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A ERA DA TRADUÇÃO: 
1

Michael Cronin
Tradução de Roberto Schramm Júnior2 

 
Adelard de Bath, tradutor e erudito do século XII, na in-

trodução a seu tratado: Do Uso dos Astrolábios, tinha alguns bons 
conselhos para seu patrono – o futuro Rei Henrique II, da Ingla-
terra:

Dizeis que não é digno de habitar sua própria casa aquele 
que dela ignora as qualidades e quantidades, a posição 
e a natureza, o reboco e a alvenaria. Do mesmo modo 
aquele que – nascido no palácio desse mundo – ignora a 
razão de ser de tamanha beleza – esse também é indigno 
de habitar o planeta, e, – fosse possível –, coisa boa se-
ria deitar-lhe, de vez, para fora da Terra. (LYONS,  2009,  
p. 128- 29)

1 As traduções de citações do inglês foram feitas por mim. (N.T.) 
2 Revisão da tradução por Ana Carla Teles.
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Adelard instruía seu jovem tutelado no uso de um instru-
mento que haveria de mudar para sempre as fortunas dos nave-
gantes da cristandade. Seu tratado, ele próprio, era fruto de anos 
dedicados à tradução do Árabe – uma verdadeira demonstração 
da superioridade tecnológica daquele outro mundo. Notáveis, 
contudo, são as metáforas empregadas pelo Mestre, todas relacio-
nadas ao canteiro de obras. Ou melhor dizendo, Adelard defendia 
essa nova tecnologia marítima com os termos e conceitos oriun-
dos de uma tecnologia já conhecida, a tecnologia da construção 
“civil”: a casa ou palácio que proveem o abrigo. Para o erudito, 
o entendimento do mundo equivale a saber como ele funciona 
– e esse conhecimento não poderia ser exprimido senão com o 
emprego da linguagem da técnica, dos artefatos. O que suas tra-
duções efetivamente realizam é mudar as relações entre os lei-
tores e o seu mundo, nem tanto por meio das palavras quanto 
através do novo instrumento que, por meio de sua introdução, há 
de instruir-lhes seus modos de uso. A presença humana na terra 
só pode ser entendida dentro e a partir do contexto dos objetos 
construídos que mediam sua existência.

Mas por que esses objetos, essas ferramentas, são de tal 
modo fundamentais na definição mesma do humano; e qual o 
significado que isso pode ter para o modo pelo qual compreende-
mos o fenômeno da tradução? Segundo o arqueólogo Thimothy 
Taylor:

Diversas razões apontam para a inviabilidade da exis-
tência humana: nossos próprios crânios são demasiado 
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grandes e arriscamo-nos a morrer entalados enquanto lu-
tamos para abandonar o ventre materno. Com o luxuoso  
auxílio de uma equipe técnica – parteiras, obstetras, mi-
ríades de máquinas ‘bipando’ – o crânio emerge, seguido 
por um patético e pelado rascunho de mamífero: a mus-
culatura ainda tão fraca que não poderá suportar, por 
meses ainda, a própria cabeça agigantada. É singular que 
tenha achado de se tornar a espécie dominante no planeta 
uma espécie que dependa de expedientes tão perigosos 
para reproduzir-se, e cuja progênie leve vários anos para, 
simplesmente, aprender a se vestir sem o auxílio de um 
adulto. (TAYLOR, 2010, p. 4)

Os seres humanos dominaram as demais espécies, como 
também todo o planeta. Habitam qualquer hábitat disponível: 
dos cumes das cordilheiras aos fundos dos mares. De que manei-
ra esses mais humildes súditos do reino animal com suas vistas 
fracas, lombos frágeis e infâncias indefesas, vieram a ocupar po-
sição de tamanha proeminência? Uma das respostas pode estar 
naquilo que Taylor designa “terceiro sistema”. O primeiro sistema 
compreende a física e a química das coisas inorgânicas, o segun-
do tudo o que é biológico e o terceiro todos os objetos materiais 
criados por seres humanos (2010, p. 4-6). Evolução, para os seres 
humanos, é um conceito a um só tempo biológico e cultural. Se 
dispusermos de fogo, ferramentas, armas e roupas, nós não pre-
cisaremos de dentes fortes, garras músculos ou um intestino ca-
paz de processar folhagens. Essas tecnologias permitiram ao ser 
humano transgredir as leis de seleção natural, que deveriam ter 
causado a inevitável extinção dessa notavelmente vulnerável es-
pécie de símio superior.

O que sobressai dessa releitura da evolução humana como 
um paradoxal exemplo de sobrevivência do mais fraco é que a 
dependência do terceiro sistema conduz a uma muito particular  
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simbiose entre animado e inanimado. A própria expansão e am-
pliação da capacidade do cérebro humano, que possibilitou o 
advento do terceiro sistema, foi, ela mesma, produto de desen-
volvimentos no sistema. Desenvolvimentos culinários (fermen-
tação, preservação dos alimentos) permitiram ganhos calóricos 
relevantes, o que possibilitou aos seres humanos a absorção de 
elevados níveis energéticos presentes nas fontes ricas em proteí-
nas; e isso fora necessário para sustentar os cérebros avantajados. 
Cérebros que estavam e que ainda estão abrigados num incomum 
montante compacto de vísceras – efeito colateral de nossa opção 
bípede (WRANGHAM, 2007, p. 182-203). Sendo assim, biologia 
e tecnologia interagem de modo central para a sobrevivência e o 
desenvolvimento do ser humano. Um reino de artifícios que nos 
isolam, curam nossas mazelas; e compensam as deficiências em 
nossa visão, metabolismo, mobilidade e memória. Em vista disso 
tudo, precisamos levar também em conta – quando falamos de 
tradução como uma atividade humana – os aspectos intrínsecos, 
e não meramente extrínsecos, do papel da tecnologia. Trata-se de 
uma questão antes ontológica do que utilitária. Evoluímos e nos 
definimos pelos artefatos que utilizamos. Nossas ferramentas nos 
formaram, na mesma medida em que foram criadas por nós.

