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A IMPORTÂNCIA DE SE MANTER FIEL À TRADUÇÃO COM OS 

PROPÓSITOS DAS IDEIAS DO AUTOR 

 

GABRIEL FELIPE GIGLIO ORDINE 

 

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 

 

Resumo: A tradução é uma das atividades humanas mais antigas 

e mais controversas. Desde que o homem começou a desbravar o 

mundo a necessidade de entender as tribos, cidades e nações fora de 

suma importância para o intercâmbio dos conhecimentos.  

Jakobson (1959) defini três tipos de tradução e esses modelos 

englobam as características de estilística/forma ou liberdade de 

reformulação/mudança genérica. Segundo o autor, as traduções podem 

ser classificadas em: Interlingual, intralingualeintersemiótica, para este 

estudo utilizaremos as duas primeiras classificações. 

Interlingual é aquela em que o texto produzido em uma língua 

passa para outra, usando alguns recursos linguísticos, tais como: 

sinonímia, metonímia, metáfora e paráfrase linguística. 

Intralingual (ou reescrita) consiste na tradução ou reformulação 

escrita de uma obra na mesma língua, destinada a um novo público-alvo 

com características distintas, tendo por características o uso de 

circunlóquios, perífrases, diálogos curtos e paráfrases. 

Os resultados obtidos nas análises propiciam caracterizar a 

tradução 1 como interlingual, portanto, há a ocorrência em maior 

número de paráfrases linguísticas (5), metáforas (3), metonímias(2) e 

nenhuma ocorrência de paráfrase e circunlóquio/perífrase. 

A tradução 2 há a ocorrência em menor número de paráfrase 

linguística (2), paráfrase (1) e maior incidência de circunlóquio/perífrase 
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(4). Por meio destes resultados, nota-se que esse tipo de tradução tem 

características de ambos os tipos, todavia classificamos como tradução 

do tipo intralingual, devido as características apresentadas, e a não 

disponibilização do tradutor e sua versão para meio digital o que nos 

reforça a tipologia classificada. 

A tradução 3 apresenta a ocorrência de apenas uma paráfrase 

linguística (1) e as demais ocorrências são circunlóquio/perífrase (5), 

portanto, esta tradução se classifica como intralingual, uma vez que 

nota-se ser uma adaptação para um público-alvo jovem. 
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Abstract:The translation are one of the oldest and controversial 

human activities. Since human started to trail the whole world there were 

the necessity to understand tribes, cities, nations and that was the 

utmostimportancetoexchange of knowledge. 

Jakobson (1959) defines three kinds of translation and these 

models involves a discussed form with characteristics or 

rewording/generic freedom. 

According to this author, the translations can be classified in: 

interlingual, intralingual and intersemiotic translations and to this study 

we are going to use only the two first kind of it. 

Interlingual is when the original text is translated to other language, 

using some linguistics resources: synonym, ambiguity, and others kind of 

linguistic resources. 

Intralingual or rewording consists in translation or rewording from 

some work, destined to a specific group, with distinct characteristics, for 

instance the use of circumlocution, short dialogue, and others. 

The results collected in the analyses show characteristics the 

translation 1 as interlingual, it means there are occurrences in most 

number of paraphrases (5), metaphor (3), metonymy (2) and there’s no 

occurrences of paraphrases and circumlocution/periphrases. 

The translation 2 there areoccurrences in minor number of 

linguistic paraphrases (1) and greater incidence of 

circumlocution/periphrases (4). By means of these results, notes that 

kind of translation has characteristics of both types, therefore we 

classified as intralingual translation, because of the characteristics 

showed, and there’s no information about the translator only the version 

to digital environment what we reinforce that typology classified. 
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The translation 3 shows the occurrence of only linguistic 

paraphrase (1) and the others occurrences are 

circumlocution/periphrases (5), therefore this translation is classified as 

intralingual, since notes to be one adaptation to a specific target 

audience.  
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA 

 

INTRODUÇÃO 

 

A palavra traduzir deriva do Latim traducere e, de acordo com o dicionário 

Houaiss (2016), traduzir denota passar um texto, frase, de uma língua para outra, 

indo além, complementa que é interpretar, dar sentido e considerar, seja um 

vocábulo, um termo ou frase. Porém, o dicionário trata da perspectiva literal e possui 

verbetes com exemplos de uso da tradução mas não uma visão global da prática 

com as características e os mais recentes estudos sobre o conceito da tradução. 

A tradução, inicialmente, tem suas origens em tempos imemoriais, ou seja, 

essa é uma prática antiga feita pelo ser humano, pois a linguagem humana é 

complexa e para expressar o pensamento das tribos, cidades e Estados de 

diferentes culturas cabia a essa prática, mesmo que de forma rudimentar ou da 

mesma língua como na Grécia antiga, a língua de um povo ou das cidades Estados 

deveriam ser transformadas em enunciados que demonstravam o pensamento, a 

intencionalidade ou as finalidades daquele agrupamento para se perpetuar e 

aprimorar conhecimentos, passar a diante descobertas e histórias dos 

antepassados, entender a política, evitar ou causar guerras, etc. 

Da antiguidade até nossos dias a tradução causa debates e não houve ou há, 

ainda um consenso, um método ou uma prática eficaz que transmita ou transpasse o 

que fora escrito ou dito para outro sistema linguístico de forma satisfatória com total 

equivalência ou fidelidade, e isto ocorre porque não há a equivalência (Jakobson, 

1960) entre as línguas/linguagens, além de que as línguas ocorrem em culturas 

distintas, com valores, crenças específicas daquele grupo social. 

Os debates acalorados acerca da tradução não são novidade, muitos 

estudiosos fizeram suas contribuições e são apontadas algumas visões que 

nortearam nossa pesquisa; Cícero (1º século A.C), por exemplo, fazia da arte da 

tradução como liberal, ou seja, não ficava limitado ao significado das palavras. 
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São Jerônimo (384), o santo protetor dos tradutores, traduziu toda a Bíblia 

para o latim, e mostrou uma preferência pela tradução do sentido, porém há de 

ressaltar que dessa prática não havia interpretações que pudessem causar duplo 

sentido, pois ele entendia que o sentido, sendo mais importante que a tradução das 

palavras, era o que devia ser propagado, por respeito à “Palavra de Deus” (Souza, 

1998). Até porque a tradução “livre” no sentido de reescrever, alterar fatos e 

acontecimentos fere a Sagrada Escritura, poderia ser interpretado esse ato como 

aponta Souza (1998), como sendo herético ou infiel. 

Quem alterou o paradigma da tradução fiel ou conservadora foi Lutero (1530) 

pois foi impactante para as traduções bíblicas que afetaram, primeiro na Europa 

Ocidental e posteriormente outras partes do mundo; segundo ele a tradução era 

uma arte liberal quanto à equivalência dos valores significativos das palavras, ou 

seja, ele ultrapassa o conceito do original para recriar algo à sua maneira. 

Nida (1986) entende que a questão da fidelidade era o foco, ou seja, a 

fidelidade é entendida como manter a forma, o estilo do original, o sentido é 

construído por meio da forma e do estilo, aproximando da corrente anterior ao 

Lutero. Já há uma outra vertente de tradutores que buscam ou focam-se no sentido, 

ou seja, adotam uma liberdade estilística e formal intencionalmente para a 

reformulação de um “novo” texto, visando a intencionalidade textual, sendo Lutero 

que estaria mais ligado a essa questão de liberdade do que os tradutores anteriores 

que focavam em serem mais restritos ao sentido, a forma mais literal ou 

conservadora. 

