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RESUMO 
 
É possível entender as propostas de Friedrich Schleiermacher e Lawrence 
Venuti como uma tentativa de estabelecer o espaço da tradução como o da 
diferença, objetivo operacionalizado num modo específico de traduzir — o 
método que “leva o leitor até o autor”, nos termos de Schleiermacher, ou a 
adoção do discurso “resistente”, nos termos de Venuti. Entretanto, essas 
propostas revelam um forte cunho político-ideológico, sendo usadas com 
propósitos diversos por cada teórico: fortalecimento político e expansão 
cultural, para Schleiermacher, e resistência ao fechamento de uma cultura 
homogeneizante e etnocêntrica, para Venuti. O que se pretende com este 
trabalho é evidenciar que enquanto as reflexões dos dois teóricos se 
aproximam no que diz respeito à preferência por uma maneira específica de 
traduzir, seus trabalhos se afastam no âmbito dos desdobramentos de ordem 
político-cultural planejados por cada um deles.  

Palavras-chave: Schleiermacher; Venuti; tradução e política; alteridade 

 

ABSTRACT 
 

It is possible to understand the proposals of Friedrich Schleiermacher and 
Lawrence Venuti as an attempt to establish the space of translation as the one 
of the difference, a goal which is operationalized in a specific mode of 
translating - the method that "takes the reader to the author," according to 
Schleiermacher, or the adoption of a “resistant” discourse, in Venuti’s terms. 
However, these proposals reveal a strong political-ideological nature and are 
used for different purposes by each theorist: strengthening political and cultural 
expansion, for Schleiermacher, and resistance to the closure of a homogeneous 
and ethnocentric culture to Venuti. The aim of this paper is to show that while 
the reflections of the two theorists can be approximated in regard to the 
preference for a particular way of translating, their works are in opposed fields 
in what regard to the political-ideological consequences planned by each 
theorist. 

Keywords: Schleiermacher; Venuti; translation and politics, alterity 
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Introdução 
 

 

Em 1813, Friedrich Schleiermacher apresenta a conferência “Sobre os 

Diferentes Métodos da Tradução” (“Über die verschiedenen Methoden des 

Übersetzen”) para os intelectuais da Academia Real das Ciências de Berlim. 

Em sua fala, o filósofo, tradutor e professor alemão destaca que há apenas 

dois métodos possíveis de tradução: “ou o tradutor deixa o autor em paz e leva 

o leitor até ele; ou deixa o leitor em paz e leva o autor até ele.” 

(SCHLEIERMACHER, 2001, p.43) Em 1995, o professor, tradutor e teórico 

ítalo-americano Lawrence Venuti publica The translator’s invisibility, em que, 

como Schleiermacher, identifica duas maneiras distintas de se abordar a 

tradução: de um lado, a domesticação, do outro, a estrangeirização. Os 

princípios básicos que regulam a dicotomia traçada pelos teóricos são os 

mesmos: de um lado, a “má” tradução, assimiladora, etnocêntrica, hegemônica, 

que quer passar como obra original – o movimento de “levar o autor até o 

leitor”, ou a prática domesticadora. Do outro lado, a “verdadeira” tradução, 

aquela que busca o contato multilateral com o estrangeiro, abrindo-lhe espaço 

dentro da cultura receptora da tradução, que se dispõe a trazer novas formas 

de expressão e novos valores aprendidos com o – e apreendidos do – 

estrangeiro para dentro da cultura que o traduz.  

 

O ímpeto de abrir sua cultura à presença do estrangeiro, revelado 

como tal, por meio da tradução, permite-nos dizer que Schleiermacher e Venuti 

são defensores da alteridade na tradução. Entretanto, essa defesa não é 

gratuita – na verdade, a tradução aqui é vista como um instrumento político, 

capaz de dar início a transformações culturais, políticas, ideológicas, etc. na 

cultura que recebe a tradução. 

 

Schleiermacher profere seu famoso discurso “Sobre os diferentes 

métodos da tradução” poucos meses antes de Napoleão ser derrotado e ter 

seu exército expulso da Alemanha em 1813. Para esse filósofo, a batalha 

contra a dominação francesa deveria começar no âmbito da cultura alemã – 

que, a seu ver, ainda estava em formação. Por meio da tradução, novas formas 



de expressão seriam descobertas por uma língua ainda “incompleta” (vale 

lembrar que, no início do século 19, existiam dezenas de dialetos espalhados 

pelo território alemão, e, nesse contexto de grande variedade lingüística, o 

alemão escrito, para cuja fixação a Bíblia de Lutero contribuira decisivamente, 

representava uma importante força de unificação) – o que traria para dentro da 

cultura alemã as grandes obras da literatura mundial. Tudo isso apresentado, é 

claro, de forma a fornecer “a apreciação mais autêntica possível de obras 

estrangeiras” (SCHLEIERMACHER, 2001, p.79) – ou seja, por meio de um 

método de tradução que coloque o texto traduzido mais próximo da língua de 

partida do que da língua de chegada, repleta de estranhezas. Dessa forma, os 

demais países teriam de recorrer à Alemanha se desejassem ter acesso às 

melhores traduções de Platão, Homero, entre outros. Então, com uma cultura 

forte e unidade linguística finalmente estabelecidas, a Alemanha se tornaria o 

“coração de Europa” (ibidem, p.83), deslocando o poder da França dominadora 

para a Alemanha dominada. 

 

Também Venuti vê na tradução a possibilidade de promover o 

estrangeiro dentro da estrutura imperialista e etnocêntrica anglo-americana – 

mas critica duramente o projeto de Schleiermacher, que objetiva fazer sua 

nação brilhar sobre as demais, assumindo a postura hegemônica que é 

rejeitada pelo teórico ítalo-americano: 

 

A tradução estrangeirizadora não introduz o estrangeiro na cultura 
alemã, mas usa o estrangeiro apenas para confirmar e desenvolver 
uma igualdade, um processo de modelação de uma identidade 
cultural ideal às custas do outro, um narcisismo cultural, que é 
endossado pela necessidade histórica.1 (VENUTI, 1995 [2008], p.92) 

 

 Venuti ataca a condição da tradução e do tradutor nas culturas 

inglesa2 e norte-americana contemporâneas, declarando que estes são 

invisíveis. Esse efeito de invisibilidade é condicionado pela exigência de textos 

                                                           
1 Foreignizing translation does not so much introduce the foreign to confirm and develop a 
sameness, a process of fashioning an ideal cultural self on the basis of an other, a cultural 
narcissism, which is endowed, moreover, with historical necessity. Todas as citações das 
obras de referência que não foram publicadas em português foram traduzidas por nós. 

2 Tomamos o cuidado de nos referirmos sempre à Inglaterra, não às demais nações integrantes 
do Reino Unido, pois não se pode afirmar que a situação da tradução em culturas como a 
irlandesa (seja do norte ou do sul) ou escocesa se encaixem no modelo estudado por 
Lawrence Venuti. 



fluentes, livres de estranhezas linguísticas e de valores conflitantes com 

aqueles da cultura que os recebe a tal ponto que acabem passando como 

textos originalmente produzidos no cenário literário dos Estados Unidos ou da 

Inglaterra. 

 

Assim, Venuti dedica-se a produzir textos que conclamam os tradutores 

e leitores de traduções a resistir a essa injunção domesticadora. Passando por 

exemplos encontrados em traduções produzidas nas culturas inglesa e norte-

americana há séculos, Venuti chama atenção para a necessidade de se 

desenvolver uma nova consciência crítica acerca da tradução, bem como 

fortalecer uma prática de tradução que se afaste do discurso fluente e 

assimilador. Dessa forma, o tradutor seria resgatado de sua condição de 

inferioridade, responsável pelo pouco reconhecimento do trabalho, pelas leis de 

direitos autorais confusas que regulam a originalidade ou não da obra traduzida 

e pela remuneração baixíssima recebida pelos profissionais da tradução. 

 

Mas seu trabalho se expande para além do âmbito dos Estudos da 

Tradução: Venuti vê a tradução como poderoso elemento influenciador da 

“construção de identidades de culturas estrangeiras, podendo resultar em 

discriminação étnica, confrontos geopolíticos, colonialismo, terrorismo, 

guerra.3” Dessa forma, ao defender a tradução estrangeirizadora, Venuti 

também revela a necessidade de se pensar, por um lado, na relação da cultura 

anglo-americana com as culturas estrangeiras, e por outro, na possibilidade 

que a tradução oferece de os Estados Unidos e a Inglaterra questionarem seus 

valores culturais quando postos em relação com o estrangeiro. 

 

Com o presente trabalho, nosso objetivo é investigar os pontos de 

aproximação e afastamento entre as reflexões empreendidas por cada um 

desses teóricos. Pretendemos demonstrar que enquanto as propostas de 

Schleiermacher e Venuti se aproximam no que diz respeito à defesa de uma 

abordagem específica ao texto traduzido, os desdobramentos que cada um dos 

pensadores vislumbra para sua proposta se afastam consideravelmente. Trata-

se, enfim, de uma tentativa de diferenciar o trabalho de Schleiermacher e 
                                                           
3 Translation wields enormous power in the construction of identities for foreign cultures, and 
hence it potentially figures in ethnic discrimination, geopolitical confrontations, colonialism, 
terrorism, war. 



Venuti. Isso porque o que se observa em diversos artigos e comunicações em 

encontros da área dos Estudos da Tradução, ou mesmo em críticas de obras 

traduzidas, é uma identificação do trabalho desses teóricos, deixando de lado o 

fato de que, no contexto de cada reflexão, essas duas formulações têm 

implicações políticas diferentes. Cito dois exemplos em que encontramos essa 

identificação dos pares “domesticar”/”trazer o autor até o leitor” e 

“estrangeirizar”/”levar o leitor até o autor” – o primeiro, da seção Translato, 

coluna dedicada à tradução no jornal literário Rascunho:  

 

[...] mas há uma estratégia "default": a (tentativa de) naturalização. 
Essa é a estratégia natural do tradutor. Tentar aproximar, por meio da 
naturalização (ou "domesticação"), o texto original do leitor, e não - 
estratégia oposta - levar o leitor até o autor do original. (FERREIRA, 
E., 2008) 

 

O segundo, do resumo de artigo publicado nos anais da 58º Reunião 

Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência: “Percebe-se uma 

tentativa do tradutor de levar o leitor até o ambiente original da obra 

(estrangeirizar), para um texto estranho à sua cultura” (FERREIRA, R., 2006). 

 

Este trabalho se divide em duas partes: na primeira, procuramos 

aproximar esses teóricos quanto a suas reflexões tradutórias. Assim, o primeiro 

capítulo é dedicado à apresentação das propostas de Schleiermacher e Venuti, 

às semelhanças entre seus projetos e às possibilidades abertas por suas 

reflexões – de um lado, o ganho linguístico e cultural para a cultura alemã 

possibilitados pelo método defendido por Schleiermacher, de outro, a reforma 

da maneira como a tradução é praticada, criticada e estudada nos Estados 

Unidos e Inglaterra a partir da estratégia favorecida por Venuti. Na segunda 

parte, analisamos os desdobramentos de ordem político-cultural incentivados 

pelos projetos desses pensadores: o fortalecimento da cultura alemã em meio 

à dominação napoleônica – a tal ponto que a Alemanha desbancaria a França 

como polo cultural europeu – para Schleiermacher; a abertura da cultura anglo-

americana, “externamente imperialista e internamente xenofóbica4” (ibidem, 

p.12), aos valores culturais estrangeiros e o questionamento dos valores 

culturais domésticos para Venuti. Por fim, em nossas reflexões finais avaliamos 

o poder que a tradução tem de dar início a transformações que se expandem 

                                                           
4 Imperialistic abroad and xenophobic at home. 



para além do âmbito da língua ou literatura de uma nação, e como a defesa de 

uma estratégia específica de tradução pode ter significados completamente 

distintos dependendo do contexto em que é utilizada. 

 



1. O projeto tradutório de 
Schleiermacher e Venuti: 
aproximações 

 

 

 Por conta dos objetivos descritos na Introdução, neste capítulo 

exploraremos as semelhanças entre os projetos de Schleiermacher e Venuti, 

que nos permitem aproximar os dois teóricos enquanto “defensores da 

alteridade”. Para tanto, o capítulo conta com duas partes: na primeira parte 

(1.1), apresentamos um panorama geral das reflexões empreendidas por 

Schleiermacher, concentrando-nos na questão dos métodos de tradução e na 

preferência do filósofo por um desses métodos, bem como nas vantagens por 

ele apontadas na adoção desse modo de traduzir específico. Na segunda parte 

(1.2), concentramo-nos nas propostas de Venuti, que, como Schleiermacher, 

também defende uma prática de tradução que revele a estranheza do texto 

original.  

