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RESUMO 

 

A área da tradução é um campo de estudo relativamente recente. Ainda que tal atividade venha 
sendo realizada há milênios, foi apenas em meados do século XX que estudiosos da área 
buscaram sistematizá-la enquanto ciência independente; no que tange à tradução de textos 
científicos e de especialidade, os primeiros desenvolvimentos teóricos datam da década de 
1960. Nesse contexto, não é surpreendente que, ainda na atualidade, poucas sejam as pesquisas 
acerca da temática da tradução jurídica no Brasil. Em vista disso, o presente trabalho busca 
desenvolver um estudo acerca da tradução de verbos modais do alemão para o português no 
contexto do Direito da União Europeia, tendo como objeto o Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. Por meio deste estudo, objetiva-se, primeiramente, reforçar o fato de que, 
embora constitua uma ciência autônoma, é possível estudar a Tradução a partir de um viés de 
Contato Linguístico. Ademais, pretende-se também demonstrar que a tradução jurídica não 
pode ser considerada apenas um tipo comum de tradução de especialidade, já que os textos 
jurídicos e os contextos em que estes são utilizados geram para o profissional de tradução uma 
série de exigências específicas. Ao final desse estudo, espera-se realizar uma contribuição 
científica para o campo da tradução jurídica que auxilie a difundir o conhecimento ao seu 
respeito na academia brasileira. 
 

Palavras chave: contato linguístico; tradução jurídica; tradução de especialidade; Direito da 

União Europeia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The field of translation is a relatively recent area of study. Even though this activity has been 
performed for millennia, it was only in the middle of the 20th century that scholars of the field 
sought to systematize it as an independent science; as to what regards the translation of 
scientific and specialized texts, the earliest theoretical developments date from the 1960s. Given 
this fact, it is not surprising that, up to this day, few are the researches dealing with legal 
translation in Brazil. Considering that, the present work aims at developing a study regarding 
the translation of modal verbs from German to Portuguese in the context of the European Union 
law, having as its object the Treaty on the Functioning of the European Union. By means of 
this study, it is sought, firstly, to reinforce the fact that, even though Translation constitutes an 
autonomous science, it can nevertheless be studied through a Language Contact perspective. 
Moreover, this work also seeks to demonstrate that legal translation may not be considered just 
another common type of specialized translation, since legal texts and the contexts in which they 
are used create a series of specific demands for the translation professional. At the end of this 
study, it is hoped that a scientific contribution to the field of legal translation will have been 
achieved, which may help to spread knowledge about it in Brazilian academia. 
 

Keywords: language contact; legal translation; specialized translation; European Union law 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZUSAMMENFASSUNG 

 

Der Bereich des Übersetzens ist ein relativ junges Studiengebiet. Obwohl diese Aktivität schon 
seit Jahrtausenden ausgeführt wird, strebten Forscher des Gebietes nur Mitte des 20. 
Jahrhunderts an, es als selbstständige Wissenschaft zu systematisieren; in Bezug auf das 
Übersetzen wissenschaftlicher und fachlicher Texte datieren die ersten theoretischen 
Entwicklungen aus den 1960er Jahren. Angesichts dieser Tatsache ist es nicht überraschend, 
dass es noch heute in Brasilien wenige Forschungen gibt, die sich mit dem Thema juristisches 
Übersetzen beschäftigen. Deswegen erstrebt die vorliegende Arbeit, eine Studie über das 
Übersetzen von Modalverben aus dem Deutschen ins Portugiesische im Rahmen des 
Europarechts zu entwickeln. Als Objekt wurde der Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union gewählt. Mittels dieser Erforschung wird zuerst erstrebt, die Tatsache zu 
verstärken, dass das Übersetzen durch eine Sprachkontaktperspektive studiert werden kann, 
auch wenn es eine selbstständige Wissenschaft ist. Außerdem strebt diese Arbeit auch danach, 
zu zeigen, dass das juristische Übersetzen nicht als eine gewöhnliche Art Fachübersetzung 
verstanden werden darf, da Rechtstexte und die Kontexte, in denen sie benutzt werden, den 
Fachübersetzern eine Reihe spezifischer Anforderungen bringen. Am Ende dieser Studie wird 
erwartet, dass ein wissenschaftlicher Beitrag zum Gebiet des juristischen Übersetzens erreicht 
worden sein wird, welcher zur Verbreitung des Themas in der brasilianischen akademischen 
Welt beitragen darf. 
 
Stichwörter: Sprachkontakt; juristisches Übersetzen; Fachübersetzung; Europarecht 
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Introdução 

 

A tradução é uma realidade tão antiga quanto o contato entre povos que falam diferentes 

línguas. A partir do momento em que falantes de idiomas distintos passaram a se encontrar, 

tornou-se necessário estabelecer um meio de comunicação e, sem dúvida, a tradução sempre 

foi uma das formas mais efetivas para tanto. 

 Contudo, ainda que seja extremamente antiga na história das civilizações, a tradução 

constitui uma ciência relativamente recente: apenas na segunda metade do século XX surgiram 

as primeiras iniciativas no intuito de emancipá-la de outras áreas de estudo. Paulatinamente, ela 

deixou de ser mera ferramenta do aprendizado de línguas e se fortaleceu enquanto campo 

autônomo de pesquisa. 

 Nesse contexto, tal ciência se divide em dois grandes ramos: de um lado, a tradução 

literária, aquela que se dedica às obras literárias e poéticas; de outro, a tradução de 

especialidade, que lida com os textos científicos, frutos das inúmeras áreas de pesquisa 

desenvolvidas pelos seres humanos, cada qual possuidora de uma linguagem específica que 

permite aos especialistas de seu campo conduzir suas investigações. Tal distinção, de fato, é 

bastante importante, já que cada tipo de texto possui critérios de interpretação distintos e traz 

exigências próprias para a atividade tradutória. 

 Todavia, quando se fala em tradução de especialidade, muitas vezes está se fazendo 

referência à tradução de um grupo extremamente heterogêneo e diverso de produções 

científicas, cada qual com suas próprias características, as quais, por vezes, podem ser bastante 

diferentes umas das outras. Nesse sentido, não é razoável considerar que a tradução de um texto 

filosófico, por exemplo, seguirá os mesmos critérios da tradução de um texto da área da 

Química. Assim, mesmo no campo dos textos de especialidade, são inúmeras as subespécies de 

tradução que se pode encontrar, principalmente em decorrência das distinções inerentes às áreas 

de pesquisa.  

 Diante disso, o presente trabalho foca-se na tradução jurídica, ou seja, aquela que lida 

com textos legais. Buscar-se-á compreender quais são as especificidades desse ramo da 

tradução de especialidade, bem como o que a distingue dos demais tipos desta e quais são as 

suas exigências específicas. Obviamente, será necessário também identificar os textos que 

podem ser objeto dessa prática, além das teorias que a justificam e embasam e os métodos que 

podem ser utilizados na sua realização. 
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 A fim de realizar tal investigação, elege-se como plano de fundo a tradução jurídica no 

âmbito da União Europeia. Este bloco econômico e jurídico é pioneiro na criação de um 

ordenamento jurídico supranacional e harmônico, ao mesmo tempo em que valoriza as tradições 

linguísticas e jurídicas de seus Estados-Membros. Sendo o multilinguismo um dos principais 

princípios de sua atuação, todos os 24 idiomas dos países que compõem o bloco são 

considerados línguas oficiais, de modo que a tradução jurídica é uma realidade necessária nesse 

contexto. 

 No entanto, isso não significa que essa atividade seja isenta de problemas. Como se verá 

ao se avaliar o funcionamento do Direito Comum Europeu, não existe uma linguagem jurídica 

europeia completamente consolidada. Esta vem sendo construída pouco a pouco, de modo que, 

ao se elaborarem e interpretarem instrumentos normativos nesse contexto, várias são as 

confusões que podem ocorrer. 

 Assim, dentre as várias possibilidades de objetos de estudo relacionadas ao tema, optou-

se aqui por investigar uso dos verbos modais müssen e sollen na versão alemã do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia e como eles poderiam ser traduzidos para o português 

brasileiro. Obviamente, já existe uma versão portuguesa desse Tratado, pois Portugal é um dos 

membros da União Europeia. Entretanto, como se verá mais à frente, o fato de dois países terem 

a mesma língua como idioma oficial não implica que seus ordenamentos jurídicos serão 

idênticos, ou mesmo parecidos; muito pelo contrário, a linguagem jurídica de um país possui 

uma certa independência, ainda que derive da língua oficial dele. Assim, buscar-se-á, neste 

trabalho, analisar o sentido jurídico conferido aos verbos müssen e sollen na versão alemã do 

referido tratado, a fim de identificar a tradução mais adequada para um jurista falante de 

português brasileiro. 

 Nesse intuito, no primeiro capítulo, estabelecer-se-á a relação entre Contato Linguístico 

e Tradução. Ainda que a conexão entre estas duas áreas pareça bastante lógica, não são muitas 

as pesquisas disponíveis que relacionem os dois assuntos, de modo que, a fim de que se chegue 

ao problema a ser analisado, deve-se criar uma base teórica que justifique o estudo da Tradução 

no campo do Contato Linguístico. 

 Em seguida, no segundo capítulo, deter-se-á na relação entre a língua de um falante e 

sua visão de mundo, e a influência dessa relação no ofício do tradutor. A partir disso, 

estabelecer-se-á uma comparação entre os conhecimentos legais de um tradutor jurídico e a 

influência disso na sua visão dos ordenamentos jurídicos com os quais trabalha. 
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 No terceiro capítulo, será realizada uma revisão teórica e histórica acerca das principais 

teorias da tradução. Elaborar-se-á um panorama dos principais pontos da história da tradução, 

desde os primeiros registros de tal atividade até a sua constituição enquanto ciência autônoma 

em meados do século XX. Em seguida, focar-se-á nas principais correntes de tradução de 

especialidade, a fim de conceber como importantes estudiosos da área elaboraram um 

arcabouço teórico que sustenta a tradução de textos de tal ordem. 

 Prosseguindo, no quarto capítulo, deter-se-á especificamente na tradução jurídica. 

Esclarecer-se-ão os tipos de textos que ela engloba e, principalmente, em quais situações ela 

pode ocorrer. Explicar-se-á também a importância dos conhecimentos jurídicos para a sua 

realização, bem como o papel desempenhado pelos ordenamentos jurídicos na realização de tal 

tarefa. Ao longo do capítulo, buscar-se-á demonstrar que tal ramo de tradução é marcado por 

inúmeras especificidades que a distinguem de outras modalidades de tradução, o que também 

explicitará a necessidade de ferramentas teóricas específicas que permitam a sua realização. 

 Por fim, no último capítulo, tratar-se-á especificamente do problema central da presente 

dissertação: o uso dos verbos modais müssen e sollen no Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia. Primeiramente, elaborar-se-á uma rápida explicação acerca do ordenamento 

jurídico supranacional europeu. Em seguida, tratar-se-á mais detidamente acerca do sentido 

comum dos referidos verbos modais (bem como sua distinção), para, então, avaliar a sua 

acepção no contexto jurídico europeu. Por fim, será realizada uma sugestão de tradução dos 

trechos do Tratado que possuam um ou ambos os verbos da língua alemã para o português 

brasileiro. 

 Ao final da pesquisa, pretende-se obter uma tradução de trechos do referido Tratado a 

qual respeite a distinção de sentido e efeitos jurídicos dos verbos müssen e sollen. Como leitores 

prospectivos, elegem-se juristas brasileiros que tenham interesse em conhecer a função de tais 

verbos no contexto mencionado, além de pesquisadores do campo da tradução que visem se 

aprofundar na área da tradução de especialidade. Ademais, busca-se elaborar uma produção 

científica que trate de maneira sistematizada e didática acerca de aspectos teóricos da tradução 

jurídica (tema este pouco pesquisado no Brasil) e, além disso, que permita o acesso a 

pesquisadores brasileiros a alguns dos posicionamentos estrangeiros sobre o tema (em especial, 

aqueles de origem alemã). 
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1. Contato Linguístico e Tradução 

 

O presente capítulo tem por objetivo demonstrar que o fenômeno da tradução (inclusive 

sua vertente que lida com os textos de ordem jurídica) pode ser compreendido a partir da do 

referencial teórico-metodológico do Contato Linguístico (doravante, CL).  

A fim de se cumprir tal desiderato, é necessário, a princípio, que se parta da própria 

noção de CL: buscar-se-á compreender o que se entende pelo próprio termo contato, bem como 

onde esse contato ocorre e de que forma. Com base nisso, será, então, possível entender a 

relação que tal campo de estudo possui com os estudos de Tradução. 

 

1.1. Definição de Contato Linguístico 

 

Para que se compreenda o sentido do termo contato linguístico, será realizada, neste 

tópico, uma revisão bibliográfica acerca do assunto. 

Claudia Maria Riehl, em seu livro Sprachkontaktforschung (2009, p. 11) afirma que a 

noção de contato linguístico (Sprachkontakt) é frequentemente utilizada em contraposição à de 

Mehrsprachigkeit, termo este que pode significar tanto multilinguismo quanto plurilinguismo.1 

Ademais, segundo Riehl, o contato é essencialmente uma decorrência desse multi- ou 

plurilinguismo.2 

Para a referida autora, entende-se por contato linguístico a influência mútua de dois ou 

mais idiomas quando os falantes de uma determinada comunidade linguística utilizam várias 

línguas ou variedades ao mesmo tempo. Nesse contexto, é possível afirmar que tal influição 

ocorre em duas direções: tanto da primeira língua (no sentido da língua primeiramente 

aprendida/adquirida) sobre a segunda quanto da segunda sobre a primeira. Riehl ainda salienta 

                                                           
1 Diferentemente da língua portuguesa, o alemão não realiza uma distinção de vocabulário entre ambos. 
 
2 É importante ressaltar que, ainda hoje, não há consenso científico acerca da exata distinção entre multilinguismo 
e plurilinguismo. Uma solução que se convencionou utilizar é aquela proposta pelo Quadro Europeu Comum de 
Referência de Línguas. Como o próprio nome deixa claro, esse se trata de um documento desenvolvido pela União 
Europeia no início dos anos 2000 com o fito de padronizar o ensino e a avalição dos conhecimentos das línguas 
existentes nesse bloco econômico e político. De acordo com ele, a competência do indivíduo que fala diversos 
idiomas é denominada plurilíngue, ao passo que multilinguismo se refere ao contexto de contato entre vários 
idiomas a que o aluno está exposto e que influencia na sua motivação para aprender um idioma estrangeiro. No 
Laboratório de Pesquisa em Contato Linguístico (LABPEC), grupo de pesquisa do qual o autor desta dissertação 
faz parte, convencionou-se nomear plurilinguismo individual para o fenômeno que o Quadro Europeu considera 
plurilinguismo e plurilinguismo social para o que ele denomina multilinguismo (a esse respeito, SAVEDRA; 
PERES, 2017). A despeito disso, opta-se aqui por utilizar a nomenclatura proposta pelo Quadro Europeu, já que o 
tema deste trabalho diz respeito ao direito da União Europeia. 
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que as ocorrências de contato se mostram presentes tanto em expressões individuais como no 

uso coletivo de uma comunidade linguística multilíngue. 

Em seguida, a referida autora afirma que, deste fato, extraem-se dois tipos de definições 

de contato linguístico. A noção original do termo remonta a Uriel Weinreich (1953, p. 1), para 

quem duas ou mais línguas estão em contato quando são utilizadas alternadamente pelo mesmo 

indivíduo3. Riehl (2009, p. 11) denomina essa posição de definição psicolinguística, afirmando 

que ela parte da pergunta: o que ocorre na mente dos indivíduos quando eles utilizam duas ou 

mais línguas de maneira alternada? 

A contribuição de Weinreich é de grande importância para o estudo da Sociolinguística. 

Partindo de um paradigma estruturalista, tal autor enfatizava a importância de se estudar o 

contato de línguas tanto de uma perspectiva linguística quanto sociocultural (WINFORD, 2003, 

pp. 8-9). De fato, Winford afirma que, antes de Weinreich, não havia uma teoria sistematizada 

do contato linguístico. É diante disso que se defende a importância da obra Languages in 

Contact, de 1953. 

Ademais, é interessante ressaltar que a definição proposta por Weinreich é apresentada 

logo no início do referido trabalho, de modo que a noção de que o contato linguístico ocorre na 

mente dos falantes plurilíngues (individuais e sociais) configura um axioma, com base no qual 

ele desenvolve sua pesquisa acerca da interferência de uma língua sobre outra. 

Em contrapartida, tem também grande importância outra posição acerca do contato de 

línguas, denominada por Riehl4 definição sociolinguística. De acordo com esta, não são 

realmente os idiomas que entram em contato, mas seus falantes; o locus do contato linguístico, 

para tal posicionamento, são as sociedades ou grupos. Dessa forma, duas ou mais línguas estão 

em contato quando são utilizadas em um mesmo grupo  

Não se exige, todavia, que cada um dos membros do grupo utilize ambas as línguas; 

considera-se o local do contato o grupo como um todo. Ademais, nem todos possuirão o mesmo 

grau de conhecimento de ambas as línguas. Kolde (1981, p. 9f apud RIEHL, 2009, p. 12) fala, 

nesse contexto, de um grupo linguístico misto5-6, definindo-o como um grupo no qual “nem 

                                                           
3 Weinreich (1953, p. 1) afirma: “In the present study, two or more languages will be said to be IN CONTACT if 
they are used alternately by the same persons. The language-using individuals are thus the locus of the contact.” 
Grifo no original. 
 
4 Op. cit., pp. 11-12. 
 
5 Caso não haja menção em contrário, as traduções são de minha autoria. 
 
6 “Gemischtsprachige Gruppe”. 
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todos os participantes possuem a(s) mesma(s) língua(s) principal(is)”7. Inclusive, muitos 

falantes desse grupo não serão sequer bilíngues. Nesse contexto, Riehl elabora um gráfico 

representativo das habilidades linguísticas dos falantes desse tipo de comunidade: 

 

Figura 1 – Uso linguístico em um grupo linguístico misto8 

 

S1 

S1 como L1 + 

S2 como L2 

S1 + 

S2 

S2 como L1 + 

S1 como L2 

 

S2 

 

Legenda: S1 – língua 1; S2 – língua 2; L1 – primeira língua aprendida; L2 – segunda língua aprendida. 

Fonte: RIEHL, 2009, p. 12. 

 

 Com a ilustração, busca-se demonstrar que, nos referidos grupos linguísticos mistos, 

existem: um pequeno número de falantes que, à exceção de algumas frases, apenas falam a 

língua S1 ou a S2; um número considerável de falantes que falam uma das duas línguas como 

primeira (L1) e dominam a outra como segunda (L2) em níveis variados; e um determinado 

número de falantes que possui ambas as línguas como primeiras. Estes últimos, em geral, são 

falantes que possuem pais falantes de línguas diferentes (como primeira) e, desde a infância, 

crescem em um ambiente bilíngue. A seta abaixo da figura tem por objetivo demonstrar que as 

posições dos falantes não são estáticas, mas variam de acordo com o tempo. Ademais, Riehl9 

ressalta ainda que o contato de línguas ocorre mais frequentemente em locais onde os falantes 

utilizam ambas as línguas concomitantemente. 

 Além disso, a autora enfatiza que o termo contato linguístico não deve se restringir 

apenas a línguas, mas também a variedades10 de uma língua, a exemplo do contato entre uma 

variedade e a língua padrão. Nesse caso, fala-se de contato de variedades, mas os fenômenos 

observados são os mesmos. 

 Sarah Grey Thomason, em seu livro Language Contact: an Introduction (2000, p. 1), 

posiciona-se favorável à corrente sociolinguística, como denominada por Riehl. A fim de 

definir o termo contato linguístico, ela parte de uma concepção (por ela mesma denominada) 

                                                           
7 “Nicht alle ihre Mitglieder die gleiche(n) Hauptsprache(n) haben”. 
 
8 Na tradução, optou-se por manter as siglas originais S1 e S2 (S faz referência a Sprache, que significa língua em 
alemão), para não haver confusão com os termos L1 e L2 no sentido da primeira e da segunda língua aprendidas 
pelo falante. 
 
9 Ibidem, p. 12. 
 
10 No texto, a autora utiliza o termo dialeto (Dialekt). Entretanto, optamos por traduzir o termo por “variedade”, 
em consonância com as posições mais atuais da área do Contato Linguístico, a exemplo de SAVEDRA, 2015. 
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simplista (segundo a qual o contato ocorre quando mais e uma língua é utilizada no mesmo 

local ao mesmo tempo), no intuito de demonstrar sua fragilidade. Um simples exemplo 

oferecido por ela demonstra como a referida concepção é falha: imagine-se dois grupos de 

jovens viajantes falando duas línguas diferentes enquanto cozinham suas refeições na cozinha 

de um hostel. Tem-se aí, sem dúvida, dois grupos falando entre si num mesmo espaço; 

entretanto, se não há interação entre eles, não é possível realmente afirmar que houve contato 

linguístico.  

Ademais, segundo a referida autora, para que o contato linguístico ocorra, não é 

necessário que todos os falantes sejam plurilíngues fluentes, mas apenas que haja alguma 

comunicação entre eles. Retomando o exemplo dos viajantes na cozinha do hostel, Thomason 

afirma que, caso eles dividam o ambiente por duas ou três horas, certamente os grupos 

interagirão entre si e tentarão dizer algo um para o outro. São esses esforços de estabelecer 

comunicação que merecem a atenção do pesquisador de CL. 

Prosseguindo em sua análise, Thomason ainda traz outro problema da definição mais 

simples de contato, apontando a necessidade de se definir o que se considera uma língua (2000, 

p. 2). Para um não-linguista, tal questão não traz dificuldades: se não é possível compreender o 

que alguém está dizendo, certamente deve se tratar de outra língua. Todavia, a autora demonstra 

a complexidade do assunto ao dar alguns exemplos de falantes da variedade padrão do inglês 

americano que não se entendem, ainda que falem a mesma língua. 

Ela afirma, então, que o limite entre duas variedades dialetais de uma língua e duas 

línguas diferentes é muito tênue. Prova disso é que, com tempo suficiente e as devidas 

circunstâncias sociais, variedades dialetais podem se tornar línguas separadas, e a questão da 

compreensão variará de acordo com os tipos de mudanças, contextos, atitudes e outros fatores 

linguísticos bastante complexos.11 É interessante observar que a referida autora salienta que, 

ainda que as análises realizadas em seu livro possam se aplicar indistintamente ao contato de 

línguas e variedades dialetais, há importantes diferenças. Tal posicionamento, frise-se, é 

diferente do de Claudia Riehl, apresentado acima, para quem não há qualquer diferença entre 

esses dois tipos de contatos. 

Ainda que os pontos elencados sejam bastante instigantes e mereçam uma análise mais 

detida, uma investigação mais aprofundada acerca desses assuntos extrapolaria o propósito do 

presente capítulo. O que se buscou aqui foi demonstrar, em linhas gerais, a amplitude das 

pesquisas na área de Contato Linguístico. 

                                                           
11 Ibidem, p. 2. 
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Para concluir este tópico, citam-se aqui as palavras da autora alemã Claudia Riehl (2009, 

p. 12), mencionada acima: “Pode-se, então, dizer de forma resumida: o contato linguístico 

sempre ocorre onde diferentes línguas ou variedades de uma língua se encontram, seja na 

cabeça de um falante plurilíngue ou em grupos multilíngues”12. 

 

1.2. A Linguística de Contato de Donald Winford 

 

Ainda com o fito de trazer um panorama geral acerca da noção de Contato Linguístico, 

cumpre mencionar o posicionamento do pesquisador Donald Winford, que cunhou a expressão 

Contact Linguistics, ou Linguística de Contato. 

Em seu livro intitulado An Introduction to Contact Linguistics, Winford traz as bases do 

estudo do contato, propondo, ao mesmo tempo, essa nova nomenclatura. Ele se posiciona 

contrário a Appel e Muysken, os quais defendem que bilinguismo ou mesmo o contato 

linguístico não são, em si mesmos, disciplinas científicas (1987, p. 7 apud WINFORD, 2003, 

p. 9). Para ele, o contato linguístico constitui, sim, um campo de estudo relativamente bem 

definido, com seu próprio assunto e objetivos. Ademais, sua metodologia, segundo Winford, é 

eclética, apoiando-se em várias abordagens, incluindo o método histórico-comparativo e várias 

áreas da sociolinguística. De fato, é sua interdisciplinaridade que a define e lhe dá forças (2003, 

p. 9). 

Ao longo de sua explanação, Winford se apoia nos escritos de Weinreich acerca da sua 

análise da interferência para delinear a seara da Linguística de Contato. Entretanto, ele enfatiza 

que essa área não se restringe ao estudo do fenômeno da interferência, mas diz respeito a todas 

as consequências linguísticas do contato.13 

Ademais, um grande desafio da área de CL é analisar e relacionar os fatores estruturais 

e não estruturais que se manifestam no resultado do contato entre línguas ou variedades 

distintas.14 Nas palavras de Weinreich: 

 

Na interferência linguísticas, o problema de principal interesse é a interação de fatores 
estruturais e não estruturais que promovem ou impedem tal interferência. Os fatores 
estruturais são aqueles que advêm da organização de formas linguísticas em um 

                                                           
12 „Also kann man resümierend sagen: Sprachkontakt ist immer da, wo verschiedene Sprachen oder Varietäten 
einer Sprache aufeinander treffen, entweder im Kopf eines mehrsprachigen Sprechers oder in mehrsprachigen 
Gruppen.“ 
 
13 Ibidem, p. 10. 
 
14 Ibidem, p. 10. 
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sistema definido, diferente para cada língua e, até certo ponto, independente da 
experiência e do comportamento não linguísticos. Os fatores não estruturais derivam 
do contato do sistema com o mundo externo, da familiaridade de certos indivíduos 
com o sistema e do valor simbólico que o sistema como um todo é capaz de adquirir 
e as emoções que ele pode evocar (1953, p. 5).15 
 

 Diante disso, conclui-se que o desiderato da Linguística de Contato é buscar 

compreender as variáveis, tanto de ordem linguística quanto sociocultural, que geram as 

consequências do contato entre indivíduos falantes de diferentes variedades.16 

 Portanto, observando o posicionamento de Donald Winford, percebe-se que, ainda que 

ele elabore uma terminologia diferente para sua área de estudo, é possível afirmar que, em 

essência, sua Linguística de Contato não se distancia significativamente dos trabalhos em CL, 

a exemplo das análises de Riehl e Thomason, expostas acima. 

  

1.3. O locus do Contato Linguístico e a Tradução 

 

Já foram tecidas considerações acima acerca do local em que o contato linguístico 

ocorre. Neste subtópico, serão organizadas as posições divergentes acerca do assunto e buscar-

se-á demonstrar como esse ponto é de fundamental importância para que se justifique o estudo 

da tradução na senda do contato linguístico. 

Na introdução de seu livro Language Contact, Sarah Thomason tece o seguinte 

questionamento: onde está o contato linguístico?17, ao que ela mesma responde com uma 

afirmação bastante simples e categórica: ele está em todo lugar.18 A justificativa que a autora 

dá para tal afirmação é lógica: não há evidência de que quaisquer línguas se desenvolveram em 

isolamento total de outras. Em tempos de globalização19, chega a ser inconcebível que um grupo 

social esteja alheio ao que está acontecendo em outros lugares do mundo. Certamente, por 

                                                           
15 “In linguistic interference, the problem of major interest is the interplay of structural and non-structural factors 
that promote or impede such interference. The structural factors are those which stem from the organization of 
linguistic forms into a definite system, different for every language and to a considerable degree independent of 
non-linguistic experience and behavior. The non-structural factors are derived from the contact of the system with 
the outer world, from given individuals’ familiarity with the system, and from the symbolic value which the system 
as a whole is capable of acquiring and the emotions it can evoke.” 
 
16 WINFORD, op. cit., pp. 10-11. 
 
17 Where is language contact? 
 
18 Op. cit., p. 8. 
 
19 Nos termos de Giddens (1990, p. 64, apud CRONIN, 2011, p. 126), globalização consiste na intensificação das 
relações sociais em nível mundial, o que relaciona lugares distantes de modo tal que acontecimentos locais são 
determinados por eventos ocorrendo a vários quilômetros de distância e vice-versa. 
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menor que seja uma comunidade linguística, ela buscará interagir com falantes de outras línguas 

ou variedades e, então, ocorrerá o contato. 

Sem dúvida tal posicionamento merece respaldo dos teóricos da área. Entretanto, como 

Gorovitz (2012, p. 76) bem observa, existe um outro posicionamento acerca do local de 

ocorrência do contato linguístico, o qual se baseia na teoria desenvolvida por Uriel Weinreich 

– fala-se aqui da definição psicolinguística de CL elaborada por Cláudia Riehl (2009, p.11), 

mencionada anteriormente. 

 Como já mencionamos anteriormente, o referido autor determina no início de sua obra 

que, para os propósitos de sua pesquisa, duas ou mais línguas entrarão em contato caso sejam 

utilizadas alternadamente pelas mesmas pessoas (WEINREICH, 1953, p. 1). Para ele, o contato 

linguístico ocorre na mente do falante, de modo que são, de fato, as línguas que entram em 

contato, segundo sua teoria. 

A princípio, a posição de Weinreich pode parecer uma mera afirmação do óbvio; se um 

indivíduo é exposto a línguas diferentes e, com o tempo, passa a dominá-las, obviamente as 

diversas informações ficarão armazenadas em sua mente e, com o tempo, ele passará a 

contrapô-las umas às outras, e até mesmo a misturá-las acidentalmente. O motivo pelo qual 

Weinreich enfatizou tal ponto em eu estudo reside no seu objeto de pesquisa: a interferência, 

ou seja, a análise de como os conhecimentos linguísticos de um indivíduo plurilíngue interferem 

na forma como ele fala uma ou mais línguas. Partindo do pressuposto de que o contato ocorre 

na mente dos falantes, o autor desenvolveu um raciocínio teórico que facilitou a análise desse 

fenômeno, já que é exatamente na mente dos falantes que as informações de um determinado 

idioma interferem nas de outro. 

Diante disso, o presente capítulo tem como objetivo central confirmar o posicionamento 

clássico apresentado no estudo seminal de Weinreich de 1953. Partindo do panorama teórico 

proposto por esse autor, é possível justificar o próprio estudo da tradução no campo do Contato 

Linguístico. Nesse sentido, a posição aqui defendida segue a seguinte lógica: se o contato entre 

línguas ocorre na mente de um indivíduo plurilíngue quando ele utiliza esses idiomas 

alternadamente, então é também possível afirmar que esse contato também ocorre na mente de 

um tradutor quando, no exercício de seu ofício, ele compara dois ou mais idiomas. 

À primeira vista, tal argumento pode parecer bastante abstrativo e pouco prático. 

Contudo, não é esse o caso. Em verdade, se forem levados em conta os processos cognitivos 

que ocorrem na mente dos falantes quando são expostos a uma língua que também falam 

(diferente da sua primeira), não é de modo algum descabido afirmar que as informações 
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concernentes aos idiomas distintos serão confrontadas por meio de processos neurais e, assim, 

terão entrado em contato. 

É importante ressaltar também que tal opinião não é nova, ainda que não ocorra com 

tanta frequência na literatura. Como mencionado anteriormente, Sabine Gorovitz (2012, p. 76) 

já teceu comentários acerca da possibilidade de se trabalhar a tradução na seara do contato 

linguístico e a própria Sarah Thomason (2001, p. 2) também reconhece ser possível falar em 

contato linguístico nas situações em que os indivíduos obtinham acesso a escritos em línguas 

estrangeiras (principalmente textos religiosos, como o Corão e a Bíblia).  

Portanto, é com esse viés que se pretende, no presente trabalho, investigar o fenômeno 

da Tradução. Na medida em que o tradutor, ao exercer sua profissão, compara mentalmente 

informações que dizem respeito a dois ou mais idiomas diferentes, não resta dúvida de que os 

conhecimentos linguísticos dessas línguas estão em profundo contato em sua mente, ainda que 

essa modalidade de contato não possa ser vista fisicamente. 

 

1.4. Resumo 

 

Diante de todo o panorama acima apresentado, buscou-se demonstrar que é possível 

vislumbrar uma perspectiva de estudo da tradução a partir da ótica do Contato Linguístico. 

Apoia-se, nessa empreitada, na definição de Uriel Weinreich, defendendo-se que o encontro 

entre as diferentes línguas ocorre na mente do falante plurilíngue, o que também ocorre com o 

tradutor. 
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2. Língua e Visão de Mundo 

 

 No primeiro capítulo desta dissertação, demonstrou-se a possibilidade de se estudar a 

tradução desde uma ótica de Contato Linguístico. Nesse intuito, foram explanados os principais 

posicionamentos concernentes ao locus do contato e, a partir disso, defendeu-se a definição de 

CL segundo a qual as línguas entram em contato na mente do falante plurilíngue. 

 No presente capítulo, por outro lado, volta-se o foco para a questão da língua de um 

falante e as influências dela em sua visão de mundo. Para tanto, partir-se-á, a princípio, do 

próprio conceito de língua, o que incluirá sua relação com o pensamento, passando-se, então, à 

noção de visão de mundo. Buscar-se-á, neste ponto, analisar como a visão de mundo de um 

indivíduo influencia sua língua (e, ao mesmo tempo, é influenciada por ela), e descobrir quais 

consequências isso tem para o exercício da atividade tradutória. 

 

2.1. Língua e Pensamento 

 

 Para que seja realizada a devida análise da língua de um falante e sua visão de mundo, 

é necessário, primeiramente, que se defina com exatidão o que cada um desses dois termos 

significa e implica. Assim, a princípio, a análise girará em torno do que se compreende com o 

termo língua e, por conseguinte, pensamento. 

 Ao analisar o tema em seu livro Humboldt, Worldview and Language, James Underhill 

explicita desde o início de seu estudo a estreita relação existente entre língua e pensamento 

(2009, p. 10). De fato, tal noção é intuitiva: a fala é precedida por um pensamento, sendo, 

inclusive, muitas vezes dependente deste. Diante disso, as seguintes indagações surgem 

naturalmente: é possível falar de uma identidade entre língua e pensamento? E mais: pode-se 

pensar sem a língua? Ou esta dita as formas nas quais os seres humanos são capazes de pensar? 

(CRYSTAL, 1997, p. 14) 

 É interessante observar que a discussão acerca da relação entre pensamento e língua 

permeia muitos dos estudos acerca da língua e sua conexão com a visão de mundo. De fato, 

Underhill20 afirma haver um certo consenso entre os linguistas no sentido de que língua e 

pensamento possuem uma relação bastante próxima. Entretanto, o referido autor elenca outro 

ponto importante: muito se fala acerca da aludida relação, mas o que se considera como 

pensamento? 

                                                           
20 Op. cit., p. 10. 
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 Para alguns, em especial poetas, não é possível distinguir sentimento de pensamento. 

Underhill21 menciona o exemplo de T. S. Eliot, que praticamente chega a afirmar que a 

concepção racionalista tende a turvar outras formas igualmente fundamentais de pensamento e 

expressão (formas essas cultivadas por poetas). Underhill, por seu turno, questiona tal opinião, 

argumentando que, se se considerarem a criatividade e a imaginação como formas de 

pensamento, a própria ideia de uma forma de pensar livre e criativa impediria o modelo 

determinista no qual a língua controla e direciona o pensamento de maneira irrevogável. 

 Crystal (1997, p. 14), em contrapartida, se opõe veementemente a essa posição 

determinista, afirmando que a língua, em tal concepção, seria quase animada, ao passo que o 

indivíduo seria objetificado e despersonalizado. Apesar disso, para ele, a língua pode 

influenciar a forma como percebemos e nos lembramos do mundo, além de afetar a forma como 

realizamos certas tarefas mentais. Ademais, ele afirma que as atividades mentais que envolvem 

a linguagem são aquelas relacionadas ao pensamento racional e lógico. 

 Como se percebe, a compreensão acadêmica de pensamento não é unívoca. Apesar 

disso, dois são os critérios de acordo com os quais os posicionamentos podem variar: à luz do 

primeiro, a língua controlaria completamente o pensamento humano, de um lado, ou seria um 

mero instrumento de expressão dele, do outro; e, pelo segundo preceito, o pensamento se 

relacionaria indelevelmente com os sentimentos ou apenas com as análises de cunho racional.  

 Em seguida, em seu livro, Underhill se detém com o termo language. Diferentemente 

do português, no qual existem termos diferentes para língua e linguagem, o inglês expressa 

ambas a ideias com a referida palavra. Assim, o autor se reporta ao francês para explicitar as 

diferenças entre langue e langage.22 A primeira refere-se à língua propriamente dita, dizendo 

respeito ao sistema linguístico constituído de palavras, frases, textos e regras gramaticais. Já o 

segundo termo, a linguagem, comporta duas definições: de acordo com a primeira, trata-se da 

faculdade de fala de um indivíduo; a segunda, por outro lado, diz respeito às qualidades 

linguísticas específicas a atributos de um texto ou ato de fala. 

 A partir dessa explicação, Underhill demonstra como algumas palavras que, à primeira 

vista, parecem perfeitamente equivalentes a outras em um idioma diferente, em uma análise 

mais minuciosa, podem se provar bastante distintas (2009, p. 12). Ademais, não se pode ignorar 

o fato de que o mesmo vocábulo pode assumir variados significados a depender do contexto de 

uso. Diante disso, o autor conclui que a complexidade do conceito de língua deve acautelar o 

                                                           
21 Ibidem, p. 11. 
 
22 Op. cit., pp. 11-12. 
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estudioso para a possibilidade de que aqueles que concordam que língua e pensamento são 

relacionados podem, em verdade, ter noções bastante diferentes dos termos. 

 Não se questiona neste trabalho (como também Underhill não o faz) que língua e 

pensamento são conceitos relacionados. Todavia, o autor faz um alerta bastante enfático23, com 

o qual se concorda aqui: não se podem confundir os dois, por mais entrelaçados que possam 

ser. 

 Por óbvio, a relação entre língua e pensamento é bastante intrincada, e o presente 

subtópico não conseguiria dar conta de toda a complexidade do tema. O que se buscou aqui foi 

apenas informar ao leitor acerca das linhas gerais dessa discussão, a fim de criar a base sobre a 

qual se fundará a discussão que se segue. Diante disso, passa-se à análise do conceito de visão 

de mundo.  

 

2.2. A Visão de Mundo: Weltansicht versus Weltanschauung  

 

 Ao discorrer sobre o tema visão de mundo, James Underhill elabora um interessante 

panorama acerca do termo, afirmando que, em geral, sua origem é traçada de volta a Benjamin 

Lee Whorf (um dos autores da famosa Hipótese de Sapir-Whorf, explicitada mais à frente). 

Underhill24, no entanto, busca demonstrar que, em verdade, a referida expressão teve sua 

origem em Kant, mas foi apenas devidamente elaborada na seara linguística por Wilhelm von 

Humboldt. 

 Este último buscava compreender o conceito em análise como um “(...) processamento 

fundamental e necessário do mundo pela mente através da faculdade de linguagem”25-26. A 

visão de mundo não era, para ele, mero acessório no contexto da linguagem, mas uma 

“ferramenta conceitual primária para compreender e classificar línguas”27. 

 Um ponto nevrálgico na presente temática diz respeito ao termo cunhado por Humboldt 

para se referir à visão de mundo. Em geral, teóricos que discorrem sobre o tema reportam-se à 

expressão Weltanschauung, que, de fato, pode ser traduzida, grosso modo, como visão de 

                                                           
23 Ibidem, p. 13. 
 
24 Ibidem, pp. 14-15 
 
25 “(…) the fundamental and necessary processing of the world by the mind through the faculty of language.” 
 