Com base na perspectiva da fidelidade questiona-se qual tradução manter-se-

á mais fiel ao original, a tradução literal ou a tradução liberal? o estudo e a 

verificação das nuances das diferentes traduções apresentarão resultados sobre a 

busca do que seja fidelidade, isto é,na manutenção da forma e estilo ou maior 

liberdade, desde que se mantenham os fatores de textualidade do texto original, 

principalmente a intencionalidade e a informatividade. 

Cabe ao tradutor a construção de equivalentes respeitando a gramática e a 

linguística, neste caso entendida também todo um conhecimento das culturas 

envolvidas das línguas para o processo tradutório. 

Justifica-se, portanto, tal questionamento, uma vez que para traduzir não há 

uma única teoria ou método em que a invisibilidade aconteça, isso ocorre porque 
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não encontramos uma teoria ou prática satisfatória que aborde objetivamente à essa 

tarefa complexa; uma vez que o tradutor abrange diferentes fatores linguísticos e 

extralinguísticos para a construção de seu texto, tais como: formação acadêmica, 

doutrinas ou vertentes da tradução, ideologias grupais ou até mesmo particulares e 

todos estes fatores constituem o seu ser e influenciará o trabalho. 

Com base nas dicotomias da tradução os teóricos e estudiosos que se 

debruçaram sobre o tema apontaram algumas teorias e práticas, como exemplo 

manter o estilo e preocupar-se com a forma1 que a partir desse momento iremos 

denominar como “tradução literal” ou preocupar-se com o contexto construindo um 

texto mais livre genericamente, todavia em ambos há a preocupação em manter-se 

a essência, isto é, o pensamento do autor.  

Com os estudos linguísticos, já no século XX, estudiosos como Venutti e 

Jakobson se debruçaram sobre as questões da tradução e fizeram alguns 

apontamentos ou construíram um modelo que abrange as teorias e práticas 

desenvolvidas ou praticadas até nossos dias.  

Jakobson (1959) defini três tipos de tradução e esses modelos englobam as 

características discutidas de estilística/forma ou liberdade de reformulação/genérica, 

portanto, satisfatórias, do ponto de vista teórico e prático. Segundo o autor, as 

traduções podem ser classificadas em: 

Interlingual, ou seja, aquela em que o texto em uma língua passa para outra, 

usando alguns recursos linguísticos, tais como: sinonímia, entendimento do contexto 

sócio-histórico, anfibologia (ambiguidade), metáfora, metonímia entre outros. 

Intralingual (ou rewording ou reescrita) que consiste na tradução ou 

reformulação escrita de uma obra na mesma língua, destinada a um público-alvo 

com características distintas, tendo por características o uso de circunlóquio, 

paráfrases, ocultação de palavras, curtos diálogos, entre outros fatores. 

Intersemiótico é o tipo de tradução do sistema verbal para o não-verbal, são 

as adaptações do escrito para outras linguagens, tais como cinema, história em 

quadrinhos, teatro, enfim, tudo o que ultrapassa a obra escrita. 

 

                                            
1 Este trabalho não solucionará a questão das diferentes possibilidades da tradução, todavia 

para melhor compreensão do leitor, utilizará os termos tradução literal para o modelo de tradução 
preocupado em manter o estilo, gênero e equivalências lexicais e tradução livre para as traduções 
preocupadas com o sentido. 

 



 

10 
 

MÉTODO 

A arte da tradução começa antes de Cristo numa tentativa dos diversos povos 

em manter as relações comerciais, religiosas e políticas entre si. Uma vez que, 

geograficamente sabemos que o ser humano fora nômade e por conseguinte as 

diferentes tribos foram desbravando o planeta, isto explica como em cada parte do 

globo são encontrados povos distintos em formas de pensar e falar. Nas diferentes 

regiões do planeta encontramos distintos climas, o que levou ainda a mais 

abundância de alimentos ou matérias-primas em determinadas regiões em relação a 

outras.  

Dessa maneira, as necessidades de expansão e sobrevivência dos povos 

levou ao intercâmbio de bens e de conhecimentos, coube aos negociantes entender 

as línguas para amenizar problemas de ordem social e construir uma “ponte” que os 

ligassem ou não, pois os tradutores/negociantes tinham a difícil missão de conciliar 

os diversos povos, seja para relações de amizade ou dominação. 

Com a expansão e fortalecimento do império Romano (753 a.C.) que atingiu 

três continentes (África, oriente médio e Europa) e a adoção do cristianismo como 

religião oficial, propiciou o fortalecimento de um poder central, a Igreja Católica, uma 

vez que, após a queda do Império Romano do Ocidente (476 a.C.), ou seja, o fim de 

um poder central, todo o conhecimento e registros de nascimentos, mortes e afins 

ficaram a cargo das paróquias.  

A reprodução e a propagação dos escritos sagrados e o estudo de uma 

parcela dos clérigos, os doutores da Igreja, eramtransmitidos em Latim, então havia 

necessidade da tradução “fiel” dos originais gregos, aramaicos ou hebraicos para o 

latim; portanto, a fase do literalismo para as traduções ganha espaço, criando um 

paradigma de “fidelidade” associado ao estilo/forma. 

Grandes nomes comoAgostinho, Jerônimo e Boécio vertiam textos do grego 

para o latim com máximo cuidado na questão “fidelidade”, ou seja, havia a 

preocupação em manter o estilo e perspectiva filológica que é encontrar no léxico os 

equivalentes. 

Segundo Nida (1986), esta perspectiva filológica ou literal permanece muito 

viva, o que pode ser visto pelas importantes contribuições de estudiosos como Cary 

e Jumpelt (1963), George Steiner (1975) e John Felstiner (1980).  
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Tais estudos sempre buscaram prevalecer a fidelidade aos propósitos do 

autor, porém as marcas e dificuldades em estabelecer a equivalência são grandes, 

conforme demonstra São Jerônimo, patrono dos tradutores, que defende a tradução 

não das palavras, mas sim das ideias, isto é, a narração dos fatos, mas com a 

compreensão em suas palavras: 

 

Eu não somente confesso, mas proclamo em voz alta que, à parte as 
Sagradas Escrituras, em que mesmo a ordem das palavras encerra 
mistério, na tradução dos gregos não busco expressar uma palavra a partir 
de outra palavra, mas o sentido a partir do sentido. ...nas Escrituras não são 
as palavras que devem ser consideradas, mas o sentido. (Jerônimo, 384) 

 

Para que não haja contradições as afirmações de São Jerônimo já 

apresentam as dificuldades de se encontrar equivalentes lexicais, todavia ele deixa 

claro que há uma preocupação em manter o estilo e a não possibilidade de um novo 

entendimento.  

