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ApreSentAção

No presente cenário mundial, a tradução ocupa posição central 
quando se pensa em intercâmbios linguísticos culturais e comerciais. 
A tradução já é posta em evidência no momento em que se acessa um 
operador de buscas como o Google, que oferece automaticamente a 
opção de traduzir a página visitada. O contato com a tradução é diário, 
nas legendas televisivas ou cinematográficas, nas notícias de jornais e 
revistas, nas instruções de uso de produtos importados.

Frequentemente, no entanto, os usuários da tradução, seja ela au-
tomática ou não, desconhecem suas especificidades e pouco sabem 
dos meandros de sua produção. Muitos pensam que, para fazer uma 
tradução, só é necessário conhecer uma língua estrangeira, ignoran-
do que há outras habilidades envolvidas, assim como uma teorização 
a seu respeito. Até mesmo estudantes de tradução têm interesse li-
mitado pela teoria, considerando-a muito abstrata e desvinculada da 
prática, vista como concreta. Esperam dela uma aplicabilidade ime-
diata, ou seja, modelos e fórmulas que possam utilizar no presente e 
no futuro.

Assim como não há uma receita pronta para se fazer uma tradu-
ção, a teorização não é necessariamente construída para sua imediata 
aplicação, mas para proporcionar um espaço de reflexão crítica. Os 
ensaios deste livro seguem esse caminho, buscando levantar questões 
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teóricas que evidenciam a indissociabilidade entre teoria e prática e a 
importância da atividade intelectual para o tradutor. A gama de tópi-
cos abordada nesta obra é pequena em relação ao que tem sido produ-
zido na área. A intenção, no entanto, foi trazer alguns tópicos teóricos 
tanto ao leitor não especializado como àquele que já tem familiaridade 
com a leitura da literatura sobre tradução, sem ter como objetivo 
uma aplicação direta de princípios teóricos nem de uma metodolo-
gia. Trata-se de um convite a uma reflexão teórica sobre a prática de 
tradução, a partir dos tópicos selecionados, entre muitos outros que 
poderiam ser enfocados. Este é um projeto que, já em sua concepção, 
indica a necessidade de continuação no futuro, com novos tópicos a 
serem trazidos ao público.

Essas contribuições revelam a consolidação dos Estudos da Tra-
dução como disciplina, o que pode ser atestado pelo fato de que todos 
os ensaios desta obra foram escritos por pesquisadores da área de 
Estudos da Tradução e ligados a universidades brasileiras que ofe-
recem cursos de tradução em nível de graduação ou pós-graduação.

Espera-se que essa iniciativa possa contribuir para uma discussão 
cada vez mais sintonizada com as diferentes dimensões, tanto teó-
ricas quanto práticas, do universo tradutório, proporcionando um 
espaço de diálogo crítico que permita observar toda a complexidade 
de que se constitui o trabalho do(a) tradutor(a) para, assim, valorizar 
sua tarefa.
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