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RESUMO  

O conceito de tradução literal e livre é uma controvérsia antiga na nossa história debatida por 

diversos teóricos. Ao pesquisar sobre o que é realmente ser “fiel” ou infiel” na tradução, este 

artigo tem como objetivo identificar nos dias de hoje, o que deverá ser levado em conta no ato 

de traduzir, valorizando tanto os fatores metalinguísticos quanto extralinguísticos. A pesquisa 

buscou alguns fatos históricos da história da língua e de como a comunicação ocorre. Logo, 

tratando de comunicação, se há ou não interferência nesse processo. Deste modo, 

compreender o sentido de literalidade e não literalidade a partir de um olhar integrado.  

Palavras-chaves: tradução. tradutor. tradução literal. tradução não literal. 

 

ABSTRACT 
The concept of literal and free translation is an ancient controversy in our history debated by 

various theorists. When researching what is really "reliable" or "unreliable" in translation, this 

article aims to identify what should be taken into account in the act of translating, valuing 

both metalinguistic and extralinguistic factors. The research sought some historical facts of 

the history of language and how communication occurs. Therefore, dealing with 

communication whether or not, there is interference in this process. In this way, understand 

the meaning of literality and not literality from an integrated look. 

Key words: translation. translator. literal translation. free translation. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Primeiramente, para se entender o processo da tradução, é necessário passar pela 

história da língua, de onde ela veio e o que há em comum entre elas. No entanto, perguntar 

quando uma língua surgiu é como perguntar onde e quando a vida surgiu na terra, por isso, é 

bastante complexo. Mas é possível analisar mais ou menos quando uma língua surgiu com 

base nos registros escritos mais antigos de que se tem acesso atualmente.  

A temática que se refere à origem da linguagem e das línguas tem ao longo de vários 

anos, permeado diversos estudos, tanto na área linguística, quanto da cultura, da antropologia 

e até da biologia. Os desdobramentos acerca desta questão são essenciais, tendo em vista a 

atualidade sobre as diversas linguagens utilizadas na era da comunicação globalizada, 

fomentada principalmente, pela popularização da internet. 

Várias são as abordagens ao redor da origem das línguas. Para Auroux (2009), a 

perspectiva mítica permite explorar diversas facetas para tentar responder a esta problemática. 

                                            
1 Graduação em Letras: Português/Inglês (UEG/2007); Graduação em Direito (FMB/2009); Especialização em 
Docência do Ensino Superior (FINOM/2012); Mestrado em Educação (UNESA/2016). 
2 Graduação em Letras: Português/Inglês (UNIFAN/2018). 
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Um dos primeiros aspectos que fundamentam este argumento é a impossibilidade de pensar 

sobre este tema sem lembrar do texto bíblico que aborda o acontecimento da torre de Babel. 

Nesta história, Deus, para confundir os homens na comunicação, deu-lhes várias línguas 

diferentes, surgindo a confusão que impediria a construção da torre que chegaria ao céu. 

Auroux (2009) chama a atenção de que este fato ocorreu em um momento pré-

diluviano, isto é, após este episódio não haveriam mais aquelas várias línguas provocadas no 

ambiente da Torre de Babel. Em outras palavras, o mundo era habitado novamente por 

pessoas com uma única língua, a família de Noé, sobreviventes do dilúvio. A autora explica 

que “uma dispersão dos filhos de Noé” acarretando uma “genealogia dos povos” e com isso 

“a genealogia das línguas deles” é o acontecimento bíblico que explica a origem das línguas 

que originaram idiomas que hoje o mundo usa (AUROUX, 2009, p. 26). 

A partir do Iluminismo houve grandes avanços na pesquisa sobre a origem da língua. 

Neste momento histórico, ao observar a análise de Auroux (2009), os filósofos deste período 

não viam a origem da língua como questão histórica, o que gerou um embate intelectual para 

os filósofos dos séculos que se seguiriam. Condillac defendia que a origem da língua decorria 

de um princípio utilitarista, ou seja, “fundado sobre o indivíduo”; já para Rousseau o princípio 

era altruísta, isto é, a linguagem adquirida pelo homo sapiens se deu numa questão apenas de 

evolução. Neste sentido, Auroux (2009, p. 27-28) conclui que esta análise origina-se no 

campo ficcional, sendo esta “não um arremedo de uma história impossível”, mas há 

possibilidade de acontecimento, se acreditar-se desta maneira. 