1.1 Schleiermacher: dois métodos de tradução 
 

Friedrich Schleiermacher nasceu em 1768, na cidade de Breslau, 

localizada no que hoje é a Polônia, mas cujo domínio vem se alternando entre 

diversas nações de língua alemã desde sua fundação. Importante filósofo, 

teólogo, tradutor e professor no século 19, considerado o “pai” da hermenêutica 

moderna, Schleiermacher é o autor de um dos textos mais fundamentais no 

âmbito dos Estudos da Tradução, “Sobre os diferentes métodos de tradução”, 

apresentado em forma de conferência no dia 24 de junho de 1813 na Academia 

Real de Ciências de Berlim e publicado em forma de ensaio em 1890. Esse 

ensaio é considerado o “único estudo dessa época na Alemanha que constitui 

uma abordagem sistemática e metódica da tradução” (BERMAN, 2002, p.259, 

grifos do autor). 

 



Por conta desse ensaio, Schleiermacher é lembrado sobretudo como o 

teórico que sistematizou os dois métodos5 possíveis de tradução na famosa 

fórmula “ou o tradutor deixa o autor em paz e leva o leitor até ele; ou deixa o 

leitor em paz e leva o autor até ele.” (SCHLEIERMACHER, 2001, p.43) Não se 

pode dizer que a ideia de modos diferentes de traduzir já não existisse antes 

que Schleiermacher apresentasse suas reflexões durante a sessão na 

Academia Real – Goethe também se refere a duas “máximas da tradução”, 

articulada nos mesmos termos utilizados por Schleiermacher, alguns anos 

antes da conferência do filósofo6 – mas essa divisão entre os métodos de 

tradução é até hoje mais conhecida pela conferência de Schleiermacher do que 

por textos de outros autores.  

 

Schleiermacher mostra-se claramente a favor do primeiro método, “levar o 

leitor até o autor”. Para ele o segundo método, “levar o autor até o leitor”, é 

equivalente ao tradutor que produz um texto tendo em vista aquilo que o autor 

original faria se este escrevesse sua obra na língua de chegada; o primeiro 

método, por sua vez, revela um tradutor que se esforça para escrever um texto 

da mesma maneira que o autor original teria escrito caso o autor tivesse 

desejado traduzir sua obra para a língua alemã: 

 

A primeira tradução será perfeita a sua maneira, quando se puder 
dizer que, se o autor tivesse aprendido tão bem alemão quanto o 
tradutor aprendeu romano, então aquele não teria traduzido sua obra 
original composta em romano de forma diferente de como o tradutor 
realmente o fez. A outra tradução, porém, ao não mostrar o autor 
como ele mesmo teria traduzido, mas como ele teria originalmente 
escrito em alemão como alemão, dificilmente tem outro critério de 
perfeição, além de que se pudesse garantir que todos os alemães em 
conjunto tivessem se deixado transformar em conhecedores e 
contemporâneos do autor; assim, a própria obra teria se tornado no 
que é agora a tradução para eles pelo fato de o autor ter se 
transformado em um alemão. (ibidem, p.45) 

 

A diferença entre os métodos é significativa. Traduzir uma obra tendo em 

mente aquilo que o autor original teria feito se tivesse originalmente escrito sua 

                                                           
5 É importante ressaltar que o termo não tem necessariamente um sentido metodológico, 

mas, sim, refere-se a duas macro-estratégias de tradução distintas. 
6 Vide GOETHE, “Três trechos sobre tradução”. In: Antologia Bilíngüe – Clássicos da Teoria da 

Tradução. Volume 1 – Alemão/Português. Tradução de Rosvitha Friesen Blume. Heidermann 
(org.). Florianópolis: NUT, 2001 

 



obra em língua alemã significa limitar o texto às formas de expressão já 

existentes em alemão. Para Schleiermacher, “cada pessoa é dominada pela 

língua que fala, ela e todo o seu pensamento são um produto dela” (ibidem, 

p.35-37), ou seja, os alemães são condicionados por sua língua materna, e é a 

língua alemã que delimita a extensão de sua compreensão de mundo: aquilo 

que está fora dos recortes feitos pela língua materna não podem ser 

compreendidos pelo indivíduo. Como demonstra Schleiermacher: 

 

Uma pessoa não poderia pensar com total certeza nada o que 
estivesse fora dos limites dessa língua; a configuração de seus 
conceitos, a forma e os limites de sua combinabilidade lhe são 
apresentados através da língua na qual nasceu e foi educada, 
inteligência e fantasia são delimitadas através dela. (ibidem, p.37) 
 
 

Entretanto, Schleiermacher vê uma alternativa para a abertura a novas 

expressões e conceitos na língua materna – uma alternativa que passa 

necessariamente pelo indivíduo declarado pelos românticos como gênio, 

aquele que é reconhecido para além de seu campo específico devido a sua 

influência sobre a língua (ibidem): 

 

Toda pessoa que pensa de uma maneira livre e intelectualmente 
independente também forma a língua a sua maneira. Pois, se não por 
essa influência, como poderia ela ter se desenvolvido de seu estado 
inicial cru para a sua formação mais avançada na ciência e na arte? 
Nesse sentido, pois, é a força viva do indivíduo que dá novas formas 
à matéria formadora da língua, inicialmente só para comunicar um 
estado de consciência passageiro para a finalidade do momento, das 
quais, às vezes mais, às vezes menos, algumas vão ficando na 
língua e, acolhidas por outras, vão se propagando e se 
aperfeiçoando. (ibidem, p.37) 
 

Para o filósofo, “todo discurso livre e mais elevado requer ser concebido 

de duas formas: em parte pelo espírito da língua de cujos elementos é formado 

[...]; por outro lado, ele requer ser concebido pela alma do enunciador como 

sua ação” (ibidem). O discurso só pode ser entendido como um produto da 

língua que formou o enunciador “à medida que se sente que somente um 

heleno poderia pensar e falar dessa forma, que só essa língua poderia ter esse 

efeito num espírito humano” (ibidem, pp. 37-39). Nesse ponto, Schleiermacher 

revela o quanto a identidade, as características, a personalidade e as ideias de 

um povo estão intrinsecamente relacionadas com a língua nacional. Dessa 

forma, se apenas um heleno seria capaz de discursar de maneira tão 

específica, os leitores alemães que desejam ter acesso a esse discurso terão 



de se tornar helenos – e não o contrário, ou seja, tornar o heleno um alemão: 

“para que seus leitores entendam, eles precisam captar o espírito da língua 

própria do autor, precisam poder olhar a forma de pensar e sentir particular do 

autor” (ibidem, p.39). Como seria possível apresentar essas particularidades do 

autor estrangeiro aos leitores da tradução? Para Schleiermacher, isso só é 

possível se é a língua alemã que se curva diante da língua estrangeira, e não o 

contrário. 

 

O filósofo alemão destaca que esse movimento é válido apenas em 

certos tipos de textos. Assim, o verdadeiro tradutor é aquele que se apoderou:  

 

[...] da arte de compreender através do mais zeloso empenho na 
língua, através do conhecimento preciso de toda a vida histórica do 
povo e através da apresentação mais viva possível de algumas obras 
e seus autores, esse, e sinceramente, só esse pode desejar transmitir 
também a seus compatriotas e contemporâneos a igual compreensão 
das principais obras da arte e da ciência. (ibidem) 
 

Note-se que Schleiermacher delimita o campo de atuação de seu 

tradutor à arte e à ciência. Para o filósofo, “o intérprete exerce sua função no 

campo dos negócios, o verdadeiro tradutor, primordialmente no campo da 

ciência e da arte.” (ibidem, p.29) Isso porque a interpretação utiliza-se da 

linguagem oral, enquanto a tradução utiliza-se da linguagem escrita: 

 

[...] ao ramo da arte e da ciência pertence a escrita, somente através 
dela suas obras se realizam. Traduzir produções científicas e 
artísticas de boca a boca seria tão desnecessário quanto parece ser 
impossível. (ibidem)  
 

Do mesmo modo, “a escrita é apenas uma forma mecânica para os negócios, 

para eles a oralidade é a forma mais original, e qualquer interpretação escrita, 

na verdade, é vista apenas como o apontamento de uma tradução oral” 

(ibidem). Dessa maneira, para Schleiermacher a verdadeira tradução se ocupa 

de textos elevados, deixando para os intérpretes a tarefa de trabalhar com a 

intermediação necessária entre relações comerciais. 

 

 Não apenas teorias e práticas inovadoras surgem nesse contexto: como 

foi dito anteriormente, também novas formas de expressão surgem por meio de 

um método específico de tradução. 

 



Línguas não são inventadas, e todo trabalho puramente arbitrário 
nelas e dentro delas é tolice; mas elas são descobertas pouco a 
pouco, e ciência e arte são as energias através das quais essa 
descoberta é incentivada e aperfeiçoada. Todo excelente espírito em 
que sob uma de ambas as formas se realiza de maneira particular 
uma parte das concepções do povo, trabalha e age para isso na 
língua, e suas obras também precisam conter uma parte de sua 
história. Isso traz grandes, muitas vezes até insuperáveis dificuldades 
ao tradutor de obras científicas, pois àquele que lê uma excelente 
obra desse tipo na língua original, equipado de conhecimentos 
suficientes, a influência da mesma na língua não escapa tão 
facilmente. Ele percebe quais palavras, quais combinações ainda lhe 
apareceram à primeira luz da novidade; ele vê como elas se insinuam 
na língua pela necessidade especial desse espírito e por sua força 
característica; e essa observação determina substancialmente a 
impressão que ele capta. É, pois, tarefa da tradução transplantar 
justamente isso para seu leitor; senão, muitas vezes, este perde uma 
parte muito significativa do que lhe foi atribuído. (ibidem, p.51, grifos 
nossos) 
 

Assim, o ganho da tradução só pode ser efetivo por meio da adoção do 

primeiro método, tendo em vista que, para Schleiermacher, um dos principais 

objetivos da tradução é “iluminar a língua com o espírito próprio de um mestre 

estrangeiro, mas este totalmente separado e desligado de sua língua” (ibidem, 

p.81) – ou seja, a tradução acrescentaria novas formas de expressão a uma 

língua que ainda não está completamente formada, além de ampliar a 

capacidade de compreensão do mundo dos alemães, o que vem ao encontro 

do projeto pedagógico de formação do povo alemão, no sentido do que é 

sintetizado na noção de Bildung 7. Dessa forma, apenas uma tradução que 

permita uma abertura a novas formas de expressão, oriundas da língua do 

texto original, faz sentido para Schleiermacher, que, ao longo de seu discurso, 

destaca as vantagens da adoção desse método que leva o leitor até o autor e 

as condições sob as quais tal prática de tradução pode se desenvolver 

plenamente. 

1.2 Venuti: resistência versus fluência 
 

Também Lawrence Venuti encontra dois “métodos”8 distintos de 

tradução – a escrita fluente e a escrita resistente9. Venuti é professor de Inglês 

                                                           
7 Sobre esse assunto, vide PEREIRA, C. Sobre os diferentes métodos de tradução: a 
tradução no contexto político-pedagógico da Bildung. 36 f. Monografia – Setor de 
Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008. 

8 Na verdade, Venuti utiliza o termo discursive strategies (estratégias discursivas). 



na Temple University (Filadélfia, Estados Unidos), tradutor de língua italiana 

(suas traduções foram premiadas pelo PEN American Center em 1980, pelo 

governo italiano em 1983, pela National Endowment of Arts em 1983 e 1999 e 

pela National Endowment for the Humanities em 1989)10 e pesquisador da área 

de tradução. Sua relevância no âmbito dos Estudos da Tradução se deve a sua 

teoria da invisibilidade do tradutor: de acordo com Venuti, a situação atual do 

tradutor e da tradução no cenário anglo-americano contemporâneo é a de 

invisibilidade, ou seja, as traduções são lidas como textos originais e o nome 

do tradutor frequentemente é deixado de lado. A postura dos críticos literários é 

exemplar nesse sentido: 

 

[...] vários jornais, tais como o The Los Angeles Times, nem ao 
menos listam os tradutores em notas de rodapé das resenhas, os 
resenhistas em geral não mencionam que o livro é uma tradução 
(enquanto citam passagens do texto como se ele tivesse sido escrito 
em inglês), e editores, de forma geral, excluem quase uniformemente 
o nome do tradutor das capas dos livros e propagandas. 11 
(CHRIST12, 1984 apud VENUTI, 1995 [2008], p.7)  
 

Também a remuneração baixíssima recebida pelos tradutores e a 

posição ambígua da lei de direitos autorais que vigora nos Estados Unidos e 

Inglaterra são reflexos dessa invisibilidade. 