Talvez, o caso mais impactante e ponto de ruptura da religião Católica para a 

protestante esteja no fato da transubstanciação. Esse termo só se tornou corrente a 

partir do século XI, com o concílio regional de Roma (1079), em que diz na profissão 

de fé: 

 

“Intimamente creio e abertamente confesso que o pão e o vinho colocados 
sobre o altar, mediante o mistério da oração sagrada e as palavras do 
nosso Redentor, se convertem substancialmente (subs-tantialiter converti) 
na verdadeira, própria, carne e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo –
Concílio regional de Roma (1079); 

 

Santo Agostinho (480) dizia a mesma profissão, em outras palavras: 

 

“O que vedes, caríssimos, na mesa do Senhor, é pão e vinho; mas esse pão 
e esse vinho, acrescentando-se-lhes a palavra, tornam-se corpo e sangue 
de Cristo (…). Tira a palavra, e tens pão e vinho; acrescenta a palavra, e já 
tens outra coisa. E essa outra coisa que é? Corpo e sangue de Cristo.Santo 
Agostinho (480) 

 

O que se tem até aqui são traduções de um mesmo fato exposto em outras 

palavras, assim como era da época, o sentido permanece, mas não nas mesmas 

palavras, quem colocará em dúvida e alterará o curso da história de forma 

impactante será Lutero (1580), pois ele pensava diferente: 
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O corpo de Cristo pode simultaneamente estar presente em diversas 
hóstias consagradas e em vários lugares, pois Jesus não está presente na 
Eucaristia pela localização no espaço; mas pela presença do pão. 

A mesma presença do Cristo eucarístico se multiplica, com as muitas 
Hóstias consagradas, sem que o corpo de Cristo se multiplique. Não há 
bilocação nem multilocação do corpo de Cristo, porque simplesmente não 
há locação do mesmo, mas apenas locação e multilocação do pão 
consagrado (Lutero, 1580) 

 

Boécio (480-524) defende traduzir o conteúdo ao estilo, de forma literal, 

achando que a tradução palavra por palavra seria um impedimento a corrupção da 

verdade. 

O ideal da tradução passou a ser sistematizado e entendido como ideal a 

manutenção do estilo/forma (tradução literal). O nome de Lutero (1560) ganha 

espaço, pois ele foi um precursor da tradução livre, ainda que mantivesse o estilo e 

a forma dos textos bíblicos houve uma reinterpretação das escrituras, isto é, muitas 

alegorias e ritos simbólicos deixaram de ser utilizados; tal influência levou ao 

surgimento de novas correntes da tradução até o surgimento da linguística e de 

questões sobre a linguagem humana. 

Nas teorias produzidas, seja aliteral ou livre, são valorizadas as noções de 

autoria e do status principal do texto original. SegundoGentzler, 2009, (p. 188) 

“qualquer tradução de um original para uma segunda língua envolve uma violação 

do original, daí a impossibilidade de criar equivalentes puros”, entretanto sempre se 

buscou expressar o ideal do autor, uma vez que pesquisar no dicionário os verbetes 

eencontrar equivalentes ou trocar as palavras de uma língua para outra, não 

garantirá a construção de um enunciado.  

 

Todo texto é único e é, ao mesmo tempo, a tradução de outro texto. 
Nenhum texto é completamente original porque a própria língua, em sua 
essência, já é uma tradução: em primeiro lugar, do mundo não-verbal e, em 
segundo, porque todo signo e toda frase é a tradução de outro signo e de 
outra frase. Entretanto, esse argumento pode ser modificado sem perder 
sua validade: todos os textos são originais porque toda tradução é diferente. 
Toda tradução é, até certo ponto, uma criação e, como tal, constitui um 
texto único. (PAZ, apud ARROJO,1999). 

 

Segundo Costa, (2006) Umberto Eco postula que tradução não diz respeito 

apenas a uma passagem entre duas línguasou duas enciclopédias, mas entre duas 
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culturas. Um tradutor não deve levar em conta somente as regras estritamente 

linguísticas, mas também os elementos culturais, no sentido do mais amplo do 

termo. 

Tais fatos ocorrem porque cada língua é um sistema singular e único num 

dado momentosócio-histórico, ou seja, o momentodo escrito original muitas vezes 

não coincide com o momento da tradução, o que leva a diferentes construções 

enunciativas e outros fatores que não podem ser reproduzidos em outra língua. 

Portanto, quando escrito originalmente, o texto possui aliterações, musicalidade e 

outros fatores que são podem ser reproduzidos em outra língua igualmente. 

A controvérsia sobre a traduçãopersiste,isto é, a questão da fidelidade é uma 

questão ligada ao estilo/formaou mais livre, do sentido do original. 

Este dilema ainda possui campo para as discussões da tradução, uma vez 

que, mesmo na tentativa de permanecer fiel segundo Furlan (2003) na idade média 

já produzia muito material rico em inovações linguísticas, e, também formou-se uma 

tradição da interpretação textual, adicionado comentáriossobre os fatos, e isso foi 

um marco forte no medievalismo. 

Como pode-se perceber o conceito de tradução literal ou tradução livre, foi 

solidificando-se desde as traduções gregas para o latim clássico, posteriormente 

para o latim vulgar que variaria para as línguas nacionais e justamente neste 

instante ocorria a consolidação das línguas nacionais, estas contribuíram para o 

surgimento da tradução livre em alguns países. 

Pereira (2008) afirma quehistoricamente não é possível rastrear o exato 

momento em que os intérpretes começaram a atuar, mas é plausível imaginar que 

desde que povos de diferentes línguas mantiveram contato houve, também, a 

necessidade de intérpretes. 

As primeiras traduções, aquelas entre os povos, portanto, entre línguas 

distintas, algo que ocorre atualmente com maior frequência, podemos classifica-las 

como Interlingual, ou seja, são traduções de uma língua para outra, de caráter mais 

conservador (fiel), pois para se entender o que foi dito em outra língua, há de se ter 

por parâmetro os sinônimos que auxiliam no processo de compreensão. Já na baixa 

idade média encontramos as traduções intralinguais, isto é, traduções ou versões na 

mesma língua, que tinham por preocupação ou objetivo a explicação/compreensão 

para “um novo público” o que acarreta o uso de metáforas, sínteses e circunlóquios. 



 

14 
 

 

RESULTADOS 

Primeiramente, qualquer que seja o tipo de tradução, devemos lembrar que 

 

É bem verdade que não existe tradução perfeita, do mesmo modo que não 
existe comunicação perfeita, ou absoluta. Toda comunicação é limitada, 
mas normalmente é satisfatória para atingir seus objetivos (Souza, 1998) 

 

Partindo desse entendimento, as traduções no máximo irão satisfazer as 

necessidades comunicativas, porque os sistemas linguísticos são altamente 

complexos, e quem esclarece esse ponto é Jakobson (1971) 

 

(...) o significado de um signo linguístico não é mais que sua tradução por 
outro signo que lhe pode ser substituído, especialmente um signo “no qual 
ele se ache desenvolvido de modo mais complexo”, como insistentemente 
afirmou Peirce, o mais profundo investigador da essência dos signos. (...) 
Distinguimos três maneiras de interpretar um signo verbal: ele pode ser 
traduzido em outros signos da mesma língua, em outra língua, ou em outro 
sistema de símbolos não-verbais.(Jakobson, 1971) 

 

E de acordo com Mendes (2010)os tipos possíveis de tradução, seja 

interlingual ou intralingual, são recortes de um único objeto – a tradução –, mostrar, 

portanto, o caminho em que ambas se convertem e apontar o funcionamento para 

atingir a fidelidade textual.  