Nesse sentido, é importante compreender que a história das línguas se baseia na 

natureza própria delas, na necessidade que os sujeitos tinham de se comunicar. Partindo desta 

perspectiva, Autoux (2009) compara a linguagem humana a animal, apresentando as 

evoluções típicas de cada uma, segundo seu propósito. Assim, é possível inferir que o homem 

é o animal que possui logos, então, os demais animais não o possuem. Em suma, o homem é o 

extraordinário ser que tem a capacidade e o dom da fala, a articulação de um sistema 

complexo de códigos linguísticos que se combinam para estabelecer uma interação. Sobre a 

comunicação entre as abelhas e outros animais, Fiorin (2007, p. 18) entende que “o 

vocabulário básico é sempre o mesmo; ele não permite nem a metalinguagem, nem a 

intervenção do falante, nem o diálogo”. 

Assim, pretende-se, com este trabalho, realizar uma localização histórica da origem 

das línguas para compreender quais processos as distanciam e quais os as aproximam. Será 

importante tratar das funções que as diversas linguagens, presentes no ato comunicativo, 

possuem e como elas se articulam. E por fim, da tradução literal e da tradução livre como 
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meio de comunicação entre pessoas de diferentes contextos geográfico-histórico-sócio-

culturais. 

 

2. HISTÓRIA DAS LÍNGUAS: BREVES PALAVRAS 

 

O que se sabe até hoje, apesar de diversas pesquisas e profundas discussões, é que 

a língua se originou do proto-indo-europeu ou “língua mãe” como os linguistas a chamam. 

No entanto, Saussure (2006, p. 251) em sua obra “Curso de Linguística Geral”, 

obra fundadora da nova ciência, cujo estudo é centrado na observação dos fatos da linguagem, 

afirma que antes de debater qual foi a primeira língua ou a língua mais antiga, é necessário 

questionar-se acerca do que significa dizer que uma é mais “antiga” ou “velha” que a outra, já 

que não é possível determinar precisamente a idade de qualquer uma delas, uma vez que “toda 

língua é a continuação do que se falava antes dela”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Árvore genealógica 
Fonte: http://linguistica2014.over-blog.com/2014/11/voce-que-esta-lendo-este-post-agora-pare-e-pense-o-que-ha-de-comum-em-todas-a-

linguas-nao-achou-a-resposta-ainda-noam-chomsky-explic. Acesso em: 05 abr. 2018. 
 

 Para Guimarães (2016, p. 05), 

 

Análises feitas com dados linguísticos, históricos, arqueológicos e genéticos, o 

proto-indo-europeu foi falado por um povo que viveu nas estepes ao sul da atual 

Rússia, entre os mares Negro e Cáspio, entre 4.300 e 3.500 a.C. A partir de levas 

sucessivas de migração, esse povo levou a língua para outras partes da Eurásia, 

como Europa, Irã, Subcontinente Indiano e Oriente Próximo. Já A partir do Século 

XV, a expansão colonial europeia difundiu línguas indo-europeias pelos continentes 

americano, africano e pela Oceania. 

 

Em “A epistemologia da linguística”, Chomsky (2009, apud SANTOS, 2014), 

http://linguistica2014.over-blog.com/2014/11/voce-que-esta-lendo-este-post-agora-pare-e-pense-o-que-ha-de-comum-em-todas-a-linguas-nao-achou-a-resposta-ainda-noam-chomsky-explic
http://linguistica2014.over-blog.com/2014/11/voce-que-esta-lendo-este-post-agora-pare-e-pense-o-que-ha-de-comum-em-todas-a-linguas-nao-achou-a-resposta-ainda-noam-chomsky-explic
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nomeia as semelhanças que podem ser encontradas em todas as línguas da humanidade, 

denominando-as de universais linguísticos, e a sua teoria gerativista conduz o pensamento 

científico a uma gramática universal. Ou seja, as propriedades comuns a todas as línguas 

referem-se ao sujeito e ao predicado, aos sons de natureza vocálica, à consoante, ao número e 

à recursividade.  

Conforme Fiorin (2007), na Idade Média, consideravam a estrutura gramatical das 

línguas una e universal. Una, pois em cada elemento há um valor (cujas partes posteriormente 

formam uma estrutura); e universal, pois é constituída por uma rede de elementos 

semelhantes. Sendo assim, as regras da gramática são independes da língua em que se 

realizam. Portanto, a linguagem é a imagem do pensamento, de modo que os princípios das 

análises linguísticas não podem se prender a uma língua particular, pois aplicam-se, de modo 

mais abrangente, a qualquer idioma. 