 

Venuti fornece diversas evidências para demonstrar a condição de 

invisibilidade da tradução. A primeira que destacamos diz respeito ao número 
                                                                                                                                                                          
9 É somente na segunda edição de The Translator’s Invisibility Venuti esclarece as diferenças 
entre “posturas” e “estratégias discursivas”: para o teórico, estrangeirização (foreignization) e 
domesticação (domestication) são posturas, enquanto a escrita fluente (fluent) e a resistente 
(resistant) são estratégias discursivas: “despite the claims of my critics, therefore, the terms 
“domestication” and “foreignization” do not establish a neat binary opposition that can simply 
be superimposed on “fluent” or “resistant” discursive strategies, nor can these two sets of 
terms be reduced to the true binaries that have proliferated in the history of translation 
commentary, such as ‘literal’ vs. ‘free’, ‘formal’ vs. ‘dynamic’, and ‘semantic’ vs. 
‘communicative’. The terms ‘domestication’ and ‘foreignization’ indicate fundamentally ethical 
attitudes towards a foreign text and culture, ethical effects produced by the choice of a text for 
translation and by the strategy devised to translate it, whereas terms like ‘“fluency” and 
“resistancy” indicate fundamentally discursive features of translation strategies in relation to 
the reader’s cognitive processing.” (VENUTI, 1995 [2008], p.19) 

10 Informações disponíveis em http://www.temple.edu/english/People/VenutiL.asp. Acesso em 
20/04/2010. 

11 Many newspapers, such as The Los Angeles Times, do not even list the translators in 
headnotes to reviews, reviewers often fail to mention that a book is a translation (while quoting 
from the text as though it were written in English), and publishers almost uniformly exclude 
translators from book covers and advertisements. 

12 CHRIST, R. “Translation Watch”. PEN American Center Newsletter, n.53, 1984. 

http://www.temple.edu/english/People/VenutiL.asp


de traduções produzidas nos Estados Unidos e Inglaterra em comparação com 

outros países da Europa e Américas: “a produção de livros nos Estados Unidos 

e Inglaterra aumentou em dez vezes desde os anos 1950, mas o número de 

tradução permaneceu na casa dos 2 a 4% da produção total anual13” (ibidem, 

p.11). O teórico faz questão de frisar que “as práticas editoriais em outros 

países geralmente caminharam na direção oposta [...] as traduções sempre 

foram responsáveis por uma porcentagem significativa da produção total de 

livros, e essa porcentagem é consistentemente dominada por traduções da 

língua inglesa14” (ibidem). Na Itália, por exemplo, as editoras publicaram 33.893 

livros em 1989, dos quais 8.602 eram traduções – o que corresponde a 25,4% 

do total. Em 2002, o quadro era semelhante: 54.624 livros foram publicados na 

Itália, sendo que 12.531 eram traduções (22,9% do total) (ibidem). 

 

Desnecessário dizer que a maior parte desses livros traduzidos foram 

originalmente publicados nos Estados Unidos e Inglaterra. Isso porque, 

segundo Venuti, desde a Segunda Guerra Mundial, o inglês é a língua mais 

traduzida ao redor do mundo: de acordo com dados da UNESCO, em 2000, 

43.011 livros foram traduzidos da língua inglesa, número cerca de seis vezes 

maior do que o de traduções da “segunda colocada”, a língua francesa, com 

6.670 traduções (ibidem). Diante desse quadro em que a tradução fica 

relegada a segundo plano na cultura anglo-americana, não é de se admirar o 

pagamento baixíssimo recebido pelos tradutores. O levantamento feito por 

Venuti indica que, desde os anos 1960, o tradutor que desejasse ganhar 

dinheiro dedicando-se apenas à tradução ficaria abaixo do nível da pobreza 

estabelecido pelo governo norte-americano (ibidem, p.10). A consequência 

mais imediata dessa situação: os tradutores são obrigados a traduzir 

esporadicamente enquanto se dedicam primordialmente a outros trabalhos, 

atuando como revisores, professores e editores, ou acabam aceitando vários 

projetos de tradução de uma só vez.  

 

                                                           
13 British and American book production has increased more than tenfold since the 1950s, but 
the number of translations has remained roughly between 2 and 4 percent of the total annual 
input. 

14 Publishing practices in other countries have generally run in the opposite direction […] 
translations have always amounted to a significant percentage of total book production, and 
this percentage has consistently been dominated by translations from English. 



A invisibilidade do tradutor é reforçada também pelas leis de direitos 

autorais que prevalecem nos Estados Unidos e Inglaterra:  

 

As leis inglesas e norte-americanas definem a tradução como 
uma “adaptação” ou “obra derivada” de uma “obra original”, 
cujos direitos autorais, incluindo o direito exclusivo de “preparar 
obras derivadas” ou “adaptações”, são investidos no autor. O 
tradutor é dessa forma subordinado ao autor, que 
decisivamente controla a publicação da tradução durante o 
período de validade dos direitos autorais sobre o texto 
“original”, atualmente, o tempo de vida do autor mais 70 anos15 
(ibidem, p.8). 
 

Entretanto, a noção de originalidade descrita nas leis de direitos 

autorais desses países é ambígua: uma vez que a noção de “autor” se constrói 

a partir da criação de uma forma ou meio de expressão, não de uma ideia – ou 

seja, enquanto originalidade da linguagem, não do pensamento – as leis 

inglesas e norte-americanas permitem que os direitos sobre as traduções 

sejam dados ao tradutor, reconhecendo que o tradutor usa outra língua para 

recriar o texto estrangeiro e, nesse sentido, pode-se entender a tradução como 

uma obra original.  

 

Além disso, os contratos firmados entre os tradutores freelancer e as 

editoras reforçam a ambiguidade da posição do tradutor diante dos direitos 

sobre sua tradução: ao mesmo tempo em que a editora declara que “será 

considerada a única e exclusiva proprietária, em todo o mundo e para sempre, 

de todos os direitos aqui existentes, livre dos reclames seus ou de qualquer 

pessoa por meio de você ou por seu intermédio16” (ibidem, p.9), uma cláusula 

do mesmo contrato-padrão da Columbia University Press exige do tradutor a 

garantia de que “seu trabalho será original.17” 

                                                           
15 British and American Law defines translation as an “adaptation” or “derivative work” based on 
an “original work of authorship”, whose copyright, including the exclusive right to “prepare 
derivative works” or “adaptations”, is vested in the author. The translator is thus subordinated 
to the author, who decisively controls the publication of the translation during the term of the 
copyright for the “original” text, currently the author’s lifetime plus seventy years. 

16 Reproduzimos a cláusula integralmente: “you and we agree that the work you will prepare 
has been specially ordered and commissioned by us, and is a work made for hire as such 
term is used and defined by the Copyright Act. Accordingly, we shall be considered the sole 
and exclusive owner throughout the world forever of all rights existing therein, free of claims by 
you or anyone claiming through you or on your behalf.” 

17 Reproduzimos a cláusula integralmente: “you warrant that your work will be original and that it 
will not infringe upon the copyright or violate any right of any person or party whatsoever.” 



 

Venuti declara que as condições de trabalho dos tradutores é tão crítica 

que interfere até mesmo na representação que os tradutores fazem de si 

mesmos, influenciando alguns a “psicologizar sua relação com o texto 

estrangeiro como um processo de identificação com o autor18” (ibidem, p.6). 

Willard Trask, importante tradutor norte-americano do século 20, exemplifica as 

diferenças entre o autor e o tradutor a partir de uma analogia com a atuação 

teatral:  

 

Quando você escreve um romance [...] está obviamente escrevendo 
sobre pessoas ou lugares, uma coisa ou outra, mas o que você está 
fazendo essencialmente é se expressar. Quando você traduz não 
está se expressando. Você está desempenhando uma acrobacia 
técnica. [...] Percebi que o tradutor e o ator devem ter o mesmo tipo 
de talento. O que os dois fazem é tomar algo de outra pessoa e 
demonstrá-lo como se fosse seu19 (TRASK apud VENUTI, 1995 
[2008], p.7). 

 

Nessa analogia, tradutores fingem ser autores e traduções fingem ser obras 

originais.  

 

Também Norman Shapiro, tradutor norte-americano, exemplifica essa 

“psicologização” do tradutor:  

 

Acho que posso dizer que estou em colaboração com o autor. 
Certamente meu ego e minha personalidade estão envolvidos na 
tradução, e ainda assim eu preciso me manter fiel ao texto básico de 
maneira que a minha personalidade não seja exposta 20 (SHAPIRO 
apud VENUTI, 1995 [2008], p.7). 
 

Venuti identifica a exigência de fluência na tradução como grande 

responsável pela desvalorização da tradução e do trabalho do tradutor. O 

termo “fluência” designa uma escrita livre de peculiaridades linguísticas ou 

                                                           
18 Leading some to psychologize their relationship to the foreign text as a process of 
identification with the author. 

19 When you’re writing a novel [..] you’re obviously writing about people or places, something or 
other, but what you are essentially doing is expressing yourself. Whereas when you translate 
you’re not expressing yourself. You’re performing a technical stunt. […] I realized that the 
translator and the actor had to have the same kind of talent. What they both do is to take 
something of somebody else’s and put it over as if it were their own. 

20 I guess I consider myself in kind of a collaboration with the author […] Certainly, my ego and 
my personality are involved in translating, and yet I have to try to stay faithful to the basic text 
in such a way that my own personality doesn’t show. 



estilísticas que dão a impressão de que o texto traduzido foi originalmente 

produzido na cultura de chegada – ou seja, a ilusão de que a tradução não é de 

fato uma tradução, mas, sim, o texto original. Essa ilusão está intimamente 

relacionada “ao esforço do tradutor em assegurar a leitura fácil do texto 

traduzido, aderindo ao uso corrente da linguagem, mantendo sintaxe contínua, 

fixando um significado preciso21” (VENUTI, 1995 [2008], p.1). A exigência de 

uma tradução fluente condiciona a recepção, a crítica e as condições de 

trabalho dos tradutores, resultando em prejuízos que se expandem para além 

do âmbito da tradução, podendo desdobrar-se em “discriminação étnica, 

confrontos geopolíticos, colonialismo, terrorismo, guerra22” (ibidem, p.14), como 

veremos adiante. 

 

A forma que Venuti encontra para barrar a exigência de textos fluentes 

e, consequentemente, resgatar tradução e tradutor de sua condição de 

invisibilidade é a adoção de uma prática de tradução resistente. Ao rejeitar o 

uso de uma linguagem fluente, ou seja, “corrente (‘moderna’) ao invés de 

arcaica, largamente utilizada ao invés de especializada (‘com jargões’) e que 

seja considerada padrão em vez de coloquial (‘com gírias’)” (ibidem, p.4)23, 

bem como subverter a exigência de uma “sintaxe que não é tão ‘fiel’ ao texto 

original bem como ‘não muito idiomática’, de leitura contínua e fácil [...] para 

garantir ‘precisão’ semântica com alguma definição rítmica24” (ibidem, p.5), o 

tradutor tem o poder de tornar visíveis seu trabalho e ele mesmo. 

 

Dessa forma, Venuti declara que sua motivação ao escrever The 

Translator’s Invisibility é “tornar o tradutor mais visível para resistir e mudar as 

condições sob as quais a tradução é teorizada, estudada e praticada hoje, 

                                                           
21 The translator’s effort to insure easy readability by adhering to current usage, maintaining 
continuous syntax, fixing a precise meaning. 

22 Ethnic discrimination, geopolitical confrontations, colonialism, terrorism, war. 

23 English that is current (“modern”) instead of archaic, that is widely used instead of specialized 
(jargonisation), and that is standard instead of colloquial (“slangy”). 

24 Syntax that is not so “faithful” to the foreign text as to be “not quite idiomatic”, that unfolds 
continuously and easily […] to insure semantic “precision” with some rhythmic definition. 



sobretudo nos países de língua inglesa25” (ibidem, p.13). Para Venuti, dar 

preferência a uma prática de tradução que revela a estranheza do texto 

traduzido vai ao encontro desse objetivo, pois é apenas quando a tradução se 

apresenta como tal que é possível “refletir sobre suas condições, os dialetos 

domésticos e discursos em que ela é escrita e a situação doméstica em que é 

lida. 26” (ibidem, p.312)  

 

A partir desses “métodos” de tradução descritos por Friedrich 

Schleiermacher e por Lawrence Venuti anuncia-se a possibilidade de 

aproximação entre os dois autores. Isso porque ambos defendem um método 

de traduzir que revela a possibilidade de estabelecer o contato multilateral com 

outra cultura, instrumentalizado por uma prática de tradução que prioriza a 

estranheza do texto traduzido, apresentando-o como um texto estrangeiro, não 

como uma obra originalmente produzida em alemão ou inglês. Ao defender 

essa estranheza, Venuti e Schleiermacher definem o espaço da tradução como 

aquele da diferença (ibidem, p.34), do conhecimento do outro, o que nos 

permite identificá-los como “defensores da alteridade”. Com isso, fica 

demonstrado que a preferência de Schleiermacher e Venuti por um “método” 

específico de tradução é mais do que apenas uma questão estilística, ou de 

negação do modo como a tradução é comumente praticada27: trata-se de 

definir a tradução como o lugar da diferença, de abrir sua cultura para o 

estrangeiro, “ser abertura, diálogo, mestiçagem, descentralização” (BERMAN, 

2001 [1984], p.17). Entretanto, como veremos no próximo capítulo, essa defesa 

da tradução como o local da diferença não é feita por motivações de ordem 

diplomática, ética, ou mesmo moral: as reflexões empreendidas por 

Schleiermacher e Venuti apontam para a possibilidade de se utilizar a tradução 

como um instrumento de transformação político-ideológica. 

