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PREFÁCIO

A formação de tradutores em Portugal teve, desde o início do século 
XXI, um grande incremento nas instituições de ensino superior, correspon-
dendo assim à procura destes profissionais num mercado globalizado. 
A nível académico, a Tradução começou por ser oferecida, ainda no 
século XX, como formação intermédia de carácter profissional, tendo 
sido mais tarde acolhida na formação superior e pós-graduada, 
através de cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento. Dado o 
seu carácter transversal, a Tradução encontra-se frequentemente 
associada ao ensino de línguas estrangeiras, aos estudos literários e 
às ciências da linguagem. Contudo, os Estudos de Tradução adquiri-
ram há muito um estatuto consagrado como disciplina académica. 
Na sua vertente mais específica de Tradução Especializada, articu-
lada com disciplinas como a Terminologia ou as Linguagens de 
Especialidade, a Tradução está frequentemente associada a domínios 
como o jurídico ou o médico, e tem constituído a base para a for-
mação e investigação académicas. É nesta área de confluência que se 
insere a presente publicação, que tem como objetivo apresentar, num 
só volume, a investigação em tradução especializada no par de línguas 
alemão-português, realizada pelas autoras ao longo da última década 
e, na sua maioria, já divulgada em publicações nacionais e internacionais. 
Pretendemos assim dar um contributo para investigação futura, bem 
como para a formação académica de tradutores.

Na Universidade de Aveiro, desde o início1 que a oferta formativa 
em Tradução estava direcionada para a tradução de especialidade, 
envolvendo primeiramente o domínio da saúde e ciências da vida, ao 
qual se vieram posteriormente juntar os domínios jurídico e técnico. 
Presentemente, encontram-se em funcionamento cursos de Tradução 
nos três ciclos de estudo: uma licenciatura em Tradução, um mestrado 
em Tradução Especializada e um programa doutoral em Tradução 
e Terminologia, lecionado em conjunto com a Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Nos dois pri-
meiros ciclos (licenciatura e mestrado), a formação tradutológica 
incide sobre a teoria e prática da tradução em várias combinatórias 
de línguas. A formação mais específica, em alemão-português, é 
facultada em unidades curriculares de cariz teórico-prático como 
Práticas de Tradução e Práticas Avançadas de Tradução. Enquanto 

1 A primeira licenciatura em Tradução (iniciada em 2004-2005) tinha a designação de Línguas e 
Tradução Especializada.
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para a formação global em Tradutologia existe uma vasta bibliografia 
internacional que serve de suporte ao ensino e à investigação, para a 
lecionação da parte prática verifica-se uma grande discrepância entre 
as línguas estudadas. No caso do alemão-português, em particular 
para os domínios de especialidade, podemos observar uma maior 
escassez de bibliografia. Tal situação implica a criação de materiais 
didáticos que possam servir como ferramenta de apoio e de estímulo 
à reflexão tradutológica.

Com este propósito, reunimos neste volume artigos que abordam 
tanto fenómenos tradutológicos comuns e aspetos contrastivos, como 
também a tradução em áreas de especialização no par de línguas 
alemão-português. A cada estudo apresentado seguem-se proposta 
de tarefas didáticas práticas e de reflexão teórica e metodológica, 
destinadas a desenvolver e a aprofundar conhecimentos na área da 
tradução especializada. Os fenómenos analisados nestes estudos têm 
origem na prática pedagógica das autoras e foram sendo compilados 
desde a criação do curso de 2º ciclo até à atualidade.

O volume, organizado em sete capítulos, reúne onze estudos dedi-
cados a algumas das temáticas-chave da investigação em tradução 
especializada.

O primeiro capítulo faz o enquadramento da tradução de espe-
cialidade, delimitando o conceito e remetendo para as disciplinas de 
interface.

O segundo capítulo, que engloba dois estudos, incide sobre as técni-
cas de tradução nos domínios do turismo e da saúde e bem-estar. A 
abordagem das técnicas de tradução – focadas em questões lexicais, 
sintáticas e semânticas – continua a revelar-se importante na for-
mação dos tradutores, pois dota-os de instrumentos de análise e de 
uma metalinguagem indispensáveis à fundamentação das opções 
tradutivas. O conhecimento de diferentes modelos de técnicas de 
tradução e a sua aplicação em textos de diversas áreas contribuem 
para o desenvolvimento da competência tradutiva.

O terceiro capítulo gira em torno de questões lexicais e termi-
nológicas nos domínios da medicina e da técnica. No centro do 
primeiro estudo desta secção está a comunicação de informação 
médica especializada a diferentes públicos-alvo (especialista versus 
leigo), o que obriga à adequação da informação. No segundo estudo, 
estamos perante a análise de verbos complexos alemães e dos seus 
equivalentes em língua portuguesa, salientando-se as diferenças 
estruturais na formação de verbos nas duas línguas.

O quarto capítulo diz respeito à análise de aspetos contrastivos a 
nível morfossintático, centrando-se o primeiro estudo nas orações 
subordinadas não introduzidas por conjunção, caraterísticas da 
língua alemã, e nas diferentes possibilidades de realização sintática 
em português. O seguinte estudo prende-se com outra construção 

PREFÁCIO
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sintática caraterística do alemão – os grupos nominais expandidos. 
O terceiro e último estudo desta secção diz respeito aos compostos 
nominais alemães, um fenómeno muito comum de compressão lexical 
na linguagem jurídica alemã.

O quinto capítulo, apoiado em dois estudos, incide sobre questões 
pragmáticas no domínio da saúde e da medicina. Com base em cor-
pora comparáveis reunidos para o efeito, foi possível identificar e 
selecionar enunciados em alemão e em português que remetem para 
os fenómenos linguístico-pragmáticos em estudo e que tornam perce-
tíveis as diferenças entre as língua-culturas. O primeiro estudo desta 
secção, baseado na análise de folhetos informativos, analisa formas 
de cortesia em ambas as línguas. O segundo, apoiado em artigos 
científicos da área da medicina, permitiu a identificação e extração de 
matizadores discursivos em alemão e em português, procedendo-se 
à sua comparação.

O estudo apresentado no sexto capítulo reflete a zona de transição 
entre o texto de especialidade e o texto de divulgação. Nele nos ocu-
pamos da tradução de procedimentos de explicitação de conteúdos 
científicos complexos em textos destinados a um público não 
especializado, através da identificação de formas características e da 
análise dos problemas de tradução resultantes da recontextualização 
da informação na língua-cultura de chegada.

O capítulo final apresenta um contributo dedicado a questões de 
avaliação de qualidade, particularmente pertinentes na Tradução 
Especializada. Focando-se na análise de traduções automáticas, nele 
se discute a aplicação de um modelo de avaliação recente à prática 
tradutiva.

Através da diversidade de fenómenos abordados neste volume 
procuramos abarcar assuntos transversais à Tradução Especializada, 
desde questões de metalinguagem, passando por questões metodológicas 
e análise textual, até à utilização de ferramentas de tradução automática.

No capítulo que se segue debruçamo-nos sobre o conceito de Tradução 
Especializada, ilustrando a sua interligação com disciplinas afins.
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TRADUÇÃO ESPECIALIZADA
- QUESTÕES PRELIMINARES

Nos estudos de tradução sempre foram destacados diferentes tipos de 
texto de acordo com a temática ou o estatuto do texto a traduzir, sendo 
uns valorizados em detrimento de outros. Porque nada é imutável, o 
estatuto dos textos foi evoluindo ao longo dos tempos e acompanhando 
as diferentes conceções de tradução. Se, durante séculos, a ênfase foi 
posta sobre a tradução de textos de valor histórico-cultural1 , com o 
passar dos tempos, a tradução de textos de caráter efémero, destinados 
à comunicação num mundo globalizado passou igualmente a merecer 
a atenção da Tradutologia. Mais recentemente, com a evolução científica, 
tecnológica e socioeconómica do século XX, que se repercutiu num 
crescimento da atividade tradutiva, e consequentemente no desen-
volvimento da Tradução como disciplina académica, a atenção passou 
a recair sobre um leque mais diversificado de textos que, apesar do 
seu caráter transitório (por ex. folhetos turísticos ou correspondência 
comercial), passaram a merecer uma reflexão metodológica por parte 
dos estudiosos. A profissão do tradutor instituiu-se a nível social, e 
a formação dos tradutores procurou adequar-se às necessidades das 
áreas e das competências específicas. As questões metodológicas 
passaram então a ser colocadas relativamente à tradução de textos 
não literários. A viragem funcionalista dos anos 1980 (com autores 
como Reiß & Vermeer (1984), Holz-Mänttäri (1984), Nord (1988/2005), 
entre outros) marca a discussão tradutológica relativamente a textos 
cuja tradução era anteriormente considerada objetiva e linear.

É sobretudo o desenvolvimento das mais diversas tecnologias e da glo-
balização, em termos de produção e comercialização dos produtos, que 
está na origem da Tradução de Especialidade (em alemão Fachübersetzen). 
O substantivo Fach remete, na língua alemã, para disciplina, ramo, área 
de especialidade, mas também para ofício ou profissão especializada. 
Neste sentido, a tradução está particularmente associada a textos e a 
conteúdos de uma área específica, necessitando para o seu exercício de 
integrar conhecimentos de um domínio particular. Por outras palavras, 
a Tradução torna-se transdisciplinar.