Desta maneira, para Chomsky (2009), todas as línguas naturais são linguagens, 

independente de que sejam faladas ou escritas, e possuem um número infinito de sons e sinais 

gráficos que os representam na escrita. Portanto, Chomsky (2009) acredita que essas 

características são tão complexas e direcionadas que não teriam como aprendê-la de repente, 

principalmente uma criança. Desta maneira, a linguagem é inata, pois já nascemos com a 

capacidade para desenvolvê-la, ainda que o ser humano demande tempo para dominá-la. 

Mas afinal, o que é a linguagem? Fiorin (2007) afirma que o reconhecimento do 

que as línguas naturais
3
 são manifestações de algo mais geral, a linguagem. “Tal constatação 

fica mais evidente se pensarmos em traduzi-la para o inglês, que possui um único termo – 

language – para os dois conceitos – língua e linguagem. É necessário, então, que se procure 

distinguir essas duas noções.” (FIORIN, 2007, p. 13)  

Para tal, Saussure (apud FIORIN, 2007) entende que a língua é uma parte 

essencial da linguagem, é “um sistema de signos” que se relacionam dentro de um todo. 

 

É “a parte social da linguagem”, exterior ao indivíduo: não pode ser modificada pelo 

falante e obedece às leis do contrato social estabelecido pelos membros da 

comunidade. O conjunto linguagem-língua contém ainda outro elemento, conforme 
Saussure, a fala. A fala é um ato individual: resulta das combinações feitas pelo 

sujeito falante utilizando o código da língua: expressa-se pelos mecanismos 

psicofísicos (atos de fonação) necessários à produção dessas combinações. 

(SAURRURE apud FIORIN, 2007, p. 14) 

 

                                            
3 Qualquer linguagem desenvolvida naturalmente pelo ser humano de forma não premeditada, como por 
exemplo, a fala nativa (primeira língua). 
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Assim, é possível entender que a língua é formada por códigos, que nada mais são que 

um conjunto de signos e regras que permitem a construção da mensagem e a comunicação.  

Para esses estudiosos, a língua representa uma estrutura de pensamento, que existe 

independente da formalização linguística. O ser humano detém linguagens, sejam elas verbal, 

corporal, visual, entre outros, por meio de signos que formam a língua.  

 

2. A IMPORTÂNCIA DAS FUNÇÕES DA LINGUAGEM PARA O EFICIENTE ATO 

COMUNICATIVO 

  

As habilidades e a competência do tradutor vão muito além do conhecimento de duas 

línguas, são cruciais os níveis fonético, fonológico, morfossintático, semântico, retórico-

discursivo, pragmático, ortográfico e estilístico. Em outras palavras, e de modo mais 

simplificado, as competências linguísticas referem-se ao significado de classes de palavras, à 

função da palavra na sentença, ao uso da linguagem, se há coesão e coerência, ao 

conhecimento sobre estrutura textual teorias da comunicação e da informação, entre outros.  

Entender como funciona a linguagem contribui não só para as habilidades linguísticas 

do usuário, mas também para a comunicação. A transmissão dessas mensagens depende de 

alguns elementos, dentre eles estão: mensagem, canal, código, contexto, receptor e emissor. 

Fiorin (2007) acrescenta outro elemento: o ruído, que é uma intervenção durante o percurso 

da informação, podendo ser físico, barulho, desatenção e até mesmo algo cultural. Fator que 

pode ser determinante em uma tradução. 

Os elementos da comunicação, de acordo com Mesquita (2009), são 

 

Emissor: alguém que emite a mensagem, podendo ser um grupo, empresa, 

instituição etc. 

Receptor: a quem se destina a mensagem. 

Código: a maneira pela qual a mensagem se organiza (conjunto de sinais, 

organizados de acordo com determinadas regras) podendo ser a língua, oral ou 

escrita, gestos etc. Importante ressaltar que código deve ser de conhecimento de 

ambos os envolvidos: emissor e destinatário. 
Canal: meio físico ou virtual, que assegura a circulação da mensagem. 

Mensagem: é constituída pelo conteúdo das informações transmitidas. Há uma 

observação, a mensagem é o próprio texto, que pode ser recuperado de formas 

diferentes: por paráfrases4 ou por sínteses5. 