Se contemplamos um dos ícones da emergência da tra-
dução no mundo ocidental – A Torre de Babel, pintura de Peter 
Bruegel, acervo do museu de história cultural de Viena –, perce-
bemos que as ferramentas estão em toda parte na composição. Es-
cadas, alavancas, tapumes, e instrumentos para trabalhar a pedra 
se atulham no canteiro de obras. Possivelmente a língua comum 
aqui é a própria tecnologia: o uso compartilhado das ferramentas 
reunidas para construir uma torre que poderia arranhar os céus. 
Na narrativa bíblica desde o Gênesis, a linguagem é inseparável 
do potencial técnico de se moldar, criar, transformar. “Vede, são 
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eles todos um só povo e falam uma só língua; e isso é só o começo 
do que hão de fazer; e nada do que se propuserem a fazer lhes será 
impossível”. (GÊNESIS, 11:1-9)

A pintura de Bruegel manifesta que “nada do que se pro-
puserem a fazer lhes será impossível”, pois a relação simbiótica 
estabelecida com o terceiro sistema  está clara em cada pincelada 
do mestre holandês. Além disso, está evidente na própria lingua-
gem, – no que ela  assume a forma escrita que assegura sobrevida 
e relevância à narrativa do Gênesis; como na eclosão das religiões 
do livro, que tanto cativaram Adelard de Bath – vindo a se tornar, 
a linguagem ela mesma, uma ferramenta particularmente pode-
rosa. Como aponta James Gleick, quando “o mundo vem instan-
ciado no papel ou na pedra, assume uma existência em separado, 
um artifício. É um produto de ferramentas e é, ele próprio, uma 
ferramenta”. (2011, p. 30) 

Samuel Butler, escritor inglês do século XIX, ao tentar en-
tender o que havia na escrita que a distinguia tão agudamente 
do “símbolo falado”, (que perece ao ser dito sem deixar traço no 
mundo material), optou justamente para as noções de alcance e 
duração:

O símbolo escrito se estende infinitamente, no que se re-
fere ao tempo e ao espaço – junção que delimita as co-
municações entre uma e outra mente –, permitindo ao 
escritor uma longevidade regulada apenas pela disponi-
bilidade de papel, tinta e leitores; em contraste com aque-
la de seu corpo material. (BUTLER, 1970, p. 198)

 
Implícita nessa concepção de escritura está a ideia de que 

ela seja uma ferramenta que transcende o espaço e o tempo. Não 
há, contudo, transcendência que possa excluir a tradução. Para 
línguas fono-centradas como o inglês, as variações antigas do 
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idioma não estão diretamente acessíveis para os falantes moder-
nos. Esses textos requerem alguma forma de tradução interlin-
gual para serem compreendidos (STEINER, 1975). A extensão 
temporal infinita do símbolo escrito requer o ofício do tradutor. 
Do mesmo modo, quando se considera o símbolo escrito em ter-
mos de alcance espacial, o multilinguismo de praxe no planeta 
impõe a tradução como via única para vencer essa distância. Sen-
do assim, o pós-vida do texto depende de elementos do terceiro 
sistema, os artefatos de tinta e papel, que também dependem da 
ferramenta-linguagem e, por extensão, da tradução, por sua ha-
bilidade de alcançar “leitores” em diversos pontos do tempo e do 
espaço. 

Para que se desenvolva uma concepção mais aguçada de 
como tradução e tecnologia se articulam no contexto cultural 
contemporâneo, é necessário que nos remetamos ao credo dos 
estudos de mídia, tal como propostos por Marshall McLuhan. 
McLuhan argumentou que aquilo que mais importava no desen-
volvimento de novas mídias não era o conteúdo que por nelas 
transitava, mas o próprio contexto que mediava o tráfego em si 
(MCLUHAN, 2001). Ainda que boa parte do debate inicial tenha 
focado a mídia televisiva, retratada como um fator de “corrup-
ção” da juventude, em vista de seu conteúdo violento e “decaden-
te”, McLuhan argumentou que a verdadeira mensagem televisiva 
não está no que ela apresenta, mas no que ela é. A habilidade para 
difundir imagens pelo mundo, para o interior das casas das pes-
soas numa questão de horas – ou mesmo segundos – a partir da 
ocorrência do evento, é muitíssimo mais importante nesse efeito 
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(a criação de comunidades globais de telespectadores) do que o 
próprio evento que estava sendo transmitido. As cenas gravadas 
na lua, da descida dos astronautas, e sua instantânea “aterrissa-
gem” nos lares de milhares de pessoas, contribuíram muito mais 
para mudar as noções concernentes a habitar o planeta terra do 
que para estabelecer qualquer avanço na percepção popular do 
que seria colonizar a lua.

A mídia televisiva oferece apenas um dos diversos exem-
plos no decorrer da história, onde o meio de transmissão é, ele 
mesmo, a mensagem mais importante. Francis Bacon escreveu 
no Novum Organum, em 1620, que a imprensa de tipos móveis 
mudara o mundo de tal maneira que “nenhum império ou sei-
ta exerceu maior poder ou influência nos assuntos humanos” 
(1863). Os frutos do letramento, outrora privilégio de uma elite 
cultivada, estavam desde então disponíveis para números cada 
vez maiores de pessoas. De acordo com diversas estimativas, o 
total de livros publicados cinquenta anos depois do invento de 
Gutenberg, equivaleria à produção total dos escribas europeus no 
último milênio (CLAPHAM, 1957, p. 37). Já no fim do século 
XIV, quase 250 cidades europeias já contavam com lojas de im-
pressão e cerca de 12 milhões de volumes tinham sido impressos. 
O conhecimento era miniaturizado (basta de Códices volumo-
sos!); portabilizado; privatizado (acessível a indivíduos de poucos 
recursos e não apenas a instituições e famílias ricas); e multipli-
cado (mais palavras em páginas menores reproduzidas em várias 
cópias) pela nova tecnologia intelectual baseada na impressão 
(EISENSTEIN, 1980). Como destacou Nicholas Carr, citando os 
exemplos dos mapas e relógios, as tecnologias intelectuais mol-
dam e articulam novas visões de mundo: 