Esta ligação indissociável da tradução de especialidade com as lin-
guagens de especialidade (Fachsprachen, Languages for Special Purposes) 

1 No século XIX, Schleiermacher (1813/1963) contrapõe a tradução de textos literários, científicos e
filosóficos (aus dem Gebiete der Wissenschaft und Kunst) à tradução de textos de caráter utilitário 
(aus dem Gebiete des Geschäftslebens), que o autor associa a um tipo de tradução menos exigente.

1
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desenvolveu-se em resultado da evolução técnico-científica, em particular 
desde meados do século passado. Enquanto o enfoque das linguagens 
de especialidade residiu inicialmente em questões terminológicas de um 
ponto de vista prescritivo, estando o termo padronizado, mais tarde, 
passou a centrar-se na análise sintática e na questão da existência de 
uma sintaxe própria, característica de uma determinada linguagem 
de especialidade. Posteriormente, seguindo a evolução geral dos es-
tudos linguísticos, a atenção incidiu sobre o texto de especialidade 
como unidade de análise, enquanto parte integrante de uma situação 
comunicativa. É neste sentido que Hoffmann (1987, p. 53) define lin-
guagem de especialidade como “die Gesamtheit aller sprachlichen 
Mittel, die in einem fachlich begrenzbaren Kommunikationsbereich 
verwendet werden, um die Verständigung zwischen den in diesem 
Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten”2. O autor aponta ainda 
como características das linguagens de especialidade a especifici-
dade do léxico e da terminologia, que se encontram em permanente 
evolução, e o recurso preferencial a determinadas estruturas gramaticais, 
sintáticas e textuais. Algumas destas estruturas características, em 
particular estruturas de compressão sintática, serão objeto de análise 
nos estudos apresentados neste volume.

As linguagens de especialidade constituem realizações de domínios 
e subdomínios que podem ser estruturados através de uma linha 
horizontal aberta, numa tentativa de organização do conhecimento, 
tal como podemos observar na Figura 1.

Fig. 1: Estruturação horizontal de Hoffmann (1987, p. 58)

Hoffmann (1998, p. 191) sublinha o caráter aberto e evolutivo desta 
estruturação horizontal, dependente da evolução técnico-científica, 
tal como se observa nas palavras do autor:

2 O conjunto de todos os recursos linguísticos que são utilizados num domínio delimitável da 
comunicação especializada, para garantir a comunicação entre as pessoas que se dedicam a esse 
domínio [trad. nossa].

1| TRADUÇÃO ESPECIALIZADA - QUESTÕES PRELIMINARES
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[…][e]s handelt sich dabei um eine offene Reihe, in der einzelne 
Fachsprachen entsprechend dem Grad der Übereinstimmung 
der verwendeten sprachlichen Mittel angeordnet sind. Aus 
der horizontalen Gliederung läßt sich nicht ableiten, wieviele 
Fachsprachen es gibt. Ihre Zahl entspricht praktisch der der 
unterschiedlichen Fachgebiete, zu denen im Rahmen der 
wissenschaftlich-technischen Entwicklung immer neue hinzu-
kommen und von denen jedes der Dialektik von Integration 
und Differenzierung unterworfen ist.3 (Hoffmann, 1998, p. 191)

A tradução de especialidade, por sua vez, serve-se (em termos genéricos) 
das delimitações já existentes nas linguagens de especialidade. Deste 
modo, destacam-se domínios muito produtivos de atividade como a 
tradução jurídica, técnica e médica, com as suas características próprias 
em termos lexicais, textuais e comunicativos.

A variedade das linguagens de especialidade não se esgota, contudo, 
na separação dos diferentes domínios, exigindo uma diferenciação mais 
fina em termos comunicativos. Assim, a complexidade comunicativa é 
tradicionalmente representada por um eixo vertical estruturado em 
torno de diferentes critérios e apresentando diversos graus de especi-
ficidade, de acordo com a respetiva situação de comunicação. No âmbito 
do domínio técnico-científico, Hoffmann (1998, p. 191) identifica quatro 
critérios para a caracterização de cada linguagem de especialidade: o 
contexto social (Milieu) e os parceiros de comunicação, o grau de 
abstração e as características linguísticas externas. A articulação dos 
vários critérios permite uma estratificação de cada domínio:

Aus ihrer [der Kriterien] Berücksichtigung ergibt sich eine 
unterschiedliche Zahl von Schichten und Zwischenschichten 
für die einzelnen Fachsprachen, die sich auch durch bestimmte 
Textsorten, z. B. Zeitschriftenaufsatz, Patentschrift, Bedienung-
sanleitung, belegen lassen.4 (Hoffmann, 1998, p. 191)

A estes critérios são aplicados cinco diferentes níveis de comuni-
cação, dando conta do grau e das particularidades de cada situação 
comunicativa (Fig. 2).

3 Trata-se de uma sequência aberta, em que as diversas linguagens especializadas são organizadas
de acordo com o grau de correspondência dos meios linguísticos utilizados. A partir do eixo horizontal 
não é possível inferir quantas linguagens especializadas existem. O seu número é praticamente 
coincidente com o número das áreas temáticas existentes, às quais se juntam constantemente novas 
áreas que resultam do desenvolvimento técnico-científico, sendo que cada uma se encontra sujeita 
à dialética da integração e da diferenciação entre elas (trad. nossa).
4 Tomando em consideração estes critérios, obtém-se uma estratificação própria em diferentes níveis 
e subníveis relativos às diversas linguagens especializadas, que também podem ser evidenciados 
através de géneros textuais, como por exemplo o artigo de revista, a patente ou o manual de 
instruções (trad. nossa).
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Fig. 2: Modelo de cinco níveis, de Hoffmann (1987), adaptado de Stolze (2009, p. 52) [tradução nossa] 

Centramo-nos aqui sobre o modelo de Hoffmann pelo seu papel 
fundamental na linguística do texto de especialidade. Contudo, a 
nível da estratificação horizontal e vertical, existem variados modelos 
que espelham a reflexão tradutológica sobre este campo. Para a 
área da medicina, destacamos o modelo de Löning (1981)5, que 
se centra nos parceiros de comunicação: especialista-especialista, 
especialista-semiespecialista, especialista-leigo e leigo-leigo.

O estudo da tradução de especialidade revela-se atualmente mais im-
portante que nunca, dado o progresso tecnológico e a rápida evolução dos 
meios de comunicação. Face a este contexto, Gotti & Sarcevic (2006, p. 9) 

5 Para uma abordagem mais detalhada deste modelo, remetemos para o Estudo II no presente volume

1| TRADUÇÃO ESPECIALIZADA - QUESTÕES PRELIMINARES
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falam do “paradoxo da era da globalização” que consiste no facto de 
as traduções terem cada vez mais procura, apesar de a língua inglesa 
ser o meio de comunicação por excelência. De facto, verifica-se uma 
preponderância da língua inglesa na investigação em tradução de 
especialidade, em detrimento de outras línguas. A ênfase tem recaído 
sobre a tradução de diferentes géneros textuais de um domínio de 
especialização particular, envolvendo maioritariamente a língua inglesa 
como objeto de estudo ou em combinação com outra língua. Contudo, 
no que diz respeito a outros pares de línguas que não envolvem o 
inglês, como o alemão-português, constatamos uma lacuna.

Na atualidade, o mercado de trabalho exige cada vez mais 
profissionais especializados em resposta a novas exigências, tendo 
simultaneamente a profissão do tradutor sofrido alterações significa-
tivas, face à evolução técnico-científica e ao seu impacto na sociedade. 
O estudo de áreas do conhecimento diversificadas tornou-se uma 
exigência para o tradutor profissional. Gotti & Sarcevic salientam, 
deste modo, a diversidade das áreas abrangidas pela tradução de 
especialidade como área de conhecimento:

Broadly speaking, specialized translation (Fachübersetzen, 
traduction spécialisée, traduzione specializzata) covers the 
specialist subject fields falling under non-literary translation, 
the best known of which include science and technology, eco-
nomics, marketing, law, politics, medicine and mass media, 
[...] as well as lesser researched areas such as maritime navi-
gation, archaeology, geography and nutrigenomics. (Gotti & 
Sarcevic, 2006, p. 9)

Face à grande diversidade dos domínios de especialização e à 
sua dificuldade de classificação, Hurtado Albir (2004) propõe uma 
abordagem centrada nos géneros textuais ligados a estes domínios, 
distinguindo entre a tradução de géneros especializados, marcados 
pelo domínio de especialização (tradução técnica, científica, jurídica, 
económica, religiosa, etc.) e a tradução de géneros não especializados, 
isto é, não marcados pelo domínio de especialização, tal como géneros 
literários, publicitários, jornalísticos, etc. (Hurtado Albir, 2004, pp. 58-59).