26 UNDERHILL, ibidem, p. 16. 
 
27 “(...) a primary conceptual tool for understanding and classifying languages.” 
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mundo.28 Entretanto, o que pouco se fala é que Humboldt criou não apenas um vocábulo para 

tal assunto, mas dois (Weltanschauung e Weltansicht). Não só isso: a maior contribuição de tal 

autor não foi o desenvolvimento do conceito do primeiro, mas sim do segundo. Diante disso, é 

importante que se distingam os termos. 

 Desde a sua criação, muito se falou acerca do conceito de Weltanschauung, tendo ele, 

inclusive, recebido diversos significados. Todavia, tal expressão é frequentemente utilizada em 

referência a uma posição pessoal, “uma visão do mundo que é mais profundamente intuitiva do 

que uma filosofia”29 (UNDERHILL, 2009, pp. 16-17). Por outro lado, o Weltansicht diz 

respeito à forma como o sistema linguístico delineia a visão e concepção que se tem do mundo, 

além de determinar como as pessoas lidam com as mais variadas questões do dia-a-dia. 

 Ademais, é importante salientar que, nos países de língua alemã, francesa e inglesa, 

Weltanschauung tem sido utilizado como sinônimo de ideologia ou sistema de crenças. Na 

concepção original de Humboldt (2000, p. 182 apud UNDERHILL, 2009, p. 18) tal expressão 

se relaciona à necessidade íntima do ser humano de produzir a língua, a fim de desenvolver seu 

intelecto e, desta forma, criar uma concepção do mundo. Isso, todavia, requer que, a priori, o 

indivíduo tenha compreendido seus próprios pensamentos ao falar com os outros. Weltansicht, 

por seu turno, “opera em um nível muito mais fundamental e se refere ao primeiro contato do 

homem com a realidade do mundo, um contato visual ou sensorial”.30 

 A partir disso, conclui-se que o Weltansicht precede o Weltanschauung. O primeiro não 

é uma interpretação do mundo; em verdade, ele permite que o ser humano crie uma visão da 

realidade ao fornecer-lhe uma compreensão linguística anterior desse mundo.31 De fato, isso 

faz sentido: a princípio, o sistema linguístico na mente do falante possibilita que ele forme uma 

noção do mundo e lhe oferece ferramentas para lidar com esse mundo. Então, com o tempo, o 

indivíduo passa a interpretar o mundo em que vive, exercendo juízos de valor sobre ele. 

 Diante do que se afirmou, pode-se resumir os conceitos da seguinte forma:  Weltansicht 

é a forma como cada língua molda a percepção dos indivíduos, bem como sua compreensão do 

mundo, em um processo que se inicia no momento em que as pessoas têm os contatos iniciais 

                                                           
28 Underhill (2009, p. 15) afirma que o próprio Whorf, em seu livro Language, Thought and Reality, faz referência 
ao termo Weltanschauung. 
 
29 “(...) a view of the world which is more deeply intuitive than a philosophy.” 
 
30 “Weltansicht operates at a far more fundamental level and refers to man’s first contact with the reality of the 
world, a visual or sensory contact.” 
 
31 UNDERHILL, op. cit., p. 18. 
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com a sua primeira língua e se prolonga por boa parte da vida; Weltanschauung, por sua vez, é 

produto da interpretação do mundo realizada pelo indivíduo com base em suas vivências e nos 

padrões delineados por seus conhecimentos linguísticos. 

 Nesse sentido, não restam dúvidas acerca da inerente relação entre a visão de mundo de 

um indivíduo e sua língua. Entretanto, ainda é necessário compreender como essa relação 

ocorre. Para tanto, serão, a seguir, analisadas as posições de alguns pensadores do campo da 

linguística e da antropologia que se debruçaram sobre o tema. 

  

2.3. Franz Boas 

 

 Franz Boas foi um antropólogo de origem alemã radicado nos Estados Unidos que 

obteve reconhecimento no campo acadêmico por seu trabalho na área da antropologia e da 

filologia. A fim de que se compreendam as motivações e os propósitos de suas pesquisas, é 

necessário que se observe o contexto científico em que Boas viveu. 

 Boas nasceu no ano de 1858, quando o respeitado filólogo August Schleicher ainda era 

vivo e difundia suas ideias extremistas da representação orgânica da língua (UNDERHILL, 

2009, p. 20). Para Schleicher, enquanto alguns idiomas eram avançados, havia outros que, por 

outro lado, deviam ser considerados primitivos, a exemplo das línguas indígenas da América 

do Norte. Tal autor previa, ainda, que as línguas consideradas inferiores estariam fadadas a 

regredir e entrar em extinção. Infelizmente, Schleicher não estava sozinho ao defender essa 

posição – muitos eram os linguistas da época que concordavam com o determinismo orgânico 

do chamado “Darwinismo Social” e formulavam teorias acerca das línguas com base na teoria 

da evolução.32 Jane Hill e Bruce Mannheim falam, acerca do contexto histórico da época, que 

um “universalismo racista e ingênuo na gramática, e um evolucionismo igualmente vulgar na 

antropologia e na história (sic), eram forças intelectuais vivas”33 (HILL; MANNHEIM, 1992, 

p. 384). 

 Boas, todavia, discordava veementemente desse posicionamento. Em razão disso, suas 

investigações tinham como principal objetivo desconstruir a relação entre raça e língua, 

afirmando, inclusive, que anatomia, língua e cultura poderiam ter destinos bastante divergentes. 

                                                           
32 Ibidem, p. 20. 
 
33 “(...) a naive and racist universalism in grammar, and an equally vulgar evolutionism in anthropology and 
history, were lively intellectual forces.” 
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(UNDERHILL, 2009, p. 21). De fato, o autor rechaçava a afirmação de que a língua de uma 

pessoa determinaria sua cultura. 

 Entretanto, ainda que fosse contrário a uma relação determinística entre essas duas 

grandezas, Boas não excluía toda e qualquer relação entre elas. Ele defendia que cada língua 

divide a experiência em classificações conceituais, as quais diferem de idioma para idioma, 

tendo sua origem em processos da mente (1973, p. 63 apud UNDERHILL, 2009, p. 21). A partir 

disso, Underhill afirma que seria possível inferir que o autor defenderia uma grande influência 

da língua no pensamento, comportamento e cultura, embora o próprio Boas se mostre 

explicitamente contrário a isso. Underhill acredita que tal hesitação por parte de Boas advenha 

de seu desejo de evitar a interpretação, comum à sua época, de que uma língua seria mais ou 

menos rica que outras.34 

Assim, um ponto essencial na teoria desse autor é que cada língua categoriza as 

experiências de uma forma específica, mas que a existência de mais ou menos categorias, ou 

mesmo a organização dessas categorias de um modo diferente não implica riqueza ou pobreza 

de uma língua. Nesse sentido, Boas acreditava que, muito embora houvesse diferenças em 

categorias conceituais e na gramática das línguas, “os mais fundamentais conceitos gramaticais 

em todas as línguas devem ser considerados prova da unidade dos processos psicológicos 

fundamentais”35-36. Essa unidade de processos fundamentais mencionada por Boas diz respeito 

à performance individual e à habilidade dos falantes, as quais, segundo ele, são idênticas em 

todas as culturas (LUCY, 1992, p. 14). 

É nesse contexto que se deve compreender o fato de Boas (bem como Sapir e Whorf, 

como se demonstrará à frente) ser considerado defensor do relativismo linguístico. Como 

afirmado, ele não era extremista ao ponto de defender que a língua determinava 

irrevogavelmente a cultura de um povo, mas reconhecia que características particulares da 

língua e da cultura intersectam com pontos universais (HILL; MANNHEIM, 1992, p. 383).37 

Ainda segundo o autor: 

                                                           
34 Op. cit., p. 22. 
 
35 “(...) the most fundamental grammatical concepts in all languages must be considered as proof of the unity of 
fundamental psychological processes”. 
 
36 Op. cit., p. 67. 
 
37 Os autores, em seu artigo Language and World View, defendem que a “relatividade linguística” de Boas, Sapir 
e Whorf não podia ser considerada uma teoria, mas um axioma, pois “it can only be judged on the basis of the 
extent to which it leads to productive questions about talk and social action (...) not by canons of falsifiability.” 
(1992, p. 386) 
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A forma da nossa gramática nos compele a selecionar algumas características de 
pensamento que desejamos expressar e suprime muitos outros aspectos que o falante 
tem em mente e que o ouvinte fornece de acordo com a própria vontade (...). Existe 
pouca dúvida de que o pensamento é, portanto, direcionado em vários canais... Tal 
tendência que permeia a língua pode até levar a uma reação diferente para os 
incidentes da vida diária e é concebível que, nesse sentido, as atividades mentais de 
um povo possam ser, em parte, direcionadas por línguas. Não me inclinarei a 
superestimar esta influência, porque os dispositivos para expressar... [várias ideias] 
estão sempre presentes e podem surgir em uso idiomático. Nesse sentido, podemos 
falar que a língua exerce uma influência limitada na cultura.38 (BOAS 1942, pp. 181-
183 apud LUCY, 1992, p. 15) 
 

 Diante do que se afirmou acerca do posicionamento de Franz Boas no que diz respeito 

à relação entre língua e visão de mundo, percebe-se que ele foi, sem sombra de dúvida, um 

homem de seu tempo. Seus escritos visavam muito mais a superar as posições científicas 

preconceituosas que predominavam na Antropologia e na Linguística da época, do que a 

revolucionar os estudos nessas áreas. Boas, em alguns momentos, demonstra-se bastante 

hesitante ao desenvolver suas teorias (em especial no que diz respeito à relação entre língua e 

cultura, a exemplo do excerto acima), mas cremos que criticá-lo por isso seria injusto; ciente 

da discriminação realizada pelos membros da academia da época contra as línguas consideradas 

“inferiores”, Boas evitou, a todo custo, incorrer nos erros em que muitos de seus 

contemporâneos haviam incorrido ou mesmo criar a possibilidade de que outros pesquisadores 

interpretassem seu trabalho de tal forma. 

 Assim, defende-se aqui que, ainda que a posição de Boas tenha sido, por momentos, 

vacilante, sua contribuição para o estudo da linguagem e sua relação com a visão de mundo, 

em especial no contexto histórico-social em que ele viveu, não deve, de forma alguma, ser 

subestimada. 

 

2.4. Edward Sapir 

 

 Passa-se agora à teoria de um dos pesquisadores da famosa Hipótese de Sapir-Whorf. 

Logo de início, é interessante observar que, apesar de ter seu nome imortalizado em primeiro 

                                                           
38 “The form of our grammar compels us to select a few traits of thought we wish to express and suppresses many 
other aspects which the speaker has in mind and which the hearer supplies according to his fancy (…). There is 
little doubt that thought is thus directed in various channels… Such a tendency pervading the language may well 
lead to a different reaction to the incidents of everyday life and it is conceivable that in this sense the mental 
activities of a people may be in part directed by languages. I should not be inclined to overestimate this influence 
because devices for expressing… [various ideas] are ever-present, and may rise in idiomatic use. In this sense, we 
may say that language exerts a limited influence on culture.”  
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lugar na denominação da conhecida teoria, a atenção que se dá a Sapir é muito inferior àquela 

concedida a Whorf (mencionado mais à frente).39  

 Um dos principais objetivos de Sapir era definir os padrões e formas comuns tanto ao 

funcionamento psicológico do indivíduo quanto à cultura como um todo. Diante disso, ele 

afirmava que o indivíduo sempre deveria ser mantido no centro de qualquer discussão 

concernente à interação social; para ele, as representações construídas em grupos plurais sempre 

derivariam de modelos do indivíduo (UNDERHILL, 2009, p. 25).40 

 Ademais, para que se compreendam as teorias elaboradas por Sapir, é necessário 

também levar em conta o fato de que ele era poeta. Como Humboldt, que grandemente o 

influenciou (e sobre quem falar-se-á mais à frente), Sapir acreditava que “a poesia era central 

para o desenvolvimento tanto da língua quanto do pensamento de uma nação, bem como 

forçava parte da cultivação da mente individual”41-42. 

 James Underhill afirma que o trabalho de Sapir foi, em grande medida, deixado de lado 

após sua morte, pois muitos não conseguiram compreender a importância de seus escritos. 

Todavia, um excerto é bastante citado nos estudos referentes a esse autor, e será digno de detida 

análise: 

 

A língua é um guia para a ‘realidade social.’ (...) Os seres humanos não vivem 
sozinhos no mundo objetivo, nem sozinhos no mundo da atividade social como 
compreendido comumente, mas estão sobremaneira à mercê da língua particular que 
se tornou o meio de expressão da sua sociedade. É bastante ilusório imaginar que uma 
pessoa se adequaria à realidade essencialmente sem o uso da língua, e que esta seria 
meramente um meio acidental de solucionar problemas específicos de comunicação 
ou reflexão. O fato é que o ‘mundo real’, em grande medida, é construído com base 
nos hábitos linguísticos do grupo. Duas línguas jamais serão suficientemente similares 
a ponto de se poder considerar que representam a mesma realidade social. Os mundos 
em que as sociedades vivem são distintos, não apenas o mesmo mundo com diferentes 
rótulos afixados.43 (SAPIR, 1949, p. 162) 

                                                           
39 James Underhill afirma ser bastante surpreendente que um pensador versátil como Sapir venha a ser reduzido 
ao participante de menor importância na referida hipótese (2009, p. 25). 
 
40 É bastante interessante notar que Sapir discorda veementemente de um “inconsciente coletivo”, pois isso seria 
nada mais do que uma personificação. Acerca do tema, ele afirma de modo cômico que a “society has no more of 
an unconscious than it has hands or legs” (SAPIR, 1985, p. 545 apud UNDERHILL, 2009, p. 25). 
 
41 “(…) poetry was central to the development of both language and the thought of the nation just as it formed part 
of the cultivation of the individual mind.” 
 
42 UNDERHILL, ibidem, p. 26. 
 
43 “Language is a guide to ‘social reality.’ (…) Human beings do not live in the objective world alone, nor alone 
in the world of social activity as ordinarily understood, but are very much at the mercy of the particular language 
which has become the medium of expression for their society. It is quite an illusion to imagine that one adjusts to 
reality essentially without the use of language and that language is merely an incidental means of solving specific 
problems of communication or reflection. The fact of the matter is that the ‘real world’ is to a large extent 
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 Nessa passagem, Sapir está categoricamente afirmando que os seres humanos apenas 

fazem sentido do “mundo real” por meio da língua; é através dela que as pessoas compreendem 

a realidade e lidam com os variados problemas do dia-a-dia. Não apenas isso: para Sapir, o 

próprio conceito de “mundo real” é construído a partir da língua de um grupo, de modo que os 

“mundos” de diferentes grupos linguísticos variam de acordo com seus idiomas. Dessa forma, 

segundo o autor, não existe uma realidade objetiva independente dos falantes; em verdade, a 

realidade é sempre subjetiva e construída pelos falantes por meio de sua língua. 

 Lucy sublinha, nesse ponto, uma herança bastante nítida de Boas em Sapir, com um 

detalhe essencial: enquanto aquele apenas falava das diferentes categorias existentes em cada 

língua, Sapir afirma que essas categorias são “organizadas em sistemas formalmente 

completos, embora incomensuráveis”44 (1992, p. 18).  

Logo em seguida, Underhill passa a explicar o que se deve compreender por sistemas 

incomensuráveis. Partindo do pressuposto de que as línguas elaboram padrões de pensamentos, 

estes variarão de idioma para idioma na forma como eles permitem que a mente humana crie e 

resolva problemas de expressão. Entretanto, cada padrão é parte de um sistema completo dotado 

de uma coerência interna. Assim, “toda língua é formalmente completa enquanto sistema e a 

coerência interna de toda língua é única”45 (2009, p. 27). Isso quer dizer que, em qualquer 

língua, os falantes são capazes de expressar tudo aquilo que precisam expressar; em outras 

palavras, eles são capazes de se referir a tudo o que estiver inserido na realidade dessa 

comunidade. 

Prosseguindo em sua análise, Underhill faz uma observação bastante relevante para a 

presente análise. Comentando esse aspecto do trabalho de Sapir, ele afirma, como já 

mencionado, que a capacidade de dizer algo em uma língua dependerá da forma como os 

conceitos fundamentais são sistematizados nela, bem como o modo no qual as suas categorias 

são organizadas. Em decorrência disso, para Underhill, “as línguas não são diretamente 

traduzíveis, mas apenas vagamente equivalentes uma à outra como dispositivos simbólicos”46 

(2009, p. 27). 

                                                           
unconsciously built upon the language habits of the group. No two languages are ever sufficiently similar to be 
considered as representing the same social reality. The worlds in which different societies live are distinct worlds, 
not merely the same world with different labels attached.”  
 
44 “(...) arranged into formally complete yet incommensurate systems.” 
 
45 “Each language is formally complete as a system and each language’s internal coherence is unique.” 
 
46 “(...) languages are not directly translatable, but only loosely equivalent to each other as symbolic devices.” 
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De fato, tal afirmação vai ao encontro da posição de Sapir, como descrita até agora. Se 

o mundo real dos grupos sociais varia de acordo com as línguas que eles falam e se, de fato, 

esse mundo é compreendido e construído a partir dos hábitos linguísticos dos falantes, então 

cada idioma gera uma visão de mundo tão específica e única, que jamais poderá ser totalmente 

compreensível e traduzível para outra língua. 

É nesse sentido que Underhill fala que cada língua oferece aos seres humanos moldes 

que eles utilizam para pensar e falar, criando frases a partir de uma variedade de conceitos 

implícitos que se apresentam intuitivamente.47 Como as habilidades de conhecimento do mundo 

e fala parecem ser tão evidentes, chega a ser absurdo deter-se em analisá-los. Todavia, é essa a 

proposta de Sapir. 

Para ele, cada língua lida com seus conceitos (inclusive os mais simples e concretos) 

por meio de restrições gramaticais que condicionam o significado do que é dito. Entretanto, a 

língua não é a mera soma desses conceitos, mas um sistema no qual essas ideias individuais 

interagem e se posicionam em relação umas às outras.48 A partir disso, Sapir afirma que “a 

língua, enquanto estrutura, é, em sua faceta interna, o molde do pensamento”49 (2014 [1921], 

p. 12). E, ainda em suas palavras, é a “tirania do uso, mais do que a necessidade concreta de 

expressão, que nos leva a selecionar esta ou aquela forma”.50 

Contudo, Sapir não considera o sistema linguístico abstrato em si como tirano, até 

mesmo porque o autor se mostra bastante contrário a personificações. O que ele busca afirmar 

com o uso dessa expressão é que o peso da tradição se faz sentir no falante ao abrir a boca. Dito 

de outra forma: quando as pessoas falam, tendem a repetir os padrões daqueles que falaram 

antes delas. Apesar disso, Sapir não ignora a possibilidade de mudança; a linguagem, afinal de 

contas, é produto humano, e as pessoas não podem ser escravas de suas próprias criações 

(UNDERHILL, 2009, pp. 29-30). 

Sapir considera o pensamento um instrumento que tem como produto a língua, a qual, 

por sua vez, refina o instrumento que a cria (LUCY, 1992, p. 20). Nesse contexto, interessante 

observar a nomenclatura utilizada pelo autor: o uso do termo produto dá a ideia de algo estático, 

                                                           
 
47 Ibidem, pp. 27-28. 
 
48 Ibidem, p. 29. 
 
49 “(...) language, as a structure, is on its inner face the mold of thought”. 
 
50 UNDERHILL, op. cit., p. 98. 
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pronto e acabado. Entretanto, como é possível concluir a partir das explicações de Sapir, o autor 

trata a relação entre pensamento e língua de maneira bastante dinâmica, estando ambos em 

constante movimento.51 Diante disso, percebe-se, na teoria de Sapir uma nítida influência de 

Wilhelm von Humboldt (mencionado mais à frente), que vislumbrava a língua como uma 

produção, um processo. 

Para Sapir, bem como para Humboldt, a relação entre língua e pensamento é de 

influência mútua, mas aquele autor afirma que parece bastante lógico que a linguagem tenha 

surgido antes do pensamento: 

 

Do ponto de vista da língua, o pensamento pode ser definido como o conteúdo da fala 
mais altamente latente ou potencial, o conteúdo que é obtido pela interpretação de 
cada um dos elementos no fluxo da linguagem como possuindo seu mais completo 
valor conceitual. (...) 
É, de fato, altamente provável que a língua seja um instrumento originalmente 
destinada a usos inferiores ao plano conceitual e que o pensamento surja como uma 
interpretação refinada do seu conteúdo.52 (SAPIR, 2014 [1921], p. 10) 
 

 Apesar de essa linha de raciocínio parecer bastante contra-intuitiva, é exatamente esse 

o posicionamento de Sapir: para ele, primeiramente, os seres humanos teriam desenvolvido a 

habilidade de fala; mais tarde, quando já dominando a comunicação, teriam começado a refinar 

esta última por meio do pensamento. Para Underhill, na referida passagem, quando Sapir fala 

de pensamento, ele parece estar fazendo referência ao “pensamento reflexivo que inclui 

raciocínio e análise”53-54. 

 Ainda em sua análise do referido trecho de Sapir, Underhill (2009, p. 31) afirma que 

toda fala implica pensamento, ainda que a maior parte da fala seja mais espontânea e intuitiva 

do que reflexiva. Haveria, assim, duas formas de pensamento: “uma, amplamente inconsciente, 

(...) que o indivíduo teria dificuldade de separar daquilo que ele expressa na fala, e uma outra 

                                                           
51 UNDERHILL, op. cit., p. 30. 
 
52 “From the point of view of language, thought may be defined as the highest latent or potential content of speech, 
the content that is obtained by interpreting each of the elements in the flow of language as possessed of its very 
fullest conceptual value. (…)  
“It is, indeed, in the highest degree likely that language is an instrument originally put to uses lower than the 
conceptual plane and that thought arises as a refined interpretation of its content.” 
 
53  “(...) reflective kind of thinking which includes reasoning and analysis.” 
 
54 Op. cit., p. 31. 
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forma de pensamento, reflexiva, que se auto-examina”.55 O autor defende que Sapir teria em 

mente este segundo tipo ao fazer referência ao conteúdo de fala potencial ou altamente latente. 

 Com base em sua análise dos textos de Sapir, John Lucy afirma que o autor deseja 

chegar a duas grandes conclusões: 

 

(…) nós antecipamos (ou lemos) a experiência em termos de categorias linguísticas 
que, em razão de sua abstração e elaboração no processo linguístico, não mais 
correspondem à experiência de modo direto. 
Apenas restava acrescentar a esse argumento que essas categorias são apenas 
vagamente equivalentes, a fim de derivar a conclusão de que línguas particulares 
canalizam o pensamento (i. e. interpretações conceituais da realidade) em modos 
diversos. 56 (LUCY, 1996, p. 20) 
 

 Portanto, a forma como o ser humano conhece o mundo, interage com ele e o interpreta 

decorre da língua, que fornece a cada um categorias para realizar tais atividades. Já que cada 

língua é única, depreende-se disso que a visão que cada um tem da realidade nunca será objetiva 

e universal, mas subjetiva e variável. Assim, já que cada língua possui categorias únicas de 

conceitos (jamais idênticas entre si), e que existem diferentes modos de conceber a realidade, 

pode-se também afirmar que o próprio pensamento de falantes de idiomas distintos funciona 

de maneiras diferentes. 

 Portanto, Sapir defende uma relatividade da forma de pensamento.57 Para ele, os 

indivíduos estão tão fixos a seus hábitos de fala que pensam que sua compreensão da 

experiência é objetiva e única, quando na verdade é completamente subjetiva. 

 Um último comentário deve ser feito acerca desse interessante teórico, e diz respeito à 

cultura de um povo. De acordo com Sapir, a cultura pode ser definida como o que a sociedade 

faz e pensa, ao passo que a língua seria o modo particular de pensamento – como se faz isso 

(LUCY, 1992, p. 22). Curiosamente, Sapir rejeita qualquer relação entre cultura e língua. 

Underhill, todavia, não deixa de notar a clara contradição: Sapir defende que a língua, produto 

do uso humano, governa o pensamento, mas é contrário à noção de que esse pensamento 

condicionará a cultura criada pelos seres humanos (2009, p. 32). Como Boas, Sapir desenvolve 

                                                           
55 “(...) one, largely subconscious, (…) which the individual would find it difficult to separate from what he 
expresses in speech, the other, a conscious, reflexive, self-examining form of thought.” 
 
56 “(...) we anticipate (or read) experience in terms of language categories which, by virtue of their abstraction 
and elaboration in the linguistic process, no longer correspond to experience in a direct way. 
“It only remained to add to this argument that these categories are only loosely equivalent to derive the conclusion 
that particular languages channel thought (i.e. conceptual interpretations of reality) in diverse ways.”  
 
57 LUCY, ibidem, pp. 20-21. 
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uma linha de raciocínio sólida, até que, ao se aproximar do tópico da cultura, parece recear fazer 

afirmações muito categóricas. Em vista disso, o que resta aos leitores dos interessantes trabalhos 

desse poeta e pensador é aproveitar suas demais contribuições e contradições em relação à 

língua e à cultura. 

 

2.5. Benjamin Whorf 

 

 Passa-se agora a um dos mais famosos teóricos do relativismo linguístico, Benjamin 

Lee Whorf, conhecido autor do artigo Science and Linguistics, que deu origem à Hipótese de 

Sapir-Whorf. Em linhas gerais, tal teoria postula que a língua de um indivíduo modela seu 

pensamento e sua própria compreensão da realidade, de modo tal que os falantes de uma língua 

estariam situados em uma “realidade” apenas acessível àqueles que falassem tal idioma (a 

respeito do tema, conferir LUCY, 1992, pp. 1 e seguintes). 

 No referido artigo Science and Linguistics, logo de início, Whorf afirma que todas as 

pessoas têm noções bastante arraigadas sobre o ato da fala e sua relação com o pensamento, 

algo que parece ser tão inconsciente e automático que tais ideias nem sequer são questionadas 

(1940, p. 1). Para o autor, essas noções não são aleatórias, mas sistemáticas; elas seriam mesmo 

um “sistema de lógica natural”. 

 Para a maioria dos indivíduos, a fala seria apenas um processo incidental relacionado 

exclusivamente à comunicação, não à formulação de ideias. Dito de outra forma, a fala seria 

apenas a expressão daquilo que já existe na mente de forma não-linguística. Por outro lado, a 

“formulação é um processo independente, chamado pensamento ou pensar, e deve ser bastante 

indiferente à natureza particular das línguas”.58-59 Os idiomas, segundo Whorf, possuem 

gramáticas, que seriam regras convencionais de exatidão, ao passo que o uso da linguagem seria 

guiado não por tais normas, mas pelo pensamento. 

 De acordo com o autor, 

 

O pensamento, nesta perspectiva, não depende da gramática, mas de leis de lógica ou 
razão que, supõe-se, são as mesmas para todos os observadores do universo – 
representam uma lógica no universo que pode ser ‘encontrada’ independentemente 

                                                           
58 WHORF, ibidem, p. 2. 
 
59 “Formulation is an independent process, called thought or thinking, and is supposed to be largely indifferent to 
the nature of particular languages.”  
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por todos os observadores inteligentes, falem eles chinês ou chocktaw.60 (WHORF, 
1940, p. 2) 

 
 Prosseguindo em sua análise, o autor observa que, via de regra, considera-se que as 

variadas línguas nada mais são do que métodos paralelos de expressar a base lógica do 

pensamento, diferindo apenas em poucos pontos. Assim, a realidade seria um dado objetivo, 

que as línguas nada mais fariam além de interpretar, cada qual com pequenas particularidades 

que, apesar disso, não tirariam seu caráter concreto.61 

 Ademais, outro ponto importante levantado pelo autor é o fato de que, a fim de que uma 

comunidade linguística possa expressar um determinado conceito (ele menciona o exemplo de 

um grupo fictício que apenas fosse capaz de ver a cor azul), ela deve ser capaz de contrastar 

esse conceito com outros (no caso, com outras cores).62 Assim, se essa comunidade hipotética 

não visse qualquer outra cor além do azul, ela não seria capaz de falar de cores, e suas sensações 

em relação à cor que, de fato, experienciam, se restringiriam ao campo de seus matizes (claro, 

escuro, etc.). Além disso, Whorf também argumenta que a constituição física do corpo humano 

vezes se ajusta de modo a ignorar uma série de fenômenos tão onipresentes no dia-a-dia que 

chegam a ser irrelevantes para os falantes. 

 Com isso, o autor pretende demonstrar que a lógica das ciências naturais possui duas 

falácias: a primeira delas é que ela não considera que grande parte dos fenômenos de uma língua 

ficam em segundo plano para boa parte dos falantes, escapando à consciência crítica e controle 

deles. Assim,  

 

“(...) quando alguém, como uma pessoa versada em lógica, fala de razão, lógica e das 
leis do pensamento correto, ele (...) [está falando de] fatos puramente gramaticais que 
tem uma característica um tanto de plano de fundo em sua própria língua ou família 
de línguas, mas não são, de forma alguma, universais em todas as línguas e, de modo 
algum, comuns a um substrato de razão.”63-64 

                                                           
60 “Thought, in this view, does not depend on grammar but on laws of logic or reason which are supposed to be 
the same for all observers of the universe – to represent a rationale in the universe that can be ‘found’ 
independently by all intelligent observers, whether they speak Chinese or Choctaw.” 
 
61 Observe-se aqui um ponto fundamental de discordância entre Whorf e Sapir, pois este (como visto acima), 
defendia que os próprios mundos em que os falantes vivem são distintos. 
 
62 WHORF, ibidem, pp. 2-4. 
 
63 “(...) when anyone, as a natural logician, is talking about reason, logic, and the laws of correct thinking, he (...) 
[is talking about] purely grammatical facts that have somewhat of a background character in his own language 
or family of languages but are by no means universal in all languages and in no sense a common substratum of 
reason.” 
 
64 Ibidem, p. 4. 
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 O segundo erro da lógica natural é confundir o acordo acerca do conteúdo, obtido pelo 

uso da língua, com o conhecimento dos processos linguísticos por meio dos quais esse acordo 

é obtido. A afirmação de Whorf, neste ponto, é bastante interessante, porque, de fato, ter a noção 

intuitiva de como, por exemplo, uma língua nomeará um determinado fenômeno físico não 

significa entender os processos lógicos e linguísticos que levaram a esse resultado. Dito de outra 

forma, a “habilidade de falar uma língua fluentemente não necessariamente confere o 

conhecimento linguístico dela, i. e., compreensão dos fenômenos de plano de fundo e seus 

processos sistemáticos e estrutura (...)”65 (WHORF, 1940, p. 5). 

 Além disso, é importante enfatizar que esses processos linguísticos que levam aos 

acordos entre os falantes influenciam todos os tipos de comunicação humana. Como diz o 

teórico, sempre que um compromisso é obtido, ele o é por meio de processos linguísticos. 66 

Ainda assim, os falantes que participam desses atos de comunicação não precisam estar cientes 

dos procedimentos que subjazem ao exercício dela para se expressarem. Todavia, o autor afirma 

que, à medida que a comunicação humana vai se tornando mais complexa, o conhecimento 

desses processos linguísticos internos pode ser um auxílio para o falante, e até mesmo chegar 

ao ponto de se tornar necessário para o diálogo. 

 Whorf67 afirma que, a partir do momento em que os linguistas passaram a examinar 

cientificamente outras línguas, eles começaram a questionar a universalidade de muitos 

fenômenos considerados como tais. Percebe-se, segundo ele, que a gramática de cada língua 

não é apenas um instrumento para a reprodução de ideias, mas “ela própria a delineadora das 

ideias, o programa e guia para a atividade mental do indivíduo, para sua análise de impressões, 

para a síntese de seu estoque mental em comércio”68. Segundo o autor, a formulação de ideias 

não é um processo independente e racional, mas faz parte de cada gramática em particular, 

diferenciando-se de outras gramáticas. Portanto, fica claro que, na visão de Whorf, o 

pensamento dos indivíduos é delineado pelos processos internos de sua língua, os quais, por 

sua vez, variam de idioma para idioma. O fluxo caleidoscópico de impressões que recebemos 

                                                           
65 “(...) ability to speak a language fluently does not necessarily confer a linguistic knowledge of it, i.e., 
understanding of its background phenomena and its systematic processes and structure (…).” 
 
66 Ibidem, p. 6. 
 
67 Ibidem, p. 6. 
 
68 “(...) itself the shaper of ideas, the program and guide for the individual’s mental activity, for his analysis of 
impressions, for his synthesis of his mental stock in trade.” 
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da realidade precisa ser organizado por nossas mentes, processo este realizado por nossos 

sistemas linguísticos. 

 É interessante observar a conclusão que Whorf tira disso: já que os indivíduos falantes 

de línguas diferentes organizam o conhecimento de modo diverso e, em consequência disso, 

compreendem a natureza de forma distinta, não é possível haver imparcialidade absoluta na 

ciência. Para o autor, a pessoa mais próxima da liberdade seria um linguista que dominasse uma 

ampla variedade de línguas. É nesses moldes que o referido autor fala de seu princípio de 

relatividade, que implica que nem todos os observadores serão levados a criar a mesma imagem 

do universo, ainda que se lhe apresentem as mesmas evidências físicas (1940, p. 7). 

 Diante disso, Roger Brown afirma que Whorf parece criar as seguintes hipóteses: 

 

I – Diferenças estruturais entre os sistemas linguísticas serão, em geral, acompanhadas 
por diferenças cognitivas não-linguísticas de um tipo não especificado nos falantes 
nativos das duas línguas.  
II – A estrutura da língua nativa de qualquer pessoa fortemente influencia ou 
completamente determina a visão de mundo que ele adquirirá enquanto aprende a 
língua.69 (1976, p. 128 apud KAY; KEMPTON, 1984, p. 66) 

 
 James Underhill também reconhece a importância do trabalho de Benjamin Whorf. O 

autor até mesmo menciona que, quando se fala de relativismo linguístico, o nome de Whorf é 

um dos mais citados (UNDERHILL, 2009, p. 33). Entretanto, Underhill demonstra, em sua 

análise, que a ideia que se passou a ter do referido autor não condiz com a totalidade de suas 

obras. 

 Um dos interesses principais de Whorf era compreender como espaço, tempo e matéria 

são concebidos na língua.70 Seu trabalho central se deu com a língua Hopi (um idioma indígena 

norte-americano), mas Underhill comenta que ele também estudou hebreu, asteca e maia. Sua 

escolha, por mais pitoresca que possa parecer, era deliberada: para Whorf, a fim de 

compreender como as línguas faziam sentido da realidade, era necessário se deter nos idiomas 

mais diferentes possíveis, porque, ao compreendê-los, ele seria forçado a reavaliar as categorias 

conceituais de sua própria língua. 

 É também digno de nota que Whorf (1984, p. 147 apud UNDERHILL, 2009, p. 35) 

vislumbra os mecanismos das línguas dos falantes como limites a serem transcendidos – seu 

                                                           
69 “I – Structural differences between language systems will, in general, be paralleled by nonlinguistic cognitive 
differences, of an unspecified sort, in the native speakers of the two languages. 
“II – The structure of anyone’s native language strongly influences or fully determines the world-view he will 
acquire as he learns the language.” 
 
70 UNDERHILL, ibidem, p. 35. 
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objetivo era penetrar o mundo de pensamento de uma língua exótica. Acerca da definição desse 

termo, afirma o próprio autor: 

 

Por ‘pensamento habitual’ e ‘mundo de pensamento’ eu quero dizer mais do que 
simplesmente a língua, i. e. do que os próprios padrões linguísticos. Eu incluo todo o 
valor analógico e sugestivo dos padrões (e.g., nosso ‘espaço imaginário’ e suas 
implicações distantes), e todo o intercâmbio entre a língua e a cultura como um todo, 
no qual há uma vasta quantidade que não é linguística, mas mostra a influência 
delineadora da língua. Em suma, este ‘mundo de pensamento’ é o microcosmo que 
todo homem carrega consigo, por meio do qual ele mede e compreende o que 
consegue do macrocosmo.71 (WHORF, 1984, p. 147 apud UNDERHILL, 2009, p. 35) 
 

 Percebe-se, então, que o que Whorf chama de mundo de pensamento se refere aos 

padrões linguísticos que os indivíduos internalizam ao aprenderem sua língua materna e que 

governam a forma como compreendem e lidam com a realidade. Ademais, para Whorf, a noção 

de thought world, língua e metafísica são inextricavelmente relacionadas (UNDERHILL, 2009, 

p. 38). 

 Diante do que se apresentou, parece claro que o que interessa Whorf é a forma como as 

comunidades linguísticas compreendem o mundo (o significado desse mundo, como se fala 

dele, como lidar com ele). Por vezes, ele chega até mesmo a afirmar que pensamento, língua e 

comportamento coincidem. Entretanto, na opinião de Underhill72, Whorf consegue prover 

pouca ou quase nenhuma evidência da veracidade dessas afirmações.  

 Apesar do que foi dito acima, é interessante observar que Lucy (1996, p. 42) e também 

Underhill73 salientam que, em uma leitura detida da obra de Whorf, não é possível afirmar com 

certeza que ele defendia que a língua define a forma como os seres humanos percebem o mundo. 

Não há dúvida de que a pesquisa do autor (em especial seu texto de 1940 mencionado 

anteriormente) demonstram que a linguagem influencia a forma como os seres humanos 

compreendem a realidade. Entretanto, Underhill afirma que os argumentos de Whorf presentes 

em outras obras não parecem defender a ideia de que “a forma como percebemos o mundo 

                                                           
71 “By ‘habitual thought’ and ‘thought world’ I mean more than simply language, i.e. than the linguistic patterns 
themselves. I include all the analogical and suggestive value of the patterns (e.g., our ‘imaginary space’ and its 
distant implications), and all the give-and-take between language and the culture as a whole, wherein is a vast 
amount that is not linguistic but yet shows the shaping influence of language. In brief, this ‘thought world’ is the 
microcosm that each man carries about himself, by which he measures and understands what he can of the 
macrocosm.” 
 
72 Ibidem, pp. 40-41. 
 
73 Op. cit., p. 41. 
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depende da língua que falamos. O mundo, presumivelmente, continua o mundo tanto para os 

falantes de inglês quanto para os índios Hopi”74 

 Diante disso, Underhill (2009, p. 44) afirma que Whorf não defende efetivamente um 

verdadeiro relativismo linguístico, mas estaria apenas buscando motivos para justificar por que 

a língua Hopi seria mais próxima da realidade das coisas do que outros idiomas, como o inglês. 

Inclusive, Underhill chega a firmar que Whorf estaria se aproximando bastante de 

posicionamentos evolucionistas, como os de Schleicher e Hovelacque, que falam de hierarquias 

de línguas, ao mesmo tempo que se distanciaria de Boas e Sapir. Enquanto estes últimos 

tentavam combater o preconceito linguístico existente na academia da época, Whorf fez o 

movimento contrário, tentando demonstrar por que a língua de menor prestígio era superior à 

de maior prestígio (inglês). 