Roman Jakobson (1959) propôs uma conversão da modalidade de língua em 

outra, a conversão de signos para outro sistema de signos e, a conversão de uma 

língua para outra fazem parte do mesmo processo, a chamada tradução. No 

primeiro exemplo, chamada de intralingual; a segunda de intersemiótica e por último 

a interlingual. 

Segundo a definição que melhor explora os tipos de tradução, Jakobson 

(1959) aponta que existe a tradução intralingual ou reformulação das ideias.  

Fernando Tarallo, estudioso na área da tradução aponta em seu artigo, 

intitulado Aspectos sociolinguísticos da tradução a ideia de que: 

 

A noção de registro linguístico é fundamental para a tradução intralingual. O 
conceito de tradução como equivalência de sistemas linguísticos deve, pois, 
ser expandido para a noção de tradução como equivalência de registros 
linguísticos. (Tarallo, apud Mendes, 2010) 
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Seguindo o entendimento, fica claro que segundo Mendes (2010) a mudança 

de registro é a versão intralingual da tradução, pois, como na interlingual, a 

consciência linguística atua, sendo equivalentes ou não, dois textos em línguas 

diferentes ou não. 

Então, Tarallo (1991) relata, em seu artigo, um caso de tradução intralingual, 

que varia no nível sintático, os variantes de um não-padrão de um registro para o 

outro, muda-se de registro, mas não a relativa característica de outro registro. 

Resumindo, de acordo com Mendes (2010)a tradução intralingual pode ser parcial, 

não afetando o todo o texto, e não sempre total, como ocorre na tradução 

interlingual. 

A tradução intralingual acontece segundo o entendimento de Costa (2006) 

devido as diferentes camadas sociais humanas, por mais que usem de uma única 

língua, a usam de formas variadas e únicas, sendo, portanto, uma língua para a 

religião, outra para o governo, para a literatura e outra para comunicações do 

cotidiano. 

Não somente com as camadas sociais, mas Costa (2006) afirma que essa 

tradução ou transferência de signos acontece ou se faz presente entre a língua 

usada por um adulto e a criança ou pelo homem e a mulher, cabe dizer que para 

essa tradução, dois conceitos são importantes, os de compreensão e interpretação. 

Devido às misturas de língua e a dificuldade em encontrar sinônimos, as 

formações compostas, como aponta Alvez(2008) são a tentativa para preencher a 

lacuna (bóia-cross, brothermóvel, cacau-western, efeito-pet, kit-limpeza) e 

sintagmáticas (cerveja light, comércio on-line, top de linha, tratamento vip) são os 

tipos de formação em que um componente vernáculo junta-se a um estrangeiro para 

formar o que definimos como neologismo. 

A tradução intralingual ocorre quando um texto do passado, como Dom 

Casmurro, de Machado de Assis, é lido por alguém da atualidade, ou seja, toda uma 

substituição de signos verbais será feita, de forma automática ou não, por parte do 

leitor segundo Costa (2006). 

Isso ocorre porque  

 

Não há duas épocas históricas, duas classes sociais, duas localidades que 
usem as palavras e a sintaxe para expressão as mesmas coisas. Nem dois 
seres humanos. Cada uma das pessoas se serve, deliberadamente ou por 
costume espontâneo, de duas fontes de suprimento linguístico: a língua 
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corrente que corresponde a seu grau de letramento e um tesouro privado. A 
língua de uma comunidade, por mais uniformes que sejam seus contornos 
sociais, é um agregado inesgotavelmente múltiplo de átomos de fala, de 
significados pessoais em último caso irredutíveis.(Costa, 2005). 

 

Esse tipo de tradução consiste de acordo com Costa (2006) numa 

interpretação dos signos verbais por meio de alguma outra língua ou da mesma, e 

segundo Jakobson (1959) “a tradução intralingual utiliza outra palavra, mais ou 

menos sinônima, ou recorre a um circunlóquio. 

Então, esse tipo de tradução recorre aos sinônimos e barramos no problema 

apontado por Bassnet (2003) que afirma que os dicionários de sinônimos podem 

indicar perfeito como sinônimo de ideal e veículo como sinônimo de transporte, mas 

não se pode dizer em nenhum dos casos que se produz completa equivalência, uma 

vez que cada unidade contém em si um conjunto de associações e conotações não-

transferíveis. 

Mesmo problema apontado por Jakobson (1959) ao afirmar que o uso da 

sinonímia não é completo, com o exemplo de “todo celibatário é solteiro, mas nem 

todo solteiro é celibatário”, pois o autor aponta que uma palavra ou um grupo 

idiomático é, em suma, uma unidade de código de alto nível, podendo ser 

interpretado por meio de uma combinação de unidades que se equivalem: “todo 

solteiro é um homem não casado e todo homem não casado é solteiro”, ou pode-se 

entender também que “todo celibatário está decidido a não casar-se e todo aquele 

que esteja decidido a não casar-se é um celibatário. 

Portanto, vê-se que os problemas relacionados ao uso da sinonímia estão 

restritos ou limitados ao campo da lógica, pois como mencionado o caso do 

celibatário, essa palavra está limitando o entendimento com relação ao casamento, 

para contornar, há toda uma explicação lógica para não haver dúvidas sobre homem 

solteiro ser celibatário ou não e, para tanto, nesses casos, não só de comentários 

mas do uso do circunlóquio é permitido.  

Segundo Jakobson (1959) circunlóquio que nada mais que dar um 

entendimento lógico da sentença exposta de modo mais claro ou não de acordo com 

as intenções do tradutor e suas capacidades linguísticas, pois ao explanar o que é 

dito, é melhor compreendido e não há dúvidas, por exemplo, na primeira afirmação 

do celibatário, tirar-se-á falsas ou divergentes conclusões, já com o uso do 
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circunlóquio, o sentido é tratado pois está explicada a situação em relação ao 

casamento, pois apenas os celibatários e os que decidem não casar o são. 

Aprofundando um pouco mais sobre as características da tradução, 

Marcuschi (2001) chama de retextualização o processo da língua oral para a escrita, 

contudo, ele fica restrito à esse processo de tradução intralingual oralidade/escrita. 

Já abordando de forma mais contundente, Gérard Genette (1982) 

desenvolveu estudos de transtextualidade, englobando “tudo o que coloca (um texto) 

em relação, manifesta, ou secreta, com outros textos, portanto, de forma sucinta, ele 

inclui a intertextualidade, a paratextualidade, a metatextualidade, a arquitextualidade 

e a hipertextualidade, sendo esses estudos focados na tradução interlingual, 

contudo, algumas características podem ser aproveitadas nos estudos da tradução 

intralingual. 

Segundo Fuchs (1982), a característica da tradução intralingual é a paráfrase 

e há diversos tipos de paráfrase, esta irá acontecer de acordo com os propósitos de 

significação, ou seja, o que será transformado do original e conforme a sua 

significação, podendo ser linguística, referencial,  pragmática e simbólica. 

Do plano linguístico irá conduzir uma decodificação que se sustentará no 

sentido linguístico, em outras palavras, é a própria paráfrase, exemplo: dadas duas 

sequências A e B, B irá reformular de literalmente o A, sendo as formas sintáticas ou 

semânticas, conversão ativa ou passiva, lexicais (sinonímia) e mudanças lógicas as 

reformulações. 