O estudo e a classificação dos vários géneros textuais no âmbito 
da tradução de especialidade têm ocupado diversos autores (Reiss, 
1981; Snell-Hornby, 1988; Göpferich, 1995; Gläser, 1990; Stolze, 2009, 
entre outros) e revelam a preocupação para com a sistematização do 
conhecimento científico e a dificuldade de delimitação entre géneros, 
pela existência de sobreposições, que deriva da própria natureza de 
sistemas complexos. Os géneros textuais de especialidade, nos quais 
se pode observar uma ligação comum entre fatores funcionais e lin-
guísticos (Hoffmann, 1988), situam-se num continuum entre géneros 
especializados e géneros não especializados, salientando assim os 
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diferentes graus de especialização. A este respeito, Kalverkämper 
(1998, p. 50) refere duas abordagens de sistematização que dão 
conta da tentativa de organizar os géneros textuais por parte de 
alguns autores:

• uma abordagem estática-taxonómica com base numa árvore 
de classificação, segundo a qual a um determinado género é 
atribuído um lugar concreto na tipologia, como proposta por 
Gläser (1990), e

• uma abordagem dinâmica-funcional, baseada em critérios 
pragmático-comunicativos, que não visa a vincular um determinado 
género numa tipologia imutável, como proposta por Göpferich (1995).

Esta última proposta deixa margem para uma organização mais 
flexível. 

No âmbito dos estudos de Tradução, a análise de géneros textuais 
constitui um dos “key determinants of the translator’s decision-making 
process and the choice of translation strategies and techniques“ 
(Biel, 2018, p. 157). Numa tentativa de articulação mais complexa, 
Roelcke (2010, p.33), com base em Hoffmann (1987), introduz uma 
terceira dimensão, designando-a Verwendungsarten (modos de uso), 
que se junta às dimensões horizontal (domínios) e vertical (níveis de 
abstração) e que consiste em géneros textuais utilizados numa deter-
minada situação de comunicação.

Devido ao caráter híbrido de muitos géneros textuais, que difi-
culta a já referida sistematização, e ao facto de aparecerem cada vez 
mais novos géneros (a título de exemplo os cybergenres, no contexto 
da tradução web, Shepherd & Watters, 1998, p. 98, entre outros), a 
abordagem crítica e reflexiva acerca desta temática constitui uma 
necessidade e, ao mesmo tempo um desafio. A este propósito, este 
volume pretende contribuir para o estudo de diferentes géneros 
textuais no par de línguas alemão-português na área da Tradução 
Especializada, dando conta de fenómenos a nível temático, mor-
fossintático, lexical e textual.
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TÉCNICAS DE TRADUÇÃO

Neste capítulo estão reunidos dois estudos que têm o seu enfoque na 
descrição e análise de técnicas de tradução, também designadas por 
procedimentos técnicos de tradução. A importância desta temática resulta 
da experiência de ensino das autoras em aulas práticas de tradução, 
tanto na licenciatura como no mestrado. Estes conceitos constituem 
ferramentas valiosas de apoio à reflexão didática sobre a resolução de 
problemas de tradução a nível lexical, sintático ou semântico, e fazem 
parte da linguagem própria do tradutor. Não tendo caráter prescritivo, 
são apenas soluções possíveis “Lösungsmöglichkeiten” e não uma 
solução predefinida “Patentlösungen” (Schreiber, 1999, p. 152).

O primeiro estudo incide sobre a área do turismo. A comunicação 
neste setor é caracterizada por uma forte internacionalização e pelo 
multilinguismo, representando por isso uma importante área de 
trabalho. Em termos gerais, os textos de promoção turística são um 
desafio para qualquer tradutor, devido aos conteúdos e objetos culturais 
que estes encerram. Com base num corpus bilingue de publicações 
autênticas pertencentes ao género textual «folheto turístico», são 
seguidamente exemplificadas e analisadas algumas técnicas de 
tradução mais comuns em português e alemão. Para esta análise, 
na vertente de português-alemão, foi utilizado o modelo de Schreiber 
(1993, 1997), desenvolvido a partir de classificações de diversos autores, 
entre os quais se destacam Vinay & Darbelnet, 1958; Fleischmann, 
1987 e Henschelmann, 1993.

O segundo artigo centra-se na área da saúde e bem-estar e na 
classificação proposta por Gallagher (1982) para o par de línguas 
alemão-inglês adaptada aqui para o alemão-português. O corpus 
utilizado reúne textos bilingues de divulgação de produtos naturais, 
oferecendo abundante material de análise proveniente de textos 
promocionais e informativos. Temos assistido ao longo das últimas 
décadas ao crescente interesse do público comum por questões de 
saúde, o que contribuiu para o aumento das publicações de divulgação 
científica. É neste contexto de crescente internacionalização de marcas 
e produtos que se insere este estudo, procurando responder aos 
inevitáveis desafios de tradução.

2
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Estudo I – O papel das técnicas de tradução no 
ensino da Tradução Especializada – o caso dos textos 
turísticos no par de línguas português - alemão

Na era da comunicação e da globalização, os contactos entre pessoas 
de línguas e culturas diferentes multiplicaram-se e, com eles, a necessi-
dade de tradução de textos dos mais diversos géneros textuais. O setor 
do turismo é certamente um dos mais destacados, representando por 
isso uma importante fonte de trabalho para o tradutor. Em Portugal, 
um dos géneros que tem crescido em importância e qualidade é sem 
dúvida o prospeto turístico, que se enquadra numa estratégia mais 
ampla da promoção do país, como destino turístico, no estrangeiro.

Partindo do pressuposto de que uma aposta séria na promoção 
do país deverá ter implicações na qualidade das publicações 
traduzidas para alemão, debruçámo-nos sobre textos divulgação 
turística de Portugal. Os textos de promoção turística, em particular as 
especificidades culturais que os povoam, constituem, para qualquer 
tradutor, um desafio que não deve ser subestimado. O estudo que 
aqui apresentamos centra-se pois numa pequena amostra de textos 
turísticostraduzidos de língua portuguesa para alemão e na análise 
das técnicas (ou procedimentos técnicos) de tradução (TT) mais 
relevantes a que o tradutor recorreu para transmitir ao leitor alemão 
a informação e as sensações que o original português procura evocar. 
O corpus reunido para esta análise é constituído por duas publi-
cações do ICEP/Turismo de Portugal e respetivas traduções para 
alemão, um folheto bilingue sobre «Cruzeiros no Rio Douro» e o livro 
«Madeira. Volta pelas ilhas», versão bilingue. Adicionalmente foram 
selecionados exemplos do Portal Oficial do Turismo de Portugal.

Numa primeira parte dedicada ao enquadramento teórico, 
debruçamo-nos sobre o género textual «prospeto turístico» e sobre o 
modelo de Reiß (1976, 2000) para a tradução de diferentes tipologias 
textuais, passando seguidamente a uma breve análise da evolução 
na classificação das TT ao longo da segunda metade do século XX. 
De entre as diversas abordagens, destacamos a proposta de Schreiber 
(1993, 1997, 1999) que serviu de modelo para este estudo.

Na parte de análise do corpus, partindo da eleição das TT mais significa-
tivas para este género textual e para o par de línguas português-alemão, 
são analisados exemplos autênticos extraídos do material reunido para 
este efeito. Esta análise remete simultaneamente para os problemas de 
tradução decorrentes das diferenças linguísticas e culturais e para as 
tomadas de decisão do tradutor. Não tendo a pretensão de oferecer um 
modelo prescritivo que possa ser ativado sempre que determinado tipo 
de dificuldade seja detetada, não podemos, no entanto, ignorar o papel 
relevante que o domínio efetivo das TT representa para o tradutor.
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|O género textual «prospeto turístico»
A tipologia textual aplicada à tradução, segundo o modelo de Reiß 

(1993), constitui um instrumento de caracterização que apoia o tradutor 
na opção sobre o método de tradução a utilizar num determinado 
texto. Partindo das funções da linguagem identificadas por Bühler 
(1934), a autora distingue entre tipos de textos informativos, expres-
sivos e operativos,1 de acordo com a função textual prevalecente em 
cada género. Contudo, é frequente encontrarmos uma sobreposição 
de funções num único género textual, tal como sucede com o prospeto 
turístico. Neste caso particular, estão presentes a função informativa 
bem como a apelativa. Sendo o objetivo principal do prospeto a divul-
gação de um determinado objeto turístico (um local, uma instituição, 
um país, etc.), não é possível dissociar a divulgação de conteúdos 
informativos objetivos dos meios de persuasão utilizados para captar 
a atenção do leitor, no sentido do levar a agir em conformidade. De 
acordo com o modelo de Reiß, o tradutor terá de se preocupar, por 
um lado, com a invariância na transferência dos conteúdos informativos 
(cf. Reiß, 2000, p. 30), sendo importante que a forma linguística do 
texto de partida seja adaptada à língua de chegada. Por outro lado, 
o fator mais importante na tradução dos textos operativos será a ma-
nutenção do efeito apelativo do texto de partida, destacando-se aqui 
uma metodologia que a autora designa por «adaptativa». Em prospetos 
turísticos de maior qualidade, identifica-se também a presença da 
função expressiva em passos que evocam no leitor sensações positivas 
de curiosidade, de bem-estar ou mesmo de prazer pela forma como 
são apresentados os destinos turísticos em causa. Os elementos 
extra-linguísticos (imagens, grafismos) que normalmente acompanham 
o texto reforçam este aspeto. É evidente que, como género textual 
complexo, o prospeto turístico não se resume à parte linguística. A 
imagem, a cor, a composição, o tipo de letra, a qualidade do papel 
podem constituir fatores relevantes na concretização da função principal 
do texto: conduzir o leitor à descoberta. Contudo, não cabe num 
estudo desta natureza uma análise conjunta de todos estes fatores, 
pelo que nos cingimos à dimensão linguística.