 

                                                           
25 The motive of this book is to make the translator more visible so as to resist and change the 
conditions under which translation is theorized, studied, and practiced today, especially in 
English-speaking countries. 

26 Reading a translation as a translation means reflecting on its conditions, the domestic dialects 
and discourses in which it is written and the domestic cultural situation in which it is read. 

27 Entenda-se aqui a prática de tradução empreendida na cultura francesa clássica e no 
contexto anglo-americano contemporâneo. 



2. O projeto político-ideológico de 
Schleiermacher e Venuti: 
distanciamentos 

 

 

Neste capítulo, abordaremos as questões de fundo dos projetos 

tradutórios de Schleiermacher e Venuti. O engajamento desses teóricos na 

defesa de um método tradutório específico revela uma reflexão que se estende 

para além do âmbito da prática e pesquisa sobre tradução. Para 

Schleiermacher, trata-se da defesa e fortalecimento da língua e cultura alemãs 

diante da dominação napoleônica; para Venuti, trata-se de encontrar um 

espaço para a voz e os valores estrangeiros em meio à estrutura hegemônica 

anglo-americana. Por isso, arriscamos dizer que essas questões não são de 

forma alguma secundárias: nossa ideia é a de que, na verdade, a tradução é 

aqui utilizada como a prática dá início a transformações políticas e culturais na 

Alemanha do início do século 19 e Estados Unidos e Inglaterra desde a 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Para que estes objetivos de cada um dos teóricos fiquem 

demonstrados, este capítulo está dividido em três partes: na primeira (3.1), 

exploraremos as consequências da expansão napoleônica sobre a Europa e o 

movimento de resistência dos intelectuais alemães, cuja principal “arma” seria 

a tradução. Na segunda parte do capítulo (3.2), analisaremos as críticas que 

Venuti faz à proposta de Schleiermacher para que, na terceira e última parte 

(3.3), concentremo-nos no texto do teórico ítalo-americano e na maneira como 

sua defesa da tradução estrangeirizadora vai além do combate à condição de 

invisibilidade do tradutor e se desdobra em um alerta sobre o fechamento 

cultural e linguístico da Inglaterra e Estados Unidos e as consequências desse 

fechamento para as relações que esses países mantêm com os estrangeiros. 

 



2.1 – Schleiermacher: a tradução no contexto da dominação 
napoleônica 

 

A Alemanha do século 19 não era uma nação no sentido de “pessoas 

vivendo sob o mesmo governo e leis.” Como nos demonstram Will e Ariel 

Durant (1975, p.587):  

[...] a Alemanha em 1800 era uma concatenação dispersa de cerca 
de 250 ‘estados’, cada qual com suas próprias leis e impostos, muitos 
deles com seus próprios exércitos, moeda, religião, costumes e 
vestuários, e alguns deles falando dialetos ininteligíveis para metade 
do mundo germânico. 28 
 

A falta de unidade linguística no território alemão era uma questão que 

chamava a atenção de Schleiermacher. Em seu “Sobre os Diferentes Métodos 

de Tradução”, o filósofo alerta seu público para a necessidade de tradução 

dentro das fronteiras de uma mesma nação: 

 

Se, de um lado, pessoas que, em princípio, estão separadas pelo 
diâmetro da terra podem entrar em contato, se as produções de uma 
língua morta há muitos séculos podem ser incorporadas a uma outra; 
assim, nós, do outro lado, nem podemos sair do campo de uma só 
língua para encontrar o mesmo fenômeno. Isso ocorre porque não só 
os diversos dialetos dos diferentes grupos étnicos de um povo e os 
diferentes desenvolvimentos dessa mesma língua ou dialeto em 
diferentes séculos já são, num sentido restrito, línguas diferentes e, 
não raras vezes, precisam de uma tradução entre si. Mesmo os 
contemporâneos não separados por dialetos, pertencentes a distintas 
classes sociais que, pouco relacionadas em seu trato, divergem muito 
em sua formação, muitas vezes só conseguem se entender através 
de uma mediação. (SCHLEIERMACHER, 2001, p.27) 

 

Se podemos dizer que havia algum tipo de unidade linguística no 

território alemão, temos de nos referir unicamente ao alemão escrito. Ao 

traduzir a Bíblia, Lutero deparou-se com uma multiplicidade de dialetos e 

concentrou-se em buscar um “alemão que a priori só pode ser local, o seu, o 

Hochdeutsch” (BERMAN, 2002 [1984], p.50), ao mesmo tempo em que 

procurou “elevar, no próprio processo de tradução, esse alemão local a um 

alemão comum, a uma lengua franca” (ibidem). Uma missão difícil, mas bem-

sucedida: “logo em seu aparecimento, a Bíblia luterana faz sensação, apesar 

de todas as críticas. Muito rapidamente, o povo ao qual ela era destinada 

decora passagens e a integra em seu patrimônio” (ibidem, p.51). Assim, “na 

                                                           
28Germany in 1800 was a loose concatenation of some 250 ‘states’, each with its own laws and 
taxes, many with their own army, coinage, religion, customs, and dress, and some speaking a 
dialect unintelligible to half the German world.  



tradução luterana, estabelece-se uma primeira e decisiva autoafirmação do 

alemão literário” (ibidem). É importante ressaltar que o alemão literário, na 

época, garantia aos escritores dessa língua cerca de um terço do total de 

leitores na Europa (DURANT, W., DURANT, A., 1975, p.587) – diante desse 

dado, não é de se admirar que o projeto nacionalista alemão passasse por 

questões de tradução e literatura. 

 

Note-se que a relativa independência dos estados alemães permitia a 

existência de uma “diversidade não estereotipada, uma rivalidade estimulante, 

personalidades, experiências e reflexões livres, que teriam sido soterradas na 

capital centralizadora de uma grande nação29” (ibidem). Dessa forma, Will e 

Ariel Durant questionam se os diversos estados alemães não teriam perdido 

sua vitalidade se submetidos política e culturalmente à capital, Berlim – a 

exemplo das cidades francesas, dependentes de Paris. Por outro lado, ainda 

segundo esses historiadores, “se todas essas partes da Alemanha tivessem 

formado uma nação unida, esse coração da Europa, rico em materiais e 

homens, não teria dominado a Europa irresistivelmente?30” (ibidem) A visão da 

Alemanha como o “coração da Europa” é um dado presente no discurso de 

Schleiermacher: o objetivo último de seu projeto nacionalista é, por meio da 

tradução em massa, reunir “os tesouros da ciência e da arte estrangeiras” 

(SCHLEIERMACHER, 2001, p.83) na Alemanha, que, dessa forma, tomaria o 

lugar da França como o grande centro cultural europeu. Esse tópico será 

explorado mais detidamente adiante. Antes, porém, é preciso conhecer o tenso 

contexto político e cultural em que Schleiermacher elabora seu discurso. 

 

Em 1800, encontramos a Alemanha dividida em dois polos: a região 

norte, protestante, era dominada pela Prússia, o sul, católico, pela Áustria. 

Tendo em vista essa divisão, não surpreende o fracasso desses dois polos 

alemães na tentativa de resistir à invasão napoleônica: já em 1801, a Áustria 

reconhecia a autoridade francesa em seu território, deixando a porção norte da 

Alemanha à mercê do conquistador francês. Pouco poderia se esperar da 

Prússia – protestante, não tinha interesse algum em defender um território 
                                                           
29 Unstereotyped diversity, a stimulating rivalry, a freedom of character, experiment and 
thought, which might have been overwhelmed, in the centralizing capital of a large state. 

30 And if all these parts of Germany had formed a united nation, would not this heartland of 
Europe, rich in materials and men, have overrun Europe irresistibly? 



majoritariamente católico. Dessa forma, pouco a pouco, os estados alemães se 

submeteram ao domínio napoleônico, militarmente superior e oficialmente 

católico.  

 

Com a chegada de Napoleão, Schleiermacher perdeu seu cargo como 

professor na Universidade de Halle, partindo para Berlim. Nessa cidade, 

apresentou diversas conferências chamando a atenção para a urgência de se 

resistir política e militarmente aos exércitos franceses, desenvolvendo, assim, 

um conceito de nacionalidade baseado na língua alemã e legitimada pela 

teologia protestante (VENUTI, 1995, p.89): 

 

[...] a guerra entre a França e a Prússia em 1806, que teve como 
resultado o colapso das tropas prussianas e os termos de paz 
humilhantes impostos à Prússia por Napoleão, provou-se ser o último 
fator necessário para que Schleiermacher se voltasse ao 
nacionalismo com uma dedicação total e sem limites.31 (DAWSON, 
1966 apud VENUTI, 1995 [2008], p.89) 
 

Em 1813, três meses antes de sua fala na Academia Real de Ciências 

de Berlim e oito meses antes da derrota de Napoleão na Batalha de Leipzig, 

Schleiermacher apresentou o discurso intitulado “O dever de uma nação em 

uma guerra pela liberdade” (SCHLEIERMACHER apud VENUTI, 1995 [2008], 

p.89), em que declara que a guerra contra a França “é uma batalha contra a 

dominação cultural e política32” (VENUTI, 1995 [2008], p.89) do país invasor. 

“Se vitoriosos”, diz Schleiermacher, “seremos capazes de preservar nossa 

personalidade distintiva, nossas leis, nossa constituição e nossa cultura33” 

(ibidem). 

 

Esse furor de defesa do patrimônio cultural alemão volta a ser 

tematizado por Schleiermacher em “Sobre os diferentes métodos de tradução”, 

discurso apresentado para os intelectuais da Academia Real de Ciências de 

Berlim no auge do conflito com a França. Em sua fala, o filósofo discute o papel 

                                                           
31 The war between France and Prussia in 1806, with the resulting collapse of the Prussian 
armies and the humiliating peace terms dictated to Prussia by Napoleon, proved to be the final 
factor needed to turn Schleiermacher to nationalism with a complete and almost reckless 
abandon. 

32 A struggle against cultural and political domination. 
 
33 We shall be able to preserve for ourselves our own distinctive character, our laws, our 
constitution and our culture. 



da tradução na resistência contra a dominação napoleônica. Sua teoria de 

tradução, que, conforme vimos no primeiro capítulo do presente trabalho, dá 

preferência ao método de tradução que “leva o leitor até o autor”, pode ser 

entendida como antifrancesa, uma vez que se opõe à maneira como a tradução 

é praticada naquela cultura desde o neoclassicismo. Como se sabe, a 

tendência dominante na tradição francesa da prática de tradução – as belles 

infidèles – é criticada, especialmente pelos românticos alemães, por sua 

apropriação do texto estrangeiro, sua apresentação como se ele tivesse sido 

originalmente escrito em francês. A rivalidade entre a prática de tradução 

francesa e a alemã foi abordada por A. W. Schlegel em um pequeno texto 

humorístico: 

 

Francês: Os alemães traduzem todo e qualquer Tom, Dick e Harry. 
Nós, ou não os traduzimos, ou os traduzimos de acordo com nosso 
gosto. 
Alemão: O que significa que vocês parafraseiam e disfarçam. 
Francês: Nós entendemos o autor estrangeiro como um 
desconhecido em nossa companhia, que deve se vestir e se 
comportar de acordo com nossos costumes, se desejar nos agradar. 
Alemão: Que mente limitada a de vocês, que se agrada apenas com 
aquilo que é nativo! 
Francês: Tal é nossa natureza e nossa educação. Acaso os gregos 
não helenizaram a tudo? 
Alemão: Em seu caso, isso demonstra uma natureza limitada e uma 
educação convencional. Em nosso caso, a educação é nossa 
natureza.34 (SCHLEGEL, A apud LEFEVERE, 1977, p.50) 
 

Também Schleiermacher não poupa os franceses de seu sarcasmo:  
 

Os antigos evidentemente traduziram pouco naquele sentido mais 
verdadeiro, e também a maior parte dos povos mais recentes, 
intimidados pelas dificuldades da verdadeira tradução, contentam-se 
com a imitação e a paráfrase. Quem afirmaria que alguma vez foi 
traduzido algo das línguas antigas ou germânicas para a francesa! 
(SCHLEIERMACHER, 2001, p.83) 
 

Não é de se admirar a rixa com a língua francesa: não apenas o 

exército de Napoleão havia invadido a Alemanha, como também a língua e 

                                                           
34 Frenchman: The Germans translate every literary Tom, Dick, and Harry. We either do not 
translate at all, or else we translate according to our own taste. 