Referente: o contexto, a situação a qual a mensagem se refere. 
 

Contudo, como já havia sido mencionado, nem sempre a troca de informação é bem-

sucedida por conta dos ruídos que dificultam a compreensão do destinador. 

                                            
4 Por reprodução do que diz o texto com outras palavras. 
5 Por uma retomada apenas do sentido da mensagem. 
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Nas diversas situações comunicativas, a linguagem assume funções diferentes, que 

dependem das intenções do emissor e do contexto da interação linguística (DUARTE, 2018). 

Logo, ao comunicar, há a intenção de entreter, informar, emocionar, persuadir, entre outras. 

Duarte (2018) ressalta, ainda, que o objetivo de qualquer ato comunicativo está vinculado à 

intenção de quem o envia, no caso, o emissor. Contudo, ao contrapor isto à ideia de Bakhtin 

(2016), o emissor apoia-se na existência do “outro” (receptor) para selecionar – as 

informações, palavras, tons, gestos… – e efetivamente comunicar-se. 

De acordo com Mesquita (2009) emprega-se a linguagem com diferentes objetivos. 

Pode-se querer comunicar algo sobre a realidade ou não, e será preciso selecionar os diversos 

tipos de canais que permitirão uma conexão psicológica entre o contexto vivido e o receptor 

para que a transmissão de informações possa acontecer. Ou seja, usa-se a linguagem com 

diferentes funções, dentre elas estão: 

Emotiva: tem como característica principal transmitir suas emoções e anseios através da 

mensagem. E isso pode acontecer por meio de uma ordem, um apelo, uma sugestão, uma 

súplica etc.; Conotativa: função usada quando se pretende atrair a atenção do receptor e 

influenciá-lo a receber a mensagem; Referencial: a intenção de informar o conteúdo, o 

assunto, as ideias, os argumentos de uma mensagem; Metalinguística: segundo Jakobson 

(2010, apud RAMOS, 2013) a metalinguagem desempenha um papel importante na 

linguagem cotidiana e, inclusive, na aquisição de uma língua. Ele ainda destaca que da mesma 

forma que uma criança não aprenderia sua própria língua, um adulto, por exemplo, não 

aprende uma língua estrangeira sem explicações metalinguísticas. Ou seja, a metalinguística é 

quando o emissor utiliza-se da linguagem para transmitir ao receptor suas reflexões sobre ela 

mesma; Fática: quando se emprega a linguagem para iniciar, prolongar, verificar, testar ou 

interromper a própria comunicação; Poética: o emissor tem um cuidado especial na escolha 

das palavras, a fim de expressar ou enfatizar a sua mensagem. 

Considerando os fatores envolvidos na comunicação verbal e as funções de cada um 

desses fatores, Jakobson (2010, apud RAMOS, 2013 p. 6) apresenta o esquema e a explicação 

a seguir:  
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Figura 2 – Estrutura da comunicação 

 

Assim, a estrutura da comunicação se configura a partir do remetente que envia uma 

mensagem para um destinatário. Esta mensagem requer um conteúdo (contexto ou 

referente) apreensível pelo destinatário. Para isso, os requisitos elementares são: um 

código comum aos interlocutores e, por fim, um canal físico de contato e uma 

conexão psicológica entre codificador e decodificador. (RAMOS, 2013, p. 6) 

 

 Ramos (2013) fala sobre um código comum ao emissor e ao destinatário. Esse código 

em comum, pode ser considerado como o contexto a qual o tradutor terá que inserir o 

destinatário ao traduzir algo que outra comunidade desconhece, como por exemplo, as 

expressões idiomáticas. Isso também se aplica a diferentes contextos sociais e profissionais, 

que exigirão conhecimentos e posturas específicas, em cada caso. 

No estudo das expressões idiomáticas Ferraezi (2008) afirma que elas acabam 

constituindo o que de mais difícil existe para ser traduzido para outra língua ou compreendido 

por membro de outra comunidade.  

Se para um membro de outra comunidade já é difícil entender essas expressões 

idiomáticas, imagine para um falante de outra língua, com cultura bastante diferente. 

 

(...) justamente pelo fato de que, além de um sentido costumeiro que lhe é associado, 

elas possuem uma história de construção, que provoca nos falantes nativos 

sensações, nuanças de sentido muito mais complexas do que aquelas que podem ser 

traduzidas pelas palavras em uso costumeiro. (FERRAREZI, 2008, p.193). 