Toda tecnologia intelectual, para dizer de outra for-
ma, incorpora uma ética intelectual, um conjunto de  
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pressupostos sobre como a mente opera, ou deveria ope-
rar. O mapa e o relógio compartilhavam uma mesma éti-
ca. Ambos alargaram as concepções de medida e abstra-
ção, da percepção e definição de formas e processos além 
daqueles aparentes aos sentidos. (CARR, 2010, p. 45)

   
Perceber o tempo como quantidade objetivamente men-

surável em determinado dispositivo é uma experiência radical-
mente diferente da noção subjetiva de tempo, que se incorporava 
a uma tarefa: o intervalo de tempo necessário para sua execução, 
sem fazer referência ao tempo “exterior”. O nativo de uma cidade 
que por ela perambula desde a tenra infância terá sempre uma 
experiência muito diferente – dos pontos de vista espacial e cog-
nitivo – daquela de um turista que carrega um mapa. Logo, se o 
meio é, de fato, a mensagem mais importante a ser retida tanto 
dos avanços técnicos da humanidade, como de nossas tecnolo-
gias intelectuais (as ferramentas que empregamos para apoiar 
nossos poderes mentais) e se tais meios incorporam uma ética 
intelectual, perguntamos: o que devemos concluir acerca das im-
plicações dessa dimensão ética para o desenvolvimento de nossa 
reflexão sobre a tradução?

Quando Aliester McGrath passara a narrar a gênese da tra-
dução mais famosa na língua inglesa – a versão autorizada da Bí-
blia, ou a Bíblia do Rei James, – ele discutia desde Erasmo, Lutero,  
e pioneiros como Wucliffe e Tyndale, a insistência do reformismo 
protestante em destacar a importância do vernáculo. Contudo, 
logo no princípio, o primeiro capítulo é dedicado a “Um mistério 
para os antigos: A Nova Tecnologia” (MCGRATH, 2000, p. 5-23). 
Para McGrath, a nova tecnologia da impressão implicava uma 
ética intelectual da mobilidade, a qual seria enormemente signifi-
cativa para o papel da tradução na história política e religiosa. No 
começo do século XVI traduções da Bíblia em vernáculo estavam 
proibidas na Inglaterra, mas como nota McGrath:
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Uma coisa era impedir a produção de uma Bíblia ingle-
sa no próprio território bretão. Mas o que aconteceria se 
uma tradução inglesa da Bíblia fosse produzida no es-
trangeiro e contrabandeada para a Inglaterra? A ideia de 
tal Bíblia era, em si própria, bastante perturbadora para 
as elites do período. O desenvolvimento da tecnologia 
de impressão na Europa significava que a possibilidade 
de alguém comercializar uma tradução inglesa da Bíblia 
era bastante plausível e uma empresa potencialmente lu-
crativa. O que poderia ser feito para evitá-lo? Como os 
eventos nos mostraram, esse temível desenvolvimento 
não aconteceria até 1520 – mas, quando ocorreu, essa im-
portação se mostrou tão difícil de ser detectada e evitada 
quanto seria de se esperar. (2000, p. 22-23)

A ética intelectual da mobilidade não se tratava simples-
mente de ideias partícipes do que Butler denominara extensão 
infinita na forma de tradução impressa, mas de que a tradução, 
ela mesma, tinha um efeito recursivo sobre a linguagem, enquan-
to seu próprio meio de expressão.

Na Inglaterra do século XVI, enquanto as oportunidades 
de empreendimentos comerciais tornavam-se cada vez mais atra-
tivas, as linguagens do mundo tornavam-se uma presença cada 
vez mais vívida para os habitantes da ilha. O contato resultou na 
formação de uma nova autoconsciência. Como um mestre-escola 
londrino observara em 1582, “Forasteiros e estrangeiros se admi-
ram de nós, pela ambiguidade de nossa escrita e pela inconstância 
de nossas letras” (1582, p. 12). Pressões para que se adotasse uma 
ortografia padronizada vinham, em parte, dessa nova solidez da 
palavra impressa, de sua presença invariável no espaço da página 
e do próprio comparativismo dos eruditos, cientes do floresci-
mento irrefreável de obras vernáculas e traduções de línguas clás-
sicas no continente europeu. Quando Robert Cawdrey publicou 
o primeiro dicionário da língua inglesa, A Table Alphabeticall, de 
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1604, ficou clara a influência exercida por dicionários orientados 
para a tradução – como o Latin-English Dictionarium de 1587, 
compilado por Thomas Simpson (2007).

O dicionário se tornava a ferramenta emblemática do tra-
dutor, mas a tecnologia de impressão que viabilizara essa ferra-
menta acabou por assegurar efeitos imprevisíveis. Cawdrey fora 
um dos que se alarmaram com a profusão de empréstimos do 
grego e do latim: “Alguns procuraram de tal modo latinizar o seu 
inglês, que acabaram por esquecer inteiramente da língua mãe; ao 
ponto que, se as mães de alguns desses cavalheiros fossem vivas, 
não conseguiriam entender o que os filhos escreveram” (2007,  
p. 45). A tecnologia que permitiu a rápida disseminação do inglês 
vernáculo, que facilitou a criação de instrumentos linguísticos 
essenciais, como os dicionários, foi também o meio pelo qual a 
língua se separou de seus falantes usuais, seduzidos pelo canto de 
sereia dos caracteres escritos e arrastados para longe do abraço 
acolhedor do idioma materno. Novamente a tradução assumia o 
aspecto do deus romano Janus, com suas duas faces: por um lado, 
a face detentora da custódia da especificidade linguística (pro-
porcionando o modelo para o primeiro dicionário monolíngue) 
e, por outro, a face incorrigivelmente corruptora das influên-
cias estrangeiras, que encorajavam a falsificação do inglês do rei  
James (2007, p. 45). Contudo, e de forma crucial, é a tradução – en-
quanto tecnologia cultural híbrida – que se mostra perturbadora, 
não o mero ato de transferência linguística tomado em si próprio. 