    German: Which is to say, you paraphrase and you disguise. 
Frenchman: We look on a foreign author as a stranger in our company, who has to dress and 
behave according to our customs, if he desires to please. 
German: How narrow-minded of you to be pleased only by what is native. 
Frenchman: Such is our nature and education. Did the Greeks not Hellenize everything as 
well? 
German: In your case it goes back to a narrow-minded nature and a conventional education. 
In ours education is our nature. 



cultura francesa haviam dominado a nobreza alemã antes mesmo da chegada 

do conquistador francês. Na educação aristocrática, “a ênfase era no ensino de 

línguas, particularmente francês, e por vezes a tal ponto que muitos nobres 

podiam se expressar melhor naquela língua que em sua língua materna.35” 

(WARD, 197436, apud VENUTI, 1995 [2008], p.88) Em uma carta datada de 

1757, o dramaturgo Johann Christoph Gottsched descreveu um encontro com o 

rei prussiano Frederico II, exemplificando essa preferência da nobreza pelo 

francês: 

 

Quando disse que os escritores alemães não recebiam 
encorajamento suficiente, pois a aristocracia e a corte falavam 
demais o francês e entendiam tão pouco alemão que não 
conseguiam compreender e apreciar por completo qualquer coisa 
escrita em alemão, ele disse: é verdade, não leio um livro em alemão 
desde a minha juventude, e je parle comme un cocher, mas sou um 
homem velho de quarenta e seis anos e não tenho tempo para essas 
coisas37 (GOTTSCHED apud VENUTI, 1995 [2008], p.88). 
 

Cerca de cinquenta anos depois a situação pouco se alterou, como é 

notado por Schleiermacher. Em seu discurso, o filósofo não poupa o rei de 

críticas, considerando-o intelectualmente limitado por sua educação em língua 

francesa: 

 

Ao nosso grande rei todos os mais finos e mais altivos pensamentos 
surgiram através de uma língua estrangeira, e ele tinha se apoderado 
o mais profundamente dela para este campo. O que ele filosofava e 
compunha em francês, era incapaz de filosofar em alemão 
(SCHLEIERMACHER, 2001, p.69). 
 

Note-se que talvez o problema maior, para Schleiermacher, não seja a 

educação do rei em língua estrangeira, mas, sim, que essa língua estrangeira 

seja justamente o francês: o filósofo não parece se incomodar com os 

intelectuais alemães educados em língua inglesa ou latina: 

 

                                                           
35 In aristocratic education, the accent was on languages, particularly French, and often to such 
an extent that many nobleman could express themselves better in that language than in their 
mother tongue. 

36 WARD, A. Book production, fiction and the German reading public, 1740-1800. Oxford: 
Oxford University Press, 1974. 

37 When I said that German writers did not receive sufficient encouragement, as the aristocracy 
and the courts spoke too much French and understood too little German to be able to grasp 
and appreciate fully anything written in German, he said: that is true, for I haven’t read no 
German book since my youth, and je parle comme un cocher, but I am an old fellow of forty-
six and have no time for such things. 



Devemos lamentar que a grande preferência pela Inglaterra, que 
dominava uma parte da família, não pôde tomar o sentido de ele 
apropriar-se desde a sua infância da língua inglesa, cujo último 
período áureo florescia na época e que é mais próxima da alemã por 
tanta coisa. Mas podemos esperar que, se ele tivesse gozado de uma 
educação severamente erudita, teria preferido filosofar e compor em 
latim e não em francês (ibidem). 

Entretanto, Schleiermacher questiona se, na verdade, ao falarem 

francês na corte esses nobres educados em língua estrangeira não formariam 

seu pensamento primeiramente em sua língua materna: 

 

Pois, quem negará aos nossos cosmopolitas e aristocratas que as 
vãs gentilezas que eles expressam em língua estrangeira, eles 
também pensaram na mesma língua e não primeiramente traduziram 
internamente do pobre alemão? (ibidem) 
 

“O pobre alemão” representa bem uma das ideias centrais do discurso 

do filósofo: considerada uma língua incompleta, inacabada, sem riqueza de 

expressões e sem uma literatura nacional, o alemão só tem a ganhar com a 

tradução. Como vimos no primeiro capítulo, o filósofo considera a tradução que 

“leva o leitor até o autor” como a única verdadeira. Assim, o método adotado 

pelos franceses, “o objetivo de traduzir da forma como o autor mesmo tivesse 

escrito originalmente na língua da tradução não é só inatingível, mas em si 

mesmo também fútil e vazio” (ibidem, p.67, grifos nossos). 

 

Para Schleiermacher, o francês é uma dessas línguas “presas em 

limites estreitos de uma expressão clássica, fora da qual tudo é condenável” 

(ibidem, p.59) – sobretudo no que diz respeito às inovações e desvios 

introduzidos pelo método de tradução defendido pelo filósofo. O alemão, por 

sua vez, é dotado de “respeito ao estranho” e tem uma “natureza mediadora” 

(ibidem, p.83) – ou, na metáfora utilizada por Schleiermacher ao longo do texto, 

é como um solo preparado para receber exóticas espécies estrangeiras: 

 

Como talvez somente por transplantação de variedades de plantas 
estrangeiras nosso próprio solo se tornou mais rico e mais fértil e o 
nosso clima mais agradável e mais suave, assim também sentimos 
que a nossa língua só pode prosperar bem renovada e desenvolver 
completamente a sua força própria através do contato multilateral 
com o estrangeiro, porque nós mesmos a modificamos menos por 
causa de nossa indolência nórdica (ibidem). 
 

Como foi visto anteriormente, para Schleiermacher a tradução 

desempenha papel importante na criação de novas expressões dentro de uma 

língua, o que possibilita a expansão dos conceitos de uma cultura. Dessa 



forma, a tradução pode agir como formadora de língua, cultura e identidades 

nacionais, tendo em vista que a “língua forma a solidez particular que é a base 

de uma nação, mas a abertura de qualquer língua a novos usos permite que 

narrativas nacionalistas sejam re-escritas – sobretudo quando essa língua é 

receptora de traduções estrangeirizadoras, mais interessadas nas diferenças 

culturais do texto estrangeiro.38” (VENUTI, 1995 [2008], p.84) 

 

Essa noção de que a formação de língua, cultura e identidades 

nacionais passa pelo exercício de tradução não é privilégio de Schleiermacher. 

Na verdade, ela é uma prática valorizada e teorizada pelos românticos alemães 

de forma geral:  

 

É do conhecimento geral que os românticos alemães, pelo menos 
aqueles que se reuniram em torno da revista Athenäum, produziram 
uma série de grandes traduções que se mostraram ser um bem 
durável do patrimônio alemão: A. W. Schlegel (com Ludwig Tieck) 
traduziu Shakespeare, Cervantes, Calderón, Petrarca, assim como 
numerosas outras obras espanholas, italianas e portuguesas. 
Schleiermacher, por sua vez, traduziu Platão (BERMAN, 1984 [2002], 
p.27). 
 

Esse interesse pela tradução no limiar do século 19 “[remete] 

historicamente a um acontecimento que foi decisivo para a cultura, a língua e 

identidade alemãs: a tradução, no século 16, da Bíblia por Lutero.” (ibidem, 

p.28) Segundo Berman, essa tradução “marcou o início de uma tradição na 

qual o ato de traduzir é, a partir de então – e até hoje – considerado como uma 

parte integrante da existência cultural e, mais ainda, como um momento 

constitutivo do germanismo, da Deutschheit” (ibidem): 

[...] o fato de que a fundação e a formação do alemão literário comum 
tenham ocorrido por meio de uma tradução é o que permite 
compreender porque vai existir na Alemanha uma tradição de 
tradução para a qual esta é criação, transmissão e expansão da 
língua, fundação de um Sprachraum, de um espaço linguístico próprio 
(ibidem, p.54, grifos do autor). 
 

A relevância da tradução no cenário alemão reforça o desejo dos 

intelectuais românticos da fundação de uma literatura própria:  

 

[...] que definiria claramente suas relações com o Classicismo 
francês, os enciclopedistas, o século de Ouro espanhol, a poesia da 

                                                           
38Language forms the particular solidarity that is the basis of the nation, but the openness of any 
language to new uses allows nationalist narratives to be rewritten – especially when this 
language is the receptor of translations that are foreignizing, most interested in the cultural 
differences of the foreign text. 



Renascença italiana, o teatro elisabetano, o romance inglês do século 
18, enfim, e essencialmente, com a Antiguidade Greco-latina (ibidem, 
pp.30-31). 
 

Nesse sentido, as obras escolhidas pelos intelectuais para a tradução 

não eram ocasionais: “as traduções dos românticos, que revestem a forma 

consciente de um programa, correspondem simultaneamente a uma 

necessidade concreta da época” (ibidem, p.31, grifos do autor). 

 

Mas para que essa empresa tradutória dos intelectuais alemães fosse 

bem sucedida, era preciso que um grande volume de obras estrangeiras fosse 

traduzido. E, para Schleiermacher, é esse o dom do povo alemão: “uma 

necessidade interna na qual uma vocação própria do nosso povo se expressa 

claramente o suficiente levou-nos a tradução em massa.” 

(SCHLEIERMACHER, 2001, p.83) O filósofo alemão vai além: 

 

Por causa de seu respeito ao estranho e de sua natureza mediadora, 
o nosso povo seria determinado a unir todos os tesouros da ciência e 
da arte estrangeiras com e ao mesmo tempo em sua língua como que 
em um grande todo histórico, que seria guardado no centro e no 
coração da Europa, para que ora com o auxílio de nossa língua, cada 
um pudesse apreciar o que os mais diferentes períodos trouxeram de 
bonito tão pura e tão perfeitamente possível. De fato, essa parece ser 
a verdadeira função histórica da tradução em grande escala, como 
ela é ora familiar para nós (ibidem, p.83). 
 

Schleiermacher faz questão de frisar: “para isso, porém, somente um 

método é aplicável” (ibidem) – o método “que leva o leitor até o autor”. Assim, a 

Alemanha seria o povo destinado a traduzir as grandes obras de todo o mundo 

devido, por um lado, à sua língua flexível e aberta às formas de expressão 

estrangeiras, por outro, a uma personalidade receptiva e respeitosa do povo 

alemão em relação ao estrangeiro. A soma dessas duas características resulta 

na preferência por um método de escrita que cumpre com o “verdadeiro 

objetivo de toda tradução, a apreciação mais autêntica possível de obras 

estrangeiras” (ibidem, p.79).  

 

Dessa forma, cabe aos tradutores de língua alemã, os “verdadeiros 

tradutores” em oposição aos tradutores franceses, cuja prática é “ fútil e [vazia]” 

(ibidem, p.67), reunirem os “tesouros da ciência e da arte estrangeiras” em um 

mesmo lugar – a Alemanha. Goethe reforça essa ideia: 

 



As outras nações aprenderão logo o alemão, porque perceberão que 
assim poderão se poupar, em uma certa medida, da aprendizagem 
de quase todas as outras línguas. De quais línguas, com efeito, não 
possuímos as melhores obras nas mais eminentes traduções? Os 
alemães contribuem há muito tempo para uma mediação e um 
reconhecimento mútuos. Aquele que compreende a língua alemã 
encontra-se no mercado em que todas as nações apresentam suas 
mercadorias. (GOETHE apud BERMAN, 2002 [1984], p.28) 
 

Fica claro que para Schleiermacher e para o grupo de intelectuais 

alemães na virada do século 19 a tradução tem o poder de transformar a 

sociedade em que vivem: por meio de um método de tradução que “leva o leitor 

até o autor”, a língua alemã se fortalece, impulsionando também a novidade na 

literatura nacional. Mas, para além disso, o que Schleiermacher indica em sua 

fala é que ao traduzir de um modo “mais verdadeiro” que os franceses, sem 

deformar o texto para que ele corresponda ao gosto da cultura para a qual é 

traduzido, as demais nações europeias dariam preferência às traduções 

alemãs para ter acesso às grandes obras da literatura universal. E, ao traduzir 

em massa, a Alemanha se tornaria um polo cultural no continente, o “coração 

da Europa”, deslocando o poder cultural francês para a Alemanha. Assim, com 

a cultura fortalecida e unida (pois, como foi dito anteriormente, a língua alemã 

encontra sua unidade na escrita), a Alemanha teria condições de resistir ao 

domínio napoleônico e ascender culturalmente, tornando-se o centro literário, 

cultural e político europeu. 

2.2 A abordagem venutiana das propostas de Schleiermacher 
 

Tendo em vista as propostas de estrangeirização que lança em The 

translator’s invisibility, Lawrence Venuti se interessou pela questão tradutória 

na Alemanha do século 19. No terceiro capítulo de seu livro, o teórico ítalo-

americano ocupa-se do discurso de Friederich Schleiermacher – mas, ao 

contrário do que se poderia esperar, sua análise passa longe de adjetivos 

elogiosos. As críticas surpreendem porque, como ficou demonstrado na 

primeira parte, ambos os pensadores saem em defesa de um método de 

tradução bastante semelhante, que apresente o estrangeiro como tal, que 

revele no texto traduzido os valores, conteúdos e formas de expressão da obra 

estrangeira – assim, poderíamos esperar que Venuti adotasse o discurso de 

Schleiermacher como modelo para sua teoria, o que não acontece. O interesse 

principal de Venuti em seu livro é dissecar a prática de tradução nos Estados 



Unidos e Inglaterra, mas há uma razão bastante coerente para que o teórico 

chame Schleiermacher para sua discussão: 

A busca por alternativas à tradução domesticadora leva a teorias e 
práticas cujo objetivo é dar significado à estrangeiridade do texto 
estrangeiro. No início do século 19, à tradução estrangeirizadora 
faltava um capital cultural em língua inglesa, mas era bastante ativa 
na formação de outra cultura nacional – a alemã39 (VENUTI, 1995 
[2008], p.82). 
 