Seguindo um modelo diferente, mas que se destina igualmente a 
apoiar o tradutor no modo de abordar o texto a traduzir e na escolha de 
uma metodologia de tradução adequada, podemos evocar o modelo de 
House (1997) que, tendo em conta as características do texto de partida, 
a finalidade da tradução e o público-alvo, distingue entre overt e covert 
translation (tradução ‘manifesta’ e tradução ‘velada’). Textos específicos 
de uma cultura/língua, fruto de um contexto situacional particular e 
dirigidos a um determinado público-alvo, como diálogos humorísticos 

1 A autora distingue ainda o texto de tipo «audiomedial», ou seja, textos escritos com a finalidade de 
serem falados (ou cantados) e que por isso não são lidos mas sim ouvidos pelo público (cf. Reiß, 2000, 
p. 27). No entanto, como ela afirma, também este tipo de texto pode revelar um enfoque no conteúdo, 
na forma ou apelo (cf. Reiß, 2000, p. 44), pelo que o referido tipo de texto não se situa no mesmo plano 
que as três tipologias iniciais.
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ou discursos políticos, requerem, segundo a autora, uma tradução 
manifesta. O tradutor sabe que o texto de partida não foi criado 
para aquele que será o recetor do texto de chegada e sabe também 
que esse público está ciente de estar a ler uma tradução. Nos textos 
não específicos de uma determinada cultura/língua, nos quais se 
insere o prospeto turístico, a função do texto original mantém-se intacta 
e a tradução não deverá ser sentida como tal, mas sim como um texto 
que tivesse sido produzido para o público da língua/cultura de che-
gada. Esta será uma tradução velada. Para este fim, o tradutor deverá 
aplicar aquilo que House designa por “cultural filter” (House 1997, 
pp. 71-73), isto é, deverá ter em atenção aspetos culturais e prag-
máticos, de modo a fazer o leitor sentir que o texto foi redigido para 
si. A aplicação deste filtro cultural pode envolver alterações a nível 
linguístico e pragmático.

No que concerne a aplicação eventual de um filtro deste género 
aos prospetos turísticos em análise, não detetámos modificações 
percetíveis ao nível do registo ou da forma de tratamento do leitor. 
Não existem diferenças substanciais nas convenções pragmáticas e 
textuais entre prospetos turísticos em português e em alemão. As 
diferenças manifestam-se sobretudo a nível linguístico, pelo que uma 
análise mais detalhada das microunidades se torna imprescindível. 

Para a tradução deste género textual é indispensável que o tradutor 
possua competência linguística e cultural específica nas duas línguas 
e, por vezes, o facto de conhecer pessoalmente os locais e os objetos 
de que se fala ajuda a colmatar lacunas informativas importantes.2 O 
tradutor deverá naturalmente prestar especial atenção ao tipo de registo, 
às formas de tratamento aceites na cultura de chegada e ao estilo.

|O papel das Técnicas de Tradução
Ao longo da segunda metade do século XX, assistiu-se ao surgi-

mento de variadas classificações de TT. A primeira surgiu em 1958, 
no âmbito da Stylistique comparée du français et de l’anglais de Vinay & 
Darbelnet (cf. 1958, pp. 46-47), e compila uma série de procedimentos 
utilizados no par de línguas francês-inglês. A proposta inicial dos 
autores constitui uma classificação de sete procedimentos técnicos de 
tradução organizados em dois grandes grupos: os procedimentos 
diretos (ou literais) e os procedimentos oblíquos. Os primeiros in-
cluem o Empréstimo, a manutenção da palavra da língua de partida 
no texto de chegada; o Decalque, a tradução literal das palavras de 
um sintagma, e a Tradução Literal, que consiste na tradução pala-
vra a palavra de uma frase. Os procedimentos da tradução oblíqua 
são os seguintes: Transposição, mudança de categoria gramatical, sem 
alteração de sentido; Modulação, mudança de perspetiva ou de ponto de 

2 Verificaremos mais adiante que a explicitação e a adição de informação são técnicas comuns 
utilizadas neste corpus.
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vista; Equivalência, substituição de um segmento linguístico por um 
equivalente funcional na língua de chegada; e Adaptação, a colmatação 
textual de lacunas socioculturais entre o par de línguas/culturas.

Esta classificação, fruto das conceções linguísticas da época, é baseada 
em relações de equivalência ao nível da palavra e levantou críticas 
entre os especialistas devido ao seu carácter restrito. Inicialmente, 
sobretudo na primeira metade dos anos 1970, a análise centrava-se nos 
fenómenos linguísticos paradigmáticos de uma determinada língua de 
partida (cf. Schäffner, 2004, p. 489) e não era dado o devido destaque 
aos aspetos contextuais. A ênfase era posta na langue, isto é, no sistema 
linguístico da respetiva língua (cf. Schäffner, 2004, p. 489) e não na 
parole, a utilização efetiva da língua através do discurso. Apenas com 
a influência da Linguística Textual sobre os Estudos de Tradução, na 
segunda metade dos anos 1970, se tomaram em consideração outros 
critérios como a coesão, a coerência, a situacionalidade, a intencionali-
dade, etc. (Beaugrande & Dressler, 1981). Estas diferentes abordagens, 
começando com o aparecimento da Linguística Contrastiva até a Lin-
guística Textual, refletem a evolução da Tradutologia enquanto área 
de estudo.

Com a referência a outras técnicas (Nida & Taber, 1969; Newmark, 
1988; Deslile, 1993, entre outros) e de classificações para outros pares 
de línguas como o alemão-francês (Malblanc, 1968) ou o inglês-espanhol 
(Vázquez Ayora, 1977), o conceito de TT foi-se alargando, mas também 
sobrepondo com noções próximas como estratégia ou método, gerando-se 
por vezes uma confusão terminológica e conceptual.

Schreiber distingue entre método de tradução e técnicas de tradução, 
afirmando que o primeiro diz respeito ao texto no seu conjunto e de-
pende da tipologia e da função textual. Por outro lado, as técnicas de 
tradução dizem respeito a microunidades textuais e dependem tanto 
do método de tradução como do par de línguas envolvidas.

Hurtado Albir clarifica o conceito de técnica de tradução (ou 
procedimento técnico), por contraposição às noções de «estratégia de 
tradução» e «método de tradução» (cf. Hurtado Albir, 2004, p. 256). 
A noção de procedimento técnico de tradução remete para um 
procedimento verbal pontual do qual resulta um equivalente con-
creto. De facto, esta noção é por vezes designada por estratégia de 
tradução ou mesmo por método. Ora existem diferenças substanciais 
entre técnicas, estratégias e métodos, tal como Hurtado Albir (cf. Hurtado 
Albir, 2004, p. 256) ou Schreiber (1998) mencionam. Por «método 
de tradução» entende-se uma opção global do tradutor em relação 
ao texto a traduzir, e o método dependerá das características mais 
globais do texto: género textual, função textual predominante e 
finalidade do texto de chegada (cf. Hurtado Albir 2004, p. 257). Se, por 
um lado, o método de tradução implica o texto na sua globalidade, 
as TT, por outro, incidem sobre uma microunidade textual e estão 
dependentes do par de língua em foco. Já as estratégias de tradução 
constituem procedimentos mais abrangentes, podendo inclusivamente 
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ser extra-verbais, e designam ações de resolução de problemas de 
tradução que podem abarcar desde a consulta de um dicionário ou 
obra de referência até ao recurso a um especialista. Enquanto a 
estratégia se refere ao processo utilizado para encontrar uma solução, 
as TT refletem-se apenas sobre o produto final, a microunidade de 
tradução em causa.

Devido ao seu carácter restrito como instrumento de análise (dado 
que se centram em unidades reduzidas que podem ir desde a palavra 
à frase), e porque se encontram conotadas com o paradigma contrastivo, 
as TT tendem a ser desvalorizadas por alguns autores. Contudo, a 
validade atual das TT reside na sua componente metalinguística e na 
possibilidade de classificação dos tipos de equivalência encontrados. Esta 
vertente de instrumento de análise ao serviço da descrição e da com-
paração de traduções, bem como o seu papel no ensino e na reflexão 
sobre a tradução, conferem-lhe grande pertinência. Segundo Hurtado 
Albir, as TT são consideradas um instrumento útil de análise, pois 
permitem identificar, classificar e denominar as equivalências escolhidas 
pelo tradutor para microunidades textuais, assim como obter dados 
concretos sobre a opção metodológica utilizada (cf. Hurtado Albir, 
2004, p. 268). A autora define-as como

un procedimiento, generalmente verbal, visible en el resultado 
de la traducción, que se utiliza para conseguir la equivalencia 
traductora, com cinco características básicas: 1) afectan al re-
sultado de la traducción; 2) se catalogan en comparación con el 
original; 3) se refieren a microunidades textuales; 4) tienen un 
carácter discursivo y contextual; 5) son funcionales. (Hurtado 
Albir, 2004, p. 268)

O conhecimento de TT é indispensável a qualquer tradutor, pois 
contribui para a aquisição da competência tradutiva (cf. Doherty & 
Angermüller, 1983, p. 166). O conhecimento detalhado dos diversos 
procedimentos técnicos aplicáveis a determinado par de línguas fornece 
ao tradutor um conjunto de soluções alternativas para o processo 
de transferência entre as línguas. O enfoque sobre um conjunto de 
regras que podem ser utilizadas com sucesso perante determinados 
problemas de tradução otimiza o processo de tradução.