 Ademais, segundo Underhill, Whorf é principalmente lembrado pela rígida formulação 

da Hipótese de Sapir-Whorf (a qual, inclusive, deixa Sapir em segundo plano). Consequência 

disso é que o autor acaba sendo considerado um pensador dogmático que vislumbrava as línguas 

como uma prisão inescapável.75 Entretanto, tal opinião não é sem fundamento, pois Whorf 

realmente chegou a afirmar que  

 

(…) as formas dos pensamentos de uma pessoa são controladas por leis inexoráveis 
de padrão dos quais ela não tem ciência. Esses padrões são as intricadas 
sistematizações não percebidas de sua própria língua – prontamente mostradas por 
uma sincera comparação e contraste com outras línguas, especialmente aquelas de 
uma família linguística diferente.76 (1984, p. 252 apud UNDERHILL, 2009, p. 45) 

 
 A conclusão de Underhill77 é um tanto melancólica. Para ele, o resultado dessas 

afirmações de Whorf é irônico: este, que sempre defendeu a experiência fluida, foi 

transformado em um dos maiores representantes de um modelo estático de língua, no qual esta 

controla irrevogavelmente o pensamento humano. Diante do que se analisou, defende-se aqui 

a necessidade de uma interpretação sistemática das produções de Whorf. Apenas por meio de 

                                                           
74 “(...) the way we perceive the world depends upon the language we speak. The world, presumably, remains the 
world for both English-speakers and Hopi Indians”. 
 
75 Ibidem, p. 45. 
 
76 “(...) the forms of a person’s thoughts are controlled by inexorable laws of pattern of which he is unconscious. 
These patterns are the unperceived intricate systematizations of his own language – shown readily enough by a 
candid comparison and contrast with other languages, especially those of a different linguistic family.” 
 
77 Op. cit., p. 48. 
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uma análise global de seus pensamentos será possível obter uma compreensão mais ampla de 

seus posicionamentos. 

 

2.6. Wilhelm von Humboldt 

 

 No presente tópico, avalia-se a posição do pensamento que, como se buscará 

demonstrar, mais extensamente discorreu acerca da relação entre língua e visão de mundo: o 

pensador prussiano Wilhelm von Humboldt. Apesar de ter vivido nos séculos XVIII e XIX e 

ter exercido influência sobre boa parte das teorias dos autores analisados até aqui, decidiu-se 

alocá-lo nesta última posição, pois seu raciocínio acerca da influência da língua dos seres 

humanos na sua habilidade de pensamento e sua compreensão da realidade jamais foi 

completamente retomada pelos teóricos que o seguiram, permanecendo bastante atual e 

completo. 

 No tópico 2.2. já foi feita menção à diferença estabelecida por Humboldt entre os termos 

Weltansicht e Weltanschauung. É importante lembrar que o último diz respeito a uma visão de 

mundo que mais se assemelha a uma concepção ou ideologia; basicamente, trata-se de um 

conjunto de afirmações sobre a natureza do mundo e o lugar do ser humano nele (UNDERHILL, 

2009, p. 55). Por outro lado, o Weltansicht configura a capacidade que a língua confere ao ser 

humano de formar conceitos com os quais ele pensa e os quais ele utiliza ao se comunicar.78 

 Um tópico que realmente merece atenção e no qual Humboldt se deteve com muito 

afinco foi a compreensão elaborada por ele para o conceito de língua (Sprache, em alemão). 

Underhill79 observa que o principal ponto acerca da ideia cunhada por Humboldt é o caráter 

bastante orgânico e vívido que este confere à língua. De fato,  

 

(…) as imagens orgânicas com que ele pensou na língua e com que ele buscou se 
separar de outras representações metafóricas orgânicas e inorgânicas da língua foram 
parte da sua concepção da faculdade de fala como o órgão formativo do pensamento.80 
(UNDERHILL, 2009, p. 58; grifos no original) 

 

                                                           
78 Ibidem, p. 56. 
 
79 Ibidem, p. 58. 
 
80 “(...) the organic imagery with which he thought of language and with which he sought to disentangle himself 
from other organic and inorganic metaphoric representations of language, were part of his conception of the 
faculty of speech as the formative organ of thought.” 
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Nesse contexto, Humboldt buscava se contrapor a boa parte dos pensadores anteriores 

a ele, para os quais a língua nada mais era do que uma ferramenta utilizada na expressão do 

pensamento.81 De fato, a ideia por ele propugnada de língua como órgão do pensamento não é 

de sua criação, tendo sido herdada de Hamman e Herder; entretanto, Humboldt não apenas se 

utilizou dessa noção, mas a desenvolveu. 

Para Humboldt, a língua deveria ser vista “não como uma coisa fixa, imutável, mas 

como um processo vivo”82-83 (grifo no original). De fato, um idioma se prolonga no tempo pois 

os falantes se utilizam dele e lhe dão continuidade. Segundo o autor, a língua “é sustentada em 

qualquer forma semi-permanente apenas pelos atos transitórios de fala e escrita realizados pelas 

pessoas diariamente”84 (HUMBOLDT, 1999, p. 49 apud UNDERHILL, 2009, p. 59). E mais: 

Humboldt concedia muito mais importância à fala do que à escrita, considerando esta uma 

preservação “incompleta, semelhante a uma mumificação”.85 De acordo com seu pensamento, 

a língua era uma atividade, não um produto.  

Nesse contexto, os conceitos de Bau e Form são de extrema importância para Humboldt. 

Segundo ele, Bau diria respeito a uma construção, o que implica um construtor, ou seja, o 

falante. A respeito disso, o autor concede bastante importância à figura do indivíduo, pois é este 

que se comunicará e, consequentemente, contribuirá para manter a língua viva. Nesse sentido, 

Underhill86 afirma que o “o modelo de língua de Humboldt nunca eclipsa a origem individual 

do sistema de fala que nós chamamos de língua”87. 

Humboldt também oferece uma detalhada explicação acerca do conceito de Form 

(forma). Para Underhill (2009, p. 63) é necessário considerar que, segundo Humboldt, o 

essencial a respeito da língua é a criação mental de um discurso significativo, ao passo que sua 

divisão em palavras e regras é apenas uma “improvisação morta de uma análise científica”.88 

                                                           
81 UNDERHILL, 2009, p. 58 
 
82“(...) not as a fixed, unchanging thing, but as a living process”. 
 
83 UNDERHILL, ibidem, p. 58. 
 
84 “Language is sustained in any semi-permanent form only by the transitory acts of speaking and writing carried 
out by people everyday.” 
 
85 Ibidem, p. 49 
 
86 Op. cit., p. 60 
 
87 “(...) Humboldt’s model of language never eclipses the individual origin of the speech system which we call 
language. 
 
88 “(...) a dead makeshift of a scientific analysis (…).” 
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Humboldt (1999, p. 49 apud UNDERHILL, 2009, p. 63) considerava que o significado 

surge no discurso a partir de um trabalho mental, ou um trabalho do espírito (eine Arbeit des 

Geistes). De fato, a fala era considerada uma tarefa interativa. Para Underhill (2009, p. 65), “A 

fala é duplamente interativa, já que implica não apenas os sujeitos interagindo um com o outro: 

ela também indica uma interação entre a mente e os conceitos do mundo com os quais a língua 

fornece a mente.”89 De acordo com Humboldt, portanto, a língua é considerada quase como 

uma energia. 

A partir disso, Humboldt cria o termo Bildung, que Underhill traduz como formação ou 

cultivação. Para o autor, da mesma forma que a língua está constantemente se desenvolvendo, 

a cultura também. Segundo Humboldt, esta estaria relacionada à cultivação e ao 

desenvolvimento do ser humano. Para ele, o desenvolvimento de uma nação partiria da 

cultivação90 individual de seus membros, a qual, por sua vez, é realizada pela mente, através da 

língua e do pensamento.91 

Underhill observa, nesse ponto, que Humboldt herda perceptivelmente a influência de 

Kant, mas apenas em partes. Para Brown, as línguas são vistas por Humboldt como “as 

estruturas a priori da cognição”92 (1967, pp. 90-93 apud UNDERHILL, 2009, p. 68). Nesse 

sentido, a maior influência de Kant no referido autor é “o argumento de que o que é percebido 

é resultado de uma interação entre o indivíduo humano e o mundo externo, entre o sujeito e o 

objeto”93. Ademais, nesse contato entre o objetivo e o subjetivo, a língua seria central para o 

processo de percepção, já que tratar-se-ia do único meio pelo qual o ser humano consegue 

objetificar o mundo externo. 

Não se pode esquecer, todavia, que Humboldt leva em conta que as estruturas de línguas 

distintas desenvolvem diferentes conceitos para seus termos.94 A título de exemplo, 

considerando a palavra cama, pode-se afirmar que diferentes línguas estabelecerão ideias 

                                                           
 
89 “Speech is doubly interactive since it entails not only subjects interacting with each other: it also implies an 
interaction between the mind and the concepts of the world which language furnishes the mind with.” 
 
90 Essa cultivação se dá por meio de três forças interativas: a cultivação do próprio ser humano, a cultivação da 
mente da unidade e a cultivação da própria língua (UNDERHILL, 2009, p. 66). 
 
91 UNDERHILL, ibidem, p. 66. 
 
92 “(...) the a priori frameworks of cognition.” 
 
93 “(...) the argument that what is perceived is the result of an interaction between the human individual and the 
external world, between the subject and the object.” 
 
94 UNDERHILL, op. cit., p. 71. 
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particulares do que vem a ser tal objeto. Ainda que, em muitos casos, essas noções sejam 

bastante semelhantes, não é possível afirmar que elas serão exatamente iguais, pois as ideias de 

tamanho, materiais, conforto e afins poderão ser distintas a depender das culturas e línguas. 

No que tange à relação entre o ser humano e o mundo, Humboldt não deixa espaço para 

dúvidas: as línguas não são meras ferramentas utilizadas para expressar verdades já conhecidas; 

muito pelo contrário, elas são instrumentos que os indivíduos utilizam para descobrir verdades 

ainda desconhecidas (BROWN, 1967, p. 94 apud UNDERHILL, 2009, p. 72). Isso não quer 

dizer, é claro, que o autor nega a existência de objetos anteriormente ao surgimento da fala.95 

Em verdade, o que se defende aqui é que é por meio da língua que os seres humanos organizam 

seus objetos de conhecimento. 

É nesses moldes que é possível compreender o relativismo linguístico proposto por 

Humboldt. Ele não implica uma negação da realidade, como se o mundo apenas surgisse a partir 

da linguagem; o que ela propõe é apenas que todas as tentativas humanas de compreender o 

mundo real são atreladas à língua (UNDERHILL, 2009, p. 73). 

Em sua análise, Humboldt também se debruça com bastante atenção sobre a forma da 

língua, em especial as mudanças pelas quais ela passa. De fato, o autor relaciona as mudanças 

linguísticas à criatividade dos falantes de uma nação. Para ele, “a cultivação da nação é 

avançada pela cultivação dos conceitos individuais por homens e mulheres individuais”.96-97 

Assim, segundo Underhill, a língua é um processo criativo que se constituiu no tempo 

e que continua a se formar e reformar, e a fala, nessa proposta, constituiria a gênese permanente 

da língua. Por seu turno, a gramática nada seria além das “impressões gerais que derivamos de 

múltiplas instâncias individuais de fala”.98-99 

Além disso, Humboldt defende a importância de tais grupos de pessoas para o 

desenvolvimento da língua. Nesse sentido, Underhill afirma: 

 

Poetas e filósofos trabalharam com as estruturas linguísticas da forma da língua que 
eles herdaram, mas sua própria escrita estendeu aquela forma e aquelas estruturas à 
medida em que eles reformaram a língua em um nível mais profundo do que o homem 

                                                           
95 A respeito disso, Underhill (2009, p. 73) dá um exemplo bastante cômico: não é necessário saber o que é um 
ônibus para ser atropelado por um. 
 
96 “The cultivation of the nation is advanced by the cultivation of individual concepts by individual men and 
women.” 
 
97 UNDERHILL, ibidem, p. 74. 
 
98 “(...) the overall impression we derive from multiple individual instances of speech”. 
 
99 UNDERHILL, ibidem, p. 77. 



41 
 

comum o fez (apesar de que, ainda assim, o homem comum manteve ou reformulou 
sua língua em algum nível).100 (UNDERHILL, 2009, p. 83) 
 

 Diante disso, é possível perceber uma certa teleologia nas afirmações de Humboldt 

acerca do desenvolvimento das línguas.101 Para ele, os idiomas vão cada vez mais evoluindo e 

se aperfeiçoando, embora ele não compartilhe do ideal iluminista de obtenção de um objetivo 

universal compartilhado por todos. 

 Cumpre também observar que, no modelo de Humboldt, a língua passa a ser vista como 

“a exploração da mente da liberdade conceitual que ela mesma criou”102-103. O autor foge, 

assim, da noção de “escravo-mestre” ou “sujeito-objeto”, na qual a língua controla a mente ou 

vice-versa, preferindo a ideia de “língua como um espaço livre que a mente abre para si 

mesma”104-105. Assim, a reflexão apenas pode ocorrer por meio da língua. Diante disso: 

 

[…] todo o modo de perceber as coisas subjetivamente atravessa necessariamente a 
cultivação e o uso da língua. Pois a palavra surge desta mesma percepção; ela é uma 
cópia não do próprio objeto, mas da imagem dele produzida na consciência. Já que 
toda a percepção objetiva é inevitavelmente tingida com subjetividade, podemos 
considerar cada indivíduo, até mesmo além da língua, como um aspecto único da visão 
de mundo.106 (HUMBOLDT, 1999, p. 56 apud UNDERHILL, 2009, p. 85, grifos no 
original) 
 

 Nesse sentido, como o próprio Humboldt afirmou, cada indivíduo, ao falar, utiliza 

caminhos da língua já repetidos por várias outras pessoas ou cria para si seus próprios caminhos, 

de forma semelhante aos poetas e filósofos.107 É nesse contexto que se pode falar que cada 

                                                           
100 “Poets and philosophers worked with the linguistic frameworks of the form of language that they inherited, but 
their own writing extended that form and those frameworks as they refashioned the language to a greater degree 
than the average man did (though the average man nonetheless sustained or reshaped his language to some 
extent).” 
 
101 UNDERHILL, ibidem, p. 84. 
 
102 “(...) the mind’s exploration of the conceptual freedom which it has itself created.” 
 
103 UNDERHILL, ibidem, p. 84. 
 
104 “(...) language as a free space which the mind opens up for itself.” 
 
105 UNDERHILL, ibidem, p. 84. 
 
106 “[...] the whole mode of perceiving things subjectively necessarily passes over into cultivation and the use of 
language. For the word arises from this very perceiving; it is a copy, not of the object itself, but of the image 
thereof produced in consciousness. Since all objective perception is inevitably tinged with subjectivity, we may 
consider every individual, even apart from language, as a unique aspect of the world-view.” 
 
107 UNDERHILL, op. cit., p. 85. 
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indivíduo é um aspecto único da visão de mundo; de fato, a fala privada de liberdade subjetiva 

é impensável para Humboldt (UNDERHILL, 2009, p. 85). 

 Entretanto, Underhill alerta seu leitor para o fato de que a língua, para Humboldt, jamais 

deve ser considerada um produto ou objeto inanimado. Ela se oferece enquanto instrumento 

para o trabalho da mente, ao passo que a mente passa a habitá-la.108 Nesse sentido, o pensamento 

se torna mais livre com o desenvolvimento da língua, progresso este que oferece cada vez mais 

padrões e caminhos possíveis. 

 Ademais, deve-se considerar ainda outro ponto importante: esse processo não é de mão 

única. Segundo Underhill, “a criatividade individual refina e enriquece a língua que falamos: e 

essa língua refinada e enriquecida exerce uma influência criativa em nossas mentes enquanto 

espiralamos na língua em direção a uma maior criatividade”109-110. A grande ênfase dada pelo 

autor à criatividade individual dos falantes não é mencionada à toa; para Humboldt, o poder da 

língua é sempre individual, pois “A língua é uma expressão constante de desejos 

individuais”.111-112 Assim, a fala não viola a língua, pois a mudança é uma de suas principais 

funções e características. 

 Obviamente, não é possível que se analise aqui toda a complexidade e brilhantismo do 

pensamento de Wilhelm von Humboldt. Entretanto, espera-se ter sido possível realizar um 

panorama acerca de sua posição no que tange à relação entre a língua de um indivíduo e sua 

visão de mundo. Diante do que se falou até agora, é possível extrair duas conclusões que serão 

utilizadas na presente análise. 

 Primeiramente, Humboldt defende que a língua de um indivíduo reflete e molda sua 

experiência do mundo. Em segundo lugar, a língua forma o caráter de uma nação, sua visão de 

mundo e, em contrapartida, essa língua formadora de caráter é modelada pelos esforços 

criativos dos falantes individuais.113 

 

 

                                                           
108 Ibidem, p. 87. 
 
109 “Individual creativity refines and enriches the language we speak: and that refined and enriched language 
exerts a creative influence upon our minds as we spiral up in language towards a greater creativity.” 
 
110 Ibidem, p. 89. 
 
111 “Language is an ongoing expression of individual urges.” 
 
112 UNDERHILL, ibidem, p. 93. 
 
113 UNDERHILL, ibidem, p. 96. 
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2.7. A Gramática Contrastiva-cultural 

 

 A teoria de Humboldt influenciou em grande medida os estudos em Linguística que o 

sucederam, e Sapir e Whorf, mencionados anteriormente, são apenas alguns exemplos disso. 

Nesse sentido, cumpre fazer referência também a mais um desenvolvimento teórico derivado 

do pensamento humboldtiano: a Gramática Contrastiva-cultural, como proposta por Lütz 

Götze, Salifou Traoré e Patricia Mueller-Liu. 

 O objetivo dos autores foi elaborar um modelo de Gramática Contrastiva que não apenas 

analisasse os aspectos concernentes às regras de uma língua, mas levasse em conta também o 

“(...) plano de fundo de raízes culturais, traduções, desenvolvimentos e normas que delineiam 

os meios de expressão linguística e requerem visões de mundo variadas.”114 (GÖTZE; 

TRAORÉ; MUELLER-LIU, 2009, p. VII) 

 Para tanto, parte-se da compreensão de Weltansicht proposta por Humboldt, 

defendendo-se que cada língua implica uma visão de mundo, de modo que conhecer diferentes 

línguas significa entrar em contato com outras formas de concepção da realidade. Ademais, os 

autores também levam em conta a noção proposta pelo autor prussiano de que a língua tem um 

caráter criativo (e não meramente estático) e autônomo, sendo essencial para o reconhecimento 

da realidade e dos mundos de pensamento, sentimento social e de desejo.115 

 Além disso, ao desenvolver sua Gramática Contrastiva-cultural, os autores também se 

baseiam nas teorias do linguista e psicólogo Karl Bühler. Para este, a língua é compreendida 

como uma ferramenta com a qual toda pessoa realiza seus próprios objetivos na atividade 

linguística.116  

 Assim, Götze, Traoré e Mueller-Liu demonstram como as teorias de Humboldt e Bühler 

são importantes para a compreensão de que todas as línguas têm igual valor, não havendo uma 

ou algumas superior(es) às demais. Ao mesmo tempo, deixam também claro que cada língua é 

única, sendo tarefa do cientista conhecer cada uma por si só, e não por meio de aproximações. 

 Diante disso, afirma-se que  

 

Uma Gramática Contrastiva-cultural analisa línguas como parte de culturas e tenta 
escolher processos de descrição específicos que sejam adequados à respectiva língua, 

                                                           
114 “(…) Hintergrund kultureller Wurzeln und Traditionen, Entwicklungen und Normen, die die sprachlichen 
Ausdrucksmittel prägen und unterschiedliche Weltansichten bedingen.“ 
 
115 GÖTZE; TRAORÉ; MUELLER-LIU, ibidem, pp. XI-XII. 
 
116 GÖTZE; TRAORÉ; MUELLER-LIU, ibidem, p. XII. 
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sem escolher um tertium comparationis – como ocorria na Linguística Contrastiva. 
[...] Ao mesmo tempo, ela busca revelar as visões de mundo existentes por trás da 
expressão linguística.117 (GÖTZE; TRAORÉ; MUELLER-LIU, 2009, pp. XIV-XV) 
 

 E, além disso, “uma Gramática Contrastiva-cultural é [...] uma obra completa: análise e 

comparação linguística, levando-se em consideração ao mesmo tempo as raízes culturais e 

tradições, desenvolvimentos e normas culturais específicas, que são a base da expressão 

linguística.”118-119 

 O posicionamento dos autores é extremamente lúcido: ao se comparar duas línguas, não 

basta analisar suas estruturas e regras de forma abstrata, apartada daquilo que as envolve. Os 

idiomas são inerentes ao povo que os fala e à sua respectiva cultura; ignorar isso numa análise 

comparativa certamente deixará lacunas que apenas uma perspectiva cultural poderá preencher. 

No contexto da tradução, em cujo processo o cotejo das línguas de partida e de chegada é 

inerente, é de suma importância que se relacione na análise todo o arcabouço cultural de cada 

um dos idiomas relacionados. 

 Com base nisso, passa-se à última parte deste capítulo, que relaciona o tema da tradução 

jurídica à luz da comentada relação entre língua e visão de mundo. 

 

2.8. Língua, Visão de Mundo e Tradução 

 

 Com base em tudo o que foi exposto acima, pretende-se, agora, tecer algumas 

considerações no que tange à relação entre visão de mundo e língua, bem como entre esses dois 

conceitos e a tradução jurídica, objeto de estudo da presente dissertação. 

 Diante do que foi analisado, fica claro que a relação entre a língua de um falante e a sua 

percepção do mundo (bem como a forma como ele se relaciona com esse mundo) é muito 

estreita. Parece difícil negar que a língua é muito mais do que um conjunto de rótulos que os 

seres humanos concedem àquilo que os rodeia; em verdade, ela própria os auxilia a conceber 

os objetos da vida enquanto tais. Nesse sentido, o fato de que cada idioma possui palavras 

conceitualmente distintas para os mesmos fenômenos parece prova bastante nítida de que essas 

                                                           
117 “Eine Kulturkontrastive Grammatik analysiert Sprachen als Teil von Kulturen und versucht dabei, je 
spezifische Beschreibungsverfahren zu wählen, die der jeweiligen Sprache angemessen sind, ohne – wie in der 
Kontrastive Linguistik geschehen – ein tertium comparationis zu wählen. […] Zugleich versucht sie, die hinter 
dem sprachlichen Ausdruck stehende Weltansicht zu entschleiern.“  
 
118 GÖTZE; TRAORÉ; MUELLER-LIU, ibidem, p. XV. 
 
119 “Eine Kulturkontrastive Grammatik ist […] ein Gesamtwerk: linguistische Analyse und Vergleich unter 
Berücksichtigung kultureller Wurzeln und Traditionen, Entwicklungen und kulturspezifischer Normen, die 
Grundlage sprachlicher Äußerungen sind.“ 
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línguas compreendem a realidade de forma diferente, o que também implica que seus falantes 

lidam com essa realidade de modos distintos. 

 Em vista disso, qual a relação desse assunto com a temática da tradução? 

 O tradutor é um profissional que lida, necessariamente, com pelo menos dois idiomas. 

Parte integrante de seu ofício é navegar entre esses dois mares linguísticos, o que implica que 

ele deverá compreender como ambos funcionam e, ainda que inconscientemente, entender a 

lógica, a visão de mundo, desses dois idiomas.  

Entretanto, não nos parece lógico afirmar que o tradutor se porta apenas como 

espectador. A partir do momento em que ele passa a conhecer diferentes sistemas linguísticos 

(e as culturas às quais estão relacionados) e entender como seus intricados mecanismos operam, 

parece pouco provável que ele continue a ver a sua primeira língua (e sua própria cultura) como 

antes. Como Whorf disse, por meio do conhecimento de outras línguas (e, por conseguinte, de 

outros mundos de pensamento, em sua nomenclatura), o indivíduo passa a reavaliar seu próprio 

idioma e sua própria forma de pensar. Nesse sentido, quanto mais idiomas uma pessoa conhecer 

e dominar, mais profundamente ela avaliará e julgará sua língua materna e o mundo que o cerca 

(construído, em grande parte, por ela). 

Nesse contexto, propõe-se que isso também pode ser dito do trabalho do tradutor 

jurídico. Este profissional, como se explanará mais à frente, não lida apenas com línguas, mas 

com ordenamentos jurídicos (pode-se também dizer: culturas jurídicas). O que se quer dizer 

com isso é que ele lida com muito mais do que idiomas: seu ofício inclui o conjunto de todas 

as normas (regras e princípios) formadores do ordenamento jurídico de um país, a própria forma 

que este encontrou para regrar sua vida e formar seu Estado. 

O que se defende aqui é que, da mesma forma que a língua de um falante influencia a 

forma como ele compreende e lida com o mundo, o ordenamento jurídico pátrio de um jurista 

influencia o modo como ele vislumbra o tratamento jurídico das mais variadas questões da vida 

(contratos de compra e venda, casamento, proteção de interesses públicos e coletivos, etc.). 

Assim, a título de exemplo, se, em determinado país, a aplicação de um instituto jurídico por 

parte de um juiz pode ser realizada de ofício (em outras palavras, sem que a parte em um 

processo precise especificamente requerê-lo), um jurista desse país tenderá a crer que esse é o 

tratamento mais natural do assunto. Confrontado, todavia, com um ordenamento no qual o juiz 

não possa aplicar tal instituto de ofício120 (dependendo, assim, do requerimento explícito da 

                                                           
120 Uma situação prática é aquela concernente aos equitable remedies nos sistemas de Common Law em 
contraposição à equidade no direito brasileiro. No Brasil, o art. 140 do Código de Processo Civil define que o juiz 
apenas decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Assim, não é necessário que a parte requeira esse tipo de 
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parte) ele pode sentir um certo estranhamento, como um falante sentiria ao se deparar com a 

compreensão diferente que uma língua estrangeira confere a um fenômeno comum a ambos. 

Ademais, parece seguro dizer que a relação ocorre em ambas as direções. Quando o 

tradutor jurídico analisa um ordenamento estrangeiro, a fim de buscar equivalências que 

permitam traduções, ele o avalia com base nos conhecimentos advindos de seu próprio sistema 

jurídico e, em contrapartida, passa a reavaliar o seu próprio ordenamento, com base nos 

conhecimentos adquiridos pelo contato com Direito estrangeiro. 

 

2.9. Resumo 

 

 Neste capítulo, buscou-se demonstrar que a língua de um falante influencia 

sobremaneira a forma como ele compreende e lida com o mundo à sua volta; há, assim, uma 

relação inerente entre língua, pensamento e cultura. Ademais, defende-se que tal relação pode 

ser vislumbrada no trabalho de um tradutor e, inclusive, no ofício do tradutor jurídico. O cerne 

da questão reside em que, ao ter contato com um ordenamento jurídico estrangeiro (e sua 

respectiva cultura), o tradutor de textos legais o aprecia com a bagagem teórica fornecida por 

seu Direito pátrio e, em contrapartida, passa a analisar seu próprio ordenamento (e, por tanto, 

sua própria cultura jurídica) à luz dos conhecimentos advindos do contato com o regramento 

estrangeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
julgamento, já que as próprias disposições legais determinarão os casos em que é permitido ao magistrado fazer 
isso. Nos sistemas de Common Law, todavia, o juiz não pode decidir por equidade (ou seja, aplicar os equitable 
remedies), a não ser que a parte o requeira. Assim, para um jurista pertencente a este último sistema, pode parecer 
estranho que um juiz possa decidir por equidade independentemente do pedido da parte. 
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3. Teorias da Tradução: uma revisão histórica e bibliográfica 

 

 O presente capítulo tem por objetivo versar sobre as principais correntes de tradução 

referentes aos textos de especialidade. Partir-se-á de uma rápida revisão histórica acerca do 

tema para, então, serem abordadas as principais teorias mais recentes acerca do tema. 

 

3.1. Primeiros debates: palavra-por-palavra ou sentido-por-sentido 

  

 A história da tradução é bastante antiga; registros como a Pedra de Roseta (196 a.C.) 

provam isso. Já no século I antes de Cristo, Cícero debatia acerca do melhor método de tradução 

(MUNDAY, 2008, p. 19), mas não é absurdo conceber que tal prática já era realizada muito 

antes. Afinal de contas, quando povos falantes de diferentes idiomas se encontravam, era 

necessário encontrar alguma forma de comunicação. 

 Ainda que realizar um extenso apanhado histórico extrapole os objetivos da presente 

dissertação, observar os principais pontos do debate tradutório anteriores ao século XX pode 

revelar muito sobre a atual concepção da tradução, especialmente no que diz respeito aos pontos 

debatidos por seus pensadores ao longo do tempo. 

 De acordo com Munday, o principal debate no campo da tradução surgiu com Cícero, 

em seu De optimo genere oratorum (46 a.C./1960 d.C. apud MUNDAY, 2008, p. 19). Para o 

orador romano, existiam duas formas de tradução: uma na qual se traduzia palavra por palavra 

e outra que buscava traduzir sentido por sentido. Ao fazer tal afirmação, Cícero alicerçou as 

bases de um debate que perduraria por quase dois milênios. De um lado, argumentava-se que o 

ideal seria preservar a estrutura de palavras do texto original, ainda que isso prejudicasse a 

compreensão do produto da tradução (realizando-se, desta forma, uma tradução literal, palavra-

por-palavra), ao passo que, de outro, defendia-se que o texto traduzido deveria ser o mais 

compreensível possível para o seu leitor, ainda que, para tanto, se sacrificasse a estrutura do 

texto original (propugnava-se, assim, uma tradução livre, sentido-por-sentido). 

 Ainda que Cícero tenha sido o primeiro a fazer referência à dicotomia em questão, ela 

apenas ganhou relevância alguns séculos mais tarde com o trabalho de São Jerônimo, 

importante sacerdote e tradutor bíblico, que se apoiou no orador romano para defender sua 

tradução de sentido da Bíblia (395 d. C./1997, p. 25 apud MUNDAY, 2008, p. 20). Segundo o 

sacerdote, a melhor tradução seria aquela que preservasse o sentido de um texto, já que, se se 

seguisse a forma do original palavra por palavra, produzir-se-ia um texto absurdo, por vezes 
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obscurecendo o sentido do original. Assim, o conteúdo de um texto apenas poderia ser traduzido 

pela abordagem de sentido por sentido. 

 É importante compreender que não foi por acaso que o debate entre traduções livres 

versus literais e de forma versus conteúdo ganhou relevo nessa época. Um dos principais 

objetos de tradução nesse momento era a Bíblia, a verdadeira palavra de Deus para os cristãos, 

que era permeada por mistérios que nem todos poderiam compreender – e cuja alteração 

configuraria heresia. Inclusive, é interessante notar que, ainda que tenha se arriscado a realizar 

uma tradução de sentido da Bíblia, o próprio São Jerônimo enfatiza o mistério de seu significado 

e sintaxe (395 d. C./1997, p. 25 apud MUNDAY, 2008, p. 20) – um meio de resguardar a si 

mesmo contra possíveis acusações.  

 Ao longo dos mais de mil anos subsequentes, os debates acerca da tradução diriam 

respeito quase exclusivamente à Bíblia e outros textos religiosos e filosóficos, com temas quase 

sempre concernentes às técnicas de tradução livre ou literal. Tal panorama apenas mudaria com 

a Reforma Protestante e a nova tradução da Bíblia por Lutero. 

 

3.2. Martinho Lutero e a nova tradução da Bíblia 

 

 No milênio que se seguiu à tradução da Bíblia por São Jerônimo, pouco mudou no 

panorama europeu de tal atividade. As Sagradas Escrituras e textos religiosos e filosóficos 

permaneceram no centro de tal tarefa, e a noção de que havia apenas uma tradução correta 

perdurou por bastante tempo. Nesse sentido,  

 

No que dizia respeito à Bíblia, [...] a preocupação da Igreja Católica Romana era que 
se protegesse o sentido ‘correto’ e estabelecido da Bíblia. Qualquer tradução que 
divergisse da interpretação aceita provavelmente seria considerada herege e censurada 
ou banida.121 (MUNDAY, 2008, p. 23) 
 

 Deve-se lembrar que, por volta do século XV, a Igreja Católica possuía um grande 

domínio não apenas religioso, mas também cultural e político na Europa. Em decorrência disso, 

uma ferramenta utilizada para combater a hegemonia dessa instituição foram justamente as 

traduções não aceitas ou não literais. Um célebre exemplo desse tipo de oposição foi realizado 

pelo monge agostiniano Martinho Lutero, que, no século XVI, traduziu o Novo e o Antigo 

                                                           
121 “As far as the Bible was concerned, […] the preoccupation of the Roman Catholic Church was for the ‘correct’ 
established meaning of the Bible to be protected. Any translation diverging from the accepted interpretation was 
likely to be deemed heretical and to be censured or banned.” 
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Testamentos para sua variedade regional do alemão e de forma compreensível para as pessoas 

de sua região (MUNDAY, 2008, p. 23). 

 Lutero vivia em um momento em que apenas uma elite religiosa tinha acesso ao 

conteúdo da Bíblia, já que grande parte da população da época era analfabeta e não falava latim. 

Em vista disso, seu objetivo ao traduzir os textos das Sagradas Escrituras era torná-los 

acessíveis também às camadas menos favorecidas da população europeia da época. Para tanto, 

ele seguiu o posicionamento de São Jerônimo e optou por uma tradução de sentido, rejeitando 

a estratégia de tradução palavra-por-palavra, já que esta produziria um texto muitas vezes 

incompreensível para os leitores do texto de chegada. 

As contribuições de Lutero para o campo da tradução são extremamente significativas. 

Sem sombra de dúvida, sua maior colaboração para esta área de estudos foi esforçar-se para 

adaptar o texto bíblico de acordo com a realidade dos leitores da cultura de chegada. Como 

consequência, sua tradução buscou se aproximar da língua e da cultura de chegada, afastando-

se, assim, das circunstâncias de partida. Com isso, percebe-se, pela primeira vez na história das 

teorias da tradução, uma preocupação com o leitor do texto de chegada. Deixa-se de se almejar 

estritamente com a melhor ou mais exata tradução, para se levar em conta como o texto será 

recebido por seu público-alvo. Tal noção, diga-se de passagem, é observada até hoje. 

 Ao longo dos séculos seguintes, diferentes perspectivas se estabeleceram no campo da 

tradução.122 O século XVII marcou-se pela imitação do original, ao passo que os estudiosos do 

século XVIII se preocuparam especialmente em preservar o espírito do texto de partida. No 

século XIX predominaram os estudos de escritores do Romantismo alemão, como Goethe e 

Humboldt. A respeito deste último grupo, cumpre deter-se na figura de Schleiermacher. 

 

3.3. Schleiermacher: Dolmetscher versus Übersetzer 

 

 Friedrich Schleiermacher foi um teólogo e tradutor alemão, autor do livro Sobre os 

variados métodos de tradução (Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens), de 1813. 

Este autor se diferencia dos pensadores que o precederam por um pressuposto muito 

interessante: para Schleiermacher, ao se pensar na tradução, deve-se distinguir entre dois tipos 

de tradutor: o Dolmetscher, que traduz textos comerciais, e o Übersetzer123, que trabalha com 

                                                           
122 Ibidem, p. 28. 
 
123 Em tradução literal, Dolmetscher significa intérprete, ao passo que Übersetzer, tradutor. Em razão do sentido 
especial que Schleiermacher confere aos termos, Munday (2008, p. 28) prefere não traduzi-los, posição esta que 
se reproduz aqui. 
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textos artísticos e acadêmicos (1813/2004, p. 44 apud MUNDAY, ibidem, p. 28). Segundo o 

autor, o Übersetzer teria maior poder criativo ao traduzir o texto do que o Dolmetscher. 

 Ademais, o foco do pensamento de Schleiermacher124 reside em encontrar um meio de 

aproximar o escritor do texto de partida e o leitor do texto de chegada (MUNDAY, 2008, p. 

28). Ao partir desse pressuposto, ele se afasta da questão palavra-por-palavra versus sentido-

por-sentido ou tradução literal versus livre. Assim, haveria apenas duas possibilidades para o 

Übersetzer: “ou o Übersetzer deixa o autor em paz o máximo possível e leva o leitor até ele, ou 

deixa o leitor em paz o máximo possível e leva o escritor até ele”125 

 Deixar o autor em paz e levar o leitor até ele significa, em outras palavras, traduzir de 

forma que o texto final se aproxime o máximo possível da ideia contida no original, tanto no 

que se refere a referências político-histórico-sociais quanto no que diz respeito a expressões 

idiomáticas e culturais. Isso exigiria do leitor do texto de chegada que buscasse informações 

concernentes à cultura e ao contexto social e político da época e do local em que o original foi 

escrito.126 

 Por outro lado, deixar o leitor em paz e levar o escritor até ele consistiria em realizar a 

tradução de modo que se adaptassem as referências político-histórico-sociais e culturais ao 

ambiente do leitor de chegada. Com isso, ele não precisaria compreender o contexto em que o 

texto original foi escrito, já que todas ou, pelo menos, a maior parte das referências culturais 

teriam sido adaptadas para a sua realidade.127 

 Para Schleiermacher, a melhor estratégia de tradução seria a primeira, na qual se 

buscaria escrever um texto que causasse no leitor de chegada a mesma sensação que o leitor de 

partida teve ao ler o original (MUNDAY, 2008, p. 29). É interessante perceber que a posição 

do teórico do século XIX é completamente oposta à de Lutero. Para o monge do século XVI, 

                                                           
 
124 Op. cit., p. 49 apud MUNDAY, 2008, p. 29. 
 
125 “Either the Translator leaves the writer in peace as much as possible and moves the reader toward him, or he 
leaves the reader in peace as much as possible and moves the writer toward him.” 
 
126 Um exemplo bastante simples pode auxiliar a compreender melhor tal situação. Trata-se do caso em que, num 
filme ou seriado, um personagem citasse o programa televisivo norte-americano de dança Dancing with the Stars, 
que deu origem à versão brasileira Dança dos Famosos. Numa tradução seguindo este primeiro molde proposto 
por Schleiermacher, optar-se-ia, provavelmente, por manter o título original em inglês ou, no máximo, em se 
realizar uma tradução literalizante (algo como Dançando com as Estrelas). 
 
127 Seguindo-se, ainda, a situação exemplificada na nota anterior, seria o caso de se traduzir uma referência ao 
programa Dancing with the Stars por seu equivalente brasileiro Dança dos Famosos. 
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era necessário que se adaptasse o máximo possível o texto (em seu caso específico, a Bíblia) à 

realidade do leitor de chegada.  

 Note-se que, paulatinamente, a noção de que haveria apenas uma tradução correta vai 

perdendo força, à medida que os teóricos perceberam que são múltiplas as formas de tradução 

de um mesmo texto. Assim, vai ganhando relevo a ideia de que a intenção do tradutor também 

possui relevo, e não implica necessariamente em um erro. 

  

3.4. Consolidação da tradução enquanto ciência e a temática da equivalência 

 

 É apenas por volta da metade do século XX, sobretudo nos anos 1950 e 1960, que os 

estudos na área de tradução começam a se voltar para a organização de tais conhecimentos de 

forma sistematizada.128 Uma marca desse momento é o apoio em teorias da linguística a fim de 

compreender a tradução enquanto ciência autônoma, já que, até então, ela era apenas 

considerada mero acessório de outras áreas, a exemplo da aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Nesse contexto, os principais debates giram em torno da questão de equivalência, 

principalmente no que diz respeito às suas especificidades e aos requisitos para a sua obtenção. 

Em vista disso, nas páginas seguintes, serão resumidas as principais contribuições de Roman 

Jakobson, Eugene Nida e Werner Koller. 

 

3.4.1. Roman Jakobson e “On linguistic aspects of translation” 

 

 A esse respeito, cumpre citar o linguista russo Roman Jakobson, que, em seu texto On 

linguistic aspects of translation (1959 in VENUTI, 2000), analisa o fenômeno da tradução a 

partir do signo linguístico, como proposto por Saussure.129 Segundo Jakobson, existem três 

formas de traduzir tal signo: por meio de outros signos da mesma língua, para outra língua ou 

para outro sistema não-verbal de símbolos. Essas seriam, respectivamente, as traduções 

intralingual, interlingual e intersemiótica (1959 in VENUTI, 2000, p. 114). 