  

 Uma expressão idiomática se constrói através de palavras comuns utilizadas em uma 

comunidade que acaba adquirindo um sentido, ou vários sentidos, dependendo do contexto ou 

cenário. Como por exemplo, em muitas regiões do Brasil se usa “abandonar o barco” que tem 

como significado idiomático, “desistir”. Tem também a expressão “armar um barraco” o qual 

significado idiomático é “criar confusão”. Já se tratando de uma segunda língua, como o 

inglês, por exemplo, segundo o “Dicionário de gíria e inglês coloquial” de Ximenes (1979)
6
, 

ao traduzir “on  the ball”, literalmente, tem-se: referência ao círculo central do alvo de tiro. 

                                            
6 XIMENES, Fernando B. Dicionário de gírias e inglês coloquial. Rio de Janeiro: Ediouro, 1979. 
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No entanto, essa expressão idiomática lá significa: esperto, eficiente ou esforçado. Ou então 

“bar-fly”, que literalmente significa “mosca de bar”, porém como expressão idiomática 

significa: bêbado. “(...) o estudo das expressões idiomáticas é um profundo mergulho em sua 

cultura e na evolução de suas expressões linguísticas. Tal estudo revela muito sobre a visão de 

mundo daquela comunidade.” (FERRAREZI, 2008, p. 194) 

Um trabalho de construção histórico-cultural deve ser resguardado, compreendido e 

valorizado. Há todo um contexto para essas sensações e histórias de construção da língua 

nessas expressões idiomáticas para serem traduzidas ao “pé da letra”. O tradutor pode sim ser 

capaz de repassar esses sentimentos através de uma explicação sem fugir da essência do texto. 

Muitas vezes ao explicar uma expressão idiomática, o tradutor precisará passar por todo um 

contexto envolvido na elaboração dessa expressão para, então, repassar para ao receptor.  

  

As expressões idiomáticas constituem um problema para os tradutores. Quando 

encontram em um texto alguma expressão, nem sempre o tradutor consegue 
encontrar uma forma exata de dizer aquilo na língua para a qual o texto está sendo 

traduzido. Além disso, muitas vezes, embora ele consiga uma tradução, perde-se 

aquele efeito de “peso cultural (...)” (FERRAREZI, 2008, p. 197) 

 

 Essas expressões formam algo de mais rico que há nas línguas naturais, como marcas 

de uma comunidade de falantes.  

Compreende-se que a língua é uma atividade social, histórica e cognitiva, 

desenvolvida de acordo com práticas socioculturais e, como tal, obedece a convenções de uso 

fundadas em normas socialmente instituídas. Conforme Marcuschi (2008, p. 59), “A função 

mais importante da língua é a de inserir os indivíduos em contextos sócio-históricos e permitir 

que se entendam.” Quão belo é o papel do tradutor, ao ponto de permitir que indivíduos de 

culturas distintas se entendam aproximando diferentes contextos. 

 A tradução feita para explicar o conteúdo proposto é muito mais rica em informações e 

possível de entender do que aquela que se preocupa somente em passar a diante a mensagem 

independente da compreensão do leitor. A leitura de mundo das pessoas é valiosa e diversa, 

todavia, é preciso tornar o texto acessível a todos (culturalmente e linguisticamente falando), 

para que se possa ter um alcance de maior público. É difícil prever que em todas as culturas 

escreva-se uma carta do mesmo modo, e também que se dê um telefonema da mesma 

maneira.  

 

O meio em que o ser humano vive e no qual ele se acha imerso é muito maior que 

seu ambiente físico e seu contorno imediato, já que está envolto também por sua 

história, sua sociedade e seus discursos. A vivência cultural humana está sempre 
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envolta em linguagem e todos os textos situam-se nessas vivências estabilizadas 

simbolicamente. (MARCUSCHI, 2008, p.173) 

 

 Já é amplamente aceita a concepção de que o contexto tem um papel central na 

interpretação de textos, sejam eles escritos ou orais (DASCAL & WEIZMAN, 1987, citados 

por MARCUSCHI, 2008). É importante reiterar que o tradutor é antes de tudo, um leitor. 