As significações extralinguísticas é a forma talvez a mais complexa, pois 

envolve os elementos extralinguísticos, é considerado, pelo grau de dificuldade 

como se fosse uma tradução interlingual. E segundo Fuchs, é preciso detalhar em 

mais três níveis, sendo o nível referencial, pragmático e o simbólico, que não foram 

tratados formalmente e para efeito nesta pesquisa focaremos no referencial. 

O referencial (paráfrase referencial) não é de acordo universal, pois 

dependerá para a transposição das ideias ou a reformulação um conhecimento 

compartilhado entre os interlocutores (Mendes, 2010). 

Segundo a autora: 

 

Na verdade, a paráfrase pressupõe mais do que a estrutura linguística, mais 
do que a simples correspondência de formas sintáticas. Implica também a 
sua situação em que entram os participantes: o locutor com a  sua intenção 
e o alocutário, com sua recepção, sua interpretação. (Mendes, 2010) 
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Então, o que fica de essencial da paráfrase é o fato de que um falante nativo 

reconhecerá a relação parafrástica entre duas frases ou orações, o que é, portanto, 

a não variante na tradução. 

Uma outra característica da tradução, seja intralingual ou interlingual, são 

transposições formais  que de acordo com Genette é transferência de um texto de 

uma linguagem para outra, indo além, existe um grupo de transposições que alteram 

ou modificam o tecido textual propriamente dito: a versificação e prosificação, que 

consiste basicamente em um texto em verso transformado em prosa, e um texto em 

prosa transformado em verso. 

Ocorrendo a transposição formal, seja versificação ou a prosificação ocorrerá 

uma outra característica chamada transmetrização. 

Transmetrizaçãoconsiste na transformação formal, ou seja, na alteração a 

métrica; há, também a transestilizaçãoque é a mudança ou transformação do estilo 

original, isto é, a mudança genérica ou de gênero, como por exemplo uma poesia se 

transformar num texto jornalístico. 

Genette aponta outra característica o tipo quantitativo, ou seja, o hipotexto 

alterará, por meio de uma redução ou aumento do texto traduzido, o tradutor analisa 

e vê que não é necessário suprimindo tais partes o que leva a concisão, tal fator irá 

abreviar do texto sem retirar nenhuma parte tematicamente significativa; a 

condensação, também característica quantitativa, que irá fazer um resumo, ou 

síntese do texto, a síntese leva conteúdos “principais”, ou seja, aquilo que marcou o 

leitor/tradutor. Ainda como característica quantitativa o autor apresenta a 

transposição aumentativa, que consiste no acréscimo de partes; há também a 

expansão, que diferentemente da transposição aumentativa, a qual aumenta partes, 

duplica ou triplica as frases do hipotexto criando um texto no mínimo o dobro de 

tamanho do original. 

A transmodalição é uma outra característica da transposição formal, e 

consiste na mudança de escritura, sendo classificada como intermodal ou 

intramodal. A intermodal é quando passa de um modo ou modelo dramático para um 

modelo de suspense; intramodal é quando ocorre a mudança do funcionamento 

interno, isto é, ocorrem mudanças característica a um personagem, por exemplo, 
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maior ou menor grau de sentimentalismo a um personagem, sendo a 

transvalorização positiva ou não. 

A adaptação ocorre para determinados públicos, por diversas razões, ela 

absorve as características apresentadas acima com o intuito de facilitar o 

entendimento para pessoas de diversas camadas sociais e para outras linguagens, 

tradução intersemiótica tais como teatro, cinema, tv, entre outros. 

Jakobson (1951) aponta, de forma elucidativa a tradução interlingual, sendo, 

portanto, a tradução que consiste em interpretar os signos verbais de para “sua” 

língua. 

Entende-se que para este tipo de tradução interlingual tem por característica 

arecorrência de sinônimos, pois visto que a interpretação ou substituição (Souza, 

1998) dos signos ocorre por meios comparativos, do qual pode-se haver uma 

equivalência. 

Todavia, a equivalência da substituição não é satisfatória, muito menos 

concreta quanto a interpretar ou substituir os signos, pois, como aponta Catford 

(1980): 

 

Por meio dos exemplos como os precedentes deveria ficar claro que é 
possível uma espécie restrita de “transferência de significado” de uma 
língua para outra. 

 

De acordo com Jakobson (1960) a possibilidade da transferência de signos 

para entendimento da mensagem dá-se por meio de alguns instrumentos: metáfora, 

metonímia, sinonímia entre outros. 

A metáfora acontece por seleção ou operação vertical, a escolha entre as 

operações equivalentes, relacionando com a base no que é similar ou não. 

No uso da metonímia se dá por conexão das ideias pela proximidade de 

sentidos, ela opera por combinação ou ação horizontal, constrói relações sintáticas e 

contextuais. 

Como referido acima, as operações verticais e horizontais são uma definição 

de Saussure (1910) linguista suíço, que definiu sendo o eixo sintagmático e o 

paradigmático que nada mais são do que as possíveis seleções lexicais e suas 

combinações na estrutura frasal, ou seja, o eixo paradigmático (vertical), consiste na 

seleção ou escolha dentre as diferentes possibilidades lexicais, o uso sinônimos, por 
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exemplo, lua, luar, satélite, enquanto no eixo sintagmático (horizontal) trata da 

ordenação dos vocábulos selecionados para a construção de um enunciado. 

A sinonímia é, portanto, uma característica da tradução interlingual como 

aponta Jakobson (1959), lembrando, uma vez mais, não sendo equivalente como os 

outros, apenas uma das formas para realizar a tradução, outros recursos são os 

usos de antonímias e substituições para quando não houver opções equivalentes. 

Como afirmam os autores Dryden (1631-1700), e Tytler(1749-1813) a 

tradução interlingual baseia-se do uso de sinônimos, paráfrases e substituições 

desde a idade média até os nossos dias.  

Dryden (1631-1700), estudioso da tradução aponta as características 

defendidas por ele no prefácio às cartas de Ovídio (1680), em que ele propõe que as 

traduções sejam: por metáfrase, que é a conversão de palavra por palavra; a 

paráfrase, ou tradução do sentido, e por último a imitação ou recriação. 

Alexander Fraser Tytler (1749-1813), tem uma visão não tão diferente de 

Dryden. Ele defendia ter a tradução três princípios, sendo estes: 1) a tradução como 

uma transcrição completa do sentido do original. 2) o estilo deveria ser preservado. 

3) a tradução deveria conservar toda a sua natureza sem alteração. 

 

DISCUSSÃO 

Para melhor compreensão e visualização das possíveis traduções e 

diferentes metodologias serão apresentados três textos, sendo o primeiro texto o 

original de Shakespeare, Romeu e Julieta, ato I, foram selecionados diferentes 

momentos/cenas do texto como forma de demonstração das escolhas do tradutor, 

bem como apresentar as características das traduções interlingual e intralingual; 

para tanto foi selecionada a tradução de F. Carlos A. C. Medeiros e Oscar Mendes 

(2010) de 1979, intitulada Romeu e Julieta, doravante denominaremos como 

tradução 1; para comparação entre as traduções apresentaremos a tradução de 

Romeu e Julieta para a versão digital, apesar de informar que há uma versão 

impressa, selecionamos a versão disponibilizada para Kindle, apresentando um 

número ACIN B00CRHCRHXFCO sem informações do tradutor, que nos leva a crer 

ser uma versão de traduções existente pela editora Centaur publicadas no ano de 

2013, que doravante denominaremos como tradução 2. 
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Utilizaremos uma pequena fração de uma terceira versão como mecanismo 

de análise, trata-se da adaptação Romeu e Julieta (2003) por Renata Pallottini, 

doravante será denominada como tradução 3. Dessa forma, esperamos 

contemplar/demonstrar as possibilidades da ocorrência da transposição formal e 

transtextual, não nos esquecendo de analisar a questão da fidelidade textual. 