                                                           
128 MUNDAY, ibidem, p. 36. 
 
129 Ferdinand de Saussure foi um dos maiores expoentes do Estruturalismo no campo da Linguística. Segundo ele 
(2006, p. 23), a língua é um sistema abstrato de signos, sendo cada uma de suas unidades denominada signo 
linguístico. Estes seriam, por sua vez, compostos por duas partes indissociáveis – o conceito e a imagem acústica: 
aquele seria o significado do signo, sua ideia (por exemplo: mesa, cadeira), enquanto a imagem acústica seria a 
impressão psíquica que um som deixa na mente humana. 
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 Nesse contexto, a noção de equivalência é fundamental para Jakobson130, já que 

geralmente não haverá equivalência completa entre os signos linguísticos presentes na mesma 

língua ou em línguas (ou sistemas de símbolos) diferentes. Assim, caberá ao linguista 

interpretar as línguas e compará-las, a fim de examinar sua traduzibilidade mútua. 

 Em especial no que tange à tradução interlingual, não se pode olvidar a importância da 

visão de mundo na expressão linguística (tema já aludido no segundo capítulo do presente 

trabalho). Cada grupo social e linguístico nomeia os elementos que compõem sua realidade com 

base na sua percepção dela e sua visão de mundo, a qual jamais será totalmente idêntica à de 

outro grupo. 

Isso não quer dizer, todavia, que não seja possível realizar traduções. Ao longo de seu 

texto, Jakobson não defende uma intraduzibilidade dos termos de uma língua para outra, 

porque, ainda que não haja equivalência perfeita entre os signos linguísticos de idiomas 

distintos, é possível explicá-los. De fato, afirma o autor que  

 

“Toda a experiência cognitiva e sua classificação é transferível em qualquer língua 
existente. Sempre que houver deficiência, a terminologia pode ser qualificada ou 
ampliada por empréstimos ou empréstimos traduzidos, neologismos ou mudanças 
semânticas e, finalmente, por circunlocuções.” 131-132 
 

Ademais, caso uma categoria gramatical não exista em certa língua, é possível traduzir 

seu sentido por meios léxicos.133 Disso se depreende que, para o linguista, sempre será possível 

traduzir o sentido de um texto, mas nem sempre sua forma.134 

 Percebe-se da análise do artigo de Jakobson que o foco do autor reside 

predominantemente na tradução de textos narrativos e literários, mas algumas de suas 

conclusões podem, a despeito disso, ser aproveitadas no presente estudo. 

                                                           
130 Ibidem, p. 114. 
 
131 “All cognitive experience and its classification is conveyable in any existing language. Whenever there is 
deficiency, terminology may be qualified and amplified by loanwords or loan-translations, neologisms or semantic 
shifts, and finally by circumlocutions.” 
 
132 Ibidem, p. 115. 
 
133 JAKOBSON, ibidem, p. 115. 
 
134 Inclusive, Jakobson concorda com Boas ao dizer que “(...) o padrão gramatical de uma língua (...) determina os 
aspectos de cada experiência que precisa ser expressada em dada língua.” (ibidem, p. 116). No original: “(...) the 
grammatical pattern of a language (...) determines those aspects of each experience that must be expressed in the 
given language.” 
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 Sua principal contribuição, sem dúvida, é a análise da tradução por um viés linguístico 

(qual seja, do signo linguístico). Seus esforços fortalecem o posicionamento defendido também 

aqui de que a tradução pode, sim, ser objeto de estudo da Linguística, ao mesmo tempo em que 

abrem espaço para outros autores da área trabalharem com a matéria, como se verá à frente. 

 Cumpre também observar que o foco que o autor dá à questão da equivalência é de suma 

importância. Para ele, mais do que a forma de uma mensagem, o que importa é o seu conteúdo, 

o seu sentido, de modo que a equivalência tem um papel especial no campo da tradução. 

 Após Jakobson, outros autores se detiveram na tradução por um viés linguístico, como 

Nida e Koller, mencionados à frente. O linguista russo, todavia, foi o primeiro a reconhecer o 

papel da equivalência no campo da tradução, e certamente influenciou os teóricos que lhe 

sucederam. 

 

3.4.2. Eugene Nida e “Toward a Science of Translating” 

 

 Eugene Nida foi um tradutor da Bíblia que, em meados da década de 1960, publicou o 

livro Toward a Science of Translating. Esse nome é bastante sugestivo: já no título o autor 

demonstra sua intenção de elaborar uma ciência da tradução. Para tanto, ele incorpora conceitos 

teóricos da linguística, como dos campos da semântica e da pragmática, bem como da 

Gramática Gerativa Universal, como proposta por Chomsky (MUNDAY, 2008, p. 36). 

 A escolha das bases teóricas de Nida não é aleatória: um ponto central na teoria do autor 

é desconstruir a ideia consolidada à época de que cada palavra possuiria um sentido único e 

imutável. Em vez disso, Nida propõe a noção de que cada palavra adquire seu sentido por meio 

do contexto em que é utilizada.135 Como consequência disso, a mesma palavra, a depender da 

cultura em que é traduzida, pode evocar diferentes respostas dos leitores. Note-se, nesse 

contexto, um posicionamento funcional de sentido por parte do teórico. 136 

 Nesse sentido, “(...) não é possível haver correspondência absoluta entre línguas. Por 

isso, não é possível haver traduções completamente exatas. O impacto total de uma tradução 

                                                           
135 MUNDAY, ibidem, p. 136. 
 
136 É interessante notar aqui uma aproximação da teoria de Nida com os argumentos dos teóricos funcionalistas, 
explanados a seguir. 
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pode ser bastante próximo do original, mas não é possível haver identidade nos detalhes”137 

(NIDA, 1964, in VENUTI, 2000, p. 126). 

 Além disso, Nida reconhece a existência de vários tipos de tradução, com base no grau 

de proximidade entre os extremos tradução livre, de um lado, e literal, de outro. Para ele, as 

diferenças entre as traduções se devem principalmente a três fatores: a natureza da mensagem, 

o(s) propósito(s) do autor (e também do tradutor), e o tipo de público ao qual se destina o 

texto.138 

A respeito dos tipos de mensagem, estas se distinguem principalmente pelo grau em que 

o conteúdo ou a forma são o foco do tradutor. Diz Nida139: 

 

É claro que o conteúdo de uma mensagem nunca pode ser completamente abstraído 
da forma, e a forma não é nada fora do conteúdo; mas em algumas mensagens o 
conteúdo é de consideração primária, e em outras a forma deve receber uma prioridade 
maior.140 
 

Nida também confere grande importância ao propósito do tradutor.141 Segundo ele, o 

desejo do profissional pode ir muito além de criar um texto informativo numa outra língua. Ele 

pode, por exemplo, ter por objetivo sugerir um tipo específico de comportamento. Com isso, a 

depender das possíveis intenções do tradutor, podem ser realizadas pequenas mudanças no 

texto, a fim de que ele seja não apenas inteligível para o leitor da cultura de chegada, mas 

também significativo. 

No que tange às diferenças entre os possíveis públicos de chegada, o autor afirma que 

eles podem variar quanto à habilidade de compreensão e o interesse potencial.142 Em relação à 

primeira variável, ele distingue a capacidade de entendimento de crianças, pessoas recém-

alfabetizadas, o adulto alfabetizado médio e os especialistas. Cada um desses grupos requererá 

uma tradução específica, a qual poderá variar em termos de vocabulário e conhecimentos 

                                                           
137 “(...) there can be no absolute correspondence between languages. Hence there can be no fully exact 
translations. The total impact of a translation may be reasonably close to the original, but there can be no identity 
in detail.” 
 
138 Ibidem, p. 127. 
 
139 Ibidem, p. 127. 
 
140 “Of course, the content of a message can never be completely abstracted from the form, and form is nothing 
apart from content; but in some messages the content is of primary consideration, and in others the form must be 
given a higher priority.” 
 
141 Ibidem, p. 128. 
 
142 NIDA, ibidem, p. 128. 



55 
 

prévios pressupostos, por exemplo. Ademais, o interesse do público-alvo também influenciará 

as decisões do tradutor, pois grupos com interesses diferentes requererão realces em aspectos 

distintos do texto. 

 Além disso, o autor divide o sentido em três categorias: linguístico, referencial (ou 

denotativo) e emotivo (ou conotativo). Sendo ele próprio tradutor, Nida busca, em seus escritos, 

elaborar uma teoria prática e capaz de auxiliar outros tradutores no exercício de sua profissão. 

Assim, ele propõe algumas técnicas de análise e interpretação de um texto, a exemplo do 

chamado estruturamento hierárquico, técnicas de análise componencial, bem como desenvolve 

um método de interpretação denominado análise da estrutura semântica, cujo principal 

objetivo é demonstrar que uma mesma palavra pode adquirir sentidos diferentes a depender do 

contexto em que é empregada. Ademais, ele parte, também, da teoria da Gramática Gerativa 

Universal de Chomsky para propor um modelo de interpretação, transferência e reestruturação 

do texto.143  

 Um ponto importante na teoria de Nida é a questão da equivalência. Para o autor, ao se 

traduzir um texto, deve-se almejar encontrar o equivalente mais próximo dos termos em análise 

(1964 in VENUTI, 2000, p. 129). Dessa forma, ele não abandona por completo o antigo embate 

entre uma tradução palavra-por-palavra ou sentido-por-sentido, mas se desfaz de termos como 

tradução literal ou livre para abordar o assunto pelo viés da equivalência. Assim, ele elabora 

duas orientações ou tipos de equivalência: a formal e a dinâmica (NIDA, 1964a, p. 159 apud 

MUNDAY, 2008, p. 42). 

 A equivalência formal seria aquela com foco na mensagem em si, tanto no que tange à 

sua forma quanto ao seu conteúdo. Segundo esta perspectiva, a mensagem na língua de chegada 

deve ser a mais parecida possível com o texto no idioma de partida.144 Trata-se, portanto, de 

uma forma de equivalência que se orienta pelo texto de partida. Desta forma, permite-se que 

“(...) o leitor se identifique o mais completamente possível com uma pessoa no contexto da 

                                                           
143 Munday (2008, p. 40) afirma que Nida parte da noção linguística chomskyana de que regras de estrutura frasal 
geram uma subestrutura, que é transformada por regras transformacionais relacionando uma estrutura subjacente 
com outra, a fim de produzir uma estrutural final de superfície, que, ela própria, é sujeita a regras fonológicas e 
morfêmicas. De acordo com Nida, o tradutor utiliza o modelo de Chomsky na ordem reversa ao analisar o texto 
de partida e, depois, na ordem direta, quando analisa o texto de chegada. 
 
144 NIDA, op. cit., p. 129. 
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língua de partida, e que entenda tanto quanto possa dos costumes, modo de pensar e meios de 

expressão”145-146 

 Por outro lado, a equivalência dinâmica é aquela na qual se objetiva que o efeito 

produzido pelo texto original nos leitores do idioma de partida seja transportado da melhor 

forma possível para os leitores do texto traduzido. Diante disso, o texto de chegada deve ser 

adaptado às necessidades linguísticas e às expectativas culturais dos leitores do idioma-alvo 

(MUNDAY, 2008, p. 42). Esta perspectiva, por outro lado, é bastante orientada pelo receptor. 

Deve-se, portanto, realizar todas as adaptações necessárias para que o leitor do texto traduzido 

sinta o mínimo possível de estranhamento ao lê-lo.147 Afirma Nida (1964 in VENUTI, 2000 p. 

129): 

 

“Uma tradução de equivalência dinâmica busca uma naturalidade completa de 
expressão e tenta relacionar o receptor aos modos de comportamento relevantes dentro 
do contexto de sua própria cultura; ela não insiste que ele entenda os padrões culturais 
do contexto da língua de origem a fim de compreender a mensagem.”148 
 

 É importante frisar, todavia, que Nida não considera esses dois modelos como as únicas 

possibilidades de tradução. Em verdade, ele as vislumbra como polos de um espectro que pode 

conter inúmeros graus intermediários.149 

Ainda de acordo com Nida (1964a, p. 164 apud MUNDAY, 2008, p. 42), atinge-se o 

sucesso de uma tradução, acima de tudo, caso se obtenha uma resposta equivalente, a qual pode 

ser avaliada de acordo com quatro requisitos. Ela deve: a) fazer sentido; b) transmitir o espírito 

e o estilo do original; c) ter uma forma de expressão natural e simples; d) produzir uma resposta 

similar. 

                                                           
145 “(...) the reader to identify himself as fully as possible with a person in the source-language context, and to 
understand as much as he can of the customs, manner of thought, and means of expression.” 
 
146 Ibidem, p. 129. Note-se que esta forma de equivalência se aproxima do que Schleiermacher definia como deixar 
o autor em paz e levar o leitor até ele. 
 
147 Esta modalidade de equivalência, por outro lado, corresponderia ao que Schleiermacher entendia como deixar 
o leitor em paz e levar o escritor até ele. 
 
148 “A translation of dynamic equivalence aims at complete naturalness of expression, and tries to relate the 
receptor to modes of behavior relevant within the context of his own culture; it does not insist that he understand 
the cultural patterns of the source-language context in order to comprehend the message.” 
 
149 Ibidem, p. 130. 
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Entretanto, não se deve olvidar o alerta do autor de que as línguas estão em constante 

alteração, de modo que um modo de tradução em um determinado momento pode ser 

considerado inadequado com o passar do tempo (NIDA, 1964 in VENUTI, 2000, p. 131).  

 A contribuição de Nida para o campo da tradução é significativa e ampla. Acima de 

tudo, seus esforços no sentido de elaborar uma ciência da tradução foram bastante louváveis. 

Como mencionado anteriormente, a tradução fora tratada como disciplina auxiliar durante 

bastante tempo, e foram trabalhos como o de Nida e Jakobson que auxiliaram na sua 

“emancipação” enquanto ciência autônoma. 

 Ademais, ao afastar a ideia de que cada palavra tem um sentido fixo e propor a noção 

de que seu significado apenas pode ser obtido no contexto em que ela estiver inserida e de 

acordo com o leitor que a interpreta, Nida se moveu no sentido de uma compreensão funcional 

da tradução. Não se pode negar que sua análise a esse respeito ainda careceu de algumas 

nuances que foram detalhadas por teóricos posteriores, mas, apesar disso, ela não perde seu 

mérito. 

 Um outro ponto da teoria de Nida que merece imenso destaque é a divisão do conceito 

de equivalência nas vertentes formal e dinâmica. De fato, o autor foi um dos primeiros teóricos 

do século XX a conceber a possibilidade de existirem diferentes traduções a depender de 

leitores ou propósitos distintos. Ao afirmar que a tradução pode ser orientada tanto pela cultura 

de chegada quanto pela de partida, Nida confirma a possibilidade de múltiplas traduções. 

Assim, não haveria apenas uma tradução correta, mas várias traduções possíveis a depender da 

intenção do tradutor e do leitor-alvo da tradução.  

No que tange à tradução jurídica, este ponto é de fundamental importância. Como se 

pretende mostrar à frente, nesse campo de tradução específica, sempre será necessário avaliar 

a finalidade do texto de chegada e o receptor deste texto, sob pena de se realizar uma tradução 

inadequada. Nida proporcionou, portanto, grandes avanços não apenas ao campo da tradução 

em geral, mas também sua vertente de textos especializados. 

 

3.4.3. Werner Koller: correspondência e equivalência 

 

 A teoria de Nida foi bastante influente na Alemanha e incentivou teóricos em todo o 

país a se dedicarem ao tema da tradução. Dentre eles, destaca-se Werner Koller, que publicou 

em 1979 o livro Einführung in die Übersetzungswissenschaft (Introdução à ciência da 

tradução), obra na qual o autor, seguindo a esteira de Nida, analisa o tema da tradução sob o 
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prisma da equivalência. Entretanto, diferentemente de outros teóricos, este autor vai mais além, 

elaborando a importante distinção entre equivalência e correspondência (1979a, pp. 176-191 

apud MUNDAY, 2008, p. 46). 

Segundo o autor, a correspondência seria analisada no âmbito da linguística contrastiva, 

a qual compara duas ou mais línguas para identificar suas semelhanças e diferenças. Explica 

Munday (2008, pp. 46-47) que seus parâmetros seriam aqueles da língua, em termos 

saussureanos. Por outro lado, a equivalência se relacionaria a termos concernentes a pares 

específicos de línguas de partida e chegada, nos moldes da fala de Saussure. Um ponto 

importante levantado pelo autor é que, enquanto os conhecimentos de correspondência revelam 

uma competência na língua estrangeira, é a habilidade em equivalências que indica uma boa 

competência em tradução. 

Diante disso, é o conceito de equivalência e suas condições que devem receber a atenção 

do estudioso do campo da tradução. No sentido de avaliar as formas pelas quais um termo pode 

ser traduzido por outro, ou seja, as formas segundo as quais um termo pode ser equivalente a 

outro, Koller150 elabora cinco tipos diferentes de equivalência. 

A primeira espécie de equivalência, denominada denotativa, é aquela que diz respeito 

ao conteúdo extralinguístico de um texto, também chamada por vezes de invariância de 

conteúdo. A segunda modalidade, a equivalência conotativa, relaciona-se às escolhas léxicas, 

especialmente aos quase-sinônimos; tratar-se-ia da equivalência estilística. O terceiro tipo é 

denominado equivalência texto-normativa, que faz referência aos diferentes tipos de textos, os 

quais possuem nuances e requisitos distintos. A quarta modalidade é a equivalência 

pragmática, ou equivalência comunicativa, que se orienta na direção do receptor do texto de 

chegada151. Por fim, a equivalência formal se relaciona à forma e à estética do texto de partida, 

e também é chamada de equivalência expressiva152. 

Ainda segundo Koller153, o tradutor, no exercício de seu ofício, deve estabelecer 

conscientemente uma hierarquia de valores a serem preservados na tradução. A partir disso, ele 

                                                           
150 Op. cit., pp. 176-191 apud MUNDAY, 2008, p. 47. 
 
151 Esta modalidade assemelha-se à equivalência dinâmica de Nida. 
 
152 Deve-se ter cuidado para que não se confunda esta espécie com a equivalência formal, como proposta por Nida. 
Enquanto o conceito deste autor busca causar no leitor do texto traduzido a mesma sensação que o original causou 
num leitor da cultura de partida, a equivalência formal como proposta por Koller visa apenas a uma manutenção 
dos aspectos formais do original. 
 
153 Idem, 1979b, p. 104 apud MUNDAY, 2008, p. 48. 
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será capaz de escolher os modos de equivalência que direcionarão seu trabalho e também a 

hierarquia desses últimos. 

Diante do que se afirmou, percebe-se que Koller, de forma semelhante a Nida, também 

reconhece a possibilidade de várias traduções diferentes serem adequadas a um mesmo texto 

de partida, a depender de circunstâncias como o contexto dos leitores do idioma de chegada, o 

tipo de texto e a estética deste. Ademais, ao elencar cinco tipos de equivalência, o autor alemão 

também deixa claro que tal questão é muito mais complexa do que se percebe a princípio, de 

modo que, no processo tradutório, podem ou devem ser levados em conta inúmeros fatores. 

Além disso, é também muito significativo que o autor ressalte a necessidade de ser 

elencada uma hierarquia de valores que orientarão a tradução. Com isso, Koller avança no 

sentido de se compreender a tradução como uma atividade direcionada por um objetivo 

previamente definido, seguindo o mesmo caminho teórico de Nida. Merece também nota o fato 

de que o autor defende que tal responsabilidade recaia sobre o tradutor: isso faz sentido, já que 

este profissional tem conhecimento especializado para avaliar as circunstâncias da tradução e 

os melhores métodos para realizá-la. 

 

3.4.4. A importância da análise da equivalência 

 

Vários foram os autores que se debruçaram sobre a questão da equivalência e, ainda que 

suas contribuições tenham sido bastante interessantes, escapa ao propósito da presente 

dissertação explicitar tais posicionamentos teóricos de maneira pormenorizada. O que se 

buscou mostrar com as teorias de Jakobson, Nida e Koller foi como a tradução tornou-se, a 

partir da segunda metade do século XX, uma ciência própria, e como ela pode ser compreendida 

com as ferramentas teóricas da Linguística.  

Ademais, a questão de equivalência e de seus diferentes tipos é fundamental para o 

estudo da tradução, já que ela evidencia a multiplicidade de traduções que podem ser obtidas a 

partir de qualquer texto e como os fatores extra-linguísticos que o envolvem podem influenciar 

em maior ou menor medida o processo tradutório. Tal base teórica foi essencial para que 

surgissem as chamadas teorias funcionalistas, explanadas a seguir. 
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3.5. As Teorias Funcionalistas 

 

 Como já se vislumbrou em algumas das teorias analisadas no tópico anterior, os estudos 

em tradução a partir da segunda metade do século XX prosseguiram lentamente no sentido de 

se consolidar a noção de que a tradução deveria sempre ser determinada por um propósito, um 

objetivo, uma função. Como consequência disso, ganharam força nos anos 1970 e 1980 as 

chamadas teorias funcionalistas da tradução. Em comum, estas possuem o fato de analisarem 

o fenômeno da tradução com base na função a ser atingida pelo texto traduzido. Nas próximas 

páginas serão analisados os mais relevantes posicionamentos desse grupo, em especial aqueles 

que se detêm nas traduções de textos de especialidade. 

 

3.5.1. A Teoria do Tipo de Texto de Katharina Reiss 

 

Katharina Reiss desenvolveu seus estudos durante os anos 1970 e, como seus 

antecessores, partiu do conceito de equivalência. Entretanto, diferentemente dos principais 

estudiosos da época, a teórica vê no texto completo (e não a palavra ou a frase) o nível no qual 

a comunicação era atingida, e no qual a equivalência devia ser objetivada (1979/89, pp. 113-

114 apud MUNDAY, 2008, p. 72). 

Nesse contexto, a autora define a tradução interlingual como “(...) um processo de 

comunicação mediado bilíngue que, geralmente, objetiva a produção de um texto LA (língua-

alvo) que é funcionalmente equivalente a um texto LO (língua de origem)”.154-155 

Reiss156 considera que o contato de duas línguas, além do emprego do tradutor como 

intermediário na comunicação, naturalmente causam alterações na mensagem. Ela enfatiza que 

as tais mudanças podem ser tanto não-intencionais quanto intencionais: as primeiras podem 

resultar de diferentes estruturas linguísticas, bem como competências distintas de tradução; já 

as segundas podem decorrer em situações nas quais o objetivo do tradutor é diferente daquele 

do autor do original, ou quando se pretende alterar o público na cultura de chegada. 

Ademais, a autora também parte do conceito de ação em Vermeer (autor explanado à 

frente) como um comportamento intencional em uma dada situação, a fim de considerar a 

                                                           
154 “(…) a bilingual mediated process of communication, which ordinarily aims at the production of a TL [target 
language] text that is functionally equivalent to an SL text [source language].” 
 
155 Idem, 1971, in VENUTI, 2000, p. 160. 
 
156 Ibidem, pp. 160-161. 
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comunicação uma atividade motivada, de modo que o autor do texto sempre possuirá uma 

intenção ao redigi-lo (o que determinará, por seu turno, o tipo e a variedade do texto). 

 

3.5.1.1. Os tipos de texto em Reiss 

 

Um ponto nevrálgico na teoria de Reiss (1971, in VENUTI, 2000, p. 163) é a análise 

dos tipos de texto. Segundo ela, estes seriam fenômenos que transcenderiam contextos 

linguísticos ou culturais, já que estariam presentes em todas as comunidades de fala com cultura 

escrita. 

Desse modo, ela parte da categorização tripartida de Karl Bühler das funções da 

linguagem em informativa, expressiva e operativa, relacionando a cada uma delas uma 

“dimensão” linguística correspondente e os tipos de texto ou situações comunicativas em que 

elas são usadas.157  

 Assim, a função informativa seria aquela que visa simplesmente à comunicação de fatos 

ou conteúdos objetivos. Por outro lado, a função expressiva seria aquela que faz uso da 

dimensão estética da língua, bem como da criatividade158. Por fim, a função operativa seria 

aquela que visa à indução de respostas comportamentais, persuadindo ou convencendo o 

receptor da mensagem a agir de certa forma. Além disso, Reiss afirma ainda haver os textos 

audiomidiais, que complementam as outras três funções com imagens, músicas e etc., sendo 

este último grupo considerado por ela um “hiper-tipo”.159 

Obviamente, nem todo texto possuirá uma única função, sendo alguns considerados 

híbridos. Apesar disso, Reiss160 afirma que a análise da qualidade da tradução de um texto de 

chegada se dá por meio da avaliação da transmissão da função predominante do texto de partida. 

Assim, para cada tipo de texto haveria um método específico de tradução. 

Dessa forma, a tradução de um texto informativo deve transmitir todo o conteúdo 

conceitual ou referencial do texto de partida. Por outro lado, caso se trate de um texto 

expressivo, o objetivo será a transmissão dos aspectos estéticos e artísticos do original. No que 

diz respeito a textos operativos, a tradução deve produzir um convencimento no leitor do texto 

                                                           
157 Idem, 1979/89, pp. 113-114 apud MUNDAY, 2008, p. 72. 
 
158 Produzir-se-ia neste caso, para Reiss, o “conteúdo organizado artisticamente” (op. cit., p. 163). 
 
159 Ibidem, p. 164. 
 
160 Op. cit., p. 109 apud MUNDAY, 2008, p. 73. 
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de chegada, almejando-se, assim, um efeito semelhante ao que o original teve no leitor da 

cultura de partida. Por fim, os textos audiomidiais requerem o auxílio de imagens visuais e 

música. 

Além disso, Reiss também cria dois conjuntos de instruções por meio das quais a 

adequação do texto de chegada pode ser avaliada: um grupo intralinguístico e outro 

extralinguístico (1971, pp. 54-88 apud MUNDAY, 2008, p. 74). Os critérios intralinguísticos 

dizem respeito à semântica, ao léxico, bem como às características gramaticais e estilísticas; de 

outra senda, os critérios extralinguísticos se referem à situação, à área do assunto, ao tempo, ao 

espaço, ao receptor e ao remetente da mensagem, bem como a implicações afetivas (humor, 

ironia, etc.). Deve-se notar que a importância desses critérios variará de acordo com o tipo de 

texto. 

 

3.5.1.2. O processo de tradução em Reiss 

 

De acordo com a autora161, no intuito de produzir um texto na língua alvo que seja 

funcionalmente equivalente ao original, o tradutor deve compreender as funções do texto na 

língua de origem. Isso pode ser feito num processo de três fases que parte da menor unidade 

textual em direção ao texto como um todo ou faz o caminho inverso. 

É essencial que o tradutor estabeleça o tipo de texto com o qual se está trabalhando, 

exatamente como se explicitou acima. Para tanto, a autora162 elenca algumas características que 

podem auxiliar na identificação da espécie em análise, como elementos semânticos ou 

pragmáticos, além de estilos específicos de escrita e a linguagem usada. 

 O segundo estágio do processo de tradução busca identificar a variedade textual, ou 

seja, “(...) a classificação de um dado texto de acordo com padrões de comunicação 

socioculturais especificamente estruturados pertencentes a comunidades linguísticas 

específicas”.163-164 Para isso, a autora menciona alguns tipos de estruturas que facilitam essa 

identificação, como “era uma vez” (típico início de contos de fadas), 2x4 linhas mais 2x3 linhas 

                                                           
161 Idem, 1971 in VENUTI, 2000, p.162. 
 
162 Ibidem, p. 163. 
 
163 “(...) the classification of a given text according to specifically structured sociocultural patterns of 
communication belonging to specific language communities.” 
 
164 Ibidem, p. 165. 
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(estrutura de sonetos), uso da voz passiva e de expressões impessoais (convenções em língua 

alemã). 

O terceiro passo é a análise de estilo do texto, ou de sua “superfície textual particular”. 

Neste ponto, 

 

O uso da linguagem em um dado texto da língua de origem é investigado a fim de 
esclarecer em detalhes, primeiramente, quais meios linguísticos são utilizados para 
realizar as funções comunicativas específicas e, em segundo lugar, como o texto é 
construído.165 (REISS, 1971 in VENUTI, 2000, p. 165) 
 

Reiss166 defende que a análise do tipo e da variedade do texto são muito importantes, 

pois o primeiro determinará o método geral de tradução, ao passo que a segunda auxiliará na 

compreensão de expressões de linguagem e convenções estruturais do texto. 

Uma vez realizada a análise do texto de partida, passa-se, então, à fase de reverbalização, 

na qual serão aplicadas as descobertas feitas no momento anterior. Nessa fase, os modos de 

tradução propostos pela autora dependem do tipo de texto, segundo a divisão explanada acima. 

Desta forma, caso se trate de um texto informativo, o essencial é que a tradução possa 

transferir os conteúdos informados no original, mantendo-se, assim, uma “invariabilidade do 

conteúdo”.167 Caso, todavia, se trate de um texto expressivo, ou seja, aquele que visa à 

transmissão de conteúdos artísticos, a organização do texto de chegada deve refletir a substância 

artística do original. Reiss afirma que, neste caso, o método de tradução deverá ser o de 

identificação, a fim de manter a intenção artística e criativa. Se, por outro lado, o texto de 

partida se compõe de uma estrutura persuasiva, que visa a gerar um comportamento no leitor 

do original, esse mesmo comportamento deve ser instigado no leitor do texto de chegada. A 

tradução, assim, será adaptativa, pois os “mecanismos psicológicos do uso da linguagem 

persuasiva devem ser adaptados às necessidades da nova comunidade linguística”168. 

Obviamente, os casos citados pela autora se referem a situações em que o texto de 

partida possui apenas uma função predominante, e que ela deverá ser mantida no idioma de 

chegada. Contudo, deve-se mencionar que as diretrizes propostas por ela podem ser utilizadas 

                                                           
165 “The use of language in a given SL text is investigated in order to clarify in detail, firstly, what linguistic means 
are used to realized specific communicative functions, and, secondly, how the text is constructed.” 
 
166 Ibidem, p. 166. 
 
167 Ibidem, pp. 167-168. 
 
168 “The psychological mechanisms of the use of persuasive language should be adapted to the needs of the new 
language community.” 
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mesmo para textos que possuem funções mistas, pois “em princípio, o modo de tradução para 

o texto inteiro se aplica a todos os elementos textuais, ainda que não pertençam ao mesmo tipo 

do tipo dominante.”169 (REISS, 1971 in VENUTI, 2000, p. 169). 

É interessante observar também que, caso a função da tradução deva ser diferente da do 

texto original,  

 

(...) a tipologia textual relevante para a tradução, bem como o estabelecimento da 
variedade textual dada não são de nenhuma importância para a questão de qual modo 
de tradução deve ser adotado para se obter a equivalência funcional. Nesse caso, a 
tipologia da tradução deve substituir a tipologia textual a fim de fornecer critérios 
adequados para o modo de tradução. 170-171 (grifo no original) 
 

Com base no que foi exposto, é possível perceber que a importância da teoria de Reiss 

para os estudos em tradução é bastante significativa: ao considerar o texto como um todo 

enquanto nível no qual se deve atingir a equivalência, a autora propôs uma mudança da 

perspectiva adotada pela maioria dos teóricos da época, que viam na palavra o grau ideal para 

tanto. Abriu-se caminho, com isso, para uma interpretação sistemática do texto. Ademais, sua 

explanação acerca dos tipos de texto e as consequências disso para a tradução são de extrema 

valia, já que cada tipo e variedade textuais possuem características particulares que deverão ser 

levadas em conta pelo tradutor. 

Entretanto, a teoria de Reiss não está a salvo de críticas. Pode-se questionar, por 

exemplo, se apenas três tipos de texto são suficientes para abarcar toda a infinitude da produção 

escrita humana. Ademais, como afirma Munday (2008, p. 75), ainda que a análise dos tipos de 

texto seja de fato relevante para a tradução, tal atividade depende de muitos outros fatores que 

não podem ser deixados de lado.  

 

3.5.2. A Abordagem Integrada de Mary Snell-Hornby 

 

Em seu livro Translation Studies: An Integrated Approach, de 1988, a tradutora e 

pesquisadora britânico-austríaca Mary Snell-Hornby busca criar, como o próprio título 

                                                           
169 “In principle, the mode of translating for the entire text applies to all text elements, even if they do not belong 
to the same type as the dominant type.” 
 
170 “(...) the text typology relevant to translation as well as the establishment of the given text variety are of no 
significance at all for the question [of] what mode of translating should be adopted to attain functional 
equivalence. In that case a typology of translation should replace the text typology in order to supply suitable 
criteria for the mode of translating.” 
 
171 Ibidem, p. 169. 
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explicita, uma abordagem integrada de tradução. Para tanto, ela revê e tenta conciliar uma gama 

de diferentes conceitos linguísticos e literários. Como Reiss, ela reconhece a importância de se 

avaliar o tipo de texto em consideração, levando em conta estudos culturais, históricos, 

literários, socioculturais e os conhecimentos especializados de áreas como o direito, a medicina, 

e demais ciências, no caso de traduções de especialidade (MUNDAY, 2008, p. 75). 

Snell-Hornby busca, com sua teoria, relacionar todos os campos da tradução. Desta 

forma, as traduções literária e especializada, em vez de modalidades estanques e isoladas, 

seriam parte de um contínuo, um espectro que transitaria gradualmente de um para outro. 

Contudo, a originalidade da teoria da autora se restringe a isso. Justamente por buscar realizar 

um estudo o mais geral possível, Snell-Hornby não se aprofunda nas especificidades das 

traduções dos textos de especialidade. 

Munday172, por sua vez, ainda que reconheça a originalidade da teoria, questiona a sua 

viabilidade. Ele concorda com a intenção de Snell-Hornby de ampliar o foco das teorias da 

tradução, em vez de direcioná-las apenas para textos literários ou técnicos, mas não acredita 

que a elaboração de um contínuo prototípico produza necessariamente resultados melhores para 

a análise e o treinamento de tradução. 

 

3.5.3. A Ação Tradutória de Justa Holz-Mänttäri 

 

Ao elaborar sua teoria tradutória, a teórica alemã Justa Holz-Mänttäri tem como 

objetivo, dentre outros, elaborar um modelo e um conjunto de orientações aplicáveis a uma 

ampla gama de situações profissionais de tradução. Para tanto, ela extrai alguns conceitos-chave 

das teorias da comunicação, com o resultado de que o modelo proposto por ela considera a 

tradução uma interação humana direcionada por um propósito e orientada para um resultado, 

focando no processo de tradução como conjunto de transmissores de mensagens envolvendo 

transferência intercultural (1984, pp. 7-8 apud MUNDAY, 2008, p. 77). Nesse contexto, a 

tradução interlingual é compreendida como um processo ativo e comunicativo. 

Um detalhe muito interessante na teoria de Holz-Mänttäri é o fato de a autora conceder 

especial atenção à tradução técnica, principalmente no que diz respeito às situações em que a 

tradução de um texto é encomendada. Assim, ela leva em conta os integrantes dessa situação 

comunicativa, dentre eles o iniciador (quem precisa da tradução), o comissário (a pessoa que 

                                                           
172 Ibidem, p. 77. 
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entra em contato com o tradutor), o produtor do texto de partida, o produtor do texto de chegada 

(o tradutor), dentre outros (1984, pp. 109-111 apud MUNDAY, 2008, p. 77). 

Cada participante, de acordo com tal teoria, possui seus objetivos primários e 

secundários, e todos participam de alguma maneira na relação comunicativa de tradução. Um 

ponto bastante notável na teoria de Holz-Mänttäri é que ela não analisa tal atividade apenas em 

si mesma, mas a vislumbra enquanto parte de um negócio comercial. Nesse sentido, ela chega 

a afirmar que o objetivo primário do tradutor é ganhar dinheiro, e apenas em segundo lugar ele 

busca adimplir o contrato e traduzir a mensagem em questão. 

A análise do texto de partida, segundo a autora, deve se restringir apenas ao seu 

conteúdo e à sua forma. Ademais, no que tange ao texto a ser produzido pelo profissional da 

tradução, Munday (2008, p. 78) afirma que a teoria da ação tradutória foca na produção de um 

texto de chegada que seja funcionalmente comunicativo para o receptor final. Isso significa que 

a forma e o gênero do texto devem ser adequados à cultura de chegada, e não simples cópia do 

texto de partida.  

Acerca do que pode ou não ser considerado adequado funcionalmente, quem decide é o 

tradutor, devendo ele também garantir que a transferência intercultural seja realizada de 

maneira satisfatória. Além disso, as necessidades do receptor são determinantes para o texto de 

chegada, de modo que podem ser necessárias simplificações e esclarecimentos, caso o leitor da 

cultura de chegada não seja especialista no tema da mensagem. 

A teoria de Holz-Mänttäri tem, dentre os seus méritos, a análise detida da tradução 

profissional não-literária. Ademais, nas palavras de Munday173, ela insere esse tipo de tradução 

em seu contexto sociocultural, bem como discorre sobre a relação estabelecida entre o tradutor 

e o solicitante da tradução. Percebe-se, portanto, que o objetivo da autora é elaborar uma teoria 

voltada quase inteiramente para a tradução profissional, e não para sua vertente acadêmica. De 

fato, tal intenção é bastante louvável por não restringir a reflexão acerca da tradução ao âmbito 

do desenvolvimento acadêmico, mas ampliá-la para os contextos práticos da vida. 

 

 

 

 

 

                                                           
173 Ibidem, p. 79. 
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3.5.4. A Teoria do Escopo de Vermeer 

 

Hans Vermeer foi um pesquisador alemão que desenvolveu seus trabalhos a partir do 

final dos anos 1970, tendo como foco o propósito da tradução. Fruto disso foi a famosa teoria 

do escopo (no alemão, Skopostheorie)174.  

De acordo com Munday (2008, p. 79), apesar de preceder a teoria da ação tradutória de 

Holz-Mänttäri, a teoria do escopo é bastante próxima dela, na medida em que se compreende a 

ato de tradução como baseado no texto de partida, sendo tal atividade negociada e realizada 

com vista a um propósito e um resultado. Nesse contexto, afirma Schäffner (2011, p. 117), que 

“a tradução não é vista como um processo de transcodificação, mas como uma forma específica 

de ação humana que é determinada por seu propósito”.175  

Quando se diz que a teoria de Vermeer parte do texto de origem, isso significa que o 

autor reconhece a importância de se observar a cultura desse original e qual foi o contexto de 

sua produção (VERMEER, 1989 in VENUTI, 2000, p. 222). Entretanto, é também necessário 

que o profissional sempre tenha em mente a cultura de chegada e, acima de tudo, o objetivo da 

tradução como determinado pelo proponente; o tradutor precisa saber por que um texto de 

partida deve ser traduzido e qual função o texto de chegada deverá exercer na cultura-alvo, pois 

são estas informações que lhe permitirão selecionar métodos e estratégias a serem utilizados no 

intuito de se obter um texto funcionalmente adequado. Com isso, pode-se notar que a teoria de 

Vermeer adquire um tom prospectivo.176 

Um ponto nevrálgico deste posicionamento é a importância concedida aos contextos 

culturais e linguísticos dos ambientes de chegada e partida.177 É necessário que o tradutor tenha 

plena noção da situação e da cultura na qual o texto de partida foi produzido e recebido e quais, 

por sua vez, serão as respectivas circunstâncias na situação de chegada. Deve-se notar que, 

levando-se em conta o fato de sempre existir um pedido de tradução, é possível perceber que o 

texto de chegada (ou translatum, como Vermeer o nomeia) em geral deverá se orientar pela 

cultura-alvo.  

                                                           
174 Do grego, skopós, que significa propósito, objetivo. 
 
175 “Translation is viewed not as a process of transcoding, but as a specific form of human action which is 
determined by its purpose.” 
 