Textos mais complexos e pouco “transparentes” exigem maior investimento em 

contextos. Caso o leitor não domine esses contextos corre o risco de mal-entender aquele 

texto (DASCAL & WEIZMAN, 1987, apud MARCUSCHI, 2008). Os autores também 

afirmam que todos os textos são, em alguma medida, “opacos” e requerem o contexto para 

sua interpretação. Dascal & Weizman (1987, apud MARCUSCHI, 2008) vão distinguir a 

opacidade entre dois tipos: deiticidade implícita que se resolve com o recurso de elementos 

contextuais imediatos e a indiretude que é a diferença entre o significado do enunciado 

(utterance-meaning) e o significado do falante (speaker-meaning), cuja solução exige uma 

espécie de segundo canal de informação. 

 

3. O SENTIDO LITERAL E TRADUÇÃO LIVRE 

 

Muitas são as discussões hoje sobre a questão do sentido literal e não-literal. Os 

autores divergem de maneira bastante acentuada sobre o tema. Ao conceito literal está 

associada a ideia de tradução “fiel” e ao conceito de tradução livre, a ideia de tradução 

“infiel” (SOUZA, 1998). 

Todavia, há autores também que apresentam que não é possível distinguir rigidamente 

entre ambos já que o sentido literal requer um suporte contextual assim como o sentido não-

literal e as formas linguísticas não estão classificadas entre o sentido literal e não literal 

(ARIEL, 2002, apud MARCUSCHI, 2008). Muitos enunciados no sentido literal exigem 

contextos para sua interpretação e o sentido não-literal existe certa convenção. 

No século XIX, Ousinoff (2011)
7
 apresenta uma concepção sobre a língua. A exemplo 

da torre de Babel, não é feita exclusivamente de palavras: cada um encerra uma “visão” de 

mundo próprio. Ousinoff (2011) afirma que não existe tradução “neutra” ou “transparente” 

através da qual o texto original apareceria idealmente como um espelho, identicamente. 

Portanto, é inválido censurar a tradução pelo fato de ela funcionar a todo um conjunto de 

                                            
7 WHORF, Benjamin Lee. Language, Throught and Reality. Cambridge (Mass): The MIT press, 1956., apud 
OUSTINOFF, Michael. Tradução: História, teorias e métodos. Tradução de Marcos Marcionilo. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2011. 
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transformações. Isto está na própria natureza da linguagem. 

 Para Jakobson (1963 apud MARCUSCHI, 2008) tanto para o linguista quanto para o 

usuário comum da linguagem, o sentido de uma palavra não é nada além de sua tradução por 

outro signo que possa substituí-lo.  

Ao utilizar a linguagem, pode-se obter mensagens mais ou menos exatas, e que a 

exatidão é uma qualidade em determinada circunstância. Em conformidade com Ilari (2007) 

existe na língua expressões que são adequadas para uma formulação vaga de fatos que se quer 

descrever, ou seja, há uma pluralidade das versões de um mesmo texto. Essa ambiguidade 

possibilita que um falante daquela língua atribua um duplo sentido a uma mesma sentença. É 

considerável e relevante que o tradutor contribua para que esse texto seja o mais claro 

possível naquela língua alvo, levando em consideração os termos supramencionados. 

Já que o tradutor é, antes de tudo, um leitor, é necessário analisar a natureza desta 

leitura. 

Em concordância com Souza (1998) o leitor precisa, em primeiro lugar, conhecer as 

formas ortográficas e os significados das estruturas e das palavras que compõem a frase, bem 

como a forma gramatical da frase que expressa uma relação de causa ou efeito entre a oração 

subordinada e etc. Conquanto, isto já é esperado de um tradutor. Além desse conhecimento 

linguístico, é necessário um extralinguístico. 

 

O leitor precisa possuir conhecimentos extralinguísticos, tais como as atitudes com 

relação ao comportamento social ou moral das pessoas, de tal modo que “falar a 

verdade” seja normalmente considerada uma ação digna de louvor. O leitor deve 

compreender ainda se existe uma certa pitada de humor (ou de ironia), uma vez que 

uma inversão do que normalmente se esperaria na oração principal (o louvor 

esperado por quem diz a verdade). Na ausência de tal conhecimento extralinguístico, 
a força (o efeito) principal da frase, o contraste entre a expectativa sugerida pela 

oração subordinada e a surpresa pela inversão dessa expectativa (e daí a pintada de 

humor) na oração principal, desaparece completamente para o leitor, mesmo que 

faça uso dos melhores dicionários. (SOUZA, 1998, p. 55) 

 

 A interpretação está presente em qualquer tipo de processamento textual, uma vez que 

a compreensão de texto envolve negociação entre autor, texto e leitor. O contexto 

sociocultural e histórico interfere na interpretação de uma leitura. Souza (1998) reitera que a 

leitura se realiza através de um jogo interativo, em que o leitor lança mão de toda sua 

bagagem de conhecimentos prévios e é influenciado por todos os condicionamentos de ordem 

psico-sócio-cultural.  