Para Venuti, o projeto de Schleiermacher utilizava a tradução como um 

instrumento “que poderia enriquecer a língua alemã desenvolvendo uma 

literatura de elite e, dessa forma, permitindo que a cultura alemã percebesse 

seu destino histórico de dominação global40” (ibidem). Surpreendentemente 

para o pesquisador ítalo-americano, a proposta nacionalista de Schleiermacher 

se baseia “na teorização da tradução como o local da diferença” (ibidem) – 

como seu próprio trabalho. Para Venuti a diferença é que, ao contrário de seu 

trabalho:  

 

[...] a teoria de tradução de Schleiermacher repousa sobre uma 
condescendência chauvinista a respeito de culturas estrangeiras, a 
noção de sua inferioridade perante a cultura de língua alemã, mas 
também um respeito antichauvinista por suas diferenças, uma noção 
de que a cultura de língua alemã é inferior e por isso precisa dobrar-
se a elas se deseja se desenvolver41 (ibidem). 
 

Essas contradições, diz Venuti, são típicas dos movimentos 

nacionalistas que tomaram a Europa no século 19 e indicam que a teoria de 

tradução de Schleiermacher pode ser destacada do projeto ideológico para que 

foi criada e usada para outros fins. Assim, Venuti entende o discurso de 

Schleiermacher como um manifesto político, direcionado para a elite burguesa 

formadora da intelectualidade da cultura de língua alemã. Prova disso é a 

preferência de Schleiermacher por método que almeja:  

 

                                                           
39 The search for alternatives to domesticating translation leads to theories and practices that 
aim to signify the foreignness of the foreign text. At the start of the nineteenth century, 
foreignizing translation lacked cultural capital in English, but was very active in the formation of 
another national culture – German. 

 
40 It could enrich the German language by developing an elite literature and thus enable 
German to realize its historical destiny of global domination. 

41 Schleiermacher’s translation theory rested on a chauvinistic condescension towards foreign 
cultures, a sense of their ultimate inferiority to German-language culture, but also an 
antichauvinistic respect for their differences, a sense that German-language culture is inferior 
and therefore must attend to them if it is to develop. 



[...] proporcionar ao seu leitor uma imagem e um prazer tais como a 
leitura da obra na língua original oferece ao homem formado de tal 
maneira que gostaríamos de chamar, no melhor sentido da palavra, 
de admirador e conhecedor. A língua estrangeira lhe é familiar, mas 
sempre continua estranha, aquele que para apreender o todo, não 
precisa voltar a recompor em sua mente os detalhes da língua 
materna, como os escolares o fazem, mas aqueles que, também lá 
onde goza de forma mais tranquila das belezas de uma obra, 
permanece consciente das diferenças entre a língua e sua língua 
materna (SCHLEIERMACHER, 2001, p.49) . 
 

Para Venuti, “o tradutor objetiva dar significado às diferenças 

linguísticas e culturais do texto estrangeiro, mas apenas como elas são 

percebidas na tradução por um público limitado, uma elite educada42” (VENUTI, 

1995 [2008], p.85). Assim, a defesa de um método específico de tradução é, 

para o teórico ítalo-americano, também – e acima de tudo – uma defesa de 

discursos voltados para a elite intelectual alemã. Nessa defesa, portanto, 

Schleiermacher investe “esse limitado grupo social de considerável autoridade 

cultural, a ponto de dar a eles uma função social precisa – ‘gerar um modo de 

expressão característico’43” (ibidem, p.86). Para Venuti, isso prova 

definitivamente que “Schleiermacher estava inscrevendo sua prática de 

tradução privilegiada em uma agenda política-cultural: uma elite educada 

controla a formação de uma cultura nacional ao refinar sua linguagem por meio 

de traduções estrangeirizadoras44” (ibidem).  

 

Ainda de acordo com Venuti, a definição do que é estrangeiro vem da 

mesma elite educada, assim, Schleiermacher estaria delimitando por meio da 

tradução um espaço que divide a minoria burguesa dos demais leitores na 

Alemanha do início do século 19:  

 

[...] a literatura era [...] predominantemente uma arte burguesa, mas 
era apenas uma pequena parte dessa seção da sociedade que se 
interessava pelos escritores clássicos da era de ouro da literatura 
alemã. [...] Escritores como Goethe e Schiller encontravam seu 
público na Honorationem de grandes cidades, nos homens formados 

                                                           
42 The translator aims to signify the linguistic and cultural differences of the foreign text, but only 
as they are perceived in the translation by a limited readership, an educated elite. 

43 He was investing this limited social group with considerable cultural authority, going so far as 
to assign it a precise social function – to ‘generate a certain characteristic mode of 
expression’. 

44 Schleiermacher was enlisting his privileged translation practice in a cultural political agenda: 
an educated elite controls the formation of a national culture by refining its language 
through foreignizing translations. 

 



por universidades, nos religiosos, professores, médicos e advogados, 
no que podemos denominar a elite da sociedade de classe média. 
“Alta literatura” era mais do que hoje algo pertencente a um pequeno 
grupo de intelectuais45 (WARD, 1974 apud VENUTI, 1995 [2008], 
p.86). 

Poucos meses antes do discurso de Schleiermacher na Academia Real 

de Ciências de Berlim, Goethe publicou um ensaio em que “antecipa” a 

dicotomia proposta por Schleiermacher: 

 

Há duas máximas na tradução: a primeira requer que o autor de uma 
nação estrangeira seja trazido até nós de maneira que possamos vê-
lo como um de nós; a segunda requer que nós nos desloquemos até 
o estrangeiro e adaptemo-nos a suas condições, seu uso de 
linguagem, suas peculiaridades. As vantagens de ambos são 
suficientemente conhecidas pelas pessoas educadas por meio de 
exemplos impecáveis. Nosso amigo [Wieland], que procurou um meio 
termo, também tentou reconciliar os dois, mas como um homem de 
sentimentos e bom gosto optou pela primeira máxima quando em 
dúvida.46 (GOETHE apud LEFEVERE, 1977, p.39) 
 

A exemplo de Goethe, “ao valorizar ‘sentimentos e bom gosto’”, diz 

Venuti, “Schleiermacher estava valorizando um discurso cultural da elite 

burguesa de refinamento literário contra a cultura maior, mais heterogênea da 

classe média e trabalhadora47”. (ibidem) De acordo com Ward, o leitor típico de 

classe média “desejava obras em que encontrasse suas próprias experiências 

e emoções, refletindo seus próprios interesses e sem conflitos com as 

exigências da moralidade48”. (WARD, 1974, apud VENUTI, 1995 [2008], p.87) 

O discurso de Schleiermacher é uma demonstração clara disso: enquanto o 

filósofo cita autores da antiguidade clássica (Plauto e Cícero) e Leibniz, a maior 

parte dos leitores dava preferência aos contos góticos, romances de capa e 
                                                           
45 Literature was [...] a predominantly burgeois art, but it was only a small part of this section of 
the community that responded most readily to the classical writers of the great age of the 
German literature. […] Writers like Goethe e Schiller found their public in the Honoratiorem of 
the large towns, in the university-trained professional men, the ministers of religion, teachers, 
doctors and lawyers, in what might be termed the elite of the middle-class society. ‘High 
literature’ was then even more than now a thing for a small group of scholars. 

 
46 There are two maxims in translation: one requires that the author of a foreign nation be 
brought across to us in such a way that we can look on him as ours; the other requires that we 
should go across to what is foreign and adapt ourselves to its conditions, its use of language, 
its peculiarities. The advantages of both are sufficiently known to educated people through 
perfect examples. Our friend, who looked for the middle way in this, too, tried to reconcile 
both, but as a man of feeling and taste he preferred the first maxim when in doubt. 

47 Schleiermacher was valorizing an elite burgeois cultural discourse of literary refinement 
against the larger, more heterogeneous culture of the middle and working classes. 

48 The average middle class reader wanted works which were within his own experience and 
range of emotion, reflecting his own interests and not conflicting with the demands of his 
morality. 

 



espada, novelas realistas, biografias de homens exemplares, literatura de 

viagem, etc. (VENUTI, 1995 [2008], p.87). Como foi dito, o próprio 

Schleiermacher havia traduzido Platão, enquanto os outros românticos – Voss, 

A. Schlegel, Hölderlin – traduziram Homero, Sófocles, Dante, Shakespeare, 

entre outros. “Todos estavam muito conscientes”, diz Venuti, “de que estavam 

traduzindo para uma audiência relativamente pequena, um grupo restrito, e, 

como Schleiermacher, eles viam esse fato social como um valor que melhoraria 

sua ‘literatura’ e a endossaria com autoridade cultural49” (ibidem). Prova disso é 

a declaração dada por F. Schlegel: “[os leitores] estão sempre reclamando que 

os autores alemães escrevem para um círculo muito pequeno, por vezes para 

si mesmos enquanto grupo. Acho isso bom. A literatura alemã só tem a ganhar 

em espírito e personalidade por causa disso.50” (SCHLEGEL, F. apud VENUTI, 

1995 (2008), p.87) 

 

Finalmente, Venuti conclui: 

  

[...] a tradução estrangeirizadora não introduz o estrangeiro na cultura 
alemã, mas usa o estrangeiro apenas para confirmar e desenvolver 
uma igualdade, um processo de modelação de uma identidade 
cultural ideal às custas do outro, um narcisismo cultural, que é 
endossado pela necessidade histórica. [...] [O discurso de 
Schleiermacher] não reconhece nenhuma contradição em afirmar que 
“nossa nação” se distingue por seu “respeito ao estranho” enquanto 
prevê a dominação cultural de uma elite cultural burguesa alemã51 
(ibidem, p.92). 
 

Mas apesar das duras críticas quanto ao projeto nacionalista, burguês 

e imperialista de Schleiermacher, Venuti reconhece o valor do projeto tradutório 

do filósofo alemão: 

 

                                                           
49 They were very much aware that they were translating for a relatively narrow audience, 

even a coterie, and like Schleiermacher, they saw this social fact as a value that improved 
their “literature” and endowed it with cultural authority. 

 
50 [readers] are forever complaining that German authors write for such a small circle, often in 
fact for themselves as a group. I find this a good thing. German literature gains more and more 
in spirit and in character because of it. 

51 Foreignizing translation does not so much introduce the foreign to confirm and develop a 
sameness, a process of fashioning an ideal cultural self on the basis of an other, a cultural 
narcissism, which is endowed, moreover, with historical necessity. […] His lecture does not 
recognize any contradiction in asserting that ‘our nation’ is distinguished by ‘respect for what is 
foreign’ while envisioning the geopolitical domination of German bourgeois cultural elite. 

 



Os conceitos e práticas de Schleiermacher são uma resposta a um 
momento histórico específico, apesar de não serem eles mesmos 
historicistas; dessa forma qualquer aplicação ou desdobramento 
futuro deles devem levar em consideração o momento em que uma 
tradução é escrita ou estudada. Ainda assim, as recomendações de 
Schleiermacher possuem um valor inquestionável: elas se opõem ao 
nível mais superficial pelo qual a tradução fluente produz o efeito de 
transparência; para ele, a tradução pode ser estrangeirizadora 
apenas ao se aproximar do jogo de significantes e isso pode assumir 
várias formas, incluindo a experimentação com a linguagem 
inteligível, mas pouco usada, especialmente em traduções, bem 
como a proximidade com o texto estrangeiro52 (ibidem, pp.97-98). 
 

Assim, Venuti identifica no discurso de Schleiermacher as ferramentas 

para pôr em ação uma revolta contra a dominação dos discursos transparentes 

na tradução de língua inglesa (ibidem). Segundo o teórico ítalo-americano, a 

teoria da tradução anglo-americana negligenciou Schleiermacher, e sua 

primeira tradução para a língua inglesa foi publicada apenas em 1977, pelo 

pesquisador e tradutor André Lefevere. 

 

Interessa-nos, a partir dessas observações, investigar como a defesa 

do “mesmo” método empreendida por Schleiermacher e Venuti pode resultar 

em desdobramentos que, de tão diferentes, chegam a ser mesmo opostos: 

enquanto o filósofo alemão via na tradução a oportunidade de elevar a língua e 

a cultura alemãs a uma posição de domínio total sobre a Europa, Venuti 

defende que o mesmo processo é capaz de abrir uma nação hegemônica e 

imperialista à voz e aos valores estrangeiros. 