176 SCHÄFFNER, ibidem, p. 117. 
 
177 MUNDAY, op. cit., p. 80. 
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Como consequência disso, o original e a tradução final podem apresentar divergências 

consideráveis – e até mesmo possuir propósitos diferentes (VERMEER, 1989 in VENUTI, 

2000, pp. 222-223). Não apenas isso; como também se percebe na teoria de Holz-Mänttäri, para 

Vermeer não existe apenas uma tradução correta, mas tantas traduções quanto existirem 

situações possíveis de recepção do texto. É justamente por isso que o autor afirma que o texto 

de chegada não necessariamente poderá ser traduzido de volta para o idioma de partida.178  

Nesse contexto, Vermeer elabora três regras que devem direcionar o papel tradutório. A 

primeira delas é a regra do escopo. De acordo com ela, toda ação humana (o que também inclui 

o ato tradutório) é determinada por seu objetivo, não podendo ser compreendida sem ele 

(SCHÄFFNER, 2011, p. 118). Assim, como já se afirmou, toda a atividade do tradutor será 

determinada e direcionada pela intenção que guia a produção do texto de chegada. 

A segunda regra postulada é a da coerência. De acordo com esta, o texto produzido ao 

final da tradução (o texto de chegada) deve se adequar funcionalmente aos leitores pretendidos, 

levando em conta os conhecimentos que se esperam deles e as circunstâncias em que vivem. 

Com isso, reforça-se uma vez mais a necessidade de o tradutor saber previamente qual deve ser 

o intuito do texto de chegada e para que público ele se direcionará. Assim, ele realizará escolhas 

estilísticas e de vocabulário no intuito de que o produto da tradução se adeque à situação 

pretendida.  

Por fim, a regra da fidelidade diz respeito à coerência intertextual entre os textos de 

partida e de chegada.179 Assim, mesmo que sejam realizadas algumas adaptações de acordo 

com o escopo e a necessidade de coerência com o público de chegada, é necessário que a 

essência dos dois textos seja a mesma. 

Diante do que se expôs, é possível concluir que a importância concedida por Vermeer à 

comissão de tradução tem grandes repercussões em sua teoria. De fato, os impactos teóricos de 

tal escolha vão muito além de permitir ao tradutor definir os métodos de trabalho e vislumbrar 

um possível texto de chegada. Em verdade, é o pedido de tradução que confere todo o tom 

prospectivo à teoria de Vermeer, pois é a partir daí que surge o objetivo a ser seguido no 

processo tradutório. Além disso, também abre-se caminho para justificar teoricamente a 

existência de várias traduções possíveis. Reforça-se, desta forma, a noção de que o objetivo do 

tradutor é sempre elaborar o texto mais adequado ao pedido, escolhendo dentre todas as 

inúmeras possibilidades de tradução. 

                                                           
178 Ibidem, p. 228. 
 
179 SCHÄFFNER, ibidem, p. 118. 
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3.5.5. A Teoria Geral de Tradução de Reiss e Vermeer 

 

Ao longo dos anos 1980, Reiss e Vermeer passaram a trabalhar em conjunto, realizando 

uma parceria que resultou na união de suas respectivas teorias do tipo de texto e do escopo. O 

objetivo dos dois era ambicioso: estabelecer uma teoria geral de tradução que fosse completa e 

abrangente o suficiente para abarcar o maior número possível de textos (SCHÄFFNER, 2011, 

p. 117). 

Os autores partem do pressuposto de que o texto de partida deve ser visto como uma 

oferta de informação (Informationsangebot) em uma língua e cultura específicas, ao passo que 

a tradução consiste no ato de oferecer essa informação para os membros de outra cultura em 

sua respectiva língua – configurando uma oferta secundária de informação.180 

Nesta fusão das teorias de Reiss e Vermeer, a contribuição deste último inclui, 

naturalmente, a atenção ao escopo da tradução, o qual determinará os parâmetros a partir dos 

quais se deve avaliar a adequação do texto a ser produzido. Por seu turno, Reiss contribui com 

a teoria no que se refere à análise das diferentes tipologias textuais.181 Como já se mencionou 

ao dissertar sobre a autora, ela parte do pressuposto de que é necessário avaliar o tipo do texto 

de partida e a função que ele exerce (informativa, expressiva ou operativa), bem como o gênero 

textual do qual ele faz parte (texto jornalístico, conto de fadas, relato, poema, dentre outros), a 

fim de se estabelecer o método ideal de tradução. 

É interessante observar que os autores não realizam alterações substanciais em suas 

teorias ao mesclá-las, restringindo-se a combiná-las. Christiane Nord (1997, p. 109 apud 

MUNDAY, 2008, p. 81) chega a afirmar que as partes da obra de Reiss e de Vermeer são 

bastante distintas, quase como se se tratassem de dois trabalhos diferentes. Ainda assim, não se 

pode negar que tal panorama teórico se trata de uma contribuição interessante, já que os 

aspectos ressaltados por ambos os autores são, inegavelmente, essenciais na análise tradutória 

de textos de especialidade. 

 

 

 

 

                                                           
180 SCHÄFFNER, ibidem, pp. 117-118. 
 
181 SCHÄFFNER, ibidem, p. 118. 
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3.6. Resumo 

 

 Ao longo das últimas páginas, buscou-se explanar o longo caminho que os trabalhos em 

tradução percorreram até tal área poder se consolidar em uma ciência. Por mais que temas como 

tradução literal versus tradução livre pareçam obsoletos, são assuntos que permeiam, ainda 

que indiretamente, os trabalhos nessa seara até hoje. Ademais, só é possível obter um panorama 

completo das dificuldades e dos embates tradutórios atuais se se compreender as origens de tais 

querelas. 

 Além disso, a ênfase que o presente trabalho dá às correntes funcionalistas não é 

aleatório: ainda que se tratem de teorias, por vezes, bastante distintas, o que todas têm em 

comum é a intenção de elaborar um arcabouço teórico e metodológico que abra espaço para a 

tradução de textos especializados (com especial foco na função que esses textos devem 

desempenhar), tema pouco discutido antes da segunda metade do século XX. Não se buscou, 

aqui, exaurir o tema ou defender um único posicionamento como correto. Antes, objetivou-se 

mostrar como cada uma das opiniões apresentadas possui seus méritos, mas também seus 

entraves. 
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4. A Tradução Jurídica 

 

 No capítulo anterior, realizou-se uma revisão histórica e bibliográfica acerca das 

principais teorias de tradução, em especial aquelas que se voltam para os textos de 

especialidade. Estabeleceu-se, assim, a base para que se disserte agora sobre o tema central 

deste trabalho: a tradução jurídica.  

 Tal espécie de tradução tem por objeto uma linguagem especializada, a linguagem 

jurídica. Entretanto, até que ponto esta última se aproxima das demais linguagens 

especializadas, e no que se afasta delas? E quais são as consequências disso para tal espécie de 

tradução? 

  

4.1 A linguagem especializada 

 

 A fim de que se compreendam as especificidades da linguagem jurídica, é necessário, 

primeiramente, que se entenda o que as linguagens especializadas em geral possuem em 

comum. 

 Para Lothar Hoffmann (2015, p. 40), a linguagem especializada configura uma 

sublinguagem – “um sistema parcial ou um subsistema da linguagem que se atualiza em textos 

de âmbitos comunicativos específicos”. Trata-se de um recorte da linguagem que é definido 

não por sua finalidade ou intenção, mas de acordo com seu tema ou conteúdo da mensagem, 

tendo se firmado, segundo ele, mais fortemente nos âmbitos das ciências e das técnicas, em 

razão da não existência de uma classificação absoluta de todos os tipos de sublinguagens. 

 Um detalhe muito importante é que as sublinguagens não são caracterizadas apenas por 

seu vocabulário específico (seu léxico), mas “pela totalidade dos recursos linguísticos que são 

utilizados nos seus textos”.182 Em outras palavras: não são apenas termos específicos que 

configuram a existência de uma sublinguagem, mas todo o estilo dessa escrita e todas as 

características de sua expressão que se desviam da linguagem corrente. 

 Diante disso, o autor compreende linguagem especializada como “o conjunto de todos 

os recursos linguísticos que são utilizados em um âmbito comunicativo, delimitado por uma 

especialidade, para garantir a compreensão entre as pessoas que nele atuam”.183 

 Ademais, 

                                                           
182 HOFFMANN, ibidem, p. 40. 
 
183 HOFFMANN, ibidem, pp. 40-41. 
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A especificidade das linguagens especializadas, em relação à linguagem comum e em 
relação às outras sublinguagens, se expressa mais claramente pelo léxico, quer dizer, 
pelo vocabulário especializado ou pela terminologia, mas também pelo uso de 
determinadas categorias gramaticais, de construções sintáticas e de estruturas textuais. 
Há particularidades conhecidas na morfologia, grafia e pronúncia e também na 
classificação de seus signos gráficos. (HOFFMANN, 2015, p. 41) 
 

 É interessante observar que, desde uma perspectiva sociolinguística, as linguagens 

especializadas podem ser consideradas socioletos, ou seja, linguagens de grupos, sendo restritas 

a classes profissionais específicas.184 

 A respeito disso, Möhn e Pelka (1984, p. 26 apud HOFFMANN, 2015, p.78) também 

levam em consideração um aspecto muito importante: as necessidades do grupo que se utiliza 

da linguagem especializada. Afirmam eles que as estas podem ser compreendidas como “a 

variante da linguagem comum que serve para o conhecimento e definição conceitual de objetos 

especializados (...); dessa forma, ela leva geralmente em conta as necessidades comunicativas 

específicas da área especializada.” De fato, considerando que as linguagens especializadas se 

configuram enquanto tais pelo seu conteúdo, elas devem ser capazes de suprir todas as 

necessidades de expressão da área específica de seus falantes.  

É exatamente por esse motivo que é insuficiente reduzir as linguagens especializadas a 

um mero conjunto de vocabulário específico. Não há dúvida de que um léxico próprio é uma 

característica importante de uma linguagem de especialidade, mas não é a única; também são 

traços dela estruturas, estilística e sintaxe próprias, as quais buscam o maior nível de exatidão 

possível. 

Cumpre também mencionar que, desde tal ponto de vista, a linguagem comum não é 

considerada a forma mais elaborada de um idioma, nem tem uma função supradialetal ou 

unificadora, mas consiste apenas nos meios linguísticos disponíveis para todos os membros de 

uma comunidade linguística que permitem que eles se entendam – razão pela qual Hoffmann185 

prefere considerá-la a linguagem total186. Assim, as linguagens especializadas, ocorrendo na 

                                                           
184 Ibidem, p. 42. 
 
185 HOFFMANN, idem, 2015, pp. 89-90. 
 
186 De fato, afirma o autor: “Com isso [linguagem total], se entende o potencial completo de todos os signos 
linguísticos e regras constitutivas para as interações linguísticas (langue), do qual sempre se escolhem partes para 
realizar a interação linguística correspondente, isto é, para produzir todos os tipos de textos possíveis (...)”. 
(HOFFMANN, ibidem, p. 90). 
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comunicação de grupos relativamente fechados187, configurariam uma competência linguística 

especial. 

Diante disso, é possível afirmar que as linguagens especializadas são utilizadas para 

permitir a comunicação especializada entre os especialistas de uma área de conhecimento. A 

respeito do termo, cumpre observar a definição completa elaborada por Hoffmann. Ele a 

considera  

 

a exteriorização ou interiorização de sistemas de conhecimento e processos 
cognitivos, motivada ou estimulada de fora ou de dentro e direcionada a 
acontecimentos ou sequências de acontecimentos especializados, que levam à 
transformação de sistemas de conhecimento no especialista individual ou em 
comunidades inteiras de especialistas.188 (idem, 1993, p. 614, apud SANDRINI, 1999, 
p. 12) 
 

 Diante do que se explanou até aqui, pode-se afirmar que a linguagem especializada 

sempre se dirige aos especialistas de uma área, a fim de permitir que eles possam transmitir 

seus conhecimentos específicos de acordo com as necessidades de seu campo de estudo e 

trabalho. Assim, não há dificuldade alguma em perceber que o Direito, como qualquer outra 

ciência, possui sua linguagem especializada. Entretanto, a linguagem jurídica possui algumas 

especificidades que serão explicadas a seguir. 

 

4.2. A linguagem jurídica 

 

 Para Peter Sandrini, a comunicação é parte constitutiva do Direito (1999, p. 11): as 

normas jurídicas precisam ser informadas aos jurisdicionados, seja de forma escrita ou oral. 

Partindo da definição de comunicação especializada de Hoffmann como descrita no final do 

tópico anterior, Sandrini afirma que pode ser considerada especificamente jurídica toda 

comunicação que se serve à regulamentação de fatos sociais no campo de um ordenamento 

jurídico, que é realizada por especialistas do Direito, e que ocorre no âmbito de uma técnica 

administrativa institucional (sob a égide de algum dos três poderes – Executivo, Legislativo ou 

                                                           
187 Cínthia Tufaile (2014, p. 16) considera tal visão das linguagens de especialidade bastante elitista, afirmando 
que ela tende a desaparecer, “sendo substituída pelo conceito da linguagem natural aplicada em uma situação de 
uso especializado”. Todavia, como exposto acima, a linguagem especializada não é exatamente a linguagem 
comum utilizada em contextos específicos com um léxico diferente, mas todo um conjunto de vocabulário, 
estruturas e estilos distintos, sendo apenas compreensível para os especialistas da sua respectiva área.  
 
188 “(...) die von außen oder von innen motivierte bzw. stimulierte, auf fachliche Ereignisse oder Ereignisabfolgen 
gerichtete Exteriorisierung und Interiorisierung von Kenntnissystemen und kognitiven Prozessen, die zur 
Veränderung der Kenntnissysteme beim einzelnen Fachmann und in ganzen Gemeinschaften von Fachleuten 
führen.“  
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Judiciário). Entretanto, o autor ressalta que nem sempre as três condições precisam ser 

preenchidas.189 

Ademais, Sandrini190 afirma, com base em Fuchs-Khakhar (1987), que não se pode falar 

de uma linguagem especializada única do Direito, sendo ela composta por diversos níveis 

superpostos. Desta forma, existe a linguagem mais específica da produção legislativa; a 

linguagem forense e científica, que inclui as práticas de redação de sentenças e peças 

processuais, bem como de textos científicos na área do direito (monografias, artigos, 

dissertações); e a linguagem administrativa das autoridades públicas. 

A respeito disso, é interessante observar que Hansen-Schirra e Neumann (2004, p. 169) 

elaboram uma lista das principais características da linguagem especializada alemã, mas suas 

elucidações servem também para a portuguesa, inclusive no que tange à linguagem jurídica 

brasileira. Para as autoras, as construções gramaticais da linguagem científica e especializada 

visam sempre a uma descrição objetiva das coisas, bem como a uma economia de palavras. 

Nesse sentido, a o uso da voz passiva é bastante comum, colocando-se o foco na ação em si, e 

não no agente. 

Ademais, segundo elas191, são características específicas da linguagem jurídica alemã o 

uso de frases longas, a personificação de objetos ou situações não vivas, o uso de verbos 

substantivados, a criação de palavras complexas por meio de prefixos, afixos e sufixos, além 

de várias expressões formais e arcaicas. Note-se que, guardadas as devidas proporções, as 

características da linguagem jurídica alemã são bastante próximas das da brasileira.192 

 Um ponto fundamental no que tange à linguagem jurídica é que ela é sempre orientada 

por um ordenamento (GROOT, 1991, p. 282) e influenciada pela cultura de seu país193. Isso 

decorre do fato de que cada Estado possui seu próprio ordenamento jurídico, de modo que não 

existe uma terminologia internacional única do Direito, mas tantas terminologias quanto países. 

Note-se, aqui, portanto, que  

                                                           
189 Um contrato, por exemplo, pode ser realizado por leigos, sem que, por isso, perca sua força normativa 
(SANDRINI, 1999, p. 12). 
 
190 Ibidem, pp. 12-13. 
 
191 HANSEN-SCHIRRA; NEUMANN, ibidem, p. 170. 
 
192 Compreende-se aqui, por óbvio, que tais características podem ocorrer em maior ou menor medida a depender 
do texto jurídico em análise (um contrato, texto legislativo, sentença, dentre outros), mas buscou-se aqui mencionar 
apenas as características mais marcantes. 
 
193 Para Stolze (2010, p. 11 apud SZMIDT, 2011, p. 17), a cultura é o plano de fundo de qualquer comunicação 
humana. 
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não se pode partir, por exemplo, de uma linguagem jurídica inglesa, francesa ou 
alemã. O mais alto âmbito de comunicação [no Direito] é estabelecido pelo 
ordenamento jurídico, ele determina não apenas os conteúdos jurídicos, mas também 
a linguagem e as convenções linguísticas [do Direito]. A comunicação sempre ocorre 
no âmbito de um determinado ordenamento jurídico. Este determina todos os 
parâmetros comunicativos, desde a(s) língua(s) utilizada(s), passando pelos termos e 
nomenclaturas até as mínimas convenções de tipo textual.194 (SANDRINI, 1999, p. 
12) 
 

Por isso, o fato de dois países possuírem o mesmo idioma como língua oficial nada 

influencia em sua terminologia jurídica; cada qual terá a sua própria, que pode ser mais ou 

menos parecida. Portanto, pode-se falar de um Direito Brasileiro e um Direito Português, mas 

não de um direito de língua portuguesa. 

Ademais, Groot afirma que não existe uma linguagem jurídica internacional. Ela só 

ocorre quando algumas searas jurídicas são “internacionalizadas” (1991, p. 283), como é o caso 

do Direito Internacional Público (que lida com as relações entre os Estados nos seus contatos 

uns com os outros) ou do Direito Comum Europeu (o sistema de normas criado pela União 

Europeia para reger seus países num âmbito supranacional). 

Diante do que se afirmou, percebe-se que a linguagem jurídica possui uma série de 

peculiaridades que a diferenciam da maioria das linguagens de especialidade. Por óbvio, isso 

se reflete na sua tradução. Em vista disso, nas próximas páginas, o foco do trabalho girará em 

torno dos principais aspectos teóricos e metodológicos da tradução jurídica. 

 

4.3. Tradução jurídica 

 

 A tradução de textos de teor jurídico não é uma tarefa simples. Ela requer imensa 

atenção e profundos conhecimentos jurídicos e linguísticos, além de exigir o conhecimento de 

uma ampla base teórica e metodológica para que seja devidamente realizada. Deter-se-á em 

seguida nos principais pontos sobre o tema. 

 

 

 

 

                                                           
194 „Es darf nicht z. B. von einer englischen, französischen oder deutschen Rechtssprache ausgegangen werden. 
Den obersten Kommunikationsrahmen stellt die Rechtsordnung, sie beeinflußt nicht nur die rechtlichen Inhalte, 
sondern auch die Sprache und die Sprachkonventionen. Kommunikation erfolgt stets im Rahmen einer bestimmten 
Rechtsordnung. Die Rechtsordnung bestimmt alle kommunikativen Parameter, von der oder den verwendeten 
Sprachen über die Begriffe und Benennungen bis hin zu einzelnen Textsortenkonventionen.“ 
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4.3.1. Tradução jurídica e ordenamento jurídico 

 

 Segundo Alessia Dall’Omo (2012, pp. 76-81), tanto a língua quanto o direito são 

expressões da cultura e história de um povo, de modo que a maior dificuldade da tradução 

jurídica não são as diferenças linguísticas, mas a proximidade ou não dos ordenamentos e 

tradições jurídicas relacionadas. Assim, tão importante quanto saber os idiomas do qual e para 

os quais se traduz é saber quais são os países de partida e de chegada. 

 Como já afirmado anteriormente, cada país possui seu próprio ordenamento jurídico. 

Este, por sua vez, consiste no conjunto de todas as normas jurídicas que constituem o Direito 

de uma determinada nação, sendo produto de sua evolução histórica, política, social, ideológica 

e mesmo econômica.195 

 Disso se depreende que cada ordenamento jurídico possui sua própria linguagem 

jurídica, ou, dito de outra forma, cada linguagem jurídica é orientada por um ordenamento. 

Ademais, aquela pode ser mais ou menos parecida com as de outros países, mas jamais idêntica 

a eles. E o tradutor jurídico deve sempre estar atento a essas semelhanças e diferenças 

(SZMIDT, 2011, p. 41). 

 A respeito disso, afirma Alessia Dall’Omo196 que o ramo jurídico de tradução é o mais 

delimitado por regras e restrições. Para ela, ele implica a tradução de um texto jurídico de uma 

linguagem jurídica ligada a um ordenamento jurídico para outra linguagem jurídica, que pode 

pertencer tanto ao mesmo ordenamento (em se tratando de um país multilíngue) quanto a um 

ordenamento diferente. Diante disso, em vez de se falar em língua de partida ou de chegada, é 

melhor fazer referência aos ordenamentos jurídicos de partida e de chegada.197 

 Nesse contexto, é também necessário levar em conta que, a despeito de suas 

especificidades, os ordenamentos nacionais podem ser agrupados em sistemas jurídicos, de 

acordo com suas semelhanças. Conhecer tais grupos é essencial para que se compreenda as 

tradições jurídicas que os formaram, bem como as principais fontes do direito para eles. 

Assim, os principais sistemas ou famílias jurídicas são civil law (de tradição romano-

germânica, que se baseia nos textos escritos e codificados) e o common law (de tradição anglo-

                                                           
195 Nesse mesmo sentido, Dall’Omo (ibidem, p. 82): “Um ordenamento jurídico é, acima de tudo, um fenômeno 
nacional, produzido por processos históricos e indissoluvelmente relacionado à cultura.” No original: “A legal 
system is first of all a national phenomenon, produced by historical processes and indissolubly related to culture.” 
 
196 Op. cit., pp. 47-49. 
 
197 Nesse sentido, também Groot (1991, p. 287). 
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saxã, o qual tem por base os precedentes jurisprudenciais), embora Szmidt também cite os 

sistemas jurídicos judeu, islâmico, hindu e oriental (englobando China e Japão) (2011, pp. 41-

42).198 Note-se que tanto a América Latina quanto a Europa continental pertencem 

tradicionalmente199 ao sistema romano-germânico. 

 Acerca da importância do sistema jurídico neste tipo de tradução especializada, afirma 

Sandrini (1999, p. 17): 

 

A traduzibilidade tem [...] relação direta com o parentesco dos ordenamentos 
jurídicos: pertencendo ambos ao mesmo sistema jurídico, pode-se supor uma relativa 
proximidade dos conteúdos jurídicos; em sistemas jurídicos diferentes, a tradição e 
concepção jurídica levam a soluções completamente distintas, com impactos 
correspondentes na traduzibilidade.200 
 

 De fato, a proximidade dos ordenamentos jurídicos é um fator essencial no momento da 

tradução de textos legais, pois o sistema jurídico ao qual um ordenamento pertence influenciará 

não apenas a forma de produção, interpretação e aplicação do direito, mas também o modo de 

conceber os institutos jurídicos e as soluções adotadas pelo ordenamento para os problemas da 

vida.201 Assim, quanto mais próximos os ordenamentos jurídicos, mais fácil será a tradução 

entre eles, ao passo que, quanto mais distantes, mais difícil será ela. 

Nesse sentido, levando em conta os textos jurídicos e seus ordenamentos, Kjær afirma 

ser possível identificar três classificações principais de tradução jurídica, a depender do âmbito 

de produção e recepção dos textos (1999, p. 65): a tradução de textos no âmbito de 

ordenamentos jurídicos multilíngues (como é o caso do Canadá e da Suíça); a tradução de textos 

de Direito Internacional ou Supranacional (a exemplo de contratos internacionais e tratados; 

                                                           
198 Eberl (2010, p. 35 apud SZMIDT, 2011, p. 42) ressalta que tal divisão não pode ser considerada imutável, já 
que as evoluções históricas e as mudanças sociais, econômicas e ideológicas delas decorrentes influenciam os 
ordenamentos jurídicos e podem alterar seu pertencimento a um determinado sistema jurídico. 
 
199 Acerca da tradição seguida pelo direito brasileiro, cumpre observar o comentário de Fredie Didier Jr. a respeito 
do tema no primeiro volume de seu Curso de Direito Processual Civil (2015, pp. 57-60). O autor observa, muito 
acertadamente, que o ordenamento jurídico brasileiro possui influências tanto dos sistemas de civil law (como o 
controle concentrado de constitucionalidade e a sistematização do direito privado), bem como de common law (a 
exemplo de influências no Direito Constitucional como a defesa explícita do devido processo legal e do controle 
difuso de constitucionalidade). Em vista disso, defende-se aqui que o que se deve observar a fim de classificar um 
ordenamento no primeiro ou no segundo grupo é a mentalidade dos seus juristas. E não parece haver dúvidas de 
que, no caso brasileiro, a mentalidade predominante é a de civil law.  
 
200 “Die Übersetzbarkeit steht [...] in direktem Verhältnis zur Verwandtschaft der Rechtsordnungen: Gehören 
beide Rechtsordnungen demselben Rechtskreis an, kann eine relative Nähe der Rechtsinhalte angenommen 
werden; bei unterschiedlichen Rechtskreisen führen Tradition und Rechtsauffassung zu völlig verschiedenen 
Rechtslösungen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Übersetzbarkeit.“ 
 
201 Dall’Omo (2012, p. 87) enfatiza também a diferença na denominação de instituições, profissões, fontes e 
situações concretas. 
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neste grupo estariam inclusos os textos no âmbito da União Europeia); e a tradução de textos 

jurídicos entre ordenamentos monolíngues.  

 O primeiro caso (da tradução entre línguas diferentes de um mesmo ordenamento 

jurídico) não oferece grandes dificuldades ao tradutor. Trata-se de apenas um conjunto de 

normas que se expressa em dois ou mais idiomas. Isso significa que os institutos jurídicos são 

únicos, mas passíveis de se manifestarem em idiomas diferentes com o mesmo conteúdo 

normativo. É interessante observar que, nestas situações, haverá uma tendência de equivalência 

completa entre os termos e institutos no âmbito desses ordenamentos.202 

 No que tange às outras situações descritas pela autora, a complexidade aumenta 

consideravelmente. Em relação ao terceiro caso mencionado por ela (a tradução de textos entre 

ordenamentos jurídicos monolíngues), é interessante levar em conta a opinião de Sandrini 

acerca da proximidade dos ordenamentos jurídicos e distinguir entre a tradução jurídica de 

textos de ordenamentos diferentes, mas pertencentes ao mesmo sistema jurídico (por exemplo 

entre português do Brasil e alemão da Alemanha, ambos integrantes do civil law) e a tradução 

de textos de ordenamentos diferentes pertencentes a sistemas jurídicos diferentes (tradução 

entre português do Brasil e inglês dos Estados Unidos, país este adepto do common law). 

 Como já se afirmou, quanto mais distantes os ordenamentos uns dos outros, mais difícil 

será a tradução. É por isso que a tradução de um texto jurídico do português brasileiro para o 

alemão da Alemanha será relativamente mais simples do que a tradução de um texto de um país 

do civil law para outro de common law, já que este sistema possui uma forma distinta de 

conceber o direito e os institutos jurídicos. 

 Ademais, não se pode esquecer de que, como a tradução jurídica opera entre as 

linguagens jurídicas de ordenamentos nacionais, é totalmente aceitável falar da tradução de 

textos entre países que possuem a mesma língua oficial, como Brasil e Portugal. Em geral, esses 

países possuem ordenamentos jurídicos bastante semelhantes; muitas vezes, trata-se de ex-

colônias que, em maior ou menor medida, preservaram as tradições jurídicas de suas antigas 

metrópoles. Entretanto, uma vez independente, cada país terá liberdade para desenvolver seu 

ordenamento da forma que melhor lhe aprouver, de modo que (como já afirmado) dois 

ordenamentos nacionais podem até ser parecidos, mas jamais idênticos. Disso decorre que, 

                                                           
202 Ainda que, via de regra, no contexto de ordenamentos jurídicos multilíngues (como a Suíça ou o Canadá), os 
termos legais nas diferentes línguas façam referência aos mesmos institutos jurídicos e devam ser interpretados 
como tais, na prática, juristas falantes de idiomas diferentes tendem a preferir obras de diferentes tradições 
jurídicas, o que causa, ainda que minimamente, influências distintas nas concepções desses juristas. Em razão 
disso, é melhor afirmar a existência de uma tendência a equivalência completa. 
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mesmo nesses casos, será necessário haver tradução, ainda que na mesma língua. Trata-se da 

tradução intralingual, como proposta por Jakobson. 

 Cumpre ainda avaliar a segunda possibilidade de tradução mencionada por Kjær, qual 

seja, a tradução de textos de Direito Internacional e Supranacional. Neste grupo, a autora inclui 

tanto os contratos internacionais quanto os textos normativos no âmbito de instituições 

supranacionais, como a União Europeia. Tais textos normativos podem se provar bastante 

desafiadores. Os contratos internacionais, como expressão da vontade de particulares que atuam 

entre países e/ou continentes, podem apresentar maior ou menor dificuldade de tradução, a 

depender dos países a que esses instrumentos se refiram e de acordo com os desejos dos 

contratantes no que diz respeito às normas a serem aplicadas a eles.  

No que tange à tradução de textos normativos produzidos no âmbito supranacional, Kjær 

(1999, p. 66) afirma que alguns teóricos defenderiam tratar-se de uma modalidade fácil de 

tradução jurídica. A autora, todavia, discorda de tal posicionamento, mencionando como 

entrave a falta de debate acerca dos problemas desse tipo de atividade. Mais à frente tratar-se-

á especificamente da tradução no âmbito da União Europeia. 

 Como se buscou demonstrar no presente subtópico, a análise acerca dos ordenamentos 

envolvidos na tradução de um texto jurídico é de extrema importância para a devida realização 

de tal tarefa, a ponto de sua ausência comprometê-la enormemente. Todavia, não se pretende 

afirmar aqui que essa é a única circunstância que deve ser levada em conta pelo tradutor. 

Igualmente importante é a análise da equivalência, explanada a seguir. 

  

4.3.2. Terminologia, equivalência e Direito Comparado  

 

 Um dos principais problemas elencados pela maioria dos trabalhos produzidos na área 

de tradução jurídica diz respeito à questão da equivalência, ou seja, à busca de um termo 

adequadamente equivalente àquele do ordenamento jurídico de partida no de chegada. 

Como observa Groot (1991, p. 287), em decorrência da extrema orientação dos termos 

jurídicos ao seu ordenamento, uma equivalência completa203 é apenas possível quando a 

tradução ocorre entre termos do mesmo ordenamento. Em vista disso, busca-se, nas demais 

situações, uma equivalência aproximativa, de modo que, no contexto específico da análise, seja 

                                                           
203 Como afirmado na nota 202, é melhor falar de uma tendência de equivalência completa. Mantém-se, contudo, 
a opinião expressa pelo autor. 
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possível utilizar um determinado termo. Não é à toa que Dall’Omo (2012, p. 89) afirma que o 

conceito de equivalência é sempre relativo, dependendo da função e do propósito da tradução. 

Entretanto, como bem observa Szmidt (2011, p. 20), a tradução de termos jurídicos não 

implica apenas a transmissão de palavras ou ideias, mas diz respeito, em verdade, à “importação 

de métodos estrangeiros de organização social”204, de modo que eles apenas podem ser 

transportados para outras organizações sociais com o auxílio de recursos linguísticos. Em outras 

palavras, cada termo jurídico carrega em si uma carga de sentido extremamente ampla, produto 

de séculos de desenvolvimento histórico, cultural e político, devendo o tradutor estar a par 

disso. 

 Diante disso, depara-se inevitavelmente com a temática do Direito Comparado. 

Segundo Ebert (1978, p. 21 apud SZMIDT, 2011, p. 39), ele pode ser considerado 

 

(...) um ramo especial da ciência jurídica, seu objeto é a comparação de dois ou vários 
direitos. Ele inter-relaciona diferentes ordenamentos jurídicos ou grupos de 
ordenamentos (macro-comparação) ou institutos jurídicos, normas jurídicas ou 
conjuntos de normas de diferentes ordenamentos (micro-comparação).205 
 

 Como se observa na leitura de obras da área (por exemplo SOMMA, 2015 e SAMUEL, 

2014), muito se discute acerca da independência do Direito Comparado enquanto disciplina. 

Para alguns autores, ele nada mais seria do que um método de pesquisa, pertencendo a outras 

áreas de pesquisa, como a História, Filosofia ou a Sociologia Jurídicas.206 Entretanto, os 

argumentos que defendem a constituição do Direito Comparado enquanto ciência são muito 

mais sólidos do que as críticas a ele realizadas, já que se trata de uma área de saber com um 

objeto delimitado (a comparação de ordenamentos e institutos jurídicos) e método próprio de 

investigação (como se verá à frente). 

 É importante frisar que o Direito Comparado é uma área de pesquisa eminentemente 

interdisciplinar207, e isso se justifica em múltiplos níveis. Muito além das diferenças linguísticas 

inerentes à comparação e à tradução de termos jurídicos estrangeiros, tal disciplina se aproveita 

                                                           
204 “(...) der Import von fremden Methoden zur Gesellschaftsorganisation.“ 
 
205 “(...) ein besonderer Zweig der Rechtswissenschaft, ihr Gegenstand ist die Vergleichung von zwei oder 
mehreren Rechten. Sie setzt verschiedene Rechtsordnungen oder Gruppen von Rechtsordnungen 
(Makrovergleichung) oder Rechtsinstitute, Rechtsnormen und Rechtsnormengesamtheiten verschiedener 
Rechtsordnungen (Mikrovergleichung) zueinander in Beziehung.“ 
 
206 A esse respeito, conferir SAMUEL, ibidem, p. 14. 
 
207 SOMMA, ibidem, p. 5. 
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em grande medida dos métodos investigativos e comparativos das ciências sociais (ÖRÜCÜ, 

2007b, p. 48 apud SAMUEL, 2014, p. 5). Além disso, entrar em contato com ordenamentos e 

institutos jurídicos estrangeiros implica conhecer a forma eleita por um povo para regulamentar 

sua vida, produto da confluência de séculos de fatores sociais, políticos, filosóficos, dentre 

outros. 

 Observe-se, assim, que a atividade comparativa jurídica vai muito além de simplesmente 

realizar uma análise superficial das diferenças entre normas de países diferentes. Trata-se, em 

verdade, de uma investigação profunda acerca das origens e da evolução históricas dos 

regramentos de dois ou mais países, bem como do plano de fundo teórico que os embasa. A 

esse respeito, Catherine Valke (2009a apud SAMUEL, 2014, pp. 21-22) afirma que o 

comparatista precisa comparar as próprias estruturas de pensamento encontradas nos diferentes 

ordenamentos jurídicos.  

Ademais, nas palavras do professor emérito da Universidade de Turim, Rodolfo Sacco 

(1991a, p. 8 apud SAMUEL, 2014, p. 45), “os objetivos da comparação jurídica enquanto 

ciência são conhecer as diferenças existentes entre modelos legais, e contribuir com o 

conhecimento desses modelos”208. Tal é também o posicionamento de Sandrini, ao afirmar que 

o objetivo principal da análise de Direito Comparado não é contrapor termos uns aos outros, 

mas avaliar o contexto geral de uma norma (1996, p. 152). Leva-se em conta, assim, tudo o que 

se relaciona com um texto, bem como o que o influencia e o que deve ser observado ao 

interpretá-lo. 

Nesse contexto, é de grande valia que se fale sobre a Teoria dos Formantes, de Rodolfo 

Sacco (1991b e c). Para o teórico italiano, formantes são os múltiplos elementos que 

influenciam e constituem as normas jurídicas de um ordenamento, podendo eles ser legais, 

doutrinais ou jurisprudenciais. Ademais, tal autor reconhece que um ordenamento jurídico 

sempre possuirá lacunas e antinomias209, de modo que, para sua teoria, é completamente 

possível que os formantes sejam contraditórios entre si, já que a perspectiva comparatista tem 

uma base eminentemente histórica.  

Com base nisso, Alessandro Somma (2014, p. 154) afirma que, quando o comparatista 

atua como sistemólogo, confrontando ordenamentos uns com os outros, ele deve realizar sua 

classificação por meio da reconstrução, em cada ordenamento, do nível de dissociação entre 

                                                           
208 “(...) the goals of legal comparison as a science are to know the differences existing between legal models, and 
to contribute to knowledge of these models.” 
 
209 Idem, 1991a, p. 24. 
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seus formantes. Se, por outro lado, analisar institutos específicos desses ordenamentos, deve, 

primeiramente, identificar o conteúdo dos formantes correspondentes a fim de utilizá-los em 

sua análise. 

Ademais, Somma (2015, pp. 154-155) salienta como a Teoria dos Formantes provoca 

uma ruptura com uma das bases do positivismo jurídico: a sobreposição das fontes jurídicas 

formais (aquelas provenientes do próprio poder estatal, a exemplo das leis) às informais 

(aquelas oriundas de outros grupos sociais, como as decisões jurisprudenciais e os escritos 

científicos na área). Para o iuspositivismo, apenas as primeiras seriam verdadeiras fontes do 

direito.  

Outro ponto de discordância entre tais posicionamentos é o reconhecimento, por parte 

da Teoria dos Formantes, da possibilidade de incoerência entre os elementos de um 

ordenamento jurídico. Ao reconhecer que algumas normas jurídicas poderão estar em 

desacordo com outras, tal teoria vai de encontro ao princípio iuspositivista de unicidade da 

norma jurídica. 

Merece também relevo a posição defendida pelos teóricos Konrad Zweigert e Hein Kötz 

no famoso livro Einführung in die Rechtsvergleichung. Para os autores (1984/1996, pp. 37 e ss 

apud SOMMA, 2015, p. 159-160), as sociedades recorrem ao direito para resolver problemas 

análogos; todavia, as soluções adotadas pelos países no campo técnico-jurídico são, geralmente, 

distintas. Isso quer dizer que, muitas vezes, são criados institutos jurídicos distintos para a 

resolução de problemas idênticos. Assim, afirmam os autores que é necessário que a 

investigação parta de bases factuais (o problema em si a ser resolvido pelo direito) e não 

conceituais. Além disso, a fim de melhorar compreender o direito de outro país, os autores 

defendem que o comparatista deve buscar as normas na mesma fonte utilizada pelo jurista desse 

ordenamento, atribuindo-lhes o mesmo valor e peso que aquele lhes atribuiria. Ademais, é 

importante que o comparatista não tente comparar as normas do seu ordenamento de origem 

com o estrangeiro, ou permitir que aquele de qualquer forma influencie a sua percepção deste. 

Nesse sentido, a análise proposta por tais autores busca partir de problemas reais a fim 

de encontrar institutos jurídicos que os resolvam (ainda que não sejam do mesmo tipo daqueles 

encontrados no ordenamento de quem realiza a análise); os objetos da comparação são, assim, 

as normas de ordenamentos jurídicos diferentes que possuam a mesma função.210 O princípio 

metodológico básico de direito comparado para Zweigert e Kötz é, assim, o da funcionalidade, 

a partir do qual se derivam todos os outros (SAMUEL, 2014, p. 65). 

                                                           
210 ZWEIGERT; KÖTZ, ibidem, p. 37. 
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A partir disso, os autores tecem uma importante conclusão em sua teoria: postulam que 

as soluções práticas encontradas pelos ordenamentos são, em geral, relativamente parecidas 

(ainda que os instrumentos jurídicos que as realizem sejam diferentes). Para eles, então, seria 

possível falar de uma praesumptio similitudinis. Por meio da comparação, portanto, buscar-se-

iam semelhanças entre ordenamentos distintos no que diz respeito a problemas práticos e suas 

soluções (ZWEIGERT; KÖTZ, 1998, p. 40 apud SAMUEL, 2014, p. 53). 