O estabelecimento de analogias através da sistematização e cate-
gorização de TT contribui para acelerar o processo de aquisição da 
competência tradutiva, condensando num espaço de tempo mais 
reduzido o resultado da experiência adquirida pelo profissional de 
tradução ao longo de muitos anos.

Para Schreiber (1997, p. 222), as TT desempenham uma dupla 
função a nível prospetivo e a nível retrospetivo. Do ponto de vista 
prospetivo, é possível estabelecer analogias e identificar estratégias 
de resolução de problemas, para problemas de tradução recorrentes 
em determinados pares de línguas e culturas. Este autor salienta ainda 
o facto de a utilização destas técnicas fomentar rotinas positivas e 
assim facilitar o trabalho do tradutor. Retrospetivamente, as técnicas 
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de tradução são um instrumento de análise e avaliação de traduções. 
Schreiber define Übersetzungsverfahren como “speziellere ‘Techniken 
der Übersetzung’ (Wotjak 1985), die m. E. vor allem vom Sprachenpaar 
abhängen und die meist nur kleine Textabschnitte, z.T. einzelne 
Wörter, betreffen”[Técnicas especiais de tradução que, em minha 
opinião, dependem sobretudo do par de línguas em questão e que 
afetam, na maioria das vezes, apenas pequenos segmentos textuais, 
ou palavras isoladas] (1993, p. 54; 1999), destacando assim a incidência 
das TT sobre unidades linguísticas delimitadas e sobre um par de 
línguas específico.

Dado que o objetivo deste estudo é principalmente de natureza 
prática, de aplicação concreta de um modelo existente a um género 
textual em análise, não sentimos necessidade de propor uma nova 
definição de TT, apoiando-nos por isso na conceção de Schreiber e 
recorrendo eventualmente a noções exteriores, quando necessário. 

Resultando de uma sistematização abrangente e estruturada, a 
proposta por Schreiber (1993) reúne vinte procedimentos agrupados 
no campo lexical, gramatical, semântico e textual. Ao nível lexical, 
encontram-se Lexikalische Entlehnung [Empréstimo Lexical], Lexikalische 
Ersetzung [Substituição Lexical], Lexikalischer Strukturwechsel [Alteração 
da Estrutura Lexical], alterações ao nível da formação de palavras.

No nível gramatical surgem: Wort-für-Wort-Übersetzung 
[Tradução Literal], correspondência integral do número e da ordem 
das palavras de um sintagma ou de uma frase no par de línguas; 
Permutation [Permutação], alteração da posição de uma palavra ou 
de um constituinte, para respeitar a estrutura sintática da língua de 
chegada; Expansion / Reduktion [Expansão / Redução], aumento ou 
diminuição do número de palavras; Intrakategorialer Wechsel [Alteração 
Intracategorial], alteração intracategorial da função gramatical de 
uma palavra (artigo -> artigo zero); Transposition [Transposição], 
alteração da classe de palavra; Transformation [Transformação], alteração 
da construção sintática (oração participial -> oração relativa).

Quanto ao nível semântico, é feita a distinção entre Semantische 
Entlehnung [Empréstimo Semântico], verbalização do mesmo conteúdo 
semântico através de correspondentes perfeitos de expressões idiomáticas; 
Modulation [Modulação], mudança de perspetiva ou de ponto de vista 
(ativa -> passiva, afirmativa -> negativa, abstrato -> concreto, causa -> 
efeito, etc.); Explikation / Implikation [Explicitação / Implicitação], aumento 
ou diminuição do grau de explicitação, por exemplo, através de uma perí-
frase; Mutation [Mutação], alteração do conteúdo denotativo, de modo a 
respeitar uma outra característica (por ex. num poema, para manter a rima).

Para além destas TT, o autor refere ainda Hilfsverfahren [Técnicas 
de Apoio], como notas explicativas ou comentários adicionais. Outros 
procedimentos incluem as TT Korrektur [Correção], correção de textos 
imperfeitos (erros óbvios, lapsos); Adaptation [Adaptação], adaptação do 
conteúdo informativo à língua/cultura de chegada e Zusätze / Kürzungen 
[Acréscimos ou reduções], alterações intencionais da informação.
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|Análise dos prospetos turísticos
Na parte prática deste estudo, são analisados diversos textos turísticos 

em português e em alemão no que concerne a utilização de TT. O corpus 
(cf. fontes) é constituído por publicações bilingues (português-alemão) 
recentes, disponíveis no mercado. Sem a intenção de fazer um levanta-
mento exaustivo de todas as técnicas encontradas, uma vez que todas 
se encontram representadas nas traduções que analisámos, procurámos 
antes ilustrar aquelas que nos parecem mais relevantes na tradução de 
textos do género textual em apreciação. Para cada uma destas técnicas é 
possível identificar inúmeros exemplos, daí que fosse necessário proceder 
a uma seleção. A nossa intenção é que estes exemplos sejam úteis para 
uma melhor compreensão dos procedimentos utilizados pelo tradutor. 
Para além disso, podem servir como base de reflexão para a formação de 
tradutores, constituindo assim um importante meio de apoio no processo 
de aprendizagem.

i) Empréstimo Lexical / Lexikalische Entlehnung
Sob a denominação de «Lexikalische Entlehnung», Schreiber designa 

empréstimos e estrangeirismos. Em cada caso particular, o tradutor 
tem de optar por um estrangeirismo, um empréstimo ou uma expressão 
da língua de chegada, caso exista um equivalente.

Perante a inexistência de um equivalente na língua de chegada, o 
tradutor tem várias opções:

a) Traduzir a unidade lexical através de uma paráfrase ou de uma 
definição.

b) Optar pelo estrangeirismo, mantendo o lexema exatamente como 
na língua de partida. Esta opção será viável, dependendo do grau 
de conhecimento do público em causa.

c) Recorrer ao estrangeirismo acompanhado de uma explicação que 
surge normalmente entre parênteses.

d) Recorrer a um nome coletivo ou a um hiperónimo que antecede o 
empréstimo, tal como no exemplo (1).

1. O vinho do Porto é desde há séculos um grande embaixador de 
Portugal, hoje em dia acompanhado por outros produtos genuinamente 
portugueses, como o pastel de nata.

1’. Der Portwein ist seit Jahrhunderten ein bedeutender Botschafter Portugals, 
der heutzutage von anderen echt portugiesischen Produkten begleitet 
wird wie dem Kuchen “Pastel de Nata“.

A análise dos textos turísticos revelou uma preferência pela ma-
nutenção do termo original (estrangeirismo), acompanhado de 
esclarecimentos em alemão.

O exemplo (2) ilustra a tradução de um lexema composto, em que 
cada composto é traduzido literalmente. Este procedimento, designado 



30

noutras classificações por «decalque» não tem lugar no modelo de 
Schreiber.

2. Para um fecho celestial, delicie-se com doces conventuais: Toucinho 
do céu, barrigas de freira ou papos de anjo.

2’. Und zum Abschluss ein himmliches Finale: Lassen Sie sich 
die klösterlichen Süßspeisen nicht entgehen - Toucinho do céu 
(Himmelsspeck), Barrigas de freira (Nonnenbäuchlein) oder 
Papos de anjo (Engelskröpfchen).

O tradutor terá naturalmente que se questionar sobre a pertinência 
de uma técnica destas. Caso a tradução não remetesse explicitamente 
para a «doçaria conventual» («klösterliche Süßspeisen»), o leitor não 
conseguiria por si só chegar ao sentido. 

No caso dos pratos regionais, a opção c) (estrangeirismo + explicação) 
seria a opção mais adequada, pois a inserção de uma explicação ajuda 
o leitor a conhecer o conteúdo, e a manutenção da palavra original 
permite-lhe pedir em situação o doce certo.

ii) Transposição / Transposition
Schreiber entende por transposição a modificação da classe de palavra, 

mantendo-se o sentido da expressão. É possível distinguir entre trans-
posição obrigatória, determinada por contingências estruturais, e 
transposição facultativa, influenciada por razões estilísticas.

Advérbio --> Substantivo
O exemplo (3) ilustra duas TT em simultâneo, a transposição e a 

modulação. Este é um fenómeno que ocorre com alguma frequência.
3. Hoje, a caminho de século e meio de existência, a empresa mantém 

orgulhosamente o nome dos seus fundadores noruegueses.
3’. Noch heute, nach fast anderthalb Jahrhunderten, führt das 

Unternehmen mit Stolz den Namen seiner norwegischen Gründer.