2.3 – Venuti: a tradução como questão 
 

Venuti também identifica na prática de tradução a oportunidade de 

promover transformações que se expandem para além do âmbito da tradução, 

recepção e crítica de obras estrangeiras, ainda que insista que seu interesse 

principal é modificar a maneira como a tradução é pensada e praticada nos 

Estados Unidos e Inglaterra. Diante desse desafio de transformar a maneira 

                                                           
52 Schleiermacher’s concepts and practices respond to a specific historical moment, although 
they are not themselves historicist; hence any application or further development of them must 
take into account the moment when a translation is produced or studied. Nonetheless, 
Schleiermacher’s recommendations possess as undeniable practical value: they oppose the 
foregrounding of the signified by which fluent translation produces the effect of transparency; 
for him, a translation can be foreignizing only by approximating the play of foreign signifiers, 
and this can take various forms, including experimentation with language that is intelligible but 
less widely used especially in translations, as well as close adherence to the foreign text.” 



como a tradução é praticada no contexto anglo-americano, Venuti descreve o 

público para o qual The translator’s invisibility se destina:  

 

Eu imagino uma audiência diversa para o livro, incluindo teóricos da 
tradução e da literatura, críticos literários, especialistas em literaturas 
de vários períodos e nacionalidades (de língua inglesa e estrangeira), 
resenhistas de traduções em periódicos, editores, fundações privadas 
e agências fomentadoras do governo. Acima de tudo, eu quero falar 
com tradutores e leitores de tradução, tanto profissionais quanto não-
profissionais, chamando sua atenção para o modo como a tradução é 
escrita e lida e impulsionando-os a pensar em novos modos de fazê-
la53 (ibidem, p.viii). 
 

É curioso pensar sobre o público do livro de Venuti. O teórico critica 

Schleiermacher por conta de seu projeto calcado na força cultural da burguesia 

intelectualizada alemã, consumidora das traduções de grandes autores, mas 

parece ignorar que a circulação de seu livro se dá principalmente (ou quase 

exclusivamente) na Academia – composta pela mesma burguesia 

intelectualizada criticada por ele. Mas Venuti não deixa de reconhecer a 

importância das instituições universitárias na escrita e recepção de The 

translator’s invisibility: 

 

Como estava lotado em um Departamento de Inglês de uma 
universidade nos Estados Unidos, abordei a tradução a partir das 
questões que então – e ainda hoje – direcionavam a pesquisa e os 
debates no âmbito dos estudos literários e culturais, notadamente a 
ideia da autoria original, as relações entre língua, subjetividade e 
ideologia, conceitos de sexo, raça, classe, e nação enquanto 
influenciadores de formas e práticas culturais, ética e política em 
representações culturais, relações entre globalização e cultura54 
(ibidem, p. ix). 
 

Segundo Venuti, devido à abrangência de assuntos abordados, The 

translator’s invisibility: 

 

[...] atravessou fronteiras institucionais, alcançando leitores em um 
campo mais amplo de áreas e disciplinas que incluem, e vão além, 

                                                           
53 I imagine a diverse audience for the book, including translation theorists, literary theorists and 
critics, period specialist in various literatures (English-language and foreign), and reviewers of 
translations for periodicals, publishers, private foundations, and government endowments. 
Most of all, I wish to speak to translators and readers of translations, both professional and 
non-professional, focusing their attention on the ways that translations are written and read 
and urging them to think of new ones. 

54 Since I was based in an English Department at a North American university, furthermore, I 
approached translation from the standpoint of the issues that were then – and still are to a 
large extent – driving research and debate in literary and cultural studies, notably the idea of 
original authorship, the relations between language, subjectivity, and ideology, concepts of 
gender, race, class, and nation as they influence cultural forms and practices, the ethics and 
politics of cultural representations, the relations between globalization and culture. 



das linguagens e literaturas, estimulando debate e chamando atenção 
para o papel crucial desempenhado pela tradução em trocas entre 
culturas55 (ibidem). 
 

Dessa forma, as teorias de Venuti tiveram ressonância internacional e 

estimularam “discussões sobre tradução fora da Academia, na mídia popular, 

em agências do governo, e em vários tipos de instituições culturais, entre 

escritores e tradutores56” (ibidem). Mas apesar do impacto externo ao âmbito 

dos Estudos da Tradução e da área de Letras de forma geral, Venuti não deixa 

de notar que parte da motivação para escrever seu livro veio “da falência dos 

pesquisadores dos Estudos da Tradução em considerar as questões que quis 

levantar; dada a recepção mista dentro da área, esse quesito não mudou tanto 

quanto eu havia esperado57” (ibidem). 

 

Venuti faz essa observação sobre as críticas, mal-entendidos e 

reduções no prefácio da segunda edição de The translator’s invisibility em 

2008, e, dois anos depois, não podemos dizer que houve transformações – 

tanto na questão da invisibilidade do tradutor, quanto na compreensão dos 

possíveis desdobramentos que a estratégia estrangeirizadora pode 

desencadear.  

 

O primeiro desses desdobramentos diz respeito à cultura escrita anglo-

americana de forma geral. A exigência de textos fluentes não se limita 

unicamente às traduções: “a predominância da fluência na tradução de língua 

inglesa reflete tendências comparáveis em outras formas culturais, inclusive em 

outras formas de escrita58” (ibidem, p.5). Segundo o teórico ítalo-americano, o 

enorme poder econômico e político adquirido por meio da pesquisa científica 

durante o século XX e as inovações na área de comunicação, desenvolvidas 

                                                           

55 Enabled the book to cross institutional boundaries, to reach readers in a much wider range of 
fields and disciplines that included but went beyond languages and literatures, stimulating 
debate and calling attention to the crucial role played by translation in exchanges between 
cultures. 

56 Discussions of translation outside of academia, in the popular media, in government 
agencies, and in various kinds of cultural institutions, among writers and translators. 

 
57 The failure of scholars in translation studies to consider the issues that I wanted to raise; 
given the mixed reception within the field, this state of affairs has not changed as much as I 
had hoped. 

58The dominance of fluency in English-language translation reflects comparable trends in other 
cultural forms, including other forms of writing. 



durante a Segunda Guerra Mundial, que buscavam expandir as indústrias de 

propaganda e entretenimento anglo-americanas afetaram todos os meios de 

comunicação, eletrônicos ou impressos, “valorizando um uso estritamente 

instrumental da linguagem e de outros meios de representação, enfatizando, 

assim, a inteligibilidade imediata59” (ibidem).  Dessa forma, predomina na 

língua inglesa a autoridade do plain style, um “estilo plano”, resultado de: 

[...] um movimento histórico em prol de ortografia e gramática 
uniformes, com uma ideologia que enfatiza transições suaves e não-
idiossincráticas, eliminação de estranhezas, etc. – tudo o que poderia 
chamar a atenção da linguagem sobre si mesma60 (ibidem). 
 

Diante dessa exigência de textos fluentes, não é surpresa que os 

estilos literários predominantes nas culturas inglesa e norte-americana fossem 

o realismo e o verso livre: 

[...] um estilo de prosa neutro e transparente se desenvolveu em 
algumas novelas onde as palavras parecem estar lá para que o leitor 
veja através dela – enxergando o mundo retratado além da página. 
Da mesma forma, na poesia de meio-de-caminho contemporânea, 
vemos a eliminação da rima e aliterações evidentes, com formas 
métricas preservadas acima de tudo por sua capacidade de oficializá-
la como “poesia”61 (BERNSTEIN, 198662 apud VENUTI, L., 1995 
[2008], p.5). 
 

Com a exigência de textos claros, sem estranhezas, parece inevitável 

que a escrita fluente se tornasse o padrão também para as traduções, não 

importando, segundo Venuti, “se o texto é literário ou técnico-científico, 

humanístico ou pragmático, um romance ou o cardápio de um restaurante. 63” 

(ibidem, p.5) Dessa forma, toda a escrita em língua inglesa parece estar 

condenada a um tipo específico de estilo, a não ser, como sugere Venuti em 

suas reflexões, que os tradutores reajam contra essa exigência de traduções 

fluentes, disseminando um tipo de texto que chama atenção para si mesmo (o 

                                                           
59Valorizing a purely instrumental use of language and other means of representation and thus 
emphasizing immediate intelligibility. 

60The historical movement toward uniform spelling and grammar, with an ideology that 
emphasizes nonidiosyncratic, smooth transition, elimination of awkwardness, etc – anything 
that might concentrate attention on the language itself. 

 
61 A neutral transparent prose style has developed in certain novels where the words seem 
meant to be looked through – to the depicted world beyond the page. Likewise, in current 
middle of the road poetry, we see the elimination of overt rhyme and alliteration, with metric 
forms retained primarily for their capacity to officialize as “poetry”. 

62 BERNSTEIN, C. Content’s Dream: Essays 1975-1984. Los Angeles: Sun & Moon, 1986. 

63 Whether the foreign text was literary or scientific/technical, humanistic or pragmatic; a novel 
or a restaurant menu. 



texto resistente) a partir da literatura traduzida para os demais gêneros 

textuais. 

 

O projeto de transformar a cultura escrita anglo-americana esbarra em 

uma grande dificuldade: sem que mais traduções sejam publicadas em língua 

inglesa, a mudança na forma como os textos são traduzidos será praticamente 

inexpressiva. O número de livros traduzidos publicados nos Estados Unidos e 

Inglaterra não passa de 4% da produção editorial anual (ibidem, p.11). 

Enquanto isso, o número de traduções publicadas em países da América 

Latina e Europa chega a um 25% do número total de livros publicados 

anualmente – e, como foi demonstrado anteriormente, a maior parte desses 

livros foram traduzidos a partir da língua inglesa.  

 

A lista de livros mais vendidos do USA Today, o jornal com maior 

tiragem dos Estados Unidos, e da Veja, a revista com maior tiragem no Brasil, 

comprovam os dados de Venuti. Na lista do USA Today64, apenas 4 dos 150 

livros mais vendidos eram traduções. São eles The Alchemist, tradução do 

original O Alquimista, do brasileiro Paulo Coelho, em 124º; The Girl Who 

Kicked the Hornet’s Nest (Luftslottet som sprängdes), The Girl With the Dragon 

Tattoo (Män som hatar kvinnor) e The Girl Who Played With Fire (Flickan som 

lekte med elden), do sueco Stieg Larsson, respectivamente o 1º, 2º e 3º lugar 

da lista.65 No Brasil, por sua vez, a lista de livros mais vendidos é dominada por 

autores estrangeiros na categoria ficção. Entre os 20 livros listados pela revista 

Veja66, apenas 2 livros foram originalmente publicados em português (a saber, 

À espera dos filhos da luz, de Ana Maria Braga, e O Vendedor de Sonhos, de 

Augusto Cury). Dos 18 livros restantes, 1 livro foi traduzido a partir do 

espanhol, 1 a partir do francês, e 16 foram traduzidos a partir da língua inglesa. 

                                                           
64 Disponível em 
http://content.usatoday.com/life/books/booksdatabase/default.aspx?sortBy=&lastValue=0&dat
e=latest. Acesso 01/06/2010. 

65 Não é surpresa que a trilogia de Larsson ocupasse os primeiros lugares da lista de livros 
mais vendidos nos Estados Unidos: o primeiro livro da série, Män som hatar kvinnor, foi 
adaptado para o cinema pelo diretor sueco Niels Arden Oplev em 2009. O filme estreou nos 
Estados Unidos no dia 19 de março de 2010, recebendo críticas muito positivas da mídia 
especializada e batendo recordes de público nas salas de cinema norte-americanas 
(informações disponíveis em http://www.imdb.com/title/tt1132620/, acesso em 01/06/2010). 

66 Disponível em http://veja.abril.com.br/livros_mais_vendidos/. Acesso em 02/06/2010. 
 

http://content.usatoday.com/life/books/booksdatabase/default.aspx?sortBy=&lastValue=0&date=latest
http://content.usatoday.com/life/books/booksdatabase/default.aspx?sortBy=&lastValue=0&date=latest
http://www.imdb.com/title/tt1132620/
http://veja.abril.com.br/livros_mais_vendidos/


 

Venuti destaca que “esses padrões de tradução apontam para um 

desequilíbrio com ramificações culturais notáveis67” (ibidem, p.11). Tendo em 

vista que, desde a Segunda Guerra Mundial, o inglês é a língua mais traduzida 

do mundo, essas ramificações reafirmam e fortalecem, de acordo com Venuti, 

a hegemonia política, econômica e cultural dos Estados Unidos e Inglaterra. 

Mas esse não é o único desdobramento do número reduzido de traduções 

publicadas em língua inglesa: enquanto externamente a cultura anglo-

americana “impõe os valores culturais de língua inglesa sobre um vasto público 

leitor68” (ibidem, p.12), internamente o fechamento para os valores culturais e 

as línguas estrangeiras:  

 

[...] produz culturas na Inglaterra e Estados Unidos que são 
agressivamente monolíngues, fechadas para a literatura estrangeira, 
acostumadas com traduções fluentes que invisivelmente inscrevem 
textos estrangeiros nos valores ingleses e americanos e 
proporcionam aos leitores a experiência narcisista de reconhecer sua 
própria cultura em um outro cultural69 (ibidem). 
 

Venuti diz ainda que não apenas essa limitação do número de textos 

estrangeiros na cultura anglo-americana, mas também sua submissão à 

revisão domesticadora das editoras, condiciona o tradutor ainda mais à sua 

condição de invisibilidade como também faz diminuir “o capital cultural dos 

valores estrangeiros em língua inglesa70” (ibidem, p.12). Assim, a invisibilidade 

do tradutor é sintoma da “complacência das relações entre Inglaterra e Estados 

Unidos e os outros culturais, uma complacência que pode ser descrita – sem 

muito exagero – como externamente imperialista e internamente xenofóbica71” 

(ibidem) . 