Para melhor compreensão e visualização das análises apresentaremos as 

cenas selecionadas, ressaltamos que as mesmas foram escolhidas de forma 

aleatória, apresentaremos um breve relato situacional do ato e logo após faremos as 

análises comparativas dos tipos de tradução para chegarmos a definição se elas são 

interlingual ou intralingual. 

 

Logo no início do drama na cena I do ato I, Tebaldo, Capuleto nas ruas de 

Verona, enfurecido desembainha sua espada para atacar os Montecchios que são 

da família rival. 

 

Original 

Tybalt - What, 

drawn, and talk of 

Peace! I hate the word 

as I hate hell, all 

Montagues, and thee: 

Have at thee, coward! 

Tradução 1 

Tebaldo - 

Vamos, espada nua e 

falar de paz? Odeio 

essa palavra, como 

odeio o inferno, todos 

os Montecchios e tu! 

Em guarda, covarde! 

Tradução 2 

Tebaldo – 

Como! Falas em 

paz e a espada 

arrancas? Tão 

grande ódio tenho a 

esse termo como ao 

próprio inferno, a 

todos os 

Montecchios e a ti 

mesmo. Defende-te, 

covarde. 

Tradução 

3 

Tebaldo: 

Olá covarde! 

Para que serve 

sua espada? 

Vamos lutar, 

porque eu odeio 

todos os 

Montecchio. 

Os enunciados em destaque usados por Shakespeare que serão analisados: 

Vamos, espada nua e falar de paz?  /  Odeio essa palavra, como odeio o inferno, 

todos os Montecchios e tu!   / Em guarda, covarde!. 

Na tradução 1 foi utilizado do enunciado Vamos, espada nua e falar de 

paz?  este parágrafo caracteriza-se pelo uso de paráfrases linguísticas, que de 

acordo com Mendes (2010) essa figura de linguagem fará uma reformulação do 

hipotexto, o texto original, ao alterar e acrescentar vocábulos para dar significado 
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equivalente ao termo original, portanto, o uso apenas dos termosPeace, Drawne 

What para: espada nua e falar de paz?foram reformulados. 

Na ocorrência dos termos espada nuahá a incidência de metáfora, porque de 

acordo com Moreira (2010) essa figura de linguagem é uma transposição de 

significado que passa a ser utilizado com outro sentido, neste caso o termo espada 

nua é uma figura retórica que tem por referência o personagem Tebaldo ao 

desembainhar a espada. 

Na tradução 1 o termo utilizado Vamos há uma ocorrência de sinonímia, pois 

de acordo com Jakobson (1960) essa figura de linguagem caracteriza uma 

aproximação dos termos mas não total equivalência, uma vez que what é o 

que/qual foi substituído por vamos;o termo usado What é, segundo o dicionário 

Longman bilingue, 2ª edição, (2009, pág 409) que/o que/que tal/qual. 

Na tradução 1 o enunciado Odeio essa palavra, como odeio o inferno, 

todos os Montecchios e tu!há a ocorrência de paráfrase linguística que de acordo 

com Mendes (2010) essa figura de linguagem fará uma reformulação do hipotexto 

que ao alterar e acrescentar vocábulos dará significado equivalente ao termo 

original. 

Na tradução 1 o enunciado Em guarda, covarde!há ocorrência de 

paráfraselinguística, poisde acordo com Mendes (2010) essa figura de linguagem 

fará uma reformulação do hipotexto que ao alterar e acrescentar vocábulos dará 

significado equivalente ao termo original, ou seja, ao transcrever para outra língua. 

Não houve transmetrização devido não ocorrer a mudança na métrica.  

Não houve transmodalização devido a não ocorrência de mudança ou 

alteração do gênero, permanece no gênero narrativo dramático. 

Não houve versificação ou prosificação pois o hipotextoé em prosa e a 

tradução ocorre em prosa. 

Não houve transtextualidade, uma vez que não ocorre nenhum elemento 

característico de paratextualidade,arquitextualidade,metatextualidade ou 

hipertextualidade. 

 

Os enunciados que serão tratados na tradução 2: Como! Falas em paz e a 

espada arrancas? /Tão grande ódio tenho a esse termo como ao próprio inferno, a 

todos os Montecchios e a ti mesmo /Defende-te, covarde. 
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Na tradução 2 o enunciado Como!Falas em paz e a espada arrancas? Há 

a ocorrência de paráfrase, de acordo com Mendes (2010) é o modo de reescrita que 

utilizará mais palavras para dar entendimento e maior contextualização, por meio 

deste recurso há a transformação de frase simples para complexa.  

Na tradução 2 o enunciado Tão grande ódio tenho a esse termo como ao 

próprio inferno, a todos os Montecchios e a ti mesmohá a ocorrência de 

circunlóquio/perífrase,de acordo com Mendes (2010) há uma reformulação pelo uso 

de uma sequência de palavras e/ou locuções em que o autor se estende em lugar 

de utilizar os termos específicos, sinônimos.  

Na tradução 2 fora utilizado o enunciado Defende-te, covarde.há a 

ocorrência deparáfraselinguística, poisde acordo com Mendes (2010)essa figura de 

linguagem fará uma reformulação do hipotexto que ao alterar e acrescentar 

vocábulos para dar significado equivalente ao termo original, ou seja, ao transcrever 

para outra língua. 

Não houve transmetrização devido não ocorrer a mudança na métrica.  

Não houve transmodalização devido a não ocorrência de mudança ou 

alteração do gênero, permanece no gênero narrativo dramático. 

Não houve versificação ou prosificação pois o hipotextoé em prosa e a 

tradução ocorre em prosa. 

Não houve transtextualidade, uma vez que não ocorre nenhum elemento 

característico de paratextualidade,arquitextualidade,metatextualidade ou 

hipertextualidade. 

 

Na tradução 3 fora utilizado o enunciado:Olá covarde! Para que serve sua 

espada? / Vamos lutar, porque eu odeio todos os Montecchio. 

Na tradução 3 no trecho Olá covarde! Para que serve sua espada? há a 

ocorrência de circunlóquio/perífrase,uma vez que de acordo com Mendes (2010) a 

perífrase é um recurso frasal ou verbal que exprime de forma aumentativa aquilo 

que poderia ser expresso por menor número de palavras. 

No trecho Vamos lutar, porque eu odeio todos os Montecchio, há a 

ocorrência de perífrase,uma vez que de acordo com Mendes (2010) a perífrase é um 

recurso frasal ou verbal que exprime de forma aumentativa aquilo que poderia ser 

expresso por menor número de palavras. 
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Não houve transmetrização devido ao fato de não ocorrer a mudança na 

métrica. 

Não houve transmodalização devido a não ocorrência de mudança de gênero. 

Não houve versificação ou prosificação, a tradução permanece em prosa. 