O facto de não existir em alemão nenhum advérbio que corresponda 
a orgulhosamente [*stolzerweise] leva à escolha da expressão mit Stolz. 
Além disso, enquanto em português o advérbio orgulhosamente pode 
depender do verbo estático manter, o substantivo Stolz só pode estar 
associado a um verbo ativo, o que resulta na construção mit Stolz 
führen.

Neste caso, para além da transposição gramatical:
orgulhosamente –> mit Stolz (advérbio –> grupo nominal com preposição)

dá-se também o fenómeno da modulação, ou seja, uma alteração de 
perspetiva:

manter –> führen (verbo estático –> verbo dinâmico)
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Verbo ---> Substantivo
No exemplo (4) ocorre desde logo uma transposição, na qual um 

verbo na língua de partida é transformado em substantivo na língua 
de chegada. Para além disso, tanto em português como em alemão 
está presente uma estrutura de reforço que é expressa de modos 
diversos em cada língua. Enquanto em português, o realce se consuma 
através da expressão «a quem...», em alemão esta função é exercida 
através da topicalização. Neste caso, o complemento indireto Den 
Besuchern und Bewohnern é posicionado no início da frase.

4. São inúmeras as opções de lazer que proporciona a quem a visita ou 
a quem a escolhe para habitar.

4’. Den Besuchern und Bewohnern bieten sich zahlreiche Freizeit-
möglichkeiten.

iii) Transformação / Transformation
A transformação situa-se no nível gramatical e consiste na modificação 

da estrutura sintática.
5. Remodelado durante o ano de 2006, este barco tem capacidade para 

220 pessoas.
5’. Nach dem Umbau im Jahr 2006 hat dieses Schiff eine Kapazität für 

220 Personen.

Neste caso a transformação é necessária, pois a construção participial 
não é estilisticamente possível em alemão, sendo por isso expressa 
através de uma construção preposicional.

No exemplo (6) verifica-se que em alemão, ao contrário do português, 
o público-alvo é evocado de modo mais direto: Kulturinteressierte – 
os que se interessam por cultura. O texto de partida, condicionado por 
características pragmáticas da própria língua, refere o público-alvo 
através da paráfrase Quem vá em busca de cultura, à qual o presente do 
conjuntivo empresta um tom mais cortês. Por outro lado, em alemão, 
a construção für diejenigen, die seria demasiado rebuscada e estilisti-
camente pouco adequada ao caráter apelativo do prospeto turístico.

6. Quem vá em busca de cultura pode tirar proveito dos numerosos lu-
gares que são património mundial, desfrutar de um extraordinário 
património arquitectónico...

6’. Kulturinteressierte können sich an den zahlreichen Orten erfreuen, 
die zum Weltkulturerbe gehören ...

O exemplo seguinte ilustra um fenómeno comum na linguagem 
escrita portuguesa, a oração gerundiva (em posição inicial de frase). 
A tradução de estruturas desta natureza para a língua alemã implica 
normalmente uma transformação, da qual pode resultar uma oração 
relativa (cf. Hundertmark & Santos Martins, 1998).
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7. Servindo o café com uma variedade sem limites e confeccionando 
alguns dos melhores bolos e pastelaria da Europa (incluindo o 
famoso pastel de nata), os cafés são a perfeita introdução à arte 
portuguesa de bem viver.

7’. Die Cafés, wo der Kaffee in scheinbar unbegrenzten Variations-
möglichkeiten und einige der feinsten Kuchen und Pastetchen von 
Europa - einschließlich des berühmten Pastel de nata - dargeboten 
werden, bieten eine enizigartige Möglichkeit, die portugiesische 
Kunst des Genießens kennen zu lernen.

iv) Modulação / Modulation
Esta técnica insere-se no nível semântico e consiste na modificação 

da perspetiva ou do enfoque em relação ao texto de partida. No 
exemplo (8) é ilustrada a mudança de perspetiva que ocorre no texto 
de chegada. No texto português é designada uma ação (a de descobrir) 
e não um estado. No texto alemão, por outro lado, é o estado (do 
desconhecimento) que é descrito, enquanto a ação deverá ser inferida 
pelo leitor.

8. [...] os vinhos são um dos tesouros portugueses a descobrir!
8’. [...] die Weine gehören zu den noch unbekannten Schätzen Portugals.

Para além disto, a modulação tem por base verbos diferentes nas 
duas línguas: em português, descobrir e, em alemão, conhecer.

v) Adaptação / Adaptation
O conceito de adaptação é utilizado em diversos sentidos. A adaptação 

consiste geralmente na substituição do desconhecido pelo conhecido. 
Se a língua de chegada evidencia uma lacuna perante uma palavra 
ou expressão, o tradutor precisa de colmatar essa lacuna. Perante a 
inexistência, em alemão, de uma expressão idiomática idêntica à do 
exemplo (9), o tradutor optou por uma expressão neutra em alemão. 
Em todo o caso, teria também sido possível traduzir conversa por 
kleiner Plausch.

9. Uma esplanada numa rua movimentada, ou à beira-mar dão-lhe a 
oportunidade de tomar uma bebida ou um cocktail exótico, enquanto 
dá dois dedos de conversa.

9’. Ein Straßencafé in einer bewegten Straße oder am Ufer des Meeres 
geben Ihnen die Gelegenheit, bei einer kleinen Unterhaltung ein 
Getränk oder einen exotischen Cocktail zu sich zu nehmen.

No recurso a esta técnica evidencia-se, por vezes, a criatividade do 
tradutor. Um bom exemplo desta criatividade é a tradução do título 
de um dos prospetos analisados:

10. Portugal – profundamente
10’. Portugal - Tauchen Sie in die Tiefe
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vi) Técnicas de apoio / Hilfsverfahren
O tradutor tem frequentemente que recorrer a informação adicional 

que possibilita uma clarificação do conteúdo do texto de partida. Esta 
técnica é designada por Schreiber de Hilfsverfahren (Schreiber, 1999, 
p. 152). No exemplo (11), o leitor alemão precisa da associação do 
nome funcho / Fenchel ao topónimo Funchal.

11. A origem do nome Funchal é atribuída à abundância de funchos, 
no lugar onde Gonçalves Zarco desembarcou.

11’. Als Gonçalves Zarco auf dieser Insel anlegte, fand er hier über 
und über mit Fenchel („funcho“) bewachsene Stellen, die der 
Stadt „Funchal“ ihren Namen gaben.

No exemplo (12) a explicitação é necessária, pois a unidade lexical 
Herdade da Chaminé é simultaneamente nome próprio e contém em si 
o equivalente de Landgut, o que para o leitor alemão é imperceptível.

12. Em pleno coração do Alto Alentejo, na região de Monforte, perto 
da fronteira espanhola de Badajoz, situa-se a Herdade da Chaminé.

12’. Mitten im Herzen des Alto Alentejo, in der Region Monforte, 
nahe der spanischen Grenze bei Badajoz, befindet sich das Landgut 
„Herdade da Chaminé“.

|Considerações finais
Esta análise de textos da área de turismo teve como objetivo apresentar as 

TT mais comuns, de forma a servirem como ferramentas de tradução. 
Perante o facto de existir alguma divergência entre os diversos autores 

na terminologia das classificações acima referidas, para as quais são 
habitualmente fornecidos poucos exemplos descontextualizados, 
sentimos a necessidade de ampliar o catálogo dos exemplos para cada 
técnica, colmatando assim esta lacuna.

Através da análise das TT foi possível identificar analogias e categori-
zações que ajudassem a tornar o ensino em Tradução mais sistemático 
e eficiente. O uso consciente das TT faz com que os alunos aprendam 
com mais facilidade a traduzir textos e ganhem uma visão panorâmica das 
diferentes possibilidades que têm ao seu dispor. Este método indutivo, 
que parte de um caso concreto, isto é, de um exemplo de texto tra-
duzido, e conduz à definição, ou seja, à respetiva técnica de tradução, 
ajuda os alunos a refletirem sobre as suas próprias experiências e 
fomenta a tradução como forma de resolução de problemas.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO

1. Leia o seguinte trecho de um folheto turístico sobre o vinho do Porto 
das Caves Cálem. Depois, consulte a respetiva tradução para alemão.
- Analise a tradução em relação à sua correção lexical, sintática e textual.
- Identifique problemas de tradução e relacione-os com as respetivas 
técnicas de tradução.
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2. Leia a seguinte tradução de português para alemão e identifique o 
exemplo de modulação e de técnica de apoio.

3. A tradução de topónimos constitui um problema de tradução característico 
em textos turísticos. Traduza para português os seguintes excertos 
provenientes de um documentário televisivo sobre a Alemanha 
(Deutschland von Oben) e reflita sobre as diferentes possibilidades de 
tradução de designações de rios, regiões ou cidades.
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Estudo II - Análise de técnicas de tradução 
em textos da área da saúde e bem-estar no 
par de línguas alemão-português

A área da saúde e bem-estar encontra-se representada por diferentes 
géneros discursivos que para qualquer tradutor constituem um 
desafio, sendo necessário ter uma noção profunda do público-alvo. 
Os folhetos informativos constituem um género textual em expansão e 
encontram-se frequentemente traduzidos em diversas línguas. O sur-
gimento de inúmeras publicações destinadas a não profissionais, bem 
como secções específicas em jornais e revistas, justificam o interesse 
da abordagem desta temática no âmbito dos Estudos de Tradução.