Não se pode ignorar, é claro, que a posição dos autores não está a salvo de críticas. 

Legrand (2003 apud SAMUEL, 2014, p. 54), por exemplo, defende exatamente o contrário: 

uma presunção de diferença. Para ele, o objetivo principal da comparação jurídica é avaliar as 

diferenças entre ordenamentos jurídicos. Ademais, as semelhanças, se existentes, serão apenas 

superficiais, de modo que o comparatista deve resistir à tentação de tentar identificá-las. 

Ainda assim, o método funcionalista, como defendido por Zweigert e Kötz, influenciou 

em grande medida os estudiosos da área que os sucederam. Exemplo disso é a abordagem 

funcional-institucional, desenvolvida pela pesquisadora Esin Örücü (2006, p. 443 apud 

SAMUEL, 2014, p. 65), que parte da seguinte questão: qual instituto jurídico no sistema B (de 

chegada) exerce uma função equivalente ao instituto do sistema A (de partida)? Outro 

pesquisador influenciado pelos autores alemães é o americano Ralf Michaels (2006, p. 342 apud 

SAMUEL, 2014, p. 67), para quem “instituições, tanto legais quanto não-legais, até mesmo 

aquelas doutrinariamente distintas, são comparáveis se forem funcionalmente equivalentes, se 

cumprirem funções similares em ordenamentos jurídicos distintos.”211 

Nesse sentido, claramente influenciado por Zweigert e Kötz, Sandrini (1996, p. 152) 

defende que, no processo de tradução jurídica, deve-se realizar uma análise funcional de Direito 

Comparado, buscando-se um tertium comparationis. Sendo o direito um conjunto de normas 

que visam à resolução de problemas da vida, o ponto de partida para que se encontre um termo 

jurídico funcionalmente equivalente seria avaliar o tratamento que o ordenamento estrangeiro 

confere ao problema jurídico em questão. O objeto da comparação é, portanto, “a solução 

contida nas normas para problemas jurídicos semelhantes ou iguais”212 (SZMIDT, 2011, p. 44). 

 Ademais, um ponto essencial que se deve ter em mente é o fato de que, como Sandrini213 

salienta, o Direito Comparado se diferencia do estudo terminológico. Este sempre parte do 

                                                           
211 “Institutions, both legal and non-legal, even doctrinally different ones, are comparable if they are functionally 
equivalent, if they fulfil similar functions in different legal systems.” 
 
212 „(…) die in den Rechtsnormen enthaltenen Lösungen für gleiche oder ähnliche Rechtsprobleme.“ 
 
213 Op. cit., p. 153. 
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termo em si, com suas características próprias e sua posição dentro do sistema terminológico, 

analisando também suas relações com termos próximos. Tal estudo, continua o autor, é útil para 

comparar sistemas de termos uns com os outros, determinar casos de polissemia, homonímia e 

sinonímia com base no conteúdo dos termos e determinar acerca de equivalência interlingual. 

Entretanto, essa análise é apenas possível em áreas do conhecimento internacionalizadas, como 

é o caso da medicina, da física ou da química.  

Em se tratando, todavia, de disciplinas com diferentes estruturas cognitivas, que 

passaram por diferentes processos de desenvolvimento e se ramificaram em diversos sistemas 

distintos (como é o caso do direito), considera-se que não existem termos unívocos 

(SANDRINI, 1996, p. 154). Isso, contudo, não quer dizer que não possam ser realizados estudos 

terminológicos no campo do direito, mas apenas que estes não serão tão profícuos quanto nas 

outras áreas. Em decorrência disso, surge a necessidade de que sejam estabelecidos critérios de 

equivalência. 

Ainda segundo Sandrini, os estudos em terminologia jurídica apresentam outro entrave: 

para ele, tais análises não levam em conta o contexto geral de uma norma, suas influências ou 

os requisitos de sua interpretação. Restringem-se, em geral, apenas ao nível lexical. 

Ademais, completa ele: 

 

Diferentemente do direito comparado, uma comparação terminológica deve sempre 
partir de termos, pois o que é central [a ela] não é uma comparação jurídica de 
conteúdo em sentido amplo, mas sim a micro-estrutura de um âmbito temático 
claramente delimitado que se expressa por meio dos termos.214-215 
 

 E o autor continua: 

 

No trabalho terminológico multilíngue no direito [...] não se combinam termos de dois 
sistemas de acordo com um termo comum que pode não existir, mas os termos de um 
ordenamento jurídico são inter-relacionados aos termos de outro ordenamento de 
acordo com a sua função normativa dentro das normas individuais no contexto do 
ordenamento jurídico.216 (SANDRINI, 1996, p. 154) 
 

                                                           
 
214 “Im Unterschied zur Rechtsvergleichung muß ein terminologischer Vergleich immer von Begriffen ausgehen, 
da nicht eine inhaltlich weit gefaßte Rechtsvergleichung im Mittelpunkt steht, sondern die Mikrostruktur eines klar 
abgegrenzten Themenbereichs, die in den Begriffen zum Ausdruck kommt.“ 
 
215 SANDRINI, ibidem, p. 154. 
 
216 “In der multilingualen Terminologiearbeit im Recht werden […] nicht Termini zweier Begriffssysteme auf der 
Grundlage des gemeinsamen Begriffes zusammengeführt, den es nicht geben kann, sondern es werden Begriffe 
eines Rechtssystems mit den Begriffen eines anderen Rechtssystems auf der Grundlage ihrer Regelungsfunktion 
innerhalb der einzelnen Normen im Rechtssystemzusammenhang in Beziehung zueinander gestellt.“ 
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 Com base no que se viu até agora, o mais alto nível de semelhança (e equivalência) entre 

termos jurídicos em línguas distintas ocorrerá em ordenamentos multilíngues (nos quais será 

possível identificar uma tendência de equivalência completa). No caso de ordenamentos 

distintos, ainda que se expressem pela mesma língua, o máximo que se obterá será uma 

adequação e semelhança aproximada. Muitas vezes, inclusive, serão apenas encontrados termos 

cujas grafias podem até ser parecidas, mas cujos conteúdos normativos possuem consideráveis 

diferenças. 

 Diante disso, o mais apropriado auxílio para a tradução jurídica é oferecido pelo Direito 

Comparado. Tal estudo parte do problema fático advindo da realidade, para o qual os 

ordenamentos jurídicos encontraram uma solução. Esta é, para Sandrini (1996, p. 155), a base 

da comparação. Contrapõem-se, assim, não meros termos isolados despidos de seu conteúdo 

normativo, mas as soluções jurídicas oferecidas pelos ordenamentos com base em seus termos 

e suas funções dentro dos elementos individuais da regulamentação. Portanto, não é possível 

realizar uma análise de direito comparado sem que se parta da realidade, na qual surgem 

problemas que o ordenamento jurídico precisa regulamentar. 

 A partir disso, Sandrini explana a metodologia de comparação jurídica como elaborada 

por Ebert (1978, p. 141 apud SANDRINI, 1996 p. 164). Para tal autor, o que se compara são os 

conteúdos das normas e institutos jurídicos, configurando tal atividade uma dogmática jurídica 

comparativa. 

 Divide-se, assim, a comparação em três passos. O primeiro deles é o conhecimento e 

explicação normativa da norma.217 A princípio, é necessário que seja determinado qual 

problema fático e jurídico é objeto da análise de direito comparado, para, só então, partir-se 

para a comparação das normas de ordenamentos distintos que buscam solucioná-lo. Ao avaliá-

las, observa-se tanto seu conteúdo jurídico quanto suas consequências, bem como as bases 

dogmáticas que deram origem a elas. Nesse ponto, Sandrini enfatiza que o tradutor deve possuir 

conhecimentos igualmente profundos tanto do ordenamento estrangeiro quanto do seu próprio. 

 O segundo passo consiste na avaliação sociológico-jurídica. Neste segundo momento, 

avalia-se a relação entre o direito (mais especificamente, os institutos jurídicos que são objeto 

da análise comparativa) e o ambiente que os cerca. Dito de outra forma, busca-se observar se 

as normas encontradas possuem entre si uma relação de equivalência funcional. Isso, ademais, 

leva em conta a interdependência entre as normas jurídicas e o contexto político e econômico 

em que estão inseridas. 

                                                           
217 SANDRINI, op. cit., pp. 166-169. 
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 Por fim, no terceiro momento, são avaliadas as semelhanças e diferenças entre as normas 

em análise, com base nas descobertas dos passos anteriores. Nesse ponto, observam-se 

circunstâncias em vários níveis, como de técnica e estrutura jurídica, função, ideologia, ética, 

dentre outras. Em seguida, as descobertas são avaliadas com base no objetivo da análise de 

direito comparado: busca-se identificar quais das normas avaliadas são as mais adequadas para 

resolver o problema fático em questão. 

 Diante do que se afirmou, fica claro que a análise de Direito Comparado vai muito além 

do simples estudo terminológico. Enquanto este avalia apenas os termos em si, no nível lexical, 

o Direito Comparado contrapõe normas e institutos jurídicos uns aos outros, levando em conta 

o seu contexto normativo, bem como suas consequências jurídicas. 

 Deve-se, contudo, fazer uma ressalva aqui: por mais importante que a análise de Direito 

Comparado seja para a tradução de textos jurídicos, não se defende que seja ela a única 

ferramenta utilizada na realização de tal atividade. Muito pelo contrário, é importante que o 

tradutor jurídico lance mão de todos os instrumentos aqui explanados (tanto linguísticos quanto 

jurídicos), a fim de produzir o texto mais adequado possível. 

 

4.3.2.1. O tradutor jurídico 

 

 Nesse contexto, surge naturalmente a questão da identidade do tradutor jurídico: deve 

ele ser um linguista ou um jurista? Nesse ponto, cumpre observar a opinião de Sandrini (1999, 

p. 27). Diz ele que “a tarefa do tradutor é, primeiramente, reconhecer os sistemas de 

conhecimento e processos cognitivos exteriorizados no texto de partida e, então, reproduzi-los 

em função das especificações da comissão em um texto apropriado na língua-alvo.”218 Com 

base nisso, o autor afirma que é necessário que o tradutor jurídico conheça os métodos de 

interpretação jurídica. 

 E tal é a opinião de boa parte da literatura especializada. Rodolfo Sacco (1991a, pp. 13-

14), por exemplo, ao abordar as influências da sua Teoria dos Formantes na tradução jurídica, 

é bastante enfático ao afirmar que a tradução de textos legais deve ser realizada por um jurista.  

Dall’Omo (2012,  p. 11) afirma que a compreensão, na tradução jurídica, possui um 

sentido duplo: ela consiste tanto em entender os termos num nível linguístico e lexical, bem 

                                                           
218 „(…) Aufgabe des Übersetzers ist es, die im Ausgangstext exteriorisierten Kenntnissysteme und kognitiven 
Prozesse zuerst zu erkennen und dann in Abhängigkeit von den Auftragsspezifikationen in der Zielsprache in einem 
entsprechenden Text wiederzugeben.“ 
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como estar ciente de suas nuances técnicas e seu conteúdo jurídico. Mais à frente em sua 

análise219, a autora enfatiza também que o tradutor jurídico deve ser capaz de interpretar o texto 

legal, possuindo uma competência jurídica, que consistiria num profundo conhecimento de 

terminologia jurídica, bem como de raciocínio jurídico, e na habilidade de resolver problemas 

desse tipo. A autora, todavia, enfatiza que a cooperação entre linguistas e juristas é sempre 

aconselhável.220 

 Em sentido semelhante, Renato Beneduzi (2018), ao discorrer acerca da importância do 

jurista como intermediário entre o texto legal e o leigo, enfatiza o necessário caráter técnico da 

linguagem jurídica. Esta, afinal, expressa conhecimentos científicos, os quais requerem 

complexidade e uma nomenclatura específica; simplificá-la significaria prejudicar sua exatidão 

e tecnicidade, características essenciais de qualquer ciência. Da mesma forma que as pessoas 

se dirigem a um médico em casos de doenças, e esperam que este expresse seus conhecimentos 

científicos de forma que os pacientes o compreendam, o jurista tem a função de explicitar os 

preceitos jurídicos de forma compreensível aos cidadãos. Ainda que tal autor não faça 

referência específica ao tema ora analisado, é possível partir de suas observações para defender 

que o jurista, enquanto intermediário, também é o profissional apto a realizar a tradução de 

textos legais.  

 A opinião dos teóricos mencionados, bem como a de Szmidt (2011, p 18) é bastante 

lógica. A tradução jurídica é claramente uma área de estudos interdisciplinar, como qualquer 

tradução especializada; logo, conhecimentos apenas terminológicos não são suficientes para 

suprir as necessidades tradutórias de tais textos. Em vista disso, defende-se aqui que o tradutor 

jurídico deverá sempre ser alguém que possua profundos conhecimentos linguísticos e jurídicos 

(estes, inclusive, devendo abranger tanto o ordenamento jurídico de partida quanto o de 

chegada). 

 

4.3.3. A função da tradução jurídica 

 

 Atinge-se agora um ponto de crucial importância no presente trabalho. No capítulo 

anterior foram abordados alguns posicionamentos de teóricos do campo da tradução que se 

afiliam à corrente funcionalista. Como já explanado, esses teóricos têm em comum o fato de 

levarem em conta, em sua análise, a função a ser desempenhada pelo texto traduzido. 

                                                           
219 DALL’OMO, ibidem, pp. 55-64. 
 
220 Ibidem, p. 64. 
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Prosseguindo o estudo, serão avaliadas agora as implicações de tal posicionamento no campo 

dos textos jurídicos. 

 Assim, a fim de se avaliarem as funções de uma futura tradução, é necessário, 

primeiramente, que sejam observados os propósitos do original. Com base nisso, Sarcevic 

(1997, p. 11 apud DALL’OMO, 2012, p. 21) afirma haver duas funções principais na linguagem 

jurídica: a prescritiva (ou regulatória, aquela que impõe um comportamento a alguém) e a 

descritiva (ou informativa, aquela que apenas explica algo, sem exigir um comportamento). 

Dessa forma, um contrato, ao determinar as obrigações às quais as partes contratantes se 

submetem, é claramente um texto prescritivo, já que produz efeitos jurídicos; por outro lado, 

um texto científico, ao discorrer sobre os aspectos técnicos de um determinado problema 

jurídico, pode ser considerado descritivo, já que não se pode exigir qualquer comportamento a 

partir de seu texto – ele não produz, assim, efeitos jurídicos. 

 A partir disso, deve-se perceber um detalhe importante: nem sempre, ao se realizar a 

tradução de um texto legal, ele exercerá no ordenamento de chegada a mesma função do 

ordenamento de partida. É por isso que Cao (2007, p. 10 apud DALL’OMO, 2012, p. 24-25) 

afirma haver três tipos de tradução: aquela com propósitos normativos; informativos; ou 

judiciais e legais em geral.  

O primeiro caso diz respeito às situações em que o texto traduzido possui a mesma força 

normativa que o original, sendo ambos produtores de efeitos jurídicos. Exemplo dessa situação 

seria a tradução de instrumentos normativos em países bi ou multilíngues como o Canadá e a 

Suíça. A segunda situação é aquela em que a tradução tem apenas o objetivo de permitir que 

uma pessoa não falante de um idioma estrangeiro conheça o direito desse país. Tratar-se-ia do 

caso de um jurista brasileiro que buscasse a tradução da Lei Fundamental alemã (Grundgesetz) 

– instrumento este que não tem valor algum em solo brasileiro – com o intuito de tomar 

conhecimento acerca de seu conteúdo. Por outro lado, o terceiro caso descrito por Cao consiste 

num tipo intermediário entre os dois anteriores: englobaria as situações de traduções de textos 

jurídicos que, ainda que não possuam, por si só, força normativa (como um texto científico), 

possam ser utilizados como meio probatório em um processo (pode-se imaginar a situação em 

que, a fim de resolver um determinado litígio, o juiz consulte um texto científico estrangeiro, 

no intuito de fundamentar sua decisão). 

Em sentido semelhante, Sandrini (1999, pp. 19-25) demonstra que a tradução jurídica 

depende de inúmeros fatores. Assim, a função do texto, se performativa ou informativa, tem 

enorme importância nessa análise, mas não é o único critério essencial. Deve-se levar em conta 
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também o ordenamento jurídico de que se parte e para o qual se direciona, bem como o receptor 

do texto de chegada, além de seu tipo e, é claro, a língua em questão. 

Segundo o autor, o ponto de partida para a análise da tradução jurídica seria, assim, a 

do tipo de texto jurídico; deve-se averiguar, a princípio, se o texto produz efeitos normativos 

(sendo, então, performativo) ou não (configurando um texto descritivo). Em seguida, a etapa 

seguinte consiste em conhecer os ordenamentos jurídicos em que os textos de partida e chegada 

produzirão seus efeitos. Com base nisso, ele cita Madsen (1997, pp. 23 e ss. apud SANDRINI, 

1999, pp. 21-24), que cria algumas situações hipotéticas e as representa por meio de tabelas, no 

intuito de demonstrar como tais circunstâncias podem influenciar no processo de tradução 

jurídica. 

A seguir, serão descritos os casos mencionados por Sandrini, bem como reproduzidas 

as tabelas que ele organiza, a fim de ilustrar algumas das inúmeras situações que podem 

requerer traduções jurídicas, bem como mostrar exemplos práticos de algumas das afirmações 

relativamente abstratas que se tem feito ao longo deste trabalho. 

O primeiro caso hipotético diz respeito a um contrato que deve ser traduzido do 

dinamarquês para o espanhol a pedido de um juiz deste país, a fim de contribuir com a 

compreensão de um caso que deve julgar, embora tal contrato não tenha qualquer força 

normativa na Espanha. Assim, na primeira linha da tabela a seguir, tem-se como texto de partida 

(TP) um contrato (ou seja, um texto performativo) realizado dentro do ordenamento jurídico 

(OJ) dinamarquês, em língua (Lg) dinamarquesa, que tem como receptor (Re) um cidadão 

dinamarquês. Ao ser traduzido, tal contrato será redigido em língua espanhola para um receptor 

espanhol, mas o ordenamento jurídico ao qual se refere e no qual deve produzir efeitos continua 

sendo o dinamarquês. 

O segundo caso hipotético consiste em um contrato internacional entre partes 

dinamarquesas e espanholas que foi firmado sob a égide do direito dinamarquês e deverá ser 

traduzido para o espanhol, para receptores deste país, apesar de que não deverá ser aplicado na 

Espanha, mas apenas informar os leitores espanhóis sobre seu conteúdo. 

O terceiro caso citado por Madsen se refere a um texto jurídico escrito em língua 

dinamarquesa que, embora não tenha força normativa, foi redigido de acordo com a linguagem 

jurídica desse país. Tal texto deverá ser traduzido para o espanhol na forma de um contrato com 

força normativa. 
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Figura 2 – Casos hipotéticos de tradução jurídica 

Tipo TP OJ TP Lg TP Re TP  Tipo TC OJ TC Lg TC Re TC 

Perf. DA DA DA  Descr. DA ES ES 

Perf. DA DA DA/ES  Perf. DA ES ES 

Descr. DA DA DA  Perf. ES ES ES 

Legenda: TP – texto de partida; OJ – ordenamento jurídico; Lg – língua; Re – receptor; TC – texto de chegada 
Perf. – performativo; Descr. – descritivo; DA – dinamarquês; ES - espanhol 
Fonte: MADSEN, 1997, p. 23 apud SANDRINI, 1999, p. 21 
 
 Deve-se perceber que é essencial levar em conta o ordenamento jurídico ao qual cada 

texto (de partida e de chegada) se refere, pois isso determinará a linguagem jurídica a ser 

utilizada. E, como Kjær afirma (1995, p. 51 apud SANDRINI, 1999, pp. 21-22), isso é 

necessário para que se interpretem os termos contidos no texto de acordo com tal ordenamento. 

 Diante disso, observem-se os exemplos elaborados por Madsen. A primeira situação 

elencada é, provavelmente, uma das mais simples. Observa-se um texto performativo (ou seja, 

que produz efeitos em um determinado ordenamento jurídico) ser traduzido para outro 

ordenamento, com o único fim de informar os juristas desse ordenamento de chegada acerca de 

tal conteúdo. Tal situação busca apenas permitir a tais especialistas que conheçam o 

ordenamento estrangeiro. 

 Por outro lado, as duas últimas situações são um pouco mais delicadas. Nas duas, o 

objetivo é criar um texto que produza efeitos jurídicos no ordenamento jurídico de chegada (a 

partir de um texto performativo, na situação 2, e de um texto meramente descritivo, na situação 

3). Neste contexto, a análise de direito comparado é essencial. 

 Como Dall’Omo observa (2012, p. 60), é impossível que ambos os textos (original e 

tradução) sejam iguais, tanto em termos de palavras, quanto de sentido. Isso, contudo, não é um 

entrave à tradução, já que, como ambos os textos de chegada serão performativos, o que deve 

ser equivalente é o efeito normativo. Em outras palavras: deve-se buscar um meio de produzir, 

no ordenamento jurídico de chegada, o mesmo efeito produzido pelo texto no ordenamento de 

partida. E é exatamente por isso que o estudo do Direito Comparado é essencial nesse ponto: 

apenas comparando os institutos jurídicos a fim de compreender como os ordenamentos 

resolvem determinados problemas da vida será possível ao tradutor encontrar meios de produzir 

efeitos equivalentes. Deve-se inclusive observar que, por vezes, os mesmos efeitos podem ser 

produzidos por institutos jurídicos bastante distintos. 

 Prosseguindo na análise das variadas possibilidades de tradução jurídica, Sandrini 

(1999, pp. 23-24) elabora mais alguns exemplos que são interessantes para se compreender a 

ampla gama de situações que podem ser objeto de estudo. Um contexto interessante é aquele 
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no qual um texto performativo deve ser traduzido para outra língua, com igual poder 

performativo, embora mantenham-se o mesmo ordenamento e receptor pretendido. Trata-se, 

dito de outra forma, da tradução que ocorre em ordenamentos jurídicos multilíngues. 

 Outra situação seria aquela em que um texto performativo é traduzido para outro idioma, 

a fim de ser aplicado para um receptor de outro ordenamento jurídico, embora tal texto ainda 

se refira ao mesmo ordenamento de partida. Seria, por exemplo, o caso de aplicação de uma lei 

estrangeira no Brasil. 

 Uma terceira possibilidade mencionada por Sandrini é o caso de um texto performativo 

que será traduzido com igual força para outro ordenamento jurídico, devendo ser interpretado 

e aplicado de acordo com este. Neste caso, o texto deve ser adaptado ao longo do processo 

tradutório, a fim de que produza os efeitos pretendidos no ordenamento de chegada. 

 A quarta possibilidade trazida pelo autor diz respeito aos casos em que um texto 

performativo é traduzido para receptores de um outro ordenamento com funções meramente 

informativas. O texto de chegada seria, assim, apenas uma documentação do original. 

 Por fim, a quinta possibilidade mencionada por Sandrini consiste no caso de um texto 

de partida com propósitos apenas descritivos que é traduzido com a intenção de possuir força 

performativa em outro ordenamento. Note-se que este exemplo é idêntico à terceira situação 

citada por Madsen anteriormente. 

 Sandrini (1999, p. 24), então, representa essas cinco situações em um quadro, 

considerando o ordenamento e o receptor de partida como X, os de chegada como Y, ao passo 

que a língua de partida seria A e a de chegada, B. 

 

Figura 3 – Outros casos hipotéticos de tradução jurídica 

 Tipo TP OJ TP Lg TP Re TP  Tipo TC OJ TC Lg TC Re TC 

I Perf. X A X  Perf. X B X 
II Perf. X A X  Perf. X B Y 
III Perf. X A X  Perf. Y B Y 
IV Perf. X A X  Descr. X B Y 
V Descr. X A X  Perf. Y B Y 

Legenda: TP – texto de partida; OJ – ordenamento jurídico; Lg – língua; Re – receptor; TC – texto de chegada 
Perf. – performativo; Descr. – descritivo 
Fonte: SANDRINI, 1999, p. 24 
 

 Com base nos exemplos apresentados, Sandrini221 afirma que a análise do tipo de texto 

de partida e de chegada (o que inclui sua função), bem como dos ordenamentos e línguas 

                                                           
221 Ibidem, pp. 24-25. 
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envolvidas são decisivos na tradução jurídica. Em se tratando de um texto performativo sendo 

traduzido para um ordenamento de chegada na própria língua deste (caso III; e.g.: tradução para 

português no OJ brasileiro, ou para alemão no OJ alemão), pode-se utilizar todo o inventário 

linguístico desse ordenamento no texto traduzido. O que o autor quer dizer com isso é que o 

objetivo será criar um texto que produza, no ordenamento de chegada, os mesmos efeitos 

produzidos no de partida, utilizando, para tanto, os institutos e a linguagem jurídica do 

ordenamento de chegada. 

 Se, por outro lado, se tratar de tradução no âmbito de um mesmo ordenamento (caso I) 

ou se o ordenamento de partida continuar valendo para a tradução (caso II), deve-se prestar 

bastante atenção ao contexto original. Sandrini sugere, nestes casos, uma tradução alienante 

(verfremdend), que se aproxime mais do contexto de partida do que do de chegada. 

 Como se percebe pela análise das situações aqui demonstradas, a tradução jurídica é um 

fenômeno bastante amplo e complexo. Por óbvio, os exemplos aqui fornecidos não exaurem 

suas inúmeras possibilidades de ocorrência, mas já demonstram como ele é múltiplo e diverso. 

Nesse contexto, as afirmações de Sandrini são extremamente esclarecedoras e oportunas; o 

autor busca compreender a tradução jurídica com apoio em sólidos alicerces teóricos que 

permitem uma análise profunda e minuciosa do tema. Não é à toa que, em seus escritos, ele faz 

menção a estudiosos como Holz-Mänttäri, Vermeer, Reiss dentre outros, enfatizando a noção 

de função da tradução, bem como a necessidade de se compreender os ordenamentos jurídicos 

envolvidos em qualquer situação de tradução de textos legais. 

 Além disso, é importante também notar que as especificidades da ciência jurídica a 

distinguem enormemente de várias outras áreas do conhecimento, de modo que a noção de 

tradução de especialidade se mostra superficial demais para abarcar num mesmo grupo tanto 

áreas de estudo como a física e a química, de um lado, quanto a ciência jurídica, de outro. Frise-

se que não está se afirmando aqui que o direito é a única ciência com tais especificidades; a 

ênfase que este trabalho confere a tal área se justifica pelo fato de ela estar no foco da presente 

pesquisa. Entretanto, reconhece-se, naturalmente, a possibilidade de que as afirmações aqui 

feitas sobre esta ciência se apliquem ainda a outras. 

 Trabalhado este tema, aproxima-se cada vez mais do ponto central deste estudo (qual 

seja, a análise da tradução dos verbos modais müssen e sollen no Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia). Entretanto, antes disso, cumpre que se averigue um último 

ponto preliminar: a questão de como o Direito da União Europeia opera e como ocorre a 

tradução de instrumentos normativos no âmbito desse bloco jurídico. 
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4.3.4. O direito da União Europeia 

 

 A União Europeia é o mais desenvolvido bloco econômico e político do mundo. Sua 

formação foi paulatina e se iniciou nos anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra 

Mundial, tendo como principais objetivos a garantia da paz no continente e da criação de uma 

estabilidade política e econômica (MALTA, 2017). 

 Em 1951, Bélgica, França, Alemanha Ocidental, Itália, Luxemburgo e os Países Baixos 

assinaram o Tratado de País, que deu origem à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

(CECA). Esse foi o primeiro de uma série de acordos internacionais no continente no intuito de 

fortalecer as relações entre seus países. 

 Alguns anos depois, em março de 1957, decidiu-se intensificar a bem-sucedida 

cooperação por meio dos Tratados de Roma que estabeleceram a Comunidade Econômica 

Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia de Energia Atômica (EURATOM). O objetivo do 

primeiro era criar um mercado comum baseado no livre trânsito de pessoas, bens, serviços e 

capitais, o que resultou, onze anos mais tarde, na remoção das barreiras alfandegárias entre os 

países membros, ao mesmo tempo em que se introduziam as primeiras políticas acerca de 

agricultura e comércio. O principal objetivo da EURATOM, por seu turno, era promover o uso 

pacífico da energia nuclear no continente. 

 Em razão do sucesso das Comunidades, os chefes de estado europeus perceberam que a 

cooperação poderia avançar ainda mais e, em 1965, foi assinado o Tratado de Fusão, unindo as 

três Comunidades mencionadas sob a administração de Comissão, Conselho e Assembleia 

únicos. No intuito de facilitar ainda mais o livre movimento de bens e serviços, foi assinado em 

1986 o Ato Europeu Único, que tinha como metas facilitar a livre concorrência e atingir mais 

eficiência e preços mais baixos. 

 Então, em 1992, foi assinado o Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia, a 

qual tem por base três pilares: as Comunidades Europeias, a Política Comum Estrangeira e de 

Segurança, bem como a Cooperação Policial e Judicial em Assuntos Criminais. Foi assim 

introduzido o conceito de cidadania europeia, bem como foram aumentados os poderes do 

Parlamento Europeu. Em maio de 1998 foi criada uma moeda única, o Euro, que entraria em 

circulação em 2002. 

 Ao longo dos anos, mais países do continente foram sendo integrados no bloco, que hoje 

é formado por 28 Estados, 19 dos quais utilizam o Euro (UNIÃO EUROPEIA, 2018). Um de 
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seus mais importantes feitos é a criação do Direito Comum Europeu, que busca o 

estabelecimento de um sistema legal supranacional e unificado. Acerca deste sistema, serão 

tecidos alguns comentários. 

 Sua legislação se divide em primária e derivada.222 A primária diz respeito aos tratados 

fundantes, que estão na base de todas as medidas tomadas pela União Europeia. Já o direito 

derivado inclui os regulamentos, diretivas e decisões dos órgãos desse bloco, decorrendo dos 

princípios e objetivos elencados nos tratados. 

 Um detalhe muito importante consiste no fato de o multilinguismo ser um dos princípios 

fundamentais da União Europeia (e, por conseguinte, de seu sistema jurídico) (DALL’OMO, 

2012, p. 117). Disso decorre que todas as 24 línguas dos países membros são consideradas 

oficiais, devendo os tratados e demais instrumentos normativos vinculantes ser redigidos em 

todas elas, além de possuírem igual validade e autenticidade (KJÆR, 1999, p. 63)223. 

 Entretanto, surge aí um grande impasse: como já mencionado anteriormente, cada país 

possui seu próprio ordenamento jurídico, fruto de sua evolução política, histórica e social, bem 

como sua própria linguagem jurídica. Diante disso, como deve ser trabalhada a linguagem 

jurídica europeia supranacional nesse contexto? 

 Para que se responda a essa pergunta, é necessário compreender algumas 

especificidades do bloco jurídico europeu.  

 Primeiramente, é imperativo levar em conta que a União Europeia não possuía, em seu 

surgimento, uma linguagem jurídica. Cada um dos juristas que trabalham em seus órgãos parte, 

logicamente, de algum dos países que formam tal bloco, o que quer dizer que, ao longo de sua 

formação profissional, eles adquiriram, a princípio, o conhecimento referente a um ou alguns 

de seus ordenamentos nacionais e, apenas posteriormente, se depararam com os outros. Isso, 

por sua vez, certamente influencia a forma como tais juristas compreendem e interpretam 

determinados institutos jurídicos. 

Nesse sentido, afirma Groot (1991, p. 283) que “o significado dos termos utilizados em 

tais contextos internacionais ou supranacionais é frequentemente influenciado pelos 

significados que são dados a esses termos nos ordenamentos jurídicos nacionais.” 224 

                                                           
222 UNIÃO EUROPEIA, ibidem. 
 
223 Apesar disso, cumpre destacar que, frequentemente, alguns idiomas nos quais são redigidos os tratados recebem 
o chamado valeur de référence. Tal qualidade determina que, em caso de dúvida relativa à interpretação do referido 
instrumento, esses idiomas escolhidos terão prioridade de interpretação. 
 
224 “Die Bedeutung von in solchen internationalen oder supranationalen Texten benutzten Begriffen wird oft durch 
die Bedeutungen, die den verwendeten Termini in nationalen Rechtssystemen gegeben wird (sic), beeinflußt.“ 
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Kjær (1999, p. 73) com base nisso, comenta que a maior dificuldade tradução jurídica 

no âmbito do direito comum europeu consiste no fato de o tradutor, muitas vezes, não saber a 

qual sistema um termo jurídico está relacionado: se ao direito supranacional ou a algum 

ordenamento nacional.  

Desta forma, pode-se afirmar que a linguagem jurídica europeia vem sendo construída 

paulatinamente, com base em decisões dos órgãos internos da União Europeia e julgados do 

Tribunal de Justiça do bloco.225 A respeito disso, comenta Dall’Omo (2012, pp. 127-128) que 

“a criação de uma terminologia especial da União Europeia é resultado de um processo que 

combina diferentes estratégias, todas com a sua própria implicação e todas concorrendo para 

tornar a linguagem da Europa complicada”.226 

Para além disso, é também essencial compreender como são redigidos e traduzidos os 

textos no âmbito da União Europeia. Ainda que, por vezes, sejam realizadas traduções de alguns 

de seus textos normativos, em geral, a legislação é redigida diretamente em mais de uma 

língua.227 Ademais, deve-se lembrar que, independentemente de um instrumento normativo ter 

sido traduzido de uma língua para outra ou redigido diretamente em várias línguas, todas as 

suas versões possuem igual status do ponto de vista legal – embora nem sempre se possa dizer 

que seu conteúdo seja completamente equivalente. 

A fim de contornar tal problema, Dall’Omo228 esclarece que, ao se redigir um texto 

nesse âmbito, realiza-se, por vezes, um processo de neutralização ou despersonalização do seu 

vocabulário. A autora afirma, nesse contexto, que se deve buscar um certo nível de 

deculturação (no original, deculturalisation), um processo que visa a afastar o texto das 

estruturas e vocabulário da linguagem jurídica do tradutor ou redator e atingir a mesma intenção 

legislativa em todas as versões. Apesar disso, ela relata que os atos europeus não são muito 

claros, mesmo para os eurocratas e juristas, que se deparam com uma linguagem jurídica que 

parece a sua, mas não o é. 

                                                           
 
225 A esse respeito, Alessandro Somma (2015, p. 70) afirma que, ainda nas ocasiões em que são realizadas 
tentativas de criar uma doutrina geral do direito europeu, acaba-se preferindo o tecnicismo ao conteúdo das normas. 
Atingem-se decisões tecnicamente corretas, mas muito neutras, bastante distantes das diversas visões da vida em 
sociedade que o direito de cada um de seus países possui.  
 
226 “The creation of a special EU Terminology is the result of a processes combining different strategies, all of 
them with their own implication and all concurring to make the language of the law of Europe complicated.” 
 
227 DALL’OMO, ibidem, p. 119. 
 
228 Ibidem, pp. 123-129. 
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Diante do que se apresentou aqui, é possível afirmar que, mesmo no âmbito europeu, 

marcado por um intenso multilinguismo, são flagrantes as dificuldades com as quais os 

tradutores jurídicos se deparam. Tal percepção ressalta ainda mais a necessidade e atualidade 

da presente pesquisa. 

 

4.4. Resumo  

 

 O principal objetivo deste capítulo foi demonstrar que a linguagem jurídica, ainda que 

se trate de uma comunicação especializada como várias outras, possui inúmeras especificidades 

que requerem a sua distinção das demais. Demonstrou-se a relação inerente entre cada 

linguagem jurídica e seu ordenamento jurídico, bem como a importância da análise dos 

ordenamentos e sistemas jurídicos aos quais um texto jurídico faz referência para a devida 

realização da sua tradução. Afirmou-se, também, que a análise da função dos textos e institutos 

jurídicos (tanto de partida quanto de chegada) possui uma importância igualmente grande nesse 

contexto, motivo pelo qual é sempre necessário que o tradutor jurídico possua bons 

conhecimentos de direito comparado. Por fim, demonstrou-se como o campo a União Europeia 

(cenário do objeto deste estudo) não está livre de problemas, apesar de todos os avanços obtidos 

ao longo das últimas décadas, principalmente no campo do multilinguismo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

5. A tradução dos verbos müssen e sollen no Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia 

 

Neste quinto e último capítulo, analisa-se o uso dos verbos modais alemães müssen e 

sollen no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no intuito de avaliar como eles 

podem ser traduzidos para o português brasileiro de acordo com a proposta deste trabalho. 

 

5.1. Os verbos modais  

 

 A fim de que se possa devidamente avaliar o uso dos verbos müssen e sollen no tratado 

objeto deste estudo, cumpre, primeiramente, avaliar o sentido e o uso de tais verbos. Deve-se 

observar, a princípio, que os dois são classificados como verbos modais. 

 De acordo com Johnen (2003c, p. 130), tais verbos, desde uma perspectiva acional, 

podem tratar dos objetivos de ação (como em querer, desejar, etc.), qualificar alternativas de 

ação passíveis de escolha (a exemplo de poder, saber, ser capaz de, etc.) ou ainda ponderar 

alternativas de ação (como dever, ter de, precisar, convir, dentre outros). Ademais, podem 

também ser funções dos verbos modais avaliar alternativas de ação (como em valer, importar, 

etc.). Ademais, podem também marcar inferências ou esclarecer o tipo da fonte da informação. 

 É importante também ressaltar que, como demonstrado por Johnen229, uma rápida 

revisão bibliográfica das principais publicações científicas acerca dos verbos modais em alemão 

deixa claro que, nesta língua, a caracterização de um verbo enquanto tal não é tão simples. 

 No que diz respeito aos verbos können, wollen, müssen, sollen, mögen e dürfen, existe 

um consenso científico acerca da sua classificação enquanto modais; seriam esses os verbos 

modais canônicos. Entretanto, várias publicações também incluem outras estruturas nesse 

grupo; dentre elas as mais comuns são (nicht) brauchen [zu], werden, möchte(n) e lassen – 

muito embora haja aqueles que discordem desse ponto de vista230. 

 Acerca do tema, Engel (1991, p. 875 apud JOHNEN, 2006a, p. 289) define verbos 

modais em contraposição ao que ele denomina verbos de modalidade (Modalitätsverben). 

Segundo o autor, o primeiro seria um “verbo subordinado que sempre é combinado com o 

                                                           
229 Idem, 2006a, pp. 284-286 
 
230 JOHNEN, ibidem, p. 287. 
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infinitivo ‘puro’ de outro verbo, e tem o mesmo valor de sujeito que este”.231 Segundo ele, além 

dos seis verbos canônicos, seriam também modais brauchen e werden. Por outro lado, a 

segunda categoria consistiria em um “verbo auxiliar que sempre requer zu+infinitivo de outro 

verbo e tem o mesmo tamanho subjetivo que este”.232 Nesta categoria, estariam incluídos verbos 

como bleiben, sein, haben, pflegen, scheinen, wissen, dentre outros. 

 Por seu turno, Weinrich (1993, pp. 297-315 apud JOHNEN, 2006a, p. 289), explica a 

função dos verbos modais em contraposição à dos verbos quase modais (Quasi-modale 

Verben). Os primeiros 

 

servem para modalizar a determinação de significado de uma predicação, ou seja, 
flexibilizar a sua validade. [...] A flexibilização da predicação acompanhada do verbo 
modal diz respeito principalmente às condições físicas, psíquicas ou sociais sob as 
quais a respectiva determinação do significado vale.233-234 
 

 Quanto aos verbos quase modais, afirma Weinrich235 serem eles um conjunto de verbos 

que se encontram nas proximidades semânticas dos próprios verbos modais e que se ligam a 

um infinitvo, muito embora mediados pela preposição zu. A este grupo pertenceriam, por 

exemplo, vermag zu, weiß zu, wage zu, plane zu, hoffe zu, dentre outros. 