 

                                                           
67 These translation patterns point to a trade imbalance with serious cultural ramifications. 

68 Imposing English-language cultural values on a vast foreign readership. 

69 Producing cultures in the United Kingdom and the United States that are aggressively 
monolingual, unreceptive to foreign literatures, accustomed to fluent translations that invisibly 
inscribe foreign texts with British and American values and provide readers with the 
narcissistic experience of recognizing their own culture in a cultural other.” 

70 The cultural capital of foreign values in English. 

71 A complacency in British and American relations with cultural others, a complacency that can 
be described – without too much exaggeration – as imperialistic abroad and xenophobic at 
home. 



O teórico ítalo-americano observa que as culturas inglesa e norte-

americana não apenas não se abrem para o estrangeiro, como também 

rejeitam seus valores por meio de um método de tradução que os assimila aos 

valores da cultura anglo-americana. Isso porque, segundo Venuti, todo 

processo de tradução é inevitavelmente violento: o teórico aponta que essa 

violência reside no propósito e na atividade da tradução – definida como “a 

reconstituição do texto estrangeiro de acordo com valores, crenças e 

representações que preexistem na língua e na cultura de tradução72” (ibidem, 

p.14). Esses valores, continua Venuti, “estão sempre configurados em 

hierarquias de dominância e marginalidade, sempre determinando a produção, 

circulação e recepção de textos73” (ibidem). Assim, Venuti considera que toda 

tradução é um ato político-cultural (ibidem, p.15), pois a violência que reside 

em qualquer ato de tradução revela que o objetivo da tradução – mostrar o 

estrangeiro como o reconhecível, o familiar, por vezes até o mesmo – sempre 

arrisca uma domesticação por completo desse outro cultural, o que muitas 

vezes vai ao encontro de um projeto bastante consciente, que visa “apropriar-

se das culturas estrangeiras para cumprir agendas culturais, econômicas, 

políticas74” (ibidem, p.14) na cultura que recebe o texto traduzido.  

 

Assim, os efeitos violentos da tradução sobre a cultura que a recebe 

são sentidos interna e externamente: Venuti enfatiza que “a tradução detém 

enorme poder na construção de identidades de culturas estrangeiras, podendo 

resultar em discriminação étnica, confrontos geopolíticos, colonialismo, 

terrorismo, guerra75” (ibidem). Além disso, a tradução desempenha papel 

fundamental: 

 

[...] na manutenção ou revisão de cânones literários [...], de 
paradigmas conceituais, metodologias de pesquisa e procedimentos 
clínicos que dialogam com disciplinas e profissões na cultura que 

                                                           
72 The reconstitution of the foreign text in accordance with values, beliefs, and representations 
that preexist it in the translating language and culture. 

 
73 Always configured in hierarchies of dominance and marginality, always determining the 
production, circulation, and reception of texts. 

74 An appropriation of foreign cultures for agendas in the receiving situation, cultural, economic, 
political. 

75 Translation wields enormous power in the construction of identities for foreign cultures, and 
hence it potentially figures in ethnic discrimination, geopolitical confrontations, colonialism, 
terrorism, war. 



recebe a tradução, seja na área de física ou arquitetura, filosofia ou 
psiquiatria, sociologia ou direito (ibidem, pp.14-15). 
 

“São todas essas afiliações sociais e efeitos”, prossegue Venuti, “que 

permitem que a tradução seja chamada de prática político-cultural, construindo 

ou criticando identidades ideologicamente marcadas para culturas 

estrangeiras76” (ibidem, p.15). Ao construir a imagem do estrangeiro à 

semelhança da cultura que o recebe, por meio da adoção de um discurso 

fluente, a tradução não cumpre com sua premissa básica, ser o local da 

diferença (ibidem, p.34). Assim, Venuti sai em defesa não apenas da 

valorização do tradutor, como vimos na primeira parte deste trabalho, mas 

sobretudo desse espaço de convivência entre os valores culturais e as vozes 

estrangeiras e anglo-americanas. 

 

Dessa forma, o objetivo de defender um método de tradução resistente 

à assimilação do texto estrangeiro ao discurso nacional e adotar uma postura 

de valorização do estrangeiro é “desenvolver uma teoria e uma prática de 

tradução que resiste aos valores dominantes na cultura que recebe a tradução, 

como forma de dar significado às diferenças linguísticas e culturais do texto 

estrangeiro77” (ibidem, p.18). Mas isso não significa que a adoção do discurso 

resistente vai “oferecer acesso imediato ao estrangeiro78” – Venuti insiste que 

nenhuma tradução pode fazê-lo , mas, sim: 

 

[...] construir uma certa imagem do estrangeiro que parte da cultura 
que recebe a tradução, mas que visa questioná-la baseando-se em 
materiais que não são atualmente dominantes – a saber, o marginal e 
o fora de padrão, o residual e o emergente79 (ibidem, pp.19-20). 
 

Esse movimento de construção não é unilateral: a tradução aqui é vista 

como um processo simultâneo de criação de identidades – a do estrangeiro e o 

                                                           

76 It is these social affiliations and effects […] that permit translation to be called a cultural 
political practice, constructing or critiquing ideology-stamped identities for foreign cultures. 

77 The aim is rather to develop a theory and practice of translation that resists dominant values 
in the receiving culture so as to signify the linguistic and cultural differences of the foreign 
text.” 

78 Foreignization does not offer unmediated access to the foreign. 

79 But rather constructs a certain image of the foreign that is informed by the receiving situation 
but aims to question it by drawing on materials that are not currently dominant, namely the 
marginal and the nonstandard, the residual and the emergent. 



do nacional – e, ao praticá-la, a cultura que recebe a tradução tem a 

oportunidade de questionar seus próprios valores: “nenhuma cultura deveria 

ser considerada imune à autocrítica, seja ela hegemônica ou subordinada, 

colonizadora ou colonizada80” (ibidem, p.20). 

 

Assim, o trabalho de Venuti vai além da crítica do modo como a 

tradução é praticada no contexto anglo-americano: trata-se de uma 

investigação sobre a maneira como o estrangeiro é percebido e como sua 

identidade é construída pela estrutura hegemônica e etnocêntrica dos Estados 

Unidos e Inglaterra, segundo os valores culturais, políticos, econômicos e 

ideológicos desses países. Dessa forma, Venuti vê na estratégia 

estrangeirizadora não apenas o resgate do valor e da visibilidade dos 

tradutores, mas também a possibilidade de abrir a cultura anglo-americana ao 

estrangeiro, numa relação de troca e questionamento, não mais de assimilação 

e apagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 No culture should be considered immune to self-criticism, whether hegemonic or subordinate, 
colonizer or colonized. 



3. Considerações Finais 
 
 

Caracterizar a defesa de um método específico de tradução, que 

pretende revelar a estranheza do texto traduzido e apresentá-lo como algo que 

foi produzido em outra cultura, investigando os possíveis desdobramentos de 

ordem política, ideológica, cultural e lingüística que essa prática de tradução 

pode ocasionar determinou o caminho percorrido por este trabalho. O principal 

motivo para tal investigação foi a percepção de que os teóricos aqui 

analisados, Friedrich Schleiermacher e Lawrence Venuti, partem em defesa de 

uma estratégia tradutória semelhante, porém com objetivos opostos: enquanto 

Schleiermacher procura utilizar a tradução como a prática cultural que 

reforçaria a língua e a cultura alemãs como forma de tornar a Alemanha o novo 

centro cultural europeu, desbancando a França, Venuti identifica na prática 

tradutória anglo-americana um sinal claro do fechamento desses países 

hegemônicos aos valores culturais estrangeiros. Nosso objetivo foi, por um 

lado, investigar os usos da tradução enquanto uma prática influenciadora da 

língua, literatura, política e relações internacionais de uma nação; por outro, 

diferenciar as propostas de cada um desses pensadores. Isso porque, como foi 

brevemente exemplificado na Introdução, parece existir uma tendência à 

redução do trabalho de Schleiermacher e Venuti, uma identificação de suas 

reflexões, sem que se leve em conta os motivos que levaram esses 

pensadores a defender um método específico de tradução. 

 

Assim, no primeiro capítulo nos ocupamos com a aproximação entre as 

reflexões de Schleiermacher e Venuti a partir de questões tradutórias, 

enquanto na segunda parte procuramos analisar o contexto político-cultural em 

que cada um dos autores divulgou suas propostas. Demonstramos que tanto 

um quanto o outro identificam a tradução como o local da diferença, da 

apresentação do estrangeiro como tal. Dessa forma, os autores defendem que 

apenas um método capaz de revelar a estranheza do texto original tem sentido, 

seja na cultura alemã do século 19 ou na cultura anglo-americana 

contemporânea. Para Schleiermacher, os métodos possíveis de tradução são 

dois: “ou o tradutor deixa o autor em paz e leva o leitor até ele; ou deixa o leitor 

em paz e leva o autor até ele.” (SCHLEIERMACHER, 2001, p.43) A adoção do 



método que “leva o leitor até o autor” é vantajosa para Schleiermacher: ao 

tentar aproximar o texto traduzido do texto de partida, o tradutor tem de dar 

conta de formas de expressão que não existem na língua alemã – considerada 

por Schleiermacher incompleta, inacabada. Assim, a tradução tem o poder de 

expandir os conceitos de uma língua, acrescentando a ela novas formas de 

expressão e novos conteúdos. Para Venuti, a prática de tradução que resiste 

ao discurso fluente, padrão da língua inglesa escrita, tem o poder de resgatar o 

tradutor de sua condição de invisibilidade. Segundo o teórico norte-americano, 

textos traduzidos fluentemente são lidos como obras originais, e o nome do 

tradutor frequentemente é deixado de lado nas críticas que a obra recebe. 

Além disso, as leis de direitos autorais não esclarecem se o tradutor é ou não o 

autor do texto traduzido, e a remuneração baixíssima recebida pelos 

profissionais da tradução na Inglaterra e Estados Unidos reforça o estatuto de 

prática cultural secundária da tradução nesses países. Dessa forma, tanto 

Venuti quanto Schleiermacher partem em defesa de uma prática de tradução 

que preserve as diferenças do texto estrangeiro. 

 

Mas isso não significa que os teóricos defendem o local da diferença 

estabelecido pela tradução gratuitamente: enquanto “prática político-cultural” 

(VENUTI, 1995 [2008], p.15), os resultados das propostas de Venuti e 

Schleiermacher expandem-se para além do âmbito dos Estudos da Tradução, 

ou mesmo da língua e literatura de uma nação, como procuramos demonstrar 

na segunda parte deste trabalho. Ao descobrir na tradução o elemento 

agregador de conteúdo e poder cultural à cultura alemã, Schleiermacher 

defende a tradução em massa, visando tornar a Alemanha o “coração da 

Europa” (SCHLEIERMACHER, 2001, p.83) como forma de afirmar a identidade 

e a cultura alemã perante a dominação napoleônica no início do século 19. 

Venuti, por sua vez, identifica no modo como a tradução é praticada e estudada 

nos Estados Unidos e Inglaterra atualmente o espaço para questionar os 

valores etnocêntricos e xenofóbicos desses países perante os estrangeiros. 

Assim, abrir a cultura anglo-americana à tradução pode promover relações 

mais equilibradas entre Estados Unidos e Inglaterra e o resto do mundo. 

 

Diante do exposto, acreditamos que não há uma identificação por 

completo das propostas dos teóricos. De fato, a estratégia tradutória que cada 



um defende é bastante semelhante – afinal, ambas recusam a adoção de uma 

escrita que se quer passar por original, assimilando o texto traduzido aos 

discursos canônicos da Alemanha do século 19 e Estados Unidos e Inglaterra 

atuais. Entretanto, enquanto as estratégias tradutórias descritas por esses dois 

pensadores se aproximam no que diz respeito à tentativa do estabelecimento 

da tradução como o espaço de contato entre o nacional e o estrangeiro, suas 

propostas se afastam no que diz respeito à finalidade da defesa de uma 

estratégia tradutória específica. 

 

O teórico francês Antoine Berman aponta que “nenhuma teoria do 

traduzir seria necessária se alguma coisa não devesse mudar na prática de 

tradução” (1984 [2002], p.43). Voltando-se contra o modelo tradutório vigente 

no período em que divulgam suas reflexões, as “teorias” elaboradas por 

Schleiermacher e Venuti não apenas visam modificar a maneira como a 

tradução é praticada, como também, e sobretudo, transformar a cultura em que 

vivem por meio da abertura de um espaço para os valores estrangeiros. Assim, 

defender a tradução como o local da alteridade vai além do estabelecimento de 

uma relação mais ética com o estrangeiro, abrindo a possibilidade de utilizar a 

tradução como um instrumento a serviço de uma agenda político-cultural. 

Resta investigar quais são os desdobramentos dessa defesa em diferentes 

contextos, descobrindo novas possibilidades de transformação que a tradução 

oferece. 
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