 Em tradução, não se traduzem as palavras isoladamente umas das outras: a tradução 

“palavra por palavra” é muito frequentemente impossível. Todavia, a noção de palavra tem de 
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ser levada em consideração. Como cada língua tem sua própria visão de mundo, logo, seu 

próprio roteiro da realidade. 

Edmond Cary (1958 apud Ousinoff, 2011, p. 17) assegura que o ofício de um tradutor 

não está apenas em traduzir fielmente a sentença de seu autor, mas também em incorporar a 

forma de seu estilo e sua maneira de falar. Muitas vezes, somente a “fidelidade” não é o 

suficiente. 

Não existe tradução perfeita, assim como não existe comunicação perfeita. Traduzindo 

em termos modernos, hoje se trata de adaptação e não mais de tradução. De acordo com Pym 

(2017) qualquer uso da língua que retrabalhe qualquer outra obra linguística pode ser vista 

como resultado de um processo tradutório. E mesmo que uma tradução seja “literal”, há uma 

repetição ou interpretação dessas enunciações em diferentes situações que produz um sentido 

diferente. Porém, ainda sim, esse sentido distinto relaciona-se ao significado, assim como os 

textos se tornam significativos por meio da intertextualidade. Os sentidos são constantemente 

criados pelas interpretações e assim, não chega a ser algo fixo que possa ser objetivado ou 

transferido. 

 

A língua é uma tradução do pensamento; a escritura traduz a fala; a literatura traduz 

a vida; uma leitura traduz um texto; todas as metáforas são também traduções 

(metapherein é um dos termos gregos para „tradução‟), e como fiz a canção de 

Lauryn Hill, „tudo é o que é‟ (everything is everything). (PYM, 2017, p. 291) 

 

É comum ao tradutor pensar em algo (antes de ato comunicativo) tentando traduzir 

esses pensamentos da melhor maneira possível, seja em símbolos ou palavras, para conseguir 

uma comunicação eficaz para que não haja nenhum mal entendido. E por trás das metáforas, 

como citado acima, há todo um sentido, uma intenção do autor. Não é apenas estrutura de 

palavras, mas uma visão de mundo que quer ser passada adiante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nada ao extremo é saudável. O meio termo é sempre bem-vindo, pois pode-se unir 

contribuições de diversas partes envolvidas no ato comunicativo. E, a partir desta relação 

entre as partes, criar algo que seja mais integrado e abrangente. Assim, como é raro e difícil 

traduzir “palavra por palavra”, não se pode deixar de lado a noção de palavra. 

Não é porque um tradutor não traduziu “palavra por palavra” – ipsis litteris – que ele 

não esteja sendo fiel ao texto original. Caso contrário, seria uma transcodificação termo a 
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termo. Esta tarefa é caracterizada por ser repetitiva e que qualquer máquina seria capaz de 

fazer em um tempo menor e com maior precisão do que um ser humano. Considerando a 

cultura de conhecimentos do tradutor, que contém a visão de mundo e o roteiro de realidade 

de outra língua, a tradução poderá tornar o texto “legível” para o público-alvo. 

Esta é a natureza humana, a linguagem, sendo ela descoberta a cada dia por seu 

próprio usuário. A língua está em constante mudança, logo, o tradutor também. É necessário 

acompanhar as mudanças que ocorrem. Como os seres humanos, em suas sociedades mudam, 

estas alterações refletirão na língua, por meio de expressões e interpretações. Portanto, apesar 

de tanas influências e detalhes relativos às línguas e suas significações, quando o tradutor 

reconhece e considera tanto os fatores internos quanto os externos do ato comunicativo, há 

uma maior facilidade em sua compreensão e maior propriedade (autoridade) deste em atribuir 

sentido ao conjunto de signos e regras dele demandados.  

Com essa literalidade equilibrada é possível conseguir traduzir com transparência. O 

essencial é transmitir o sentido – e o sentido está no uso – e a forma – por estar ligada ao 

sentido –, do modo mais idiomático possível.  
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