 A despeito das controvérsias acerca do caráter de determinados verbos, parece não haver 

dúvida acerca de dois pontos concernentes aos verbos modais. Primeiramente, é possível 

afirmar que um traço comum a eles é o fato de modalizarem a ideia transmitida pelo verbo 

principal. Ademais, com tais verbos, o falante não busca fazer uma asserção a respeito da 

realidade, mas expressar uma circunstância como necessária ou possível de acordo com um 

contexto de conversa específico (a depender de normas, desejos, conhecimentos ou 

circunstâncias fáticas) (DUDEN, 2009, p. 556). 

                                                           
231 “Nebenverb, das immer mit dem ‘reinen‘ Infinitiv eines anderen Verbs kombiniert wird und dieselbe 
Subjektsgröße wie dieses hat.“ 
 
232 “Nebenverb, das immer zu+Infinitiv eines anderen Verbs verlangt und dieselbe Subjektsgröße wie dieses hat.“ 
 
233 “(...)dienen dazu, die Bedeutungsfeststellung einer Prädikation zu modalisieren, das heißt, in ihrer Geltung zu 
flexibilisieren. […] Die Flexibilisierung der mit einem Modalverb versehenen Prädikation betrifft insbesondere 
die physischen, psychischen oder sozialen Bedingungen, unter denen die betreffende Feststellung der Bedeutung 
gilt.“ 
 
234 WEINRICH, ibidem, p. 297. 
 
235 Ibidem, p. 315. 
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Cumpre também observar que os verbos modais se distinguem em significado e uso 

principalmente em três dimensões236: força modal, relação com o contexto de fala e origem da 

modalização. 

A força modal pode variar de necessidade ou coerção (expressa principalmente pelos 

verbos müssen, sollen e wollen) até possibilidade ou permissão (ideia transmitida pelos verbos 

können, dürfen e mögen). Por outro lado, o contexto de fala relevante pode se relacionar ao 

conhecimento do falante (em outras palavras, ter sentido epistêmico), ou se relacionar a normas, 

desejos, propósitos ou fatos (tendo sentido não epistêmico). A origem da modalização (da 

necessidade ou possibilidade) pode tanto ser externa aos falantes (extra-subjetiva) quanto 

interna (intra-subjetiva). O primeiro caso é mais comum nos verbos sollen e dürfen, ao passo 

que o segundo é mais comum com wollen; em se tratando dos demais verbos (können, müssen 

e mögen), a origem podem variar. 

A seguir, serão explanados os sentidos atribuídos aos referidos verbos müssen e sollen. 

 

5.1.1. O verbo modal müssen 

 

O verbo müssen tem como sentido principal a expressão de necessidade (DUDEN, 

2009, pp. 557-558) e, juntamente com o verbo können, possui o mais amplo espectro de sentido 

dentre os seis verbos modais canônicos.  

Em se tratando do uso não epistêmico desse verbo, a origem de modalização mais 

comumente utilizada é aquela extra-subjetiva. Assim, ela pode decorrer: (a) da natureza das 

coisas ou da constituição do mundo; (b) de circunstâncias concretas externas; (c) de um desejo 

extra-subjetivo (que, em certas situações, também pode ser do próprio falante); (d) de um 

propósito ou objetivo; (e) de normas ou regras com grande força coercitiva. Observem-se os 

seguintes exemplos237: 

 

 (a) Jeder Mensch muss älter werden. 

 (b) Ich habe keine Zeit mehr – ich muss mich jetzt entscheiden. 

 (c) Meine Eltern haben mir nicht erlaubt, ins Kino zu gehen. Stattdessen muss ich mein 

Zimmer aufräumen. 

 (d) Man muss die Kartoffeln 20 Minuten kochen, damit sie weich werden. 

                                                           
236 DUDEN, ibidem, pp. 556-557. 
 
237 DUDEN, ibidem, pp. 557-558. Os exemplos apresentados são todos inspirados naqueles fornecidos em tal obra. 
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 (e) In meiner Schule müssen alle Schüler die Hausaufgaben vor dem Unterricht 

abgeben. 

 

 Assim, no exemplo (a), o uso do verbo müssen demonstra que, em razão da própria 

natureza humana, todos estão fadados a envelhecer. Por outro lado, no exemplo (b), fica clara 

a existência de uma restrição externa (no caso específico, de tempo), de modo que é necessário 

que o falante tome uma decisão. Já na terceira frase (c), percebe-se que, além de proibirem o 

filho de ir ao cinema, os pais também exigem que ele faça seus deveres de casa. O exemplo (d) 

deixa claro que, a fim de que as batatas fiquem macias, é necessário que sejam cozidas por 

vinte minutos. Na frase (e), por outro lado, percebe-se que a entrega das tarefas de casa antes 

das aulas é uma norma da escola, que se aplica a todos os alunos. 

 Além disso, é também possível o uso não epistêmico do verbo müssen com origem de 

modalização intra-subjetiva, caso em que se explicita uma necessidade (f) advinda de uma força 

interna, como no exemplo: 

 

 (f) Wegen der Erkältung muss er ständig husten. 

 

 Assim, em decorrência de seu resfriado, a pessoa sobre quem o falante relata sente a 

necessidade constante de tossir (a qual, por sua vez, decorre de sua doença). 

No que tange ao uso epistêmico do verbo müssen, ou seja, aquele cujo contexto de fala 

se relaciona aos conhecimentos do próprio falante, a origem de modalização será 

necessariamente intra-subjetiva. Trata-se do caso de serem expressas (g) suposições, em 

especial (h) em combinação com o Infinitiv Perfekt. Observe-se: 

 

 (g) Er hat ein teures Auto gekauft. Er muss viel Geld verdienen. 

 (h) Mein Schlüssel ist nicht in meiner Tasche. Ich muss ihn im Büro vergessen haben. 

 

 É importante ressaltar que, em ambos os exemplos, o falante faz uma suposição acerca 

do presente (g) ou do passado (h) com base em seus conhecimentos ou na apreensão de um 

dado da realidade. Assim, no exemplo (g), o falante supõe que a pessoa sobre quem ele fala 

ganhe muito dinheiro em razão de ter comprado um carro caro, ao passo que, no exemplo (h), 

ao não encontrar a chave em sua bolsa, o falante supõe tê-la esquecido no escritório. 
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5.1.2. O verbo modal sollen 

 

Como afirma Thomas Johnen (2006b, p. 167) não existe, em português, um equivalente 

exato do verbo sollen. Para o autor, a semântica de tal verbo é extremamente sensível ao 

contexto, de modo que descrições muito gerais não conseguem abarcar toda a sua carga de 

sentido. Exemplo disso é a afirmação de Pires (1997, p. 102 apud JOHNEN 2006b, p. 167), 

para quem “o verbo sollen exprime o cumprimento de um mandamento, do desejo de outrem, 

ou ainda uma afirmação (feita por outra pessoa)”. 

Johnen, assim, propõe um significado básico para a variante principal do verbo sollen 

orientada pelo agente. Para ele, 

 

Sollen denota um objetivo que não está na de acordo com a vontade do agente que o 
realiza. O formador do objetivo e o agente que o coloca em prática, bem como a 
vinculação do objetivo, depreendem-se do contexto e não precisam, necessariamente, 
ser verbalizados. Para tal efeito, o objetivo é geneticamente marcado por ser designado 
como resultado de um processo de criação de objetivo (interativo ou eligere bonum 
inter bona). (Com isso, sollen é, em relação à identidade dos agentes que realizam o 
objetivo e que o criam, não marcado. Sollen é igualmente não marcado no que tange 
à certeza da realização do objetivo e à questão de este estar ou não no campo de 
controle do agente que o realiza). No processo de ação, sollen localiza-se antes da 
decisão da execução.238 (JOHNEN, 2006b, p. 168) 
 

Nesse sentido, os usos mais comuns do verbo sollen são de espécie não epistêmica (em 

situações na quais o plano de fundo de fala não se relaciona ao conhecimento do falante) e tem 

origem de modalização extra-subjetiva (DUDEN, 2009, pp. 558-559). Assim, o objetivo 

colimado pelo falante a que Johnen faz referência pode advir: (a) de leis, normas, princípios 

gerais e demais formas de regulamentação; (b) de circunstâncias externas concretas ou do 

“destino”; (c) de objetivos de determinadas ações impessoais ou dos produtos delas239; (d) de 

                                                           
238 „Sollen kennzeichnet ein Ziel, das nicht im Beliebe des zielrealisierenden Aktanten steht. Zielbildender und 
zielrealisierender Aktant sowie die Verbindlichkeit des Ziels ergeben sich aus dem Kontext und brauchen nicht 
unbedingt versprachlicht zu werden. Das Ziel ist dahingehend genetisch markiert, dass es als Ergebnis eines 
Zielbildungsprozesses (interaktiv oder eligere bonum inter bona) ausgewiesen wird. (Sollen ist damit hinsichtlich 
der Identität von zielrealisierendem und zielbildendem Aktanten unmarkiert. Ebenfalls unmarkiert ist sollen im 
Hinblick auf die Gewissheit der Realisierung des Ziels und die Frage, ob das Ziel im Kontrollfeld des 
zielrealisierenden Aktanten liegt.) Im Handlungsprozess ist sollen vor dem Ausführungsentschluss lokalisiert.“ 

 
239 Em relação a este uso do verbo sollen, a gramática Duden (ibidem, p. 559) apenas faz referência a um 
Handlungsziel (“objetivo de uma ação”, em tradução literal). Contudo, a fim de não confundir este uso com a 
definição mais abrangente proposta por Johnen, decidiu-se aqui especificar o tipo de objetivo com base nos 
exemplos propostos pela gramática. 
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um desejo extra-subjetivo (o qual, eventualmente, pode coincidir com o do falante, 

configurando uma ordem direta ou proibição). Observem-se os exemplos240: 

 

(a) Man soll nicht töten. 

(b) Diese Beziehung sollte sich später als ein Fehler erweisen. 

(c) Die neuen, niedrigen Preisen sollen die Kunden überraschen. 

(d) Du sollst nett zu mir sein! 

 

 No exemplo (a), fica claro que a prescrição (tanto religiosa quanto legal) de não matar 

outro ser humano é externa àquele que profere a frase, enfatizando-se seu caráter extrínseco, 

relacionado a leis ou preceitos religiosos. Já na frase (b), o uso do verbo sollen demonstra que, 

em razão de circunstâncias exteriores posteriores ao início do relacionamento, este provou-se 

um erro. No terceiro exemplo (c), observa-se que a redução de preços (implícita pelo uso do 

adjetivo novo (neuen) tem por objetivo surpreender os clientes. Por fim, na frase (d), o falante 

faz uma exigência ao interlocutor, demonstrando seu desejo de que este seja gentil com ele. 

 Diante da análise de uso dos verbos müssen e sollen, é importante ressaltar que, em 

geral, um falante nativo de alemão não encontra dificuldade para distinguir o uso dos dois, ao 

passo que, para um falante não nativo, isso pode não ser tão fácil. Diante disso, o tradutor (sendo 

ele falante não nativo de alemão) deve prestar bastante atenção aos usos desses dois verbos.  

 

5.2. O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e a estratégia de tradução 

 

 Passa-se, neste subtópico, à análise do tratado objeto da presente dissertação. Para tanto, 

é necessário, primeiramente, que se averigue o que se compreende pelo termo tratado, segundo 

a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969241. 

 De acordo com o artigo 2, 1., a) desse instrumento normativo, tratado é “um acordo 

internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer 

conste de um termo único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua 

denominação específica” (BRASIL, 2009). Assim, todo tratado deve ser escrito e ser regido 

                                                           
240 Exemplos inspirados naqueles fornecidos em DUDEN, ibidem, pp. 558-559. 
 
241 Tal convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 496, de 17 de julho 
de 2009 (com reserva dos artigos 25 e 66) e promulgada pelo Decreto nº 7030, de 14 de dezembro de 2009. 
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pelo Direito Internacional Público, que é o ramo do direito que lida com as relações entre os 

Estados. 

 Nesse contexto, Cao (2007, p. 135 apud DALL’OMO, 2012, p. 28) afirma haver três 

classificações principais dos tratados. Podem ser eles tratados gerais multilaterais (aqueles que 

vinculam todos os membros de uma organização ou aderentes de uma convenção); tratados que 

estabelecem um mecanismo colaborativo para Estados regularem ou gerenciarem uma área de 

atividade particular; ou acordos bilaterais (aqueles assinados entre duas partes). É possível 

afirmar que o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia se enquadra na primeira 

possibilidade, já que é um instrumento normativo que vincula todos os países membros desse 

bloco econômico e político. 

 Esse tratado, elaborado em Roma em 1957, estabelece, nos termos de seu artigo 1º, “o 

funcionamento da União e determina os domínios, a delimitação e as regras de exercício de 

suas competências” (UNIÃO EUROPEIA, 2016 [1957]). Ademais, de acordo com seu artigo 

segundo, tal instrumento, bem como o Tratado da União Europeia, são os dois instrumentos 

normativos sobre os quais esse bloco se funda.  

 Levando isso em conta, pode-se então passar à análise da tradução dos referidos verbos 

modais nesse tratado. 

 Como visto no capítulo anterior, a tradução jurídica é um fenômeno bastante 

multifacetado, podendo ocorrer em diversas hipóteses e dependendo de um conjunto 

relativamente complexo de variáveis. Ao se pensar na tradução do tratado ora em análise, é 

importante ter em mente todas essas reflexões.  

Assim sendo, várias são as possibilidades de tradução do referido instrumento 

normativo, a depender dos fatores já discutidos, quais sejam: os ordenamentos jurídicos de 

partida e de chegada, o objetivo da tradução, a função que o texto exerce em seu país de partida 

e a função prospectiva no ordenamento de chegada. 

Como já se afirmou acima, a situação de tradução aqui aventada diz respeito aos verbos 

modais müssen e sollen no Tratado do alemão para o português do Brasil. Em vista disso, tem-

se como ordenamentos envolvidos aquele do Direito Comum Europeu e o do Direito Brasileiro. 

Isso, por si só, já fornece ao pesquisador uma noção do resultado a ser obtido por tal atividade, 

já que um texto estrangeiro que lida com a relação entre Estados de um bloco econômico que 

nada tem a ver com o Brasil dificilmente produzirá efeitos neste último país. Ademais, a análise 

acerca dos ordenamentos jurídicos relacionados tem outra função essencial: a de informar o 

tradutor acerca das linguagens jurídicas envolvidas. Logo, no caso em análise, ao se avaliar o 
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texto de partida em língua alemã, dever-se-á ter em conta todo o vocabulário do Direito Comum 

Europeu e, no momento da redação do texto de chegada, todo o vocabulário do Direito 

Brasileiro. 

No que tange à função, via de regra, os tratados são textos performativos, já que visam 

à produção de efeito jurídicos. Quanto ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

não é diferente. Entretanto, como também já se afirmou, ao ser traduzido, tal instrumento pode 

tanto ter função igualmente performativa (ao ser traduzido para o idioma de algum país membro 

da União Europeia), quanto informativa (ao ser traduzido para um ordenamento jurídico 

exterior, como o Brasil). Desta forma, no caso aqui em questão, como o ordenamento de 

chegada elencado é o brasileiro, a função do texto final será, necessariamente, informativa, já 

que não se busca a sua aplicação em solo brasileiro (o que seria praticamente impossível), mas 

apenas informar seu conteúdo a juristas brasileiros. 

Ademais, o receptor prospectivo da tradução (como determinado pelo requerente dela) 

também poderá influenciar nesse processo. A título exemplificativo, imagine-se a situação em 

que um texto jurídico (como uma disposição constitucional) deve ser traduzido em duas 

situações distintas, numa delas para leigos e noutra para especialistas. Não é cabível pensar que 

essas duas traduções serão idênticas, pois os públicos-alvo são completamente diferentes e 

dispõem de conhecimentos completamente díspares. Assim, o texto redigido para um 

especialista possuirá um nível de detalhes e técnica muito maior do que aquele que visa apenas 

a informar um leigo acerca dos principais pontos do texto jurídico. 

Além disso, não se pode olvidar também que o tipo de equivalência também será distinto 

em função das variáveis mencionadas acima. A depender do propósito de uma tradução, das 

diferentes funções que um mesmo texto pode exercer, e do país e do público ao qual essa 

tradução se direcione, será possível (e, por vezes, necessário) que se atinjam níveis 

intermediários diferentes de equivalência no espectro que vai da equivalência aproximativa até 

a alienante. Não se pode esquecer, é claro, que uma tencência de equivalência total só será 

possível em se tratando de traduções que se restringem ao âmbito interno de ordenamentos 

multilíngues. 

No que se refere à presente tradução, a opção por determinado tipo de equivalência 

depende exatamente desses fatores. Assim, deve-se levar em conta que o propósito escolhido é 

apenas o de permitir o conhecimento acerca de detalhes específicos do Direito Comum Europeu 

a juristas que não tenham acesso a ele. Além disso, é importante frisar que o texto não possuirá 

força normativa, sendo apenas informativo. Deve-se também considerar que, no Brasil, muitos 
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juristas não possuem um amplo conhecimento acerca das minúcias do Direito Comum Europeu, 

de modo que termos muito estranhos ao ordenamento jurídico daqui dificultariam a 

compreensão do texto para além do que se considera necessário. Em vista disso, opta-se aqui 

por atingir, na medida do possível, uma equivalência aproximativa. Assim, sempre que viável, 

buscar-se-á aproximar o texto traduzido (tanto em termos de vocabulário, quanto de estrutura) 

da linguagem jurídica brasileira. 

 

5.3. Os verbos müssen e sollen no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

 

 Ao longo do texto da versão alemã do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, o verbo müssen é utilizado em 23 ocasiões, ao passo que o verbo sollen surge 13 

vezes. É interessante observar desde já que o primeiro verbo aparece bem mais frequentemente 

que o segundo. 

 Dos 23 usos do verbo müssen, 21 se apresentam no tempo verbal Präsens (equivalente, 

em grande medida, ao Presente do Indicativo do português), enquanto outro ocorre no 

Konjunktiv II242 (artigo 50, parágrafo 2, alínea d) e o último no Präteritum (tempo verbal 

referente ao passado) (art. 234). Além disso, apenas duas frases com tal verbo encontram-se na 

negativa (art. 197, parágrafo 2 e art. 246), sendo as demais afirmativas. 

Das 13 ocorrências do verbo sollen, 12 delas apresentam o tempo verbal Präsens, ao 

passo que uma delas aparece no Konjunktiv II (artigo 154, parágrafo 2). Ademais, tal verbo é 

utilizado predominantemente em frases afirmativas, com apenas uma frase na negativa (por 

meio do uso do artigo negativo kein) (artigo 153, parágrafo 2, alínea b). 

Ademais, a fim de se realizar a tradução dos referidos verbos no âmbito jurídico, é 

necessário ter em mente as funções que as normas jurídicas em geral podem ter. Como já 

aludido acima, elas podem ser tanto performativas quanto explicativas; as primeiras podem ser 

consideradas normas comportamentais (ŠARČEVIĆ, 1999, p. 106 e ss. apud OLIVEIRA, 2015, 

p.82), pois podem conferir uma faculdade ao indivíduo, ou mesmo exigir, permitir ou proibir 

um comportamento dele.  

Desta forma, a fim de produzir os efeitos jurídicos necessários, cada ordenamento se 

utiliza de ferramentas contidas na língua, a exemplo dos verbos modais. Assim, o uso de müssen 

e sollen em contextos diferentes em normas alemãs permite perceber que tais verbos produzem 

                                                           
242 O Konjunktiv II, segundo a gramática Duden (2009, p. 516), tem por objetivo mostrar que a frase do 
falante/escritor não se relaciona à realidade, devendo ser compreendida como uma construção de pensamento. Em 
português, identifica-se com o futuro do pretérito do indicativo ou o pretérito imperfeito do subjuntivo. 
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efeitos jurídicos distintos. Por óbvio, tal distinção deverá ser mantida no momento da tradução 

desses verbos. 

Nesse sentido, Šarčević afirma que o verbo müssen é utilizado para tratar de preceitos 

absolutos, aqueles que não deixam margem de dúvida quanto à sua força coercitiva. Por outro 

lado, o verbo sollen adquire um sentido não tão imperativo, relacionando-se a mandamentos 

não tão claros no que tange aos limites e circunstâncias de sua aplicabilidade; tratar-se-iam, 

assim, de preceitos relativos. 

Com base nisso, Oliveira (2015, pp. 83-34) sugere que o verbo müssen seja traduzido, 

via de regra, por meio de expressões como tem de + infinitivo ou é obrigado a + infinitivo. 

Acrescenta-se aqui também a possibilidade de uso do futuro do presente do indicativo243 como 

demonstração de obrigatoriedade absoluta. Por sua vez, o verbo sollen pode ser traduzido pelo 

verbo dever244 em português, já que propõe um objetivo a ser atingido, embora os meios para 

tanto não sejam extensivamente explanados, ficando a critério daquele que aplicará a lei (seja 

um juiz ou membro da administração pública) determiná-los. 

No que tange às expressões elencadas no parágrafo acima, é interessante observa a 

posição de Johnen (2000, p. 122). Para o autor, a expressão ter de trata de uma possibilidade de 

ação ponderada de forma tal que não é possível escolher outro modo de agir, a não ser aquele 

explícito pelo verbo no infinitivo. Assim, em decorrência de fatores limitantes externos, a única 

escolha que o falante possui é a de realizar ou não a atividade mencionada. Por outro lado, o 

verbo dever trata de uma alternativa de ação qualificada (em outras palavras, uma dentre 

poucas), a qual é determinada pela realidade de ação. Desta forma, ao utilizar o verbo dever, o 

falante deixa claro seu poder de escolha, muito embora seja ele reduzido em decorrência de 

circunstâncias externas. 

Diante disso, é possível afirmar que as sugestões realizadas por Oliveira são bastante 

pertinentes, já que elas permitem estabelecer no nível linguístico uma distinção nítida entre tais 

verbos e seus efeitos jurídicos. Tendo isso em mente (e com base no propósito de tradução 

                                                           
243 Na prática legislativa brasileira é comum o uso do futuro do presente do indicativo para tratar de mandamentos 
absolutos. Como exemplos, observem-se os seguintes artigos da Constituição Federal (BRASIL, 1988): 
“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos...”; 
“Art. 22. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios. (...)”. 
 
244 Muito embora seja defendida aqui a posição de uma distinção linguística para que se representem obrigações 
absolutas e relativas, não se pode deixar de enfatizar que, na prática forense brasileira, tal distinção nem sempre é 
utilizada. Muito frequentemente, o verbo dever é utilizado em legislações brasileiras para expressar ambas as 
ideias, em decorrência de seu caráter polissêmico; nesses casos, o jurista compreenderá seu exato sentido pelo 
contexto da norma, bem como por precedentes jurisprudenciais e estudos doutrinários. Apesar disso, mantém-se 
aqui a referida distinção por se tratar de um trabalho científico que busca exatidão e tecnicidade. 
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mencionado no tópico 5.1.), foram elaboradas as sugestões de tradução que se seguem para as 

ocorrências dos verbos em questão no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

Partiu-se da versão alemã de tal instrumento normativo, recorrendo-se ao inglês em casos de 

dúvidas; acrescentou-se também a tradução oficial para português europeu, para que se compare 

à tradução sugerida. 

 
Versão oficial do texto 
em alemão 

Versão oficial do texto 
em inglês  

Tradução sugerida para o 
português brasileiro 

Versão oficial do texto 
em português europeu 

Artikel 11 
Die Erfordernisse des 
Umweltschutzes müssen 
bei der Festlegung und 
Durchführung der Uni-
onspolitiken und -
maßnahmen insbeson-
dere zur Förderung einer 
nachhaltigen Entwick-
lung einbezogen werden. 
 

Article 11 
Environmental protection 
requirements must be 
integrated into the defini-
tion and implementation 
of the Union's policies 
and activities, in partic-
ular with a view to 
promoting sustainable 
development. 

Artigo 11 
As exigências da pro-teção 
ambiental serão incluídas 
no estabelecimento e im-
plementação das políticas e 
medidas da União, em 
especial no que diz respeito 
à promoção de um 
desenvolvimento susten-
tável. 
 

Artigo 11.º 
As exigências em matéria 
de proteção do ambiente 
devem ser integradas na 
definição e execução das 
políticas e ações da 
União, em especial com o 
objetivo de promover um 
desenvolvimento susten-
tável. 

Artikel 27 
(…) 
Erhalten diese Bestim-
mungen die Form von 
Ausnahmeregelungen, so 
müssen sie vorüber-
gehender Art sein und 
dürfen das Funktionieren 
des Binnenmarkts so 
wenig wie möglich 
stören. 
 

Article 27 
(…) 
If these provisions take 
the form of derogations, 
they must be of a 
temporary nature and 
must cause the least 
possible disturbance to 
the functioning of the 
internal market. 

Artigo 27 
(…) 
Caso estas determinações 
tomem a forma de der-
rogações, serão elas pro-
visórias e perturbarão o 
funcionamento do mercado 
interno o mínimo possível. 
 

Artigo 27.º 
(…) 
Se estas disposições 
tomarem a forma de 
derrogações, devem ter 
caráter temporário e 
implicar o mínimo pos-
sível de perturbações no 
funcionamento do 
mercado interno. 

Artikel 37 
(…) 
(3) Ist mit einem 
staatlichen Handelsmo-
nopol eine Regelung zur 
Erleichterung des Ab-
satzes oder der Verwer-
tung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse verbunden, 
so sollen bei der 
Anwendung dieses 
Artikels gleichwertige 
Sicherheiten für die 
Beschäftigung und Le-
benshaltung der betref-
fenden Erzeuger gewähr-
leistet werden. 
 

Article 37 
(…) 
3. If a State monopoly of 
a commercial character 
has rules which are 
designed to make it easier 
to dispose of agricultural 
products or obtain for 
them the best return, steps 
should be taken in 
applying the rules 
contained in this Article 
to ensure equivalent 
safeguards for the 
employment and standard 
of living of the producers 
concerned. 
 

Artigo 37 
(…) 
(3) Caso uma regula-
mentação destinada à 
facilitação da venda ou da 
valorização de produtos 
agrícolas esteja rela-
cionada a um monopólio 
comercial estatal, devem 
ser asseguradas, na 
aplicação deste artigo, 
garantias equivalentes para 
o emprego e modo de vida 
dos produtores concer-
nentes. 

Artigo 37.º 
(…) 
3. No caso de um 
monopólio de natureza 
comercial comportar 
regulamentação desti-
nada a facilitar o 
escoamento ou a valo-
rização de produtos 
agrícolas, devem ser 
tomadas medidas para 
assegurar, na aplicação 
do disposto no presente 
artigo, garantias equi-
valentes para o emprego e 
nível de vida dos 
produtores interessados. 

Artikel 38 
(…) 
(4) Mit dem 
Funktionieren und der 
Entwicklung des Binnen-
markts für landwirt-

Article 38 
(…) 
4. The operation and 
development of the 
internal market for agri-
cultural products must be 

Artigo 38 
(…) 
(4) O funcionamento e o 
desenvolvimento do mer-
cado interno para pro-dutos 
agrícolas será acompa-

Artigo 38.º 
(…) 
4. O funcionamento e o 
desenvolvimento do mer-
cado interno para os 
produtos agrícolas devem 
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schaftliche Erzeugnisse 
muss die Gestaltung einer 
gemeinsamen Agrarpo-
litik Hand in Hand 
gehen. 
 

accompanied by the 
establishment of a 
common agricultural 
policy. 
 

nhado da elaboração de 
uma política agrícola 
comum. 
 

ser acompanhados da 
adoção de uma política 
agrícola comum. 

Artikel 40 
(…) 
(2) (…) 
Eine etwaige 
gemeinsame Preispolitik 
muss auf gemeinsamen 
Grundsätzen und einheit-
lichen Berechnungsme-
thoden beruhen. 
 

Article 40 
(…) 
2. (…) 
Any common price 
policy shall be based on 
common criteria and 
uniform methods of 
calculation. 

Artigo 40 
(…) 
(2) (…) 
Uma eventual política 
comum de preços basear-
se-á em princípios comuns 
e métodos unificados de 
cálculo. 
 

Artigo 40.º 
(…) 
2. (…) 
Uma eventual política 
comum de preços deve 
assentar em critérios 
comuns e em métodos de 
cálculo uniformes. 

Artikel 43 
(1) (…) 
Diese Vorschläge müs-
sen dem inneren Zusam-
menhang der in diesem 
Titel aufgeführten land-
wirtschaftlichen Fragen 
Rechnung tragen. 
 

Article 43 
1. (…) 
These proposals shall 
take account of the 
interdependence of the 
agricultural matters 
mentioned in this Title. 

Artigo 43 
(1) (…) 
Tais propostas levarão em 
conta o contexto interno 
das questões agrícolas 
mencionadas neste título. 
 

Artigo 43.º 
1. (…) 
Tais propostas devem ter 
em conta a interdepen-
dência das questões 
agrícolas mencionadas no 
presente título. 

Artikel 50 
(...) 
(2) Das Europäische 
Parlament, der Rat und 
die Kommission erfüllen 
die Aufgaben, die ihnen 
aufgrund der obigen 
Bestimmungen über-
tragen sind, indem sie 
insbesondere 
(…) 
d) dafür Sorge tragen, 
dass Arbeitnehmer eines 
Mitgliedstaats, die im 
Hoheitsgebiet eines 
anderen Mitgliedstaats 
beschäftigt sind, dort 
verbleiben und eine 
selbst-ständige Tätigkeit 
unter denselben Voraus-
setzungen ausüben kön-
nen, die sie erfüllen 
müssten, wenn sie in 
diesen Staat erst zu dem 
Zeitpunkt einreisen wür-
den, in dem sie diese 
Tätigkeit aufzunehmen 
beabsichtigen; 
 

Article 50 
(…) 
The European Parlia-
ment, the Council and the 
Commission shall carry 
out the duties devolving 
upon them under the 
preceding provisions, in 
particular: 
(…) 
(d) by ensuring that 
workers of one Member 
State employed in the 
territory of another 
Member State may 
remain in that territory for 
the purpose of taking up 
activities therein as self-
employed persons, where 
they satisfy the 
conditions which they 
would be required to 
satisfy if they were 
entering that State at the 
time when they intended 
to take up such activities; 

Artigo 50 
(…) 
(2) O Parlamento Europeu, 
o Conselho e a Comissão 
cumprem as funções que 
lhes são atribuídas em 
razão das determinações 
anteriores, em especial ao 
(...) 
d) garantir que os 
trabalhadores de um 
Estado-Membro que 
trabalham no território de 
outro Estado-Membro lá 
possam permanecer e 
exercer uma atividade 
autônoma sob as mesmas 
condições que teriam de 
atender se adentrassem 
esse Estado apenas no 
momento em que 
pretendessem realizar tal 
atividade. 
 

Artigo 50.º 
(…) 
2. O Parlamento Europeu, 
o Conselho e a Comissão 
exercerão as funções que 
lhes são confiadas nos 
termos das disposições 
anteriores, designada-
mente: 
(…) 
d) Velando por que os 
trabalhadores 
assalariados de um dos 
Estados-Membros, 
empregados no território 
de outro Estado-Membro, 
possam perma-necer 
nesse território, para nele 
exercerem uma atividade 
não assalariada, desde 
que satisfaçam as 
condições que lhes 
seriam exigidas se 
chegassem a esse Estado 
no momento em que 
pretendem ter acesso a 
essa atividade; 

Artikel 75 
(…) 
In den Rechtsakten nach 
diesem Artikel müssen 
die erforderlichen Be-
stimmungen über den 

Article 75 
(…) 
The acts referred to in this 
Article shall include 
necessary provisions on 
legal safeguards. 

Artigo 75 
(…) 
Nos atos jurídicos referidos 
neste artigo estarão pre-
vistas as determinações 

Artigo 75.º 
(…) 
Os atos referidos no 
presente artigo compre-
endem as disposições 
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Rechtsschutz vorgesehen 
sein. 
 

neces-sárias acerca de 
garantias jurídicas. 
 

necessárias em matéria de 
garantias jurídicas. 

Artikel 77  
(1) Die Union entwickelt 
eine Politik, mit der 
a) sichergestellt werden 
soll, dass Personen 
unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit beim 
Überschreiten der Bin-
nengrenzen nicht kontrol-
liert werden;  
b) die Personenkontrolle 
und die wirksame Über-
wachung des Grenzüber-
tritts an den Außen-
grenzen sichergestellt 
werden soll;  
c) schrittweise ein 
integriertes Grenzschutz-
system an den Außen-
grenzen eingeführt wer-
den soll. 
 

Article 77 
1. The Union shall 
develop a policy with a 
view to: 
(a) ensuring the absence 
of any controls on 
persons, whatever their 
nationality, when cross-
ing internal borders; 
(b) carrying out checks 
on persons and efficient 
monitoring of the cross-
ing of external borders; 
(c) the gradual introduc-
tion of an integrated 
management system for 
external borders. 

Artigo 77 
(1) A União desenvolve 
uma política com a qual 
a) deve-se garantir que as 
pessoas que cruzem as 
fronteiras internacionais 
não sejam revistadas, 
independentemente de sua 
nacionalidade; 
b) deve-se garantir o 
controle de pessoas e o 
efetivo monitoramento dos 
cruzamentos nas fronteiras 
externas; 
c) deve-se introduzir 
gradualmente um sistema 
integrado de proteção nas 
fronteiras externas. 

Artigo 77.º 
1. A União desenvolve 
uma política que visa: 
a) Assegurar a ausência 
de quaisquer controlos de 
pessoas, independente-
mente da sua naciona-
lidade, na passagem das 
fronteiras internas; 
b) Assegurar o controlo 
de pessoas e a vigilância 
eficaz da passagem das 
fronteiras externas;  
c) Introduzir gradual-
mente um sistema 
integrado de gestão das 
fronteiras externas. 

Artikel 78 
(1) Die Union entwickelt 
eine gemeinsame Politik 
im Bereich Asyl, sub-
sidiärer Schutz und 
vorübergehender Schutz, 
mit der jedem Drittstaats-
angehörigen, der interna-
tionalen Schutz benötigt, 
ein angemessener Status 
angeboten und die 
Einhaltung des Grund-
satzes der Nicht-
Zurückweisung gewähr-
leistet werden soll. Diese 
Politik muss mit dem 
Genfer Abkommen vom 
28. Juli 1951 und dem 
Protokoll vom 31. Januar 
1967 über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge 
sowie den anderen 
einschlägigen Verträgen 
im Einklang stehen. 
 

Article 78 
1. The Union shall 
develop a common policy 
on asylum, subsidiary 
protection and temporary 
protection with a view to 
offering appropriate 
status to any third-
country national re-
quiring international 
protection and ensuring 
compliance with the 
principle of non-
refoulement. This policy 
must be in accordance 
with the Geneva 
Convention of 28 July 
1951 and the Protocol of 
31 January 1967 relating 
to the status of refugees, 
and other relevant 
treaties. 

Artigo 78 
(1) A União desenvolve 
uma política comum no 
âmbito de asilo, proteção 
subsidiária e proteção 
temporária, de acordo com 
a qual deve ser oferecido 
um status adequado a todo 
cidadão de um terceiro 
Estado que necessitar de 
proteção internacional, e 
que deve garantir a 
observância do princípio da 
não-rejeição. Essa política 
estará de acordo com a 
Convenção de Genebra de 
28 de julho de 1951 e com 
o Protocolo de 31 de 
janeiro de 1967 sobre a 
Posição Jurídica dos 
Refugiados, bem como 
com os outros tratados 
pertinentes. 
 

Artigo 78.º 
1. A União desenvolve 
uma política comum em 
matéria de asilo, de 
proteção subsidiária e de 
proteção temporária, 
destinada a conceder um 
estatuto adequado a 
qualquer nacional de um 
país terceiro que 
necessite de proteção 
internacional e a garantir 
a observância do 
princípio da não repulsão. 
Esta política deve estar 
em conformidade com a 
Convenção de Genebra, 
de 28 de julho de 1951, e 
o Protocolo, de 31 de 
janeiro de 1967, relativos 
ao Estatuto dos Refu-
giados, e com os outros 
tratados pertinentes. 

Artikel 79 
(1) Die Union entwickelt 
eine gemeinsame Ein-
wanderungspolitik, die in 
allen Phasen eine wirk-
same Steuerung der 
Migrations-ströme, eine 
angemessene Behand-
lung von Drittstaats-
angehörigen, die sich 

Article 79 
1. The Union shall 
develop a common immi-
gration policy aimed at 
ensuring, at all stages, 
the efficient management 
of migration flows, fair 
treatment of third-
country nationals resid-
ing legally in Member 

Artigo 79 
(1) A União desenvolve 
uma política comum de 
imigração que deve garan-
tir em todas as fases um 
efetivo direcionamento dos 
fluxos migratórios, um 
tratamento adequado aos 
nacionais de terceiros 
Estados que legitimamente 

Artigo 79.º 
1. A União desenvolve 
uma política comum de 
imi-gração destinada a 
garantir, em todas as 
fases, uma gestão eficaz 
dos fluxos migratórios, 
um tratamento equitativo 
dos nacionais de países 
tercei-ros que residam 
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rechtmäßig in einem 
Mitgliedstaat aufhalten, 
sowie die Verhütung und 
verstärkte Bekämpfung 
von illegaler Einwan-
derung und Menschen-
handel gewährleisten 
soll. 
 

States, and the prevention 
of, and enhanced meas-
ures to combat, illegal 
immigration and traffick-
ing in human beings 

estejam localizados em um 
Estado-Membro, bem 
como a prevenção e a luta 
reforçada contra a imi-
gração ilegal e o tráfico de 
pessoas. 
 

legalmente nos Estados-
Membros, bem como a 
prevenção da imigração 
ilegal e do tráfico de seres 
humanos e o reforço do 
combate a estes fenó-
menos. 

Artikel 81 
(…) 
(2) Für die Zwecke des 
Absatzes 1 erlassen das 
Europäische Parlament 
und der Rat, insbesondere 
wenn dies für das 
reibungslose Funktio-
nieren des Binnen-markts 
erforderlich ist, gemäß 
dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren Maß-
nahmen, die Folgen-des 
sicherstellen sollen: (…) 
 

Article 81 
(…) 
2. For the purposes of 
paragraph 1, the Euro-
pean Parliament and the 
Council, acting in accord-
ance with the ordinary 
legislative procedure, 
shall adopt measures, 
particularly when neces-
sary for the proper 
functioning of the 
internal market, aimed at 
ensuring: (…) 
 

Artigo 81 
(…) 
(2) Para os propósitos do 
Parágrafo 1, o Parlamento 
Europeu e o Conselho, 
seguindo o processo 
legislativo ordinário e 
especialmente quando for 
necessário para o devido 
funcionamento do mercado 
interno, decretarão medidas 
que devem garantir o 
seguinte: (...) 

Artigo 81.º 
(…) 
2. Para efeitos do n.º 1, o 
Parlamento Europeu e o 
Conselho, deliberando de 
acordo com o processo 
legislativo ordinário, ado-
tam, nomeadamente 
quando tal seja necessário 
para o bom funcinamento 
do mercado interno, 
medidas destinadas a 
assegurar: (…) 
 

Artikel 119 
(…) 
(2) Parallel dazu umfasst 
diese Tätigkeit nach 
Maßgabe der Verträge 
und der darin vorge-
sehenen Verfahren eine 
einheitliche Währung, 
den Euro, sowie die 
Festlegung und Durch-
führung einer einheit-
lichen Geld- sowie 
Wechselkurs-politik, die 
beide vorrangig das Ziel 
der Preisstabilität verfol-
gen und unbeschadet 
dieses Zieles die allge-
meine Wirtschaftspolitik 
in der Union unter 
Beachtung des Grund-
satzes einer offenen 
Marktwirtschaft mit 
freiem Wettbewerb 
unterstützen sollen. 