As angústias despertadas por esse hibridismo foram clara-
mente articuladas por Roger Ascham no seu The Scholemaster, de 
1570. Ascham investe contra a voga de traduções do italiano na 
Inglaterra dos fins do século XVI, reclamando que: 

Essas traduções são vendidas em toda loja londrina; e o 
quanto mais honestos forem os títulos, maiores as suas 
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chances de corromperem costumes honestos: o quanto 
mais virtuosos e honrados os personagens que destacam 
mais facilmente se prestam aos inocentes e pobres de es-
pírito..(p. 26 r-v).

  
A solução encontrada pelo autor foi radical; as autoridades, 

doravante, deveriam proibir a publicação de tais obras, observan-
do que mais delas “haviam sido colocadas no prelo durante os 
últimos meses, do que se viu na Inglaterra desde há muitos anos” 
(1570, p. 28). O “traduzir” pode envolver a trapaça: os títulos ho-
nestos na língua de chegada disfarçam as segundas intenções da 
língua de partida, mas a verdadeira razão para o alarme estaria 
no efeito viral da tecnologia, efeito que se propagava no espaço 
e no tempo. As traduções não estavam mais restritas a poucas 
bibliotecas e instituições, mas “vendidas em toda loja londrina”. 
Pelo meio impresso a tradução colonizara o espaço do dia a dia, 
do cotidiano, ameaçadora em sua própria acessibilidade. Não se 
tratava apenas dos lugares onde se fazia disponível, mas também 
do tempo necessário para sua produção e recepção, que agora 
disponibilizava nos últimos meses o que antes levara muitos anos 
para produzir. O volume e a rapidez das traduções bastavam para 
que Ascham se sentisse obrigado a reagir em defesa das virtudes 
inglesas. A intensidade da produção abreviara o tempo de res-
posta. A tradução, em simbiose com o terceiro sistema de Taylor, 
tornou-se uma força a se considerar. O meio impresso, assim, se 
torna parte da mensagem da tradução. Prolífica, portátil, acessí-
vel a produção tradutória disseminada pela nova mídia ainda ha-
veria de provocar outros levantes de intolerância, país após país. 
Um cenário parecido se repetiria com a disseminação,  via tra-
dução, dos ideais iluministas do século XVIII, socialistas do sé-
culo XIX e  liberais do século XX (DELISLE; WOODSWORTH,  
1995). Em outras palavras, quando Holmes fala, em seu celebrado  
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“mapa” da disciplina de Estudos da Tradução, de teorias restri-
tas pelo meio (medium), ele ignora uma dimensão crucial no 
que se refere à relação entre meio e mensagem na tradução. Para  
Holmes as teorias restritas pelo meio subdividir-se-iam em teo-
rias da tradução de agência humana ou automatizada. Ora, ou-
tras subdivisões seriam possíveis, na medida em que podemos 
estar falando de uma tradução completamente automatizada ou 
de uma máquina que facilite o trabalho de um tradutor humano. 
Mais ainda, a tradução humana poderia dividir-se entre escrita e 
falada, a falada subdividir-se-ia em interpretação consecutiva ou 
simultânea (HOLMES apud VENUTI, 2004, p. 180-92). A noção 
de meio (medium) estaria, assim, constituída como uma espécie 
de auxílio classificatório, um modo de se expressar as diferentes 
formas pelas quais os conteúdos possam vir a ser transmitidos. 
Entretanto, podemos contra-argumentar que a restrição pelo 
meio (medium-restriction) poderia representar mais do que um 
simples aparelho heurístico ou guidão conveniente para se guiar a 
definição mesma de transmissão de conteúdo. Os vários meios de 
se definir o meio, portanto, afetariam profundamente a tradução 
– em diferentes mídias.      

3. Everyware3

Dentre os mais notáveis desenvolvimentos da tecnologia 
da informação nas últimas duas décadas, podemos destacar a 

3 Cronin vale-se de um jogo, intraduzido, entre Everywhere (em toda a parte) 
e Everware (referindo-se ao dualismo essencial da informática, hardware e  
software, assim como, anagramaticamente acenando para a noção de hard/
softwear, – wear-vestimenta). O trocadilho é engenhoso, e dá conta, admira-
velmente, dessa noção da ubiquidade das redes de informacão baseadas em 
computadores, tema do presente capítulo. O trocadilho, por mais saboroso e 
pitoresco que seja, não é contudo intraduzível: apenas – insistimos – intraduzido 
até o momento. Aguarda uma solução à altura, espera por quem o desencante.
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migração de um modelo de computação baseado em estações 
de trabalho fixas para um outro, móvel, realizado em diversos 
suportes para computação portátil: laptops, smartphones, PDAs, 
etc. Não apenas os seres humanos, mas também as máquinas, 
avançam. Segundo os sociólogos britânicos Dennis e Urry: “Essa 
tendência a computação distribuída desenvolve-se em direção a 
uma mudança para o paradigma da computação ubíqua, onde as 
associações entre pessoas, espaço e tempo estão imersas numa 
relação sistêmica entre um indivíduo e seu ambiente cinético” 
(2007, p. 13). A computação ubíqua, que  costuma ser referida 
como a “terceira onda da informática”, é aquela “cujo ponto de 
cruzamento com a computação pessoal dar-se-á entre 2005 e 
2020”, e que, possivelmente, virá “embutida nas paredes, cadei-
ras, roupas, carros – enfim, em toda a parte” (BROWN; WEISER, 
1996). Greenfield chegara a falar de everyware, para designar o 
momento em que o processamento de informações está embu-
tido nos objetos e superfícies do dia a dia (2006, p.18). O pro-
vável impacto social do everyware pode ser comparado àquele 
da eletricidade que passa, invisível, pelas paredes de nossos lares, 
veículos e escritórios. A transição de pontos fixos de acesso para 
a disponibilização crescente da tecnologia wireless, em conjunto 
com um crescimento exponencial das capacidades da internet, 
significa que os resultantes e imensamente ampliados fluxos de 
informação se tornaram parte de um ambiente, caracteristica-
mente, imerso na informação. 