A área da saúde e bem-estar constitui um vasto domínio de espe-
cialização que divulga a sua informação através de diferentes géneros 
discursivos, desde o texto científico até ao texto promocional. Temos 
assistido ao grande aumento das publicações de divulgação de saúde 
e bem-estar, desde folhetos sobre doenças e tratamentos, distribuídos 
gratuitamente em farmácias, parafarmácias e lojas de produtos 
dietéticos e naturais, até secções específicas em jornais e revistas de 
grande circulação. Este aumento de publicações é acompanhado pelo 
surgimento de um público cada vez mais instruído e consciente das 
questões de saúde, interessado em conhecer os benefícios e os perigos 
de diversas terapêuticas.

Enquanto a comunicação entre especialistas (em congressos, artigos 
científicos, etc.) tende a estabelecer-se numa língua franca (maioritari-
amente, em língua inglesa), os textos de divulgação científica, bem 
como os textos promocionais necessitam de ser traduzidos para a língua 
do público-alvo. A importância crescente das línguas de especialidade 
reflete-se necessariamente na formação dos tradutores. Assim, em 
várias universidades portuguesas têm surgido cursos de mestrado em 
Tradução que procuram colmatar essas lacunas no ensino universitário. 
Tendo como pano de fundo o mestrado em Tradução Especializada, 
na Universidade de Aveiro, que procura familiarizar os futuros tradu-
tores na área da Saúde e Ciências da Vida, ocupamo-nos neste estudo 
da tradução de panfletos informativos sobre produtos medicinais de 
origem alemã que são divulgados e comercializados em Portugal. O 
corpus utilizado contém textos originais em alemão, que foram pos-
teriormente traduzidos para português. Para a análise das unidades 
de tradução recolhidas, recorremos a categorizações de técnicas de 
tradução de autores reconhecidos como as de Gallagher (1982) e as 
de Schreiber (1993), embora os seus exemplos não incidam sobre o par 
de línguas alemão-português. Com base nestes modelos propomo-nos 
identificar as técnicas mais relevantes, nestas línguas, no panfleto de 
divulgação medicinal, fornecendo exemplos que poderão ser utilizados 
com vantagem na formação de tradutores especializados. Antes de 



38

chegarmos à análise destas técnicas, necessitamos, contudo, de nos 
debruçarmos sobre a língua de especialidade em causa – a linguagem da 
saúde e bem-estar – e o género textual dos textos de divulgação científica.

|Línguas de especialidade na área de saúde e 
bem-estar

Há muito que as línguas de especialidade têm despertado a atenção 
de linguistas e terminólogos. A linguagem da medicina não é exceção 
e tem sido analisada nos diferentes graus de especificidade. Dada a 
grande diversidade de géneros textuais e de funções no âmbito de 
uma língua de especialidade, é necessário adotar critérios externos 
que nos permitam categorizar os diferentes tipos de texto. O conhecido 
modelo de Hoffmann (1985) permite, a nível horizontal, uma orde-
nação linear, de caráter aberto, de todas as línguas de especialidade e, 
a nível vertical, uma classificação de cada texto de acordo com o nível 
de especificidade. Os critérios de classificação podem variar consoante 
a língua de especialidade em apreço. No que diz respeito aos textos 
produzidos na área da saúde, consideramos que os descritores adotados 
pelo modelo de Löning (1981, p. 83) se adequam perfeitamente aos textos 
analisados neste estudo. O modelo que aqui apresentamos encontra-se 
dividido em quatro níveis, consoante a situação de comunicação 
que engloba os intervenientes na comunicação e a finalidade da mesma. 
Löning parte do grau mais elevado de especificidade (entre especialistas) 
até ao nível menos específico, entre leigos.

Fig. 1: Modelo adaptado e traduzido de Löning (1981)

2| TÉCNICAS DE TRADUÇÃO - ESTUDO II



TRADUÇÃO ESPECIALIZADA – DOMÍNIOS, GÉNEROS TEXTUAIS E CONTEXTOS DE COMUNICAÇÃO 39

De acordo com esta tipologia, o nosso objeto de estudo situa-se 
no nível 4, no âmbito da divulgação científica. Contudo, neste caso, 
a designação leigo - leigo não se aplica integralmente, uma vez que 
o redator dos folhetos informativos fornecidos pelas empresas de 
produtos medicinais pode não ser considerado um especialista, mas 
não será certamente um leigo.

|Papel dos textos de divulgação científica
Os textos de divulgação científica surgem de uma conjugação entre 

discurso científico e discurso jornalístico. Desta dualidade discursiva 
resultam as características inerentes a estes textos que visam trans-
mitir um discurso científico para um público generalista. Diversas 
análises e estudos sobre o texto científico – como as de Hahn (1983), 
Stolze (1999), Heringer (1988), entre outros – são consensuais ao sublinha-
rem as seguintes características gerais: estilo impessoal, elevado grau 
de precisão e de explicitação, relação intertextual (referências a outras 
textos científicos), carácter argumentativo, densidade lexical, concisão, 
etc. No caso específico da língua alemã sobrevêm características 
particulares como o recurso ao estilo nominal, com a elevada presença 
de substantivos e de expressões de verbo suporte, a presença de frases 
complexas (predomínio da hipotaxe), grupos nominais expandidos, 
orações subordinadas não introduzidas por conjunção, entre outras.

Relativamente ao texto de divulgação científica existe necessari-
amente uma adequação dos conteúdos e das formas textuais a um 
público mais vasto, sem que com isso desapareça completamente a 
terminologia própria. Na literatura especializada – por exemplo em 
Baumann (1998) ou Niederhauser (1999), entre outros – têm sido 
referidos alguns traços característicos como a simplificação de con-
ceitos, a redução da densidade lexical, a inserção de breves definições 
e esclarecimentos de terminologia no interior do texto, o recurso a 
imagens e metáforas que estabelecem uma ponte entre o leitor e os 
conceitos mais complexos, a atitude dialógica em relação ao leitor, a 
vivacidade do discurso, etc. No caso particular do panfleto de saúde 
e bem-estar reconhece-se, ao nível da macroestrutura, a divisão do 
texto em breves capítulos ou partes introduzidas por títulos e organi-
zadas internamente em pequenos parágrafos e subtítulos; o recurso 
a citações (de autores de referência), a quadros com a enumeração de 
sintomas, de informações importantes (do género “sabia que...”); a 
adoção de um estilo pessoal, no qual o autor se dirige a um público 
específico, concretizando as características e as necessidades desse 
grupo de pessoas, recorrendo a diversas estratégias discursivas que 
passam pelo apelo direto ou aconselhamento, pela exemplificação de 
casos concretos, etc.
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|Técnicas de tradução aplicadas aos textos de 
divulgação científica

A presente análise teve por base os modelos de Gallagher (1982) e 
de Schreiber (1993), que seguidamente se apresentam, nomeando as 
diversas técnicas e as diferenças terminológicas de cada um. A classi-
ficação de Gallagher (1982) foi delineada com base no par de línguas 
alemão-inglês, ao passo que a de Schreiber (1993) fornece exemplos 
de várias línguas europeias (francês, inglês, italiano, neerlandês) em 
contraste com o alemão.

Tendo como ponto de partida as sete grandes categorias propostas 
por Vinay & Darbelnet (1958) (empréstimo, decalque, tradução literal, 
transposição, modulação, equivalência e adaptação), Gallagher expande 
este modelo, particularmente no que diz respeito à transposição e à 
modulação. De facto, a redução de uma técnica como a transposição 
à simples alteração da classe da palavra não reflete o vasto leque de 
alterações gramaticais que ocorrem na tradução, mantendo-se no en-
tanto o significado inalterado. Retomando assim a sistematização de 
translation shifts de Catford (1965), a classificação de Gallagher (1982) 
dá conta de diferentes tipos de transposição: class-shifts, intra-system 
shifts, structure-shifts, inter-rank shifts e levelshifts. A modulação, entendida 
por Gallagher (1982, pp. 32-33) como uma alteração de perspetiva, 
encontra-se também desenvolvida nas subcategorias: positive/negative, 
cause/effect, 1st person/2nd person, abstract/concrete e shift of imagery.