Article 119 
(…) 
2. Concurrently with the 
foregoing, and as 
provided in the Treaties 
and in accordance with 
the procedures set out 
therein, these activities 
shall include a single 
currency, the euro, and 
the definition and 
conduct of a single 
monetary policy and 
exchange-rate policy the 
primary objective of both 
of which shall be to 
maintain price stability 
and, without prejudice to 
this objective, to support 
the general economic 
policies in the Union, in 
accordance with the 
principle of an open 
market economy with 
free competition. 
 

Artigo 119 
(…) 
(2) Paralelamente, nos 
termos dos Tratados e 
segundo os processos neles 
previstos, essa atividade 
implica uma moeda única, 
o euro, bem como a 
elaboração e a aplicação de 
uma política monetária e de 
uma política de câmbio 
únicas, as quais devem 
buscar, como objetivo 
principal, a estabilidade de 
preços e, sem prejuízo 
deste objetivo, devem 
apoiar a política 
econômica comum da 
União, com observação do 
princípio de uma economia 
de mercado aberto com 
livre concorrência.  
 

Artigo 119.º 
(…) 
2. Paralelamente, nos 
termos e segundo os 
procedimentos previstos 
nos Tratados, essa ação 
implica uma moeda 
única, o euro, e a 
definição e condução de 
uma política monetária e 
de uma política cambial 
únicas, cujo objetivo 
primordial é a manu-
tenção da estabilidade 
dos preços e, sem 
prejuízo desse objetivo, o 
apoio às políticas econó-
micas gerais na União, de 
acordo com o princípio de 
uma economia de 
mercado aberto e de livre 
concorrência. 

Artikel 148 
(…) 
(2) Anhand der 
Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates legt 
der Rat auf Vorschlag der 
Kommission und nach 
Anhörung des Europä-
ischen Parlaments, des 
Wirtschafts- und Sozial-

Article 148 
(…) 
2. On the basis of the 
conclusions of the 
European Council, the 
Council, on a proposal 
from the Commission and 
after consulting the 
European Parliament, the 
Economic and Social 

Artigo 148 
(…) 
(2) Com base nas 
conclusões do Conselho 
Europeu, o Conselho, por 
sugestão da Comissão e 
após consulta ao Parla-
mento Europeu, ao Comitê 
Econômico e Social, ao 
Comitê das Regiões e ao 

Artigo 148.º 
(…) 
2. Com base nas 
conclusões do Conselho 
Europeu, o Conselho, sob 
proposta da Comissão e 
após consulta ao Parla-
mento Europeu, ao 
Comité Económico e 
Social, ao Comité das 
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ausschusses, des Aus-
schusses der Regionen 
und des in Artikel 150 
genannten Beschäfti-
gungsausschusses jähr-
lich Leitlinien fest, 
welche die Mitglied-
staaten in ihrer Beschäfti-
gungspolitik berücksich-
tigen. Diese Leitlinien 
müssen mit den nach 
Artikel 121 Absatz 2 
verabschiedeten Grund-
zügen in Einklang 
stehen. 
 

Committee, the Commit-
tee of the Regions and the 
Employment Committee 
referred to in Article 150, 
shall each year draw up 
guidelines which the 
Member States shall take 
into account in their 
employment policies. 
These guidelines shall be 
consistent with the broad 
guidelines adopted pursu-
ant to Article 121(2). 

Comitê do Emprego deter-
minado no Artigo 150, 
determina anualmente dire-
trizes que os Estados-
Membros seguirão em suas 
políticas de emprego. Essas 
diretrizes estarão de 
acordo com as principais 
características adotadas 
pelo Artigo 121, parágrafo 
2. 
 

Regiões e ao Comité do 
Emprego a que se refere o 
artigo 150.º, definirá 
anualmente as orien-
tações que os Estados-
Membros devem ter em 
conta nas respetivas 
políticas de emprego. 
Essas orientações deve-
rão ser coerentes com as 
orientações gerais ado-
tadas em aplicação do n.º 
2 do artigo 121.º 

Artikel 153 
(…) 
(2) Zu diesem Zweck 
können das Europäische 
Parlament und der Rat  
(…) 
b) in den in Absatz 1 
Buchstaben a bis i 
genannten Bereichen 
unter Berücksichtigung 
der in den einzelnen 
Mitgliedstaaten beste-
henden Bedingungen und 
technischen Regelungen 
durch Richtlinien Min-
destvorschriften erlassen, 
die schrittweise anzuwen-
den sind. Diese Richt-
linien sollen keine 
verwaltungsmäßigen, fi-
nanziellen oder recht-
lichen Auflagen vor-
schreiben, die der 
Gründung und Entwick-
lung von kleinen und 
mittleren Unternehmen 
entgegenstehen. (…) 
(3) (…) 
In diesem Fall verge-
wissert sich der Mitglied-
staat, dass die Sozial-
partner spätestens zu dem 
Zeitpunkt, zu dem eine 
Richtlinie umgesetzt oder 
ein Beschluss durchge-
führt sein muss, im 
Wege einer Verein-
barung die erforderlichen 
Vorkehrungen getroffen 
haben; dabei hat der 
Mitgliedstaat alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu 
treffen, um jederzeit 
gewährleisten zu können, 

Article 153 
(…) 
2. To this end, the 
European Parliament and 
the Council: 
(…) 
(b) may adopt, in the 
fields referred to in 
paragraph 1(a) to (i), by 
means of directives, 
minimum requirements 
for gradual implementa-
tion, having regard to the 
conditions and technical 
rules obtaining in each of 
the Member States. Such 
directives shall avoid 
imposing administrative, 
financial and legal 
constraints in a way 
which would hold back 
the creation and 
development of small and 
medium-sized undertak-
ings. (…) 
3. (…) 
In this case, it shall ensure 
that, no later than the date 
on which a directive or a 
decision must be 
transposed or imple-
mented, management and 
labour have introduced 
the necessary measures 
by agreement, the 
Member State concerned 
being required to take any 
necessary measure ena-
bling it at any time to be 
in a position to guarantee 
the results imposed by 
that directive or that 
decision. 
 

Artigo 153 
(…) 
(2) Para este fim podem o 
Parlamento Europeu e o 
Conselho 
(…) 
b) decretar, por meio de 
diretrizes, requisitos míni-
mos a serem aplicados 
gradativamente nos âm-
bitos previstos nas alíneas 
a) a i) do Parágrafo 1, com 
observância das regula-
mentações técnicas e das 
condições existentes em 
cada um dos Estados-
Membros. Essas diretrizes 
não devem prever quais-
quer restrições administra-
tivas, financeiras ou jurí-
dicas que se oponham à 
criação e ao desenvol-
vimento das pequenas e 
médias empresas. (…) 
(3) (…) 
Neste caso, o Estado-
Membro garante que os 
parceiros sociais, no mais 
tardar no momento em que 
uma diretiva tiver de ser 
implementada ou uma 
decisão tiver de ser 
executada, tenham toma-
do as precauções neces-
sárias por meio de acordo; 
ao fazer isso, o Estado-
Membro deve atender todas 
as medidas necessárias, a 
fim de poder garantir a 
qualquer tempo que a 
referida diretiva ou decisão 
atinja os resultados 
exigidos. 

Artigo 153.º 
(…) 
2. Para o efeito, o 
Parlamento Europeu e o 
Conselho podem: 
(…) 
b) Adotar, nos domínios 
referidos nas alíneas a) a 
i) do n.º 1, por meio de 
diretivas, prescrições 
mínimas progressiva-
mente aplicáveis, tendo 
em conta as condições e 
as regulamentações técni-
cas existentes em cada 
um dos Estados-
Membros. Essas diretivas 
devem evitar impor 
disciplinas administra-
tivas, financeiras e jurí-
dicas contrárias à criação 
e ao desenvolvimento de 
pequenas e médias 
empresas. (…) 
3. (…) 
Nesse caso, assegurará 
que, o mais tardar na data 
em que determinada 
diretiva ou decisão deva 
ser transposta ou 
executada, os parceiros 
sociais tenham introdu-
zido, por acordo, as 
disposições necessárias, 
devendo o Estado-
Membro em questão 
tomar as medidas indis-
pensáveis para poder 
garantir, a todo o tempo, 
os resultados impostos 
por essa diretiva ou 
decisão. 
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dass die durch diese 
Richtlinie oder diesen 
Beschluss vorgeschrie-
benen Ergebnisse erzielt 
werden. 
 
Artikel 154 
(…) 
(2) Zu diesem Zweck hört 
die Kommission vor 
Unterbreitung von Vor-
schlägen im Bereich der 
Sozialpolitik die Sozial-
partner zu der Frage, wie 
eine Unionsaktion gege-
benenfalls ausgerichtet 
werden sollte. 
 

Article 154 
(…) 
2. To this end, before 
submitting proposals in 
the social policy field, the 
Commission shall consult 
management and labour 
on the possible direction 
of Union action. 

Artigo 154 
(…) 
(2) Para este propósito, 
antes da submissão de 
sugestões na área de 
política social, a Comissão 
ouvirá os parceiros sociais 
acerca da questão de como 
uma eventual ação da 
União dever ser orientada. 

Artigo 154.º 
(…) 
2. Para o efeito, antes de 
apresentar propostas no 
domínio da política 
social, a Comissão con-
sultará os parceiros 
sociais sobre a possível 
orientação da ação da 
União. 

Artikel 169 
(…) 
(4) Die nach Absatz 3 
beschlossenen Maßnah-
men hindern die einzel-
nen Mitgliedstaaten nicht 
daran, strengere Schutz-
maßnahmen beizubehal-
ten oder zu ergreifen. 
Diese Maßnahmen müs-
sen mit den Verträgen 
vereinbar sein. Sie 
werden der Kommission 
mitgeteilt. 
 

Article 169 
(…) 
4. Measures adopted 
pursuant to paragraph 3 
shall not prevent any 
Member State from 
maintaining or introduce-
ing more stringent 
protective measures. 
Such measures must be 
compatible with the 
Treaties. The Commis-
sion shall be notified of 
them. 

Artigo 169 
(…) 
(4) As medidas resolvidas 
de acordo com o Parágrafo 
3 não impedem que cada 
Estado-Membro mantenha 
ou adote medidas prote-
tivas mais rígidas. Essas 
medidas estarão de acordo 
com os Tratados e serão 
informadas à Comissão. 

Artigo 169.º 
(…) 
4. As medidas adotadas 
nos termos do n.º 3 não 
obstam a que os Estados-
Membros mantenham ou 
introduzam medidas de 
proteção mais estritas. 
Essas medidas devem ser 
compatíveis com os 
Tratados e serão noti-
ficadas à Comissão. 

Artikel 182 
(…) 
In dem Rahmenpro-
gramm werden 
— die wissenschaftlichen 
und technologischen 
Ziele, die mit den 
Maßnahmen nach Artikel 
180 erreicht werden 
sollen, sowie die 
jeweiligen Prioritäten 
fest-gelegt; 
(…) 
 

Article 182 
(…) 
The framework pro-
gramme shall: 
— establish the scientific 
and technological objec-
tives to be achieved by 
the activities provided for 
in Article 180 and fix the 
relevant priorities, 
(…) 
 

Artigo 182 
(…) 
No programa-quadro serão 
— estabelecidos os obje-
tivos científicos e tecno-
lógicos que devem ser 
atingidos com as medidas 
previstas no Artigo 180, 
bem como as respectivas 
prioridades; 
(...) 

Artigo 182.º 
(…) 
O programa-quadro: 
— estabelecerá os obje-
tivos científicos e tecno-
lógicos a realizar pelas 
ações previstas no artigo 
180.º e as respetivas 
prioridades, 
(…) 
 

Artikel 193 
Die Schutzmaßnahmen, 
die aufgrund des Artikels 
192 getroffen werden, 
hindern die einzelnen 
Mitgliedstaaten nicht 
daran, verstärkte Schutz-
maßnahmen beizubehal-
ten oder zu ergreifen. Die 
betreffenden Maßnahmen 
müssen mit den Verträ-
gen vereinbar sein. Sie 

Article 193 
The protective measures 
adopted pursuant to 
Article 192 shall not 
prevent any Member 
State from maintaining or 
introducing more strin-
gent protective measures. 
Such measures must be 
compatible with the 
Treaties. They shall be 
notified to the 
Commission. 

Artigo 193 
As medidas protetivas que 
forem atendidas em razão 
do Artigo 192 não 
impedem que cada Estado-
Membro mantenha ou 
adote medidas protetivas 
reforçadas. Tais medidas 
estarão de acordo com os 
Tratados e serão notifi-
cadas à Comissão. 

Artigo 193.º 
As medidas de proteção 
adotadas por força do 
artigo 192.º não obstam a 
que cada Estado-Membro 
mantenha ou introduza 
medidas de proteção 
reforçadas. Essas medi-
das devem ser compa-
tíveis com os Tratados e 
serão notificadas à 
Comissão. 
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werden der Kommission 
notifiziert. 
 
Artikel 197 
(…) 
(2) Die Union kann die 
Mitgliedstaaten in ihren 
Bemühungen um eine 
Verbesserung der Fähig-
keit ihrer Verwaltung zur 
Durchführung des Uni-
onsrechts unterstützen. 
Dies kann insbesondere 
die Erleichterung des 
Austauschs von Informa-
tionen und von Beamten 
sowie die Unterstützung 
von Aus- und Weiter-
bildungsprogrammen 
beinhalten. Die Mitglied-
staaten müssen diese 
Unter-stützung nicht in 
Anspruch nehmen. Das 
Europäische Parlament 
und der Rat erlassen die 
erforderlichen Maßnah-
men unter Ausschluss 
jeglicher Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten durch 
Verordnungen gemäß 
dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren. 
 

Article 197 
(…) 
2. The Union may 
support the efforts of 
Member States to 
improve their administra-
tive capacity to imple-
ment Union law. Such 
action may include 
facilitating the exchange 
of information and of 
civil servants as well as 
supporting training 
schemes. No Member 
State shall be obliged to 
avail itself of such 
support. The European 
Parliament and the 
Council, acting by means 
of regulations in 
accordance with the 
ordinary legislative pro-
cedure, shall establish the 
necessary measures to 
this end, excluding any 
harmonisation of the laws 
and regulations of the 
Member States. 

Artigo 197 
(…) 
(2) A União pode apoiar os 
esforços dos Estados-
Membros a fim de 
melhorar sua habilidade de 
administração na aplicação 
do direito da União. Isso 
pode incluir especialmente 
a facilitação da troca de 
informações e funcio-
nários bem como o apoio a 
programas de formação e 
educação continuada. Os 
Estados-Membros não são 
obrigados a utilizar esse 
apoio. O Parlamento 
Europeu e o Conselho 
decretarão as medidas 
necessárias por meio de 
regulações de acordo com o 
processo legislativo ordi-
nário, com exclusão de 
qualquer harmonização das 
disposições legais dos 
Estados-Membros. 
 

Artigo 197.º 
(…) 
2. A União pode apoiar os 
esforços dos Estados-
Membros para melhorar a 
sua capacidade adminis-
trativa de dar execução ao 
direito da União. Tal ação 
pode consistir, designa-
damente, em facilitar o 
intercâmbio de informa-
ções e de funcionários, 
bem como em apoiar 
programas de formação. 
Nenhum Estado-Membro 
é obrigado a recorrer a 
este apoio. O Parlamento 
Europeu e o Conselho, 
por meio de regulamentos 
adotados de acordo com o 
processo legislativo 
ordinário, estabelecem as 
medidas necessárias para 
este efeito, com exclusão 
de qualquer harmoni-
zação das disposições 
legislativas e regulamen-
tares dos Estados-
Membros. 

Artikel 198 
(…) 
Entsprechend den in der 
Präambel dieses Vertrags 
aufgestellten Grund-
sätzen soll die Assoziie-
rung in erster Linie den 
Interessen der Einwohner 
dieser Länder und 
Hoheitsgebiete dienen 
und ihren Wohl-stand 
fördern, um sie der von 
ihnen erstrebten wirt-
schaftlichen, sozialen und 
kulturellen Entwicklung 
entgegenzuführen. 
 

Article 198 
(…) 
In accordance with the 
principles set out in the 
preamble to this Treaty, 
association shall serve 
primarily to further the 
interests and prosperity of 
the inhabitants of these 
countries and territories 
in order to lead them to 
the economic, social and 
cultural development to 
which they aspire. 

Artigo 198 
(…) 
De acordo com os 
princípios elencados no 
preâmbulo deste Tratado, a 
associação deve, em prin-
cípio, servir para favorecer 
os interesses dos habitantes 
destes países e territórios e 
promover sua prosperi-
dade, a fim de guiá-los ao 
desenvolvimento econô-
mico, social e cultural por 
eles aspirado.  

Artigo 198.º 
(…) 
Em conformidade com os 
princípios enunciados no 
preâmbulo do presente 
Tratado, a associação 
deve servir, fundamen-
talmente, para favorecer 
os interesses dos habi-
tantes desses países e 
territórios e para fomen-
tar a sua prospe-ridade de 
modo a conduzi-los ao 
desenvolvimento econó-
mico, social e cultural a 
que aspiram. 

Artikel 215 
(…) 
(3) In den Rechtsakten 
nach diesem Artikel 
müssen die erforder-
lichen Bestimmungen 
über den Rechtsschutz 
vorgesehen sein. 
 

Article 215 
(…) 
3. The acts referred to in 
this Article shall include 
necessary provisions on 
legal safeguards. 

Artigo 215 
(…) 
(3) Nos atos jurídicos 
realizados de acordo com o 
presente artigo estarão 
previstas as determinações 
necessárias em termos de 
garantias jurídicas. 
 

Artigo 215.º 
(…) 
3. Os atos referidos no 
presente artigo compre-
endem as disposições 
necessárias em matéria de 
garantias jurídicas. 
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Artikel 234 
(…) 
Wird der Misstrauens-
antrag mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen 
und mit der Mehrheit der 
Mitglieder des Europä-
ischen Parlaments ange-
nommen, so legen die 
Mitglieder der Kommis-
sion geschlossen ihr Amt 
nieder, und der Hohe 
Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheits-
politik legt sein im 
Rahmen der Kommission 
ausgeübtes Amt nieder. 
Sie bleiben im Amt und 
führen die laufenden 
Geschäfte bis zu ihrer 
Ersetzung nach Artikel 
17 des Vertrags über die 
Europäische Union wie-
ter. In diesem Fall endet 
die Amtszeit der zu ihrer 
Ersetzung ernannten Mit-
glieder der Kommission 
zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Amtszeit der Mit-
glieder der Kommission, 
die ihr Amt geschlossen 
niederlegen mussten, 
geendet hätte. 
 

Article 234 
(…) 
If the motion of censure is 
carried by a two-thirds 
majority of the votes cast, 
representing a majority of 
the component Members 
of the European Parlia-
ment, the members of the 
Commission shall resign 
as a body and the High 
Representative of the 
Union for Foreign Affairs 
and Security Policy shall 
resign from duties that he 
or she carries out in the 
Commission. They shall 
remain in office and 
continue to deal with 
current business until 
they are replaced in 
accordance with Article 
17 of the Treaty on 
European Union. In this 
case, the term of office of 
the members of the 
Commission appointed to 
replace them shall expire 
on the date on which the 
term of office of the 
members of the Commis-
sion obliged to resign as 
a body would have 
expired. 

Artigo 234 
(…) 
Se a moção de censura for 
adotada pela maioria de 
dois terços dos votos 
realizados e com a maioria 
dos membros do Parla-
mento Europeu, os mem-
bros da Comissão renun-
ciarão coletivamente a seus 
cargos e o Alto Repre-
sentante da União para 
Política Externa e de 
Segurança renunciará ao 
cargo que exerceu na 
comissão. Eles permane-
cerão no cargo e conti-
nuarão a conduzir os 
negócios correntes até a sua 
substituição, de acordo 
com o Artigo 17 do Tratado 
sobre a União Europeia. 
Neste caso, o mandato dos 
membros da comissão 
nomeados para a sua 
substituição acaba no 
momento em que teria 
acabado o mandato dos 
membros da Comissão que 
foram obrigados a 
renunciar coletivamente. 

Artigo 234.º 
(…) 
Se a moção de censura for 
adotada por maioria de 
dois terços dos votos 
expressos que represen-
tem a maioria dos 
membros que compõem o 
Parlamento Europeu, os 
membros da Comissão 
devem demitir-se coleti-
vamente das suas funções 
e o Alto Representante da 
União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política 
de Segurança deve 
demitir-se das funções 
que exerce na Comissão. 
Devem permanecer em 
funções e continuar a 
gerir os assuntos cor-
rentes até à sua 
substituição, nos termos 
do artigo 17.º do Tratado 
da União Europeia. Neste 
caso, o mandato dos 
membros da Comissão 
designados para os subs-
tituir expira na data em 
que expiraria o mandato 
dos membros da Comis-
são obrigados a demiti-
rem-se coletivamente das 
suas funções. 

Artikel 246 
(…) 
Der Rat kann auf 
Vorschlag des Präsiden-
ten der Kommission 
einstimmig beschließen, 
dass ein ausscheidendes 
Mitglied der Kommission 
für die verbleibende 
Amtszeit nicht ersetzt 
werden muss, insbe-
sondere wenn es sich um 
eine kurze Zeitspanne 
handelt. 
 

Article 246 
(…) 
The Council may, acting 
unanimously on a pro-
posal from the President 
of the Commission, 
decide that such a 
vacancy need not be 
filled, in particular when 
the remainder of the 
Member's term of office 
is short. 

Artigo 246 
(…) 
O Conselho pode, por 
sugestão do presidente da 
comissão, decidir unani-
memente que um membro 
da Comissão que renunciou 
não será substituído pelo 
tempo restante no mandato, 
em especial quando se 
tratar de um período de 
tempo curto. 

Artigo 246.º 
(…) 
O Conselho, deliberando 
por unanimidade, sob 
proposta do Presidente da 
Comissão, pode decidir 
pela não substituição, 
designadamente se o 
período remanescente do 
mandato for curto. 

Artikel 259 
(…) 
Bevor ein Mitgliedstaat 
wegen einer angeblichen 
Verletzung der Verpflich-
tungen aus den Verträgen 
gegen einen anderen 
Staat Klage erhebt, muss 
er die Kommission damit 
befassen. 

Article 259 
(…) 
Before a Member State 
brings an action against 
another Member State for 
an alleged infringement 
of an obligation under the 
Treaties, it shall bring the 
matter before the Com-
mission. 

Artigo 259 
(…) 
Antes de um Estado-
Membro iniciar um 
processo judicial contra 
outro Estado em razão de 
uma suposta quebra das 
obrigações dos Tratados, 
ele informará a Comissão 
acerca disso. 

Artigo 259.º 
(…) 
Antes de qualquer 
Estado-Membro intro-
duzir recurso contra outro 
Estado-Membro, com 
fundamento em pretenso 
incumprimento das obri-
gações que a este 
incumbem por força dos 
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 Tratados, deve submeter 
o assunto à apreciação da 
Comissão. 
 

Artikel 269 
(…) 
Der Antrag muss binnen 
eines Monats nach der 
jeweiligen Feststellung 
gestellt werden. Der 
Gerichtshof entscheidet 
binnen eines Monats nach 
Antragstellung. 
 

Article 269 
(…) 
Such a request must be 
made within one month 
from the date of such 
determination. The Court 
shall rule within one 
month from the date of 
the request. 

Artigo 269 
(…) 
O requerimento tem de ser 
formulado dentro de um 
mês a partir da referida 
constatação. O Tribunal 
decidirá dentro de um mês 
a partir da propositura do 
requerimento. 
 

Artigo 269.º 
(…) 
Esse pedido deve ser 
formulado no prazo de 
um mês a contar da data 
da referida constatação. O 
Tribunal pronuncia-se no 
prazo de um mês a contar 
da data do pedido. 

Artikel 286 
(1) Zu Mitgliedern des 
Rechnungshofs sind Per-
sönlichkeiten auszuwäh-
len, die in ihren Staaten 
Rechnungsprüfungsorga
nen angehören oder 
angehört haben oder die 
für dieses Amt besonders 
geeignet sind. Sie müssen 
jede Gewähr für 
Unabhängigkeit bieten. 
 

Article 286 
1. The Members of the 
Court of Auditors shall be 
chosen from among 
persons who belong or 
have belonged in their 
respective States to 
external audit bodies or 
who are especially 
qualified for this office. 
Their independence must 
be beyond doubt. 

Artigo 286 
(1) Para os membros do 
Tribunal de Contas, serão 
escolhidas personalidades 
que, em seus países, 
pertençam ou tenham 
pertencido a órgãos de 
controle de contas ou que 
sejam especialmente ade-
quadas para esse cargo. 
Eles oferecerão todas as 
garantias de independência. 
 

Artigo 286.º 
1. Os membros do 
Tribunal de Contas serão 
escolhidos de entre perso-
nalidades que pertençam 
ou tenham pertencido, 
nos respetivos Estados, a 
instituições de fiscal-
zação externa ou que 
possuam uma qualifica-
ção especial para essa 
função. Devem oferecer 
todas as garantias de 
independência. 
 

Artikel 312 
(1) Mit dem mehrjährigen 
Finanzrahmen soll 
sichergestellt werden, 
dass die Ausgaben der 
Union innerhalb der 
Grenzen ihrer Eigen-
mittel eine geordnete 
Entwicklung nehmen. 
 

Article 312 
1. The multiannual 
financial framework 
shall ensure that Union 
expenditure develops in 
an orderly manner and 
within the limits of its 
own resources. 

Artigo 312 
(1) Com o quadro 
financeiro plurianual, deve-
se assegurar que os gastos 
da União se desenvolvam 
de maneira ordenada dentro 
dos limites de seus próprios 
recursos. 

Artigo 312.º 
1. O quadro financeiro 
plurianual destina-se a 
garantir que as despesas 
da União sigam uma 
evolução ordenada dentro 
dos limites dos seus 
recursos próprios. 

Artikel 331 
(1) (…) 
Ist die Kommission 
jedoch der Auffassung, 
dass die Beteiligungs-
voraussetzungen nicht 
erfüllt sind, so gibt sie an, 
welche Bestimmun-gen 
zur Erfüllung dieser 
Voraussetzungen erlas-
sen werden müssen, und 
legt eine Frist für die 
erneute Prüfung des 
Antrags fest. Nach 
Ablauf dieser Frist prüft 
sie den Antrag erneut 
nach dem in Unterabsatz 
2 vorgesehenen Verfah-
ren. Ist die Kommission 
der Auffassung, dass die 
Beteiligungsvoraussetzu

Article 331 
1. (…) 
However, if the Commis-
sion considers that the 
conditions of participa-
tion have not been 
fulfilled, it shall indicate 
the arrangements to be 
adopted to fulfil those 
conditions and shall set a 
deadline for reexamining 
the request. On the expiry 
of that deadline, it shall 
re-examine the request, in 
accordance with the 
procedure set out in the 
second subparagraph. If 
the Commission consid-
ers that the conditions of 
participation have still 
not been met, the 

Artigo 331 
(1) (…) 
Todavia, se a Comissão 
tiver a opinião de que não 
são cumpridas as condições 
de participação, ela 
indicará quais determina-
ções têm de ser atendidas a 
fim de satisfazer essas 
condições e determinará 
um prazo para a nova 
avaliação dos requerimen-
tos. Findo o prazo, ela 
avaliará o requerimento 
outra vez de acordo com o 
processo previsto no 
segundo parágrafo. Se a 
comissão tiver a opinião de 
que as condições de 
participação continuam não 
preenchidas, o Estado-

Artigo 331.º 
1. (…) 
Contudo, se considerar 
que não estão preen-
chidas as condições de 
participação, a Comissão 
indicará as disposições a 
tomar para satisfazer 
essas condições e estabe-
lecerá um prazo para 
voltar a analisar o pedido. 
Findo o prazo, procede a 
essa análise, de acordo 
com o processo previsto 
no segundo parágrafo. Se 
a Comissão considerar 
que continuam a não estar 
preenchidas as condições 
de participação, o Estado-
Membro em questão pode 
submeter a questão à 
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ngen weiterhin nicht 
erfüllt sind, so kann der 
betreffende Mitgliedstaat 
mit dieser Frage den Rat 
befassen, der über den 
Antrag befindet. Der Rat 
beschließt nach Artikel 
330. Er kann außerdem 
auf Vorschlag der Kom-
mission die in Unter-
absatz 2 genannten Über-
gangsmaßnahmen erlas-
sen. 
 

Member State concerned 
may refer the matter to 
the Council, which shall 
decide on the request. 
The Council shall act in 
accordance with Article 
330. It may also adopt the 
transitional measures 
referred to in the second 
subparagraph on a 
proposal from the 
Commission. 

Membro em questão pode 
informar a questão ao 
Conselho, que decidirá 
sobre o tema. O Conselho 
decidirá de acordo com o 
Artigo 330. Além disso, ele 
pode, por sugestão da 
Comissão, aplicar as 
medidas transitórias defini-
das no segundo parágrafo. 
 

apreciação do Conselho, 
que se pronunciará sobre 
o pedido. O Conselho 
delibera nos termos do 
artigo 330.º. O Conselho, 
sob proposta da Comis-
são, pode também adotar 
as medidas transitórias 
referidas no segundo 
parágrafo. 

Artikel 333 
(1) Wenn nach einer 
Bestimmung der Verträ-
ge, die im Rahmen einer 
Verstärkten Zusammen-
arbeit angewendet wer-
den könnte, der Rat 
einstimmig beschließen 
muss, kann der Rat nach 
Artikel 330 einstimmig 
einen Be-schluss dahin 
gehend erlassen, dass er 
mit qualifizierter Mehr-
heit beschließt. 
(2) Wenn nach einer 
Bestimmung der Verträ-
ge, die im Rahmen einer 
Verstärkten Zusammen-
arbeit angewendet wer-
den könnte, Rechtsakte 
vom Rat gemäß einem 
besonderen Gesetzge-
bungsverfahren erlassen 
werden müssen, kann der 
Rat nach Artikel 330 
einstimmig einen Be-
schluss dahin gehend 
erlassen, dass er gemäß 
dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren be-
schließt. Der Rat be-
schließt nach Anhörung 
des Europäischen Parla-
ments. 
 

Article 333 
1. Where a provision of 
the Treaties which may 
be applied in the context 
of enhanced cooperation 
stipulates that the Council 
shall act unanimously, 
the Council, acting unani-
mously in accordance 
with the arrangements 
laid down in Article 330, 
may adopt a decision 
stipulating that it will act 
by a qualified majority. 2. 
Where a provision of the 
Treaties which may be 
applied in the context of 
enhanced cooperation 
stipulates that the Council 
shall adopt acts under a 
special legislative proce-
dure, the Council, acting 
unanimously in accord-
ance with the arrange-
ments laid down in 
Article 330, may adopt a 
decision stipulating that it 
will act under the 
ordinary legislative 
procedure. The Council 
shall act after consulting 
the European Parliament. 

Artigo 333 
(1) Sempre que o Conselho 
for obrigado a decidir 
unanimemente em razão de 
uma determinação dos 
Tratados que puder ser 
aplicada no âmbito de uma 
cooperação reforçada, o 
Consselho pode adotar uma 
decisão unânime nos 
termos do Artigo 330, com 
o efeito de que decida com 
maioria qualificada. 
(2) Sempre que o Conselho 
for obrigado a decretar 
atos jurídicos de acordo 
com um processo legis-
lativo especial em razão de 
uma determinação dos 
Tratados que puder ser 
aplicada no âmbito de uma 
cooperação reforçada, o 
Conselho pode adotar uma 
decisão unânime nos 
termos do Artigo 330, com 
o efeito de que decida de 
acordo com o processo 
legislativo ordinário. O 
Conselho decidirá após 
consulta ao Parlamento 
Europeu. 
 

Artigo 333.º 
1. Sempre que uma 
disposição dos Tratados 
suscetível de ser aplicada 
no âmbito de uma coo-
peração reforçada deter-
mine que o Conselho 
delibera por unanimi-
dade, este, deliberando 
por unanimidade nos 
termos do artigo 330.º, 
pode adotar uma decisão 
que determine que 
deliberará por maioria 
qualificada.  
2. Sempre que uma 
disposição dos Tratados 
suscetível de ser aplicada 
no âmbito de uma 
cooperação reforçada 
determine que o Con-
selho adota atos de 
acordo com um processo 
legislativo especial, este, 
deliberando por unanimi-
dade nos termos do artigo 
330.º, pode adotar uma 
decisão que determine 
que deliberará de acordo 
com o processo legis-
lativo ordinário. O Con-
selho delibera após 
consulta ao Parlamento 
Europeu. 

Artikel 352 
(…) 
(4) Dieser Artikel kann 
nicht als Grundlage für 
die Verwirklichung von 
Zielen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheits-
politik dienen, und 
Rechtsakte, die nach 
diesem Artikel erlassen 
werden, müssen inner-

Article 352 
(…) 
4. This Article cannot 
serve as a basis for 
attaining objectives per-
taining to the common 
foreign and security 
policy and any acts 
adopted pursuant to this 
Article shall respect the 
limits set out in Article 

Artigo 352 
(…) 
(4) Este artigo não pode 
servir de base para a 
realização de objetivos da 
política externa e de se-
gurança comum, e quais-
quer atos jurídicos decre-
tados em razão do presente 
artigo têm de permanecer 
dentro dos limites estabe-

Artigo 352.º 
(…) 
4. O presente artigo não 
pode constituir funda-
mento para prosseguir 
objetivos do âmbito da 
política externa e de 
segurança comum e 
qualquer ato adotado por 
força do presente artigo 
deve respeitar os limites 
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halb der in Artikel 40 
Absatz 2 des Vertrags 
über die Europäische 
Union festgelegten Gren-
zen bleiben. 
 

40, second paragraph, of 
the Treaty on European 
Union 

lecidos no artigo 40, 
Parágrafo 2, do Tratado 
sobre a União Europeia. 

estabelecidos no segundo 
parágrafo do artigo 40.º 
do Tratado da União 
Europeia. 

 

 

5.4. Resumo 

 

 O presente capítulo lidou com o sentido dos verbos müssen e sollen na língua alemã e, 

mais especificamente, com a sua acepção jurídica e seu uso no Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia. Observou-se que, na linguagem corrente, müssen comumente apresenta a 

ideia de necessidade, ao passo que sollen, ainda que não possua equivalente direto no português, 

pode ser compreendido, grosso modo, como um objetivo (cuja origem é eminentemente 

externa). No campo jurídico, identificou-se que müssen representa uma obrigação absoluta, ao 

passo que sollen demonstra uma obrigação apenas indireta. Com base nisso, foram elaboradas 

sugestões de tradução para o português brasileiro para os usos dos dois verbos no Tratado. 
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Considerações Finais 

 

Conclui-se o presente trabalho. Diante do estudo realizado, percebe-se que a tradução 

de textos jurídicos oferece constantes desafios para os profissionais da área, devendo estes 

sempre estar atentos aos percalços dessa atividade. 

 Com base nas leituras realizadas durante a pesquisa e redação desta dissertação, ficou 

claro, acima de tudo, como tal tema ainda é incipiente no Brasil. Diferentemente dos cenários 

norte-americano e europeu, nos quais são vários os livros, artigos e demais pesquisas acerca do 

assunto, no ambiente acadêmico brasileiro são poucas as produções científicas na área, além de 

que o acesso a materiais internacionais de tal conteúdo é bastante difícil (e dispendioso). 

 A despeito de tais dificuldades práticas (e, em parte, também em decorrência delas), 

buscou-se elaborar nesta dissertação muito mais do que uma simples tradução de termos 

específicos em um texto jurídico. Objetivou-se aqui, em verdade, tecer uma explicação 

relativamente ampla (respeitando, é claro, os limites de uma pesquisa de mestrado), que pudesse 

oferecer uma noção geral acerca das especificidades e dos requisitos da tradução jurídica a 

pesquisadores brasileiros que tenham o interesse de investigar o tema. 

 Nesse intuito, no primeiro capítulo, partiu-se de uma base de contato linguístico, 

definindo-se a mente do tradutor enquanto locus do contato das línguas, justificando-se, assim, 

a investigação do tema da tradução nessa área de pesquisa. No capítulo seguinte, avaliou-se a 

relação intrínseca entre pensamento e visão de mundo; a partir disso, estabeleceu-se uma 

comparação entre os conhecimentos linguísticos de um falante e tradutor e os saberes de teor 

legal de um tradutor jurídico. Assim, foi possível afirmar que os conhecimentos jurídicos de 

um jurista influenciam a forma como ele compreende o Direito de seu país e os ordenamentos 

de outros países, o que certamente pode influenciar na sua tradução. 

 No capítulo terceiro, realizou-se uma revisão histórica e bibliográfica acerca dos 

principais posicionamentos concernentes à tradução de especialidade. Mostrou-se como a 

tradução apenas se consolidou enquanto ciência autônoma em meados do século XX, e como 

as pesquisas acerca da tradução de textos científicas ganharam força a partir dos anos 1960, 

muito em função dos esforços despendidos pelos teóricos da corrente funcionalista. 

 No quarto capítulo, tratou-se especificamente da tradução jurídica, analisando-se os 

tipos de texto que ela engloba, as situações em que ela pode ocorrer e elencando-se os 

pressupostos teóricos que a embasam. Demonstrou-se, nesse momento, como ela se trata de um 
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tipo complexo de tradução que exige conhecimentos jurídicos bastante aprofundados por parte 

daquele que a realiza. 

 No quinto e último capítulo, discutiu-se o complexo sentido dos verbos modais, em 

especial müssen e sollen, bem como sua compreensão específica no contexto jurídico. Por fim, 

sugeriu-se uma tradução para tais verbos no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

levando-se em conta a noção jurídica desses verbos, como proposta pela literatura 

especializada. 

 Resta demonstrado, portanto, o posicionamento defendido no primeiro capítulo segundo 

o qual é possível o estudo da Tradução no campo do Contato Linguístico (e isso, diga-se de 

passagem, não prejudica de forma alguma seu status de ciência autônoma). Deste modo, não é 

possível negar que o contato de línguas ocorre na mente do tradutor, da mesma forma que o 

contato de linguagens (e culturas) jurídicas ocorre na mente do tradutor jurídico. Ademais, o 

multilinguismo, ainda que seja prova da riqueza cultural e linguística europeia, resulta, no 

campo da tradução jurídica, em um grande desafio, exigindo do profissional da área um grande 

conhecimento tanto jurídico (inclusive no que tange ao direito estrangeiro com o qual trabalha) 

quando linguístico e cultural. Por fim, em razão da ligação inerente de uma linguagem jurídica 

ao seu respectivo ordenamento, salienta-se a diferença entre o português jurídico brasileiro e o 

europeu, razão pela qual realizou-se aqui uma tradução para juristas brasileiros que difere 

daquela oficial, feita para juristas que lidam com português europeu. 

 Diante do que se viu, enfatiza-se, uma vez mais, que a tradução jurídica é um tema 

bastante desafiador, o qual deve ser tratado com imensa cautela por aqueles que o pesquisam 

ou o realizam. Muito em razão disso, o intuito desta dissertação não é dar as pesquisas nesse 

assunto por encerradas; muito pelo contrário, busca-se aqui elaborar uma contribuição que 

continue a impulsionar as investigações no assunto, para que os cientistas brasileiros passem a 

dar a ele a atenção que merece. 
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