Uma das consequências dessa emergente computação ubí-
qua: a capacidade computacional se dissolve nas proximidades fí-
sicas, arquiteturas e infraestruturas. Marcos Novak propôs o ter-
mo transarquitetura para designar “uma arquitetura líquida, que 
é transmitida pelas redes globais de informação, existindo, dentro 
do espaço físico, como o dublê eletrônico invisível, superposto 
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ao nosso mundo material” (2010). Na década de 1990, William  
Mitchel já falava de uma “cidade dos bits” onde as combinações de 
estruturas físicas nos espaços urbanos com os espaços eletrônicos 
e telemáticos seriam conhecidas como “arquiteturas recombinan-
tes” (1995, p. 46-105). Seria difícil conceber esse modelo transar-
quitetônico nos espaços contemporâneos sem levar em conta seu 
caráter multilíngue. Isso quer dizer que uma parte significativa 
da reflexão futura acerca dos temas da localização e da globa-
lização há de passar, precisamente, pela consideração do papel 
da tradução na era da computação ubíqua e distribuída. É pos-
sível conceber edificações – prédios governamentais, auditórios 
universitários, pontos de ônibus – com capacidade multilíngues. 
Um dispositivo móvel, como um telefone celular, possibilitaria 
ao usuário imediato acesso à informação relevante no idioma da 
sua escolha. Logo, ao invés da apresentação estática e serial da 
informação em um determinado número de idiomas, tal desen-
volvimento proporcionará uma interação customizada, adequada 
ao usuário, no idioma de sua preferência e com a possibilidade de 
expansão contínua das linguagens e informações oferecidas 

 Avanços nas redes semântica e de compartilhamento 
(peer-to-peer) favorecem a transição de um modelo de provisão 
da tradução baseado em séries paralelas para um modelo baseado 
na tradução como parte de um sistema de redes integradas, um 
nexo de potenciais integrações. Em outras palavras, ao invés de 
uma exposição estática, sequencial do conteúdo (ex.: expositor de 
panfletos informativos para turistas em vários idiomas), o con-
teúdo traduzido estaria disponível de forma personalizada, res-
ponsiva ao usuário e integrada a sistemas dinâmicos de provisão 
ubíqua. A teia semântica amplia o potencial para colaborações 
entre comunidades de tradutores; o que, na verdade, já é cons-
piquamente característico da prática tradutória nesse crepúsculo 
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da modernidade. Na rede social Second Life, aproximadamen-
te três quartos dos 900.000 usuários mensais não falam inglês. 
O sítio, contudo, foi voluntariamente traduzido para o alemão, 
francês, japonês, chinês (simplificado), turco, polonês, dinamar-
quês, húngaro, tcheco, coreano e português brasileiro. Os tradu-
tores voluntários se envolveram não apenas na tradução, como 
também na gestão da consistência terminológica, edição e teste 
das versões locais (RAY, 2009). O Facebook lançou mão de um 
modelo similar (crowdsourcing, algo como terceirização em 
massa) para traduzir conteúdo para idiomas diferentes do inglês; 
e grupos de tradução, formados por ávidos fãs, avançam por um 
vasto universo de conteúdos, traduzindo dos Animês japoneses a 
novelas televisivas coreanas (O’HAGAN, 2009, p. 94-121). 

O advento da “wiki-translation” (wiki – websites que per-
mitem a edição rápida e colaborativa por seus usuários) indica 
que a rápida disseminação de práticas sociais baseadas em redes 
de informações não apenas gera novas demandas por traduções, 
como também impõe novas consequências para a profissão do 
tradutor numa era de globalização. A possibilidade de disponi-
bilizar conteúdo interativo e gerado pelos próprios usuários, um 
dos pilares da Web 2.0, envolve e informa a prática contempo-
rânea da tradução. Nesse contexto, os consumidores da tradu-
ção estão, aos poucos, se tornando tradutores eles próprios. A 
crescente proeminência de serviços de tradução automatizada 
via internet, sob a máscara do Google Translate e outros menos 
cotados, coloca em questão o tradicional estatuto do tradutor. 
As normas e rotinas do treinamento dos tradutores profissionais 
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estão sofrendo a pressão das formas colaborativas de prática da 
tradução, mediadas pelas novas tecnologias tradutológicas, como 
o Google Translator Toolkit. Com relação à visibilidade do tradu-
tor, o movimento em direção a serviços de tradução on-line auto-
matizada (MT – On-line Machine Translation), aparentemente, 
poderia indicar o apagamento do trabalho o tradutor. Por outro 
lado, pode-se argumentar também que o desenvolvimento dos 
kits de wiki-translation tornaram as demandas da tradução visí-
veis para grupos de usuários cada vez maiores.

Especialmente visível nessa emergência do modelo de re-
des interativas é que o surgimento de uma nova mídia não desen-
cadeia um efeito meramente cumulativo. Os vetores midiáticos 
tradicionais da tradução, como a mídia impressa, foram radical-
mente redirecionados. Como observa Nicholas Carr: 

Quando a Rede absorve uma mídia, ela a recria a sua pró-
pria imagem. Ela não apenas dissolve o suporte físico da 
mídia, como também injeta seus hyperlinks na própria 
forma midiática, fragmenta o conteúdo em fatias para 
pesquisá-lo, compará-lo, cercá-lo de toda a espécie de 
conteúdo já absorvido. Todas essas mudanças na forma 
e no conteúdo também têm um impacto sobre o modo 
como utilizamos, experenciamos e compreendemos esse 
conteúdo (2010, p. 90).