Não houve transtextualidade de nenhuma espécie, seja de hipertextualidade, 

metatextualidade, paratextualidade ou arquitextualidade. 

Neste trecho, da cena V ato I, Romeu finalmente descobre que sua amada 

Julieta é pertencente à família dos Capuleto, sendo, portanto, da família rival. 

 

Original 

Romeo – Is she 

a capulet? O dear 

account! My life is my 

foe’s debt. 

Tradução 1 

Romeu – É uma 

capuleto? Oh! Cara 

conta! Sou devedor de 

minha vida a meu 

inimigo. 

Tradução 2 

Romeu – É 

Capuleto? Oh conta 

cara! Minha vida é 

dívida de hoje em 

diante no livro do 

inimigo. 

Tradução 

3 

Ela é uma 

Capuleto! Minha 

vida pertence à 

minha inimiga. 

 

 

O enunciado na tradução 1 para nossa análise é:É uma capuleto? / Oh! Cara 

conta! / Sou devedor de minha vida a meu inimigo. 

Na tradução 1 o trecho é uma Capuleto, oh minha cara conta há a 

ocorrência da sinonímia motivada pela metonímia, que de acordo com Mendes 

(2010) essa figura de linguagem busca um significado equivalente na língua 

traduzida e a metonímia é a mudança de significado de um termo para outro 

significado. 

Não houve transmetrização devido não ocorrer a mudança na métrica.  

Não houve transmodalização devido a não ocorrência de mudança ou 

alteração do gênero, permanece no gênero narrativo dramático. 

Não houve versificação ou prosificação pois o hipotextoé em prosa e a 

tradução ocorre em prosa. 

Não houve transtextualidade, uma vez que não ocorre nenhum elemento 

característico de paratextualidade,arquitextualidade,metatextualidade ou 

hipertextualidade. 

O enunciado usado para nossa análise é: É Capuleto? Oh conta cara! Minha 

vida é dívida de hoje em diante no livro do inimigo. 
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Na tradução 2, no trecho É Capuleto? Oh conta cara!há a ocorrência 

deparáfraselinguística, poisde acordo com Mendes (2010)essa figura de linguagem 

fará uma reformulação do hipotexto que ao alterar e acrescentar vocábulos para dar 

significado equivalente ao termo original, ou seja, ao transcrever para outra língua. 

No trecho Minha vida é dívida de hoje em diante no livro do inimigo. Há a 

ocorrência de circunlóquio/perífrase, uma vez que de acordo com Mendes (2010)de 

acordo com Mendes (2010) há uma reformulação pelo uso de uma sequência de 

palavras e/ou locuções em que o autor se estende em lugar de utilizar os termos 

específicos, sinônimos. 

Não houve transmetrização devido não ocorrer a mudança na métrica.  

Não houve transmodalização devido a não ocorrência de mudança ou 

alteração do gênero, permanece no gênero narrativo dramático. 

Não houve versificação ou prosificação pois o hipotextoé em prosa e a 

tradução ocorre em prosa. 

Não houve transtextualidade, uma vez que não ocorre nenhum elemento 

característico de paratextualidade,arquitextualidade,metatextualidade ou 

hipertextualidade. 

 

O enunciado utilizado é: Ela é uma Capuleto! Minha vida pertence à minha 

inimiga. 

Na tradução 3 no trecho Ela é uma Capuleto! Há a ocorrência de paráfrase 

linguística que de acordo com Mendes (2010) essa figura de linguagem busca um 

significado equivalente na língua traduzida e a metáfora é o recurso que dá um outro 

entendimento ao termo usado. 

Na tradução 3 o enunciado usado Minha vida pertence à minha inimiga. há 

a ocorrência de circunlóquio/perífrase,de acordo com Mendes (2010) há uma 

reformulação pelo uso de uma sequência de palavras e/ou locuções em que o autor 

se estende em lugar de utilizar os termos específicos, sinônimos. 

Não houve transmetrização devido não ocorrer a mudança na métrica.  

Não houve transmodalização devido a não ocorrência de mudança ou 

alteração do gênero, permanece no gênero narrativo dramático. 

Não houve versificação ou prosificação pois o hipotextoé em prosa e a 

tradução ocorre em prosa. 
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Não houve transtextualidade, uma vez que não ocorre nenhum elemento 

característico de paratextualidade,arquitextualidade,metatextualidade ou 

hipertextualidade. 

 

Nesta cena do ato V cena I a Ama descreve em pormenores a Romeu quem é 

a mãe de Julieta e por fim diz que a menina é pura (virgem). 

Original – 

Shakespeare  

Nurse – Marry, 

bachelor, Her mother 

is the lady of the 

house. And a good 

lady, and a wise and 

virtuous: I nurs’d her 

daughter that you 

talk’d withal; I tell you, 

he that can lay hold of 

her Shall have the 

chinks. 

Tradução 1 

 

Ama – Deveras, 

mancebo? A mãe dela 

é a dona da casa e 

uma boa senhora, 

prudente e virtuosa. 

Crie-lhe a filha, com 

quem faláveis, e posso 

dizer-vos: quem se 

casar com ela terá 

também o seu 

mealheiro. 

Tradução 2 

 

Ama – Ora essa, 

cavalheiro! A dona 

desta casa, 

certamente, uma 

digna senhora, 

honesta e sábia. 

Amamentei-lhe a 

filha, a senhorita 

com quem falastes. 

E uma coisa eu 

digo, com certeza: 

quem vier a 

desposá-la, ficará 

cheio de ouro. 

         Tradução 3 

A velha 

criada espantou-

se: Ora essa! A 

mãe dela, que é 

a dona desta 

casa! 

 

O enunciado usado para nossa análise é:Deveras, mancebo? A mãe dela é a 

dona da casa e uma boa senhora, prudente e virtuosa/ Crie-lhe a filha, com quem 

faláveis, e posso dizer-vos: quem se casar com ela terá também o seu mealheiro 

Na tradução 1 o trecho Deveras, mancebo? A mãe dela é a dona da casa 

e uma boa senhora, prudente e virtuosahá a ocorrência de paráfrase linguística, 

que de acordo com Mendes (2010)como também há ocorrência metafórica. 

Na tradução 1o termo Nurse foi usado em português Ama que, de acordo 

com o Pequeno Dicionário Houaiss da língua Portuguesa (2015, pág. 48), o verbete 

AMA – 1 senhora, patroa 2 babá, portanto é um caso de sinonímia/substituição 

metonímica, uma vez que Ama denota aquela que cuida da casa, a metonímia foi 

causada por uma substituição da qual se observa interseção de traços semânticos 

entre o termo substituído e o termo substituinte. 
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Na tradução 1 o trecho Crie-lhe a filha, com quem faláveis, e posso dizer-

vos: quem se casar com ela terá também o seu mealheirohá a ocorrência 

demetáfora, uma vez que a escolha em Português de chinkfoi mealheiro, que, de 

acordo com o Michaelis, Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, 2018, 

mealheiro é 1 Quantidade de mealhas (moedas) 2 pequeno cofre com fenda para se 

guardar moedas 3 dinheiro poupado para alguma eventualidade; pecúlio; portanto, a 

escolha desse termo mealheiro significa “algo que guarda um bem”; metáfora é o 

recurso que dá um outro entendimento ao termo usado. 

Não houve transmetrização devido não ocorrer a mudança na métrica.  

