais científicas e objetivas. E se até a medicina, o mais pragmático dos 

saberes, se deixa impregnar pelos preconceitos mais primários — pensemos na medicina do 

terceiro Reich — o que dizer da crítica, esta atividade cujas pretensões de objetividade e 

cientificidade são tão suspeitas? Talvez a crítica livresca, erudita, ainda possa se arrogar um 

certo distanciamento científico; mas a crítica das resenhas publicadas nos jornais e revistas, 

que comenta e recomenda as mais recentes fornadas de livros, quase sempre redigida a 

toque de caixa, sob pressões de tempo e espaço, com freqüência incorre nos preconceitos 

que se manifestam em lugares-comuns como os que vimos acima. Na prática, isso vai se 

refletir numa atitude em relação à tradução que pode ser resumida mais ou menos assim: a 

tradução da obra resenhada só deve ser mencionada no que tem de deficiente. É uma atitude 

muito diferente da que tem o crítico em relação ao trabalho do autor. Ao resenhar o livro, 

ele aponta tanto aspectos positivos quanto negativos, e muitas vezes ocupa boa parte de seu 

espaço tecendo considerações elogiosas sobre autor e obra. Por que o tratamento dado à 

tradução é tão diferente? 

 A resposta é óbvia: porque o crítico também não leva a sério o trabalho do tradutor. 

 Não estou, absolutamente, negando ao crítico o direito de criticar o criticável; 

tampouco faço vista grossa ao fato de que, de modo geral, o nível das traduções publicadas 

é insatisfatório. O crítico tem todo o direito, e mesmo a obrigação, de apontar defeitos; e os 

tradutores deveriam apresentar sempre um trabalho de qualidade (para o qual muito 

contribuiria uma atitude diferente por parte das editoras — por exemplo, se elas cumprissem 

a lei que destina uma percentagem do preço de capa do livro ao tradutor; nada como pagar 

melhor uma pessoa para fazê-la trabalhar melhor). Reconheço, também, que por sua própria 

natureza o trabalho do tradutor, como o da cerzideira, tem como meta uma certa 

invisibilidade: o texto idealmente bem traduzido, pode-se argumentar, deveria dar a 

impressão de ter sido redigido originariamente no idioma em que o lemos. É compreensível, 

pois, que o leitor tenda a só perceber o trabalho do tradutor quando ele se torna um 

empecilho à leitura. Mas do crítico devemos exigir mais. Ele tem obrigação de saber o 

quanto é difícil, na verdade, o ofício de tradutor; de não repetir, ainda que 

inconscientemente, os preconceitos do leitor ingênuo. Infelizmente, não é o que se dá na 

realidade; o que vemos é o mais completo desinteresse pela tradução. Nenhum jornalista fala 

das atividades das prostitutas para elogiá-las; é só quando é encarada como um problema 



3 

social que a prostituição merece menção em letra de forma. Pede-se aos prostíbulos que 

funcionem com eficiência no seu lugar devido, sem perturbar a ordem e os bons costumes; o 

máximo que se pode fazer por eles é fazer de conta que não os vê. Assim, também, o 

trabalho do tradutor, por melhor que seja, é coisa que não vale a pena mencionar; o tradutor 

não pode aspirar a nenhuma recompensa maior do que ver seu nome mencionado apenas no 

cabeçalho da resenha, entre o nome do autor e o da editora. Mas o menor deslize por ele 

cometido será inevitavelmente mencionado; pois a tradução, sendo uma atividade tão trivial, 

tão fácil, simples verter mecânico de um conteúdo de um idioma a outro, tem obrigação de 

ser perfeita. O artista, o cientista, aquele que pratica um mister difícil e ambicioso, que luta 

com seus próprios demônios para criar o Belo, ou se dedica à árdua tarefa de descobrir a 

Verdade — esse tem o direito de errar; mas do tradutor, como do acrobata ou do 

prestidigitador, o mínimo que se pode exigir é a perfeição. Qualquer cochilo é imperdoável, 

e um desempenho perfeito não merece aplauso. O malabarista que não deixa cair nenhuma 

bola não faz mais que sua obrigação. Apenas o tradutor de poesia tem o prazer de ser 

brindado ocasionalmente com uma palavra elogiosa, já que a dificuldade de seu trabalho é 

inegável; porém muitas vezes tem-se a impressão de que isto ocorre justamente porque, 

sendo a tradução poética a que é necessariamente mais insatisfatória, é neste caso que o 

crítico mais oportunidades terá de apontar defeitos, após reconhecer, com infinita 

condescendência, que, apesar dos pesares, até que o resultado final não foi de todo mau.  

 Recentemente a profissão de tradutor foi reconhecida no Brasil, e nós, tradutores, 

passamos a ser oficialmente considerados profissionais liberais. É uma conquista importante 

— as prostitutas ainda não conseguiram tanto. Exatamente por isso, a hora parece 

apropriada para reivindicar junto à critica dos jornais e revistas um tratamento mais justo. É 

salutar que os resenhistas mostrem o que há de insatisfatório no trabalho do tradutor; mas 

não é querer demais cobrar dos críticos uma avaliação da tradução como parte da rotina 

normal de seu trabalho, ao invés das infames listas de “pérolas”, quase sempre colocadas no 

último parágrafo, depois que os aspectos mais importantes do livro já foram discutidos, ou 

— no caso da tradução boa — do silêncio puro e simples. Como nossas companheiras de 

marginalização, não almejamos a glória: tudo que queremos é o reconhecimento de que, no 

mundo imperfeito em que vivemos, nosso trabalho existe, é necessário, é difícil, é até mesmo 

respeitável, e que às vezes somos capazes de realizá-lo com competência.  

 

 

(34 Letras, no 3, março de 1989, pp. 111-15) 