O caráter bidirecional da Web 2.0, uma especificidade da 
mídia, já começou a determinar a natureza da tradução no sécu-
lo XXI, com a proliferação da tradução de interação, ou terceiri-
zação de massa (crowd-sourced translation), ou ainda projetos 
de tradução aberta, como o Projeto Língua, Worldwide Lexicon, 
Wiki Project Echo, TED e Cucumis. As mudanças na forma e no 
conteúdo começaram a transformar a maneira pela qual utili-
zamos, experenciamos e, finalmente, traduzimos os conteúdos. 
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Com base na emergência desses paradigmas, torna-se possível 
definir três características dessa mudança midiaticamente orien-
tada, com implicações para o pensamento da tradução:

(1) Prossumo4 da Tradução. Os debates em torno da tra-
dução nas últimas décadas parecem encenar um eterno retorno 
a uma orientação idioma fonte-idioma de chegada. Equivalência 
dinâmica e formal, tradução semântica e comunicativa, domes-
ticação e estrangeiramento, teoria do escopo, estudos descritivos 
(teoria polissistêmica); todas essas abordagens foram recrutadas 
para polêmicas diversas. Implícitos em todos esses modelos, con-
tudo, estaria a noção de um agente, que produz a tradução para 
o consumo de determinada audiência. Trata-se, pois, no tocante 
à sua externalidade, de modelos orientados ao produto. Nos mo-
delos de interação de massa, entretanto, é essa mesma audiência 
potencial que produz a tradução. O modelo é, portanto, intera-
tivamente orientado ao consumo. O consumidor, ele próprio, se 
torna um produtor ativo do que consome: um prossumidor. Já 
não se trata de uma questão do tradutor, por exemplo, projetando 
um modelo orientado ao idioma de chegada para uma certa au-
diência, mas da audiência produzindo sua própria autorrepresen-
tação enquanto público-alvo. Esse desvio paradigmático faz com 
que as distinções tradicionais da tradutologia resultem problemá-
ticas, na medida em que pressupõem agentes ativos e passivos 
(anônimos recipientes do texto traduzido).

(2) Letramento Pós-imprensa. Em estudo efetuado por 
uma equipe de pesquisadores alemães sobre o comportamento 

4 Prossumer é uma expressão que surgiu nas indústrias de bens eletrônicos e 
informática, significando consumidores mais exigentes e especializados que 
exigiam produtos com nível de qualidade e especificações muito próximas dos 
padrões profissionais. Significa, literalmente, um prossumidor, um professional 
consumer.
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de usuários da internet, concluiu-se que a maior parte das pági-
nas visitadas foram vistas por apenas dez segundos, ou menos. 
Mesmo as páginas com muita informação e diversos links acusa-
vam tempos extremamente curtos de visualização (WEINREICH; 
OBENDORF; HERDER; MAYER, 2008, p. 1-26). Uma companhia 
israelense chamada Clicktale – que supre software para análise de 
como as pessoas se utilizam de sítios corporativos na internet – 
reuniu dados gerados pelo comportamento de um milhão de vi-
sitantes de sítios mantidos por corporações clientes. Descobriu-se 
que na maior parte dos países as pessoas passavam entre 19 e 27 
segundos diante de uma página da internet até mover-se para a 
próxima – inclua-se na conta o tempo necessário para a página ser 
carregada (CLICKTALE, 2008). Com efeito, a Internet encoraja a 
mudança de um hábito de leitura linear, cumulativo e contínuo, 
para uma forma mais acelerada de navegação do conteúdo.

Na medida em que a tradução sempre esteve ligada visce-
ralmente aos paradigmas hegemônicos de letramento numa certa 
época, é de se esperar que, enquanto mudam esses paradigmas, 
a tradução deva também acompanhar essa mudança. No seio de 
uma cultura de letramento mediado pela palavra impressa, com 
ênfase na progressão ordenada e linear do texto, é de se espe-
rar que a pedagogia da tradução exerça uma ênfase particular 
na leitura cuidadosa e cumulativa, bem como na produção de 
textos que obedeçam às normas do letramento impresso. Con-
tudo, e enquanto nos movemos tecnologicamente para as telas 
dos computadores, as práticas de leitura e normas de letramen-
to, inevitavelmente, mudarão. Como o notara Colin Cooper em 
seu blog, a tradução baseada na terceirização em massa, denomi-
nada crowdsourcing, calcada na interação de subcontratação de 
tradutores voluntários, se mostra particularmente bem-sucedida 
quando “qualidade, a princípio, não é a prioridade” (COOPER, 
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2009). A emergência de um essencialismo tradutório, ou de re-
signada aceitação de um produto traduzido de qualidade infe-
rior, deve ser relacionada à mudança de normas de leitura e letra-
mento – visto que leitores de material da internet assumem uma 
abordagem diversa de apreensão do texto: nominalmente uma 
abordagem não linear, instrumentalizada e muito mais acelera-
da. Pressões por parte dos pares podem, naturalmente, tornar-se 
um poderoso incentivo para a melhoria da qualidade, por meio, 
inclusive, de correções colaborativas; mas o importante nessa 
análise é destacar que, na medida em que as expectativas quanto 
ao letramento evoluem, também, e na mesma direção, evoluirá a 
prática da tradução. 

(3) Tradução e Plurissubjetividade. Os governos, tradicio-
nalmente, temem as multidões. Quando o barão Haussmann ini-
ciou a reconstrução de Paris no século XIX, ele já estava bastante 
ciente de como o desenho urbanístico poderia contribuir para 
controlar uma turba revolucionária (SCHNERB, 1993). Mas as 
flashmobs, as aglomerações instantâneas de hoje em dia, materia-
lizam-se onde e quando menos se espera. Nesse contexto poten-
cialmente subversivo das (virtuais ou não) aglomerações contem-
porâneas, as práticas de crowdsourcing se situam vantajosamente. 
Sejam tradutores voluntários, traduzindo jornalistas alternativos 
ao redor do mundo para o Projeto Língua (http://globalvoiceson-
line.org\lingua) ou tradutores de versões dos documentos vaza-
dos pelo polêmico sítio WikiLeaks; a politização da tradução por 
meio da ação coletiva voluntária está presente e em crescimento. 
Num certo nível, pode-se localizar essas práticas tradutórias no 
contexto do agenciamento político autorreflexivo encontrado em 
organizações como a Babels (BOÉRIS, 2008, p. 21-50). Por outro 
lado, o que se contesta, implicitamente, nessas práticas é justa-
mente uma concepção fundamentalmente desumana da interação  
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humano–máquina na tradução. Se houve uma tendência na loca-
lização do discurso em se acentuar o papel da automação e mi-
nimizar a agência humana no processo de tradução; o que agora 
testemunhamos, contudo, nessas iniciativas de crowdsourcing, 
de terceirização massificada, é um reinvestimento na tecnologia 
da tradução em benefício do ser humano – um direcionamento 
estratégico dos recursos técnicos para as preocupações e agen-
das definidas pelas próprias pessoas. De certo modo, o que ora 
emerge é uma versão da tecnologia da tradução definida como 
ferramenta de convívio e de intervenção política. Implícito nessa 
representação da tradução está um movimento de evasão do su-
jeito monádico da agência tradutória – São Jerônimo sozinho no 
deserto – para uma plurissubjetividade interativa.