Não houve transmodalização devido a não ocorrência de mudança ou 

alteração do gênero, permanece no gênero narrativo dramático. 

Não houve versificação ou prosificação pois o hipotextoé em prosa e a 

tradução ocorre em prosa. 

Não houve transtextualidade, uma vez que não ocorre nenhum elemento 

característico de paratextualidade,arquitextualidade,metatextualidade ou 

hipertextualidade. 

 

Os termos a ser analisados é:Ora essa, cavalheiro! A dona desta casa, 

certamente, uma digna senhora, honesta e sábia. Amamentei-lhe a filha, a senhorita 

com quem falastes. E uma coisa eu digo, com certeza: quem vier desposá-la ficará 

cheio de ouro. 

Na tradução 2 o trecho Ora essa, cavalheiro! A dona desta casa, 

certamente, uma digna senhora, honesta e sábia.há a ocorrência de 

circunlóquio/perífrase,de acordo com Mendes (2010) há uma reformulação pelo uso 

de uma sequência de palavras e/ou locuções em que o autor se estende em lugar 

de utilizar os termos específicos, sinônimos. 

Na tradução 2 o trecho Amamentei-lhe a filha, a senhorita com quem 

falastes. E uma coisa eu digo, com certeza: quem vier a desposá-la, ficará 

cheio de ouro.há a ocorrência de circunlóquio/perífrase,de acordo com Mendes 

(2010) há uma reformulação pelo uso de uma sequência de palavras e/ou locuções 

em que o autor se estende em lugar de utilizar os termos específicos, sinônimos. 

Na tradução 2 com relação ao termo chinkso tradutor optou por substituir 

esse termo por “cheio de ouro”, e de acordo com o Pequeno Dicionário Houaiss da 
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Língua Portuguesa (2015, pág 692) ouro é 1 QUÍM elemento químico us. Em 

joalheria, próteses dentárias, refletores de luz infravermelha, vidros coloridos, 

medicamentos etc 2 a cor amarela desse metal 3 dinheiro; riqueza 4 p.ext. qualquer 

moeda ou objeto valioso 5 um dos quatro naipes do baralho, representado por um 

losango vermelho. 

Dentre os diversos significados e entendimentos do vocábulo ouro, a 

expressão usada na tradução 2 dará uma ideia de que quem desposar Julieta terá 

“riqueza”, portanto, ocorre aqui um caso de metáfora, ou seja, essa figura de 

linguagem é o recurso que dá um outro entendimento ao termo usado. 

Na tradução 2 o termo Nurse foi usado em português Ama que, de acordo 

com o Pequeno Dicionário Houaiss da língua Portuguesa (2015, pág. 48), o verbete 

AMA – 1 senhora, patroa 2 babá, portanto é um caso de sinonímia, uma vez que 

Ama denota aquela que cuida da casa, a metonímia foi causada por uma 

substituição da qual se observa interseção de traços semânticos entre o termo 

substituído e o termo substituinte. 

Não houve transmetrização devido não ocorrer a mudança na métrica.  

Não houve transmodalização devido a não ocorrência de mudança ou 

alteração do gênero, permanece no gênero narrativo dramático. 

Não houve versificação ou prosificação pois o hipotextoé em prosa e a 

tradução ocorre em prosa. 

Não houve transtextualidade, uma vez que não ocorre nenhum elemento 

característico de paratextualidade,arquitextualidade,metatextualidade ou 

hipertextualidade. 

Na tradução 3 o enunciado é: A velha criada espantou-se: Ora essa! A mãe 

dela, que é a dona desta casa! 

Na tradução 3 no trecho A velha criada espantou-se: Ora essa! A mãe 

dela, que é a dona desta casa!há a ocorrência de circunlóquio, de acordo com 

Mendes (2010)circunlóquio/perífrase,de acordo com Mendes (2010) há uma 

reformulação pelo uso de uma sequência de palavras e/ou locuções em que o autor 

se estende em lugar de utilizar os termos específicos, sinônimos. 

Na tradução 3 no trecho A mãe dela, que é a dona desta casa!há a 

ocorrência de circunlóquio/perífrase,de acordo com Mendes (2010) há uma 
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reformulação pelo uso de uma sequência de palavras e/ou locuções em que o autor 

se estende em lugar de utilizar os termos específicos. 

Na tradução 3 a escolha para o português de Nurse foi Velha criada, e de 

acordo com o Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2015, página 272, 

criado (a) é empregado doméstico. Portanto, vê-se que esse termo é uma 

sinonímia/substituição, uma vez que é causada por uma troca que se observa a 

interseção de trações semânticos entre o termo substituído e o termo substituinte.  

Não houve transmetrização devido não ocorrer a mudança na métrica.  

Não houve transmodalização devido a não ocorrência de mudança ou 

alteração do gênero, permanece no gênero narrativo dramático. 

Não houve versificação ou prosificação pois o hipotextoé em prosa e a 

tradução ocorre em prosa. 

Não houve transtextualidade, uma vez que não ocorre nenhum elemento 

característico de paratextualidade,arquitextualidade,metatextualidade ou 

hipertextualidade. 

 

CONCLUSÕES 

Por meio das análises do material coletado das ocorrências verificadas, 

chega-se a seguinte conclusão: 

A tradução 1 apresenta as seguintes características a partir do hipotexto 

(original),o tradutor lançou mão dos seguintes recursos: paráfrase linguística, 

metáforas,metonímias como forma de produzir uma tradução literal, neste trabalho 

equivale a tradução interlingual, uma vez que busca a equivalência lexical e 

estilística, em outras palavras fazer da tradução fiel com relação ao conteúdo e 

forma.  

A tradução 2 apresenta as seguintes características: o uso em menor 

quantidade de paráfrases linguísticas, circunlóquios/perífrases e paráfrase, nota-se 

em alguns momentos a busca da equivalência lexical pelas paráfrases linguísticas, 

de determinados termos, todavia percebe-se a utilização de circunlóquios/perífrases 

o que leva a produção de paráfrase, esta não se preocupa com a equivalência 

lexical, sendo mais liberal e por isso se utiliza de expressões e enunciados “livres”. 
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A tradução 3 apresenta as seguintes características: apenas uma paráfrase 

linguística e circunlóquios/perífrases o que demonstra uma tradução mais liberal ou 

intralingual. 

Os resultados obtidos nas análises propiciam caracterizar a tradução 1 como 

sendo interlingual, portanto, é aquela que há a ocorrência em maior número de 

paráfrases linguísticas (5), metáforas (3), metonímias(2) e nenhuma ocorrência de 

paráfrase e circunlóquio/perífrase. 

A tradução 2 há a ocorrência em menor número de paráfrase linguística (2), 

paráfrase (1) e maior incidência de circunlóquio/perífrase (4). Por meio destes 

resultados, nota-se que esse tipo de tradução tem características de ambos os tipos, 

todavia classificamos como tradução do tipo intralingual, devido as características 

apresentadas, e a não disponibilização do tradutor e sua versão para meio digital o 

que nos reforça a tipologia classificada. 

A tradução 3 apresenta a ocorrência de apenas uma paráfrase linguística (1) 

e as demais ocorrências são circunlóquio/perífrase (5), portanto, esta tradução se 

classifica como intralingual, uma vez que nota-se ser uma adaptação para um 

público-alvo jovem. 
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