Em 1880 a revista Scientific American discorria sobre o “fu-
turo do telefone”. As empresas e os lares das elites estariam inter-
ligados pelas novas centrais telefônicas, não apenas nas cidades, 
mas também nas áreas mais remotas:   

O resultado não podia ser menos do que uma organiza-
ção social inteiramente nova – um estado de coisas no 
qual cada indivíduo, por mais isolado que esteja, poderá 
comunicar-se com qualquer outro indivíduo na comuni-
dade; liberto do sem número de complicações sociais e de 
negócios, das idas e vindas inúteis, dos desapontamentos, 
atrasos e miríades de outros contratempos. Se aproxima 
o tempo em que veremos os membros das caóticas e de-
sencontradas comunidades civilizadas tão estreitamente 
unidas – no que depender da comunicação telefônica ins-
tantânea – como estão unidas as partes do corpo humano 
ao sistema nervoso central (apud CASSON, 1910, p. 289).
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Decerto o telefone revolucionaria as comunicações, logo 
tornando obsoleta a tecnologia telegráfica até então disponível. 
Quando Claude Shannon buscava um assunto para sua tese de 
mestrado, ele investigou a complexa ramificação de circuitos, 
tão familiar aos técnicos da telefonia como um possível objeto 
de aplicação da lógica simbólica. Essa pesquisa se desenvolve-
ria na influente teoria matemática da informação de Shannon  
(GLEICK, 2011, p. 168-232).

Pode-se dizer que, num certo patamar, Shannon apenas 
reformulara a inquietação de Samuel Butler com a extensão  
tempo-espacial infinita do símbolo escrito. Subjazendo tanto 
nas promessas utópicas da telefonia quanto na formulação de 
Shannon do problema central da comunicação, está a questão 
da tradução. No caso do telefone, esse ponto é ilustrado numa 
tira famosa da revista New Yorker, onde um aturdido homem de 
meia-idade aparece falando no receptor: “Sinto muito, idioma er-
rado!” (apud BODZKI, 2007, p. 9). A promessa de proximidade 
só se cumprirá mediante a garantia de transitabilidade linguís-
tica instantânea. Se não houver uma língua franca, nenhum re-
curso de tradução, os membros disjuntos não se sustentarão. O 
problema, como Shannon o propôs – embora não se referisse à 
tradução –, é como reproduzir “num certo ponto exata ou apro-
ximadamente a mensagem selecionada em outro ponto”. Fora 
exatamente essa a inquietação que elevou a questão da tradução 
para o cerne do processo de globalização, da década de 1980 em 
diante. A expansão do comércio global encarregou a tradução de 
transportar as mensagens de um ponto a outro, o que resultou 
no desenvolvimento de toda uma indústria para a localização de 
produtos e serviços. Tal pressuposto se encontra implícito na de-
finição proposta por Schäler: “[Localização significa] as adapta-
ções linguísticas e culturais do conteúdo digital para os requisitos 
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e especificidades de determinado mercado estrangeiro, e a provi-
são de serviços e tecnologias para a gestão do fluxo multilíngue de 
informação” (2007, p. 157).  É possível, contudo, dar-se um passo 
além, argumentando que, quando falamos de era da informação, 
da tecnologia da informação, da sociedade da informação, nós 
queremos dizer, na verdade: era, tecnologia e sociedade da tradu-
ção. Para que verifiquemos a veracidade de nossa tese, vale a pena 
levar em consideração alguns dos momentos cruciais da evolução 
dos processos de entendimento e transmissão da informação. 

Quando Charles Babbage, um dos fundadores da com-
putação moderna, começou a imaginar como fazer as máquinas 
executarem operações mentais, ele se impressionara, particu-
larmente, com um tear mecânico inventado por Joseph-Marie  
Jacquard. Esse tear era controlado por uma série de instruções 
codificadas e armazenadas em cartões perfurados. Babbage se 
encantara, nem tanto com a qualidade do produto acabado que 
o tear tecera-lhe, mas sim, com a própria engenhosidade do pro-
cesso – a descodificação mesma dos padrões. Quando Samuel 
Morse concebeu o código que seria utilizado pelos telégrafos – 
invenção que precipitou uma grande revolução da informação no 
século XIX (Standage 1999), ele o fez substituindo signos (a, b, c 
…) por outros signos ( . _ ). Segundo Gleick:

Esse processo – a transferência do significado de um nível 
simbólico para outro – já tinha lugar na matemática. De 
certo modo, era a própria essência da matemática. Agora 
se tornava mais familiar ao ferramental da humanidade. 
Por causa do telégrafo, por volta do final do século XIX, 
as pessoas foram se familiarizando com a ideia de códi-
gos: signos que substituíam signos, palavras que substitu-
íam palavras. (2011, p. 152)
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A codificação, esse movimento de um nível simbólico para 
outro, é refletida pela preocupação dos pioneiros da ciência da in-
formação, como Shannon e Alan Touring, com o mapeamento de 
um conjunto de objetos sobreposto a outro, sejam eles operado-
res lógicos e circuitos elétricos (Shannon) ou funções algébricas e 
instruções para máquinas (Turing).

Substituição de signos, mapeamento de conjuntos que se 
sobrepõem – não se poderia dizer que os tradutores fazem exa-
tamente isso? Tradutores estão continuamente engajados em for-
mas de codificação, pulando de um sistema simbólico para outro. 
Pode-se argumentar que tal concepção da tradução retoma no-
ções reducionistas da tradução como modo de transcodificação 
linguística, onde – num brutíssimo substitucionismo – o elemen-
to ‘a’ na língua A é trocado pelo elemento ‘b’ na língua B. Todavia, 
a história da informação, como a da tradução, ensina que tal con-
cepção é claramente deficiente – no que se refere a situar infor-
mação e tradução nos termos de sua recepção cultural. Quando, 
inadvertidamente antecipando-se aos efeitos de compressão ve-
rificados na web, um operador telegráfico anuncia, em 1860, que 
o telégrafo “permite-nos enviar comunicações pelo fluido miste-
rioso [o éter? NT] com a rapidez do pensamento, e aniquilar o 
tempo, como também o espaço” (apud GLEICK, 2011, p. 148), 
ele está simplesmente afirmando as profundas consequências da 
nova mídia. De modo similar, quando John Florio, tradutor in-
glês do século XVI, discutia a opinião dos que consideravam a 
tradução como uma “subversão das universidades” ele cita seu 
“velho camarada Nolano”, que dissera, e publicamente o manti-
vera, que “da tradução brotaram todas as ciências”; já que os gre-
gos obtiveram sua ciência dos egípcios, que, por sua vez, tiveram 
emprestado a sua dos “Hebreus ou Caldeus” (GINZBURG, 2000, 
p. 40). O tal “Nolano” era nenhum outro que Giordano Bruno, 
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queimado em Roma como herege, três anos antes da manifesta-
ção de Florio. Tanto um como o outro sabiam, como já o soubera 
Adelardo de Bath, séculos antes, que os efeitos da tradução po-
diam ser radicais e ter um longo alcance.

O mais impressionante, portanto, é que as noções redu-
cionistas de codificação não dão conta do impacto transforma-
dor da tecnologia da informação. A história da informação e das 
tecnologias da informação é, se muito, uma história das formas 
de tradução. A Informação, nesse caso, é um subconjunto da tra-
dução – e não o contrário. Quando Ada Lovelace, colaboradora 
de Charles Babbage, quis descrever o que fazia a célebre Máquina 
Diferencial, ela disse que o invento fazia operações que ela definia 
como “qualquer processo que altera a relação mútua entre duas 
ou mais coisas” (MORRISON; MORRISSON, 1961, p. 47). Esse 
sentido de alteração de mútuos relacionamentos, central para se 
definir o que constitui uma tecnologia de informação, está no ful-
cro daquilo que a tradução e que os estudos da tradução tentam 
capturar. Perceber nossa época como uma era da tradução, ao 
invés de uma era da informação, define mais acuradamente não 
apenas um novo entendimento da informação e tecnologia, mas 
também da alteração nas relações entre linguagens e culturas que 
as novas mídias de tradução trouxeram consigo.

A era da tradução descreve um outro sentido dessa pecu-
liar forma de modernidade do século XXI. Tal sentido é captura-
do no impacto do código digital sobre nossa apreensão de distin-
ções, de padrões divergentes, como o descreve Emily Apter:
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pois está claro que o código binário, ao menos prospecti-
vamente, é capaz de traduzir qualquer coisa em qualquer 
outra coisa. Uma cifra universal, linguagem padrão da 
informação, o código digital potencialmente funcionará 
como um catalizador e conversor, traduzindo para além 
do interlingual, entre ordens de bios e genus, líquidos e 
sólidos, música e arquitetura, linguagem natural e inteli-
gência artificial, idiomas e genes, natureza e dados, infor-
mação e capital (2006, p. 227).

Como resultado da revolução digital no final o século XX, 
o texto se tornou parte do conteúdo digital disponível. Tal con-
teúdo, além de texto, contém também “imagens, áudio, vídeo,  
software” enquanto o software, por sua vez, “compreende websites, 
programas, videogames – e, assim, implementando igualmente 
gráficos, animações, etc.” (ANASTASIOU; SCHÄLER, 2010,  
p. 11-25)

Base de toda a revolução da informática, a conversibilidade 
implica na transitabilidade última de todo conteúdo no código 
binário da linguagem de máquina. Computadores que, inicial-
mente, processavam texto, agora processam som e imagens (es-
táticas e animadas). Em certo nível, o problema do tradutor, cujo 
contexto de formação terá se dado na tradição do texto impresso, 
será como abordar esses objetos textuais multimídia.

Em outro nível, entretanto, a importância dos estudos da 
tradução excede em muito a resolução de problemas, como, por 
exemplo, a estratégia de localização para traduzir conteúdos de 
um website. Se “os estudos da tradução, cada vez mais, exploram a 
possibilidade de que tudo seja traduzível” (APTER, 2006, p. 226), 
ao invés de se fixarem no fato de que nada é traduzível (poesia: 
o que se perde na tradução), então a tradução como objeto de 
estudo se reveste de um caráter muito mais urgente e relevante. 
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Assim como a noção de tradução problematiza noções simples de 
codificação, também, os dois milênios de reflexão sobre a tradu-
ção projetam alguma sombra sobre a noção de que tudo seja tra-
duzível e intercambiável. A universalização da tradução, da tran-
sitabilidade, através do código digital significa a renovação de um 
sentido de propósito para os estudos críticos da tradução. Agora 
podemos nos amparar em milênios de história para demonstrar 
que a tradução – que sempre se negociara no mercado retórico  
do comunal e da comunalidade (comunicando a mesma men-
sagem humana) – frequentemente atuava também como pode-
roso fator de diferenciação (fortalecendo vernáculos, espalhan-
do ideias novas, revivendo tradições desacreditadas).  Se, como 
vimos, a tradução segue o molde da tecnologia empregada – da 
pena à imprensa, da imprensa ao computador –, também é verda-
de que essas mídias podem ser inquiridas, com proveito, desde a 
perspectiva da tradução. Por tal razão, falamos tautologicamente 
de tecnologia da tradução: a tecnologia da informação está irre-
mediavelmente ligada à tradução, e a tradução, enquanto ativida-
de humana, é, inescapavelmente, uma tecnologia. A presença da 
techné na pintura de Brueghel da torre de babel não é acidental. 
Sua presença não elimina, mas obscurece a diferenciação. Não é 
porque usamos as mesmas ferramentas (manuais, digitais) que 
iremos sair por aí fazendo as mesmas coisas. Pelo contrário, faze-
mos coisas completamente diferentes, e essa diferença nos garan-
te a humanidade das coisas que fazemos.

THE SCIENTIFIC AMERICAN. The Future of the Telephone. 
January, 10, 1880.
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