Em comparação com modelos anteriores, a classificação de Schreiber 
(1993), com dezasseis procedimentos técnicos, é mais abrangente e orga-
nizada em níveis distintos como o lexical, o gramatical e o semântico, 
tornando-se assim mais transparente. Ao nível lexical, encontram-se 
o empréstimo, a substituição, bem como a alteração da estrutura lexical. 
Ao nível gramatical, são referidas a tradução palavra a palavra, a 
permutação, a expansão/redução, a alteração intracategorial, a transposição 
e a transformação. A nível semântico surgem o empréstimo semântico, 
a modulação, a explicação/implicação e a mutação. Por último, os meios 
de apoio incluem anotações, prefácios e posfácios. Os modelos referidos 
permitem que os estudantes de tradução adquiram uma visão orga-
nizada das técnicas de tradução, e que as possam aplicar.

|Análise do corpus
O corpus em análise é constituído por textos em alemão, dis-

poníveis em formato eletrónico (em sites das empresas de produtos 
naturais), e pelas respetivas traduções para português, existentes em 
sites de empresas distribuidoras dos produtos em Portugal ou em 
panfletos distribuídos nas lojas de produtos naturais. A partir destes 
textos foram extraídas algumas das técnicas de tradução mais fre-
quentes e classificadas de acordo com os modelos acima referidos.
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i) Transposição (class-shift)
Uma das técnicas mais comuns é a transposição que se situa no 

nível gramatical e consiste na modificação da classe de palavra.
1. Sind Sie häufig müde, vergesslich oder unkonzentriert?
1’. Sente muito cansaço ou falta de concentração ou esquece as coisas?

As alterações de classe de palavra presentes no exemplo (1) resul-
tam de diferentes convenções linguísticas entre a língua alemã e a 
língua portuguesa. Os adjetivos müde, unkonzentriert e vergesslich 
são transpostos para português respetivamente através de um nome 
(cansaço), de uma expressão nominal (falta de concentração) e de uma 
oração (esquece as coisas) que parafraseia o sentido do adjetivo alemão.

2. So saug-und bindestark wie ein Schwamm – Kieselsäure
2’. A capacidade de absorção e ligação de uma esponja – ácido silícico

No exemplo (2) verifica-se mais uma vez que a diversidade de 
hipóteses de formação de palavras na língua alemã permite, através 
de dois adjetivos compostos (Verbo+Adj) constituídos por um 
adjetivo comum (saugstark e bindestark), expressar uma ideia de forma 
económica, sem necessidade de repetição do adjetivo comum (-stark). 
Em português não seria neste caso possível encontrar dois adjetivos 
equivalentes. Se para saugstark existe o adjetivo absorvente, para bindestark 
não encontramos correspondente, sendo necessário parafrasear o 
adjetivo stark através da expressão nominal capacidade de.

ii) Transposição (structure-shift)
Não menos frequente é a alteração da estrutura sintática ao traduzir 

de alemão para português, dado que se trata de línguas de famílias 
diferentes.

3. Wird unserem Körper nicht genügend Eisen zugeführt, macht sich 
das sehr schnell bemerkbar.

3’. Quando o nosso organismo não é abastecido com o ferro suficiente, 
os sintomas aparecem rapidamente.

Enquanto na frase alemã (3) estamos perante uma oração condicional 
não introduzida por conjunção, na tradução para português a conjunção 
quando surge obrigatoriamente no início da oração. Embora a estrutura 
sintática não seja a mesma, o sentido permanece inalterado. Ao 
contrário da língua alemã, em que a omissão da conjunção condicional 
é comum em frases onde se expressa uma relação de causa-efeito 
associada a um fenómeno natural, em português essa omissão é 
quase sempre impossível, sendo necessária uma explicitação do valor 
condicional através da conjunção (cf. Alegre, 2011, p. 283).
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4. Heranwachsendes Leben in sich zu spüren ist für jede Frau ein 
ganz besonderes Ereignis.

4’. Para toda mulher, é uma experiência inesquecível sentir uma nova 
vida crescer dentro de si.

A frase alemã (4) contém um particípio que em português não 
encontra correspondente, sendo assim traduzido através de uma 
construção infinitiva.

iii) Redução
No exemplo (5), a técnica da redução situa-se, tal como nos exemplos 

anteriores, no nível gramatical e caracteriza-se por um encurtamento 
da estrutura frásica através da omissão de constituintes. A expressão 
nominal auf die Waage bringen corresponde, neste caso, em português 
ao verbo simples pesar, dado que a expressão pôr na balança é apenas 
utilizada em sentido figurado, significando nesse contexto comparar 
ou ponderar.

5. Bei einem erwachsenen Menschen bringt sie bei 1,5 bis 2 Quadratmetern 
bis zu 10 Kilogramm auf die Waage.

5’. Nos adultos, pode cobrir uma área total de 1,5 a 2 m2 e pesar até 10 kg.

iv) Implicação
A técnica da implicação (ao nível semântico) surge quando na língua/

cultura de chegada não é necessário ou desejável explicitar toda a 
informação, sob o risco de a tradução se tornar redundante. O exemplo (6) 
ilustra este caso.

6. Tun Sie Ihrem Körper etwas Gutes und gönnen Sie ihm bei Bedarf 
diese Extraportion Gesundheit.

6’. Faça algo pelo seu organismo e abasteça-o com esta dose adicional 
de saúde, quando for necessário.

Enquanto em alemão a expressão destacada faz referência explícita 
às vantagens positivas do medicamento (etwas Gutes), em português 
a expressão fazer algo por contém em si uma ideia positiva e remete 
para expressões frequentes, utilizadas na linguagem publicitária.

v) Mudança intracategorial
A mudança intracategorial constitui uma técnica muito comum 

neste par de línguas. No exemplo (7) trata-se da mudança de artigo 
indefinido para artigo definido, em (8) o pronome possessivo unser 
(nosso) transforma-se em artigo definido no TC. Neste último caso, o 
autor pessoaliza a expressão, enquanto em português a afirmação se 
torna mais generalista e abstrata.
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7. Wussten Sie, dass eine Frau mit dem Blutverlust bei der Geburt 
etwa 150 mg Eisen verliert?

7’. Sabia que a mulher perde aproximadamente 150 mg de ferro devido 
à perda de sangue durante o parto?

O exemplo (7) remete para diferentes formas de uso do artigo nas 
duas línguas. A utilização do artigo indefinido em alemão remete 
para uma exemplificação, enquanto o artigo definido em português 
reflete a generalização do conjunto das mulheres.

8. Die Haut ist das größte Organ unseres Körpers.
8’. A pele é o maior órgão do corpo humano.

No exemplo (8), verifica-se que o pronome possessivo alemão unser, 
referente ao corpo humano, se encontra substituído por um artigo 
definido em português. Embora a opção por um possessivo fosse 
possível em português, nesta língua recorre-se preferencialmente a 
uma estrutura mais impessoal.

vi) Modulação (positivo/negativo)
Esta técnica insere-se no nível semântico e consiste na alteração 

da perspetiva ou do enfoque em relação ao texto de partida. No texto de 
chegada, a mesma mensagem é transmitida através de elementos opostos.

9. Eine ausreichende Versorgung mit Silicium unterstützt diese 
Aktivitäten, ansonsten wird das Haar brüchig und glanzlos.

9.’ Uma deficiência de ácido silícico faz com que o cabelo fique baço 
e quebradiço.

A ideia positiva (ausreichende Versorgung) que está presente no texto 
alemão dificilmente se pode manter no português, devido à estrutura 
nominal no texto de partida. Uma tradução literal resultaria numa 
frase não aceitável estilisticamente.

10. Keine Angst vor großen Aufgaben – die Haut
10’. Pronta para o desafio? – a pele

Esta estrutura reduzida em alemão é reproduzida através de uma 
frase elíptica interrogativa em português. O que se expressa em 
alemão através de uma asserção exprime-se em português mediante 
uma pergunta que procura provocar uma reação no leitor.

vii) Equivalência
No exemplo (11) deparamo-nos no TP com uma expressão metafórica, 

isto é, eiserne Reserve, que em alemão não evoca em primeiro lugar a 
ideia literal de se tratar de uma reserva do conhecido oligoelemento, 
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mas de uma reserva substancial com grande importância para o 
organismo. A imagem metafórica eiserne Reserve já está lexicalizada 
na língua alemã. A utilização desta expressão no contexto da saúde e 
do bem-estar faz com que o leitor alemão pense no duplo sentido da 
expressão. Porém, o composto Eisenreserve não deixaria espaço para 
interpretações e referir-se-ia somente ao elemento químico ferro. A 
manutenção dessa dualidade de sentidos não é possível em português, 
pelo que a imagem se perde.

11. In den ersten Monaten zehren Neugeborene zwar noch von den 
“eisernen Reserven”, die sie von ihren Müttern gegen Ende der 
Schwangerschaft mitbekommen haben – diese Speicher sind jedoch 
nach etwa vier Monaten aufgebraucht.

11’. É verdade que os recém-nascidos utilizam durante os primeiros 
meses as reservas de ferro que receberam da mãe no final da gravidez, 
porém, estas reservas são consumidas durante os primeiros quatro 
meses.

Consta da análise do corpus que a linguagem utilizada nos folhetos 
informativos do alemão contém um léxico caracterizado por imagens 
metafóricas que em português são muitas vezes expressas através de 
simples comparações (12) ou são neutralizadas, por motivos de estilo 
(13) ou por não existirem equivalentes (14).

12. Hart im Nehmen – die Nägel
12’. Duras como pedra – unhas

13. Dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen!
13’. Uma ajuda para a memória!

14. Für Frauen, die im Beruf, in der Freizeit und in der Familie Tag für 
Tag ihren Mann stehen, ist es wichtig, fit zu sein.

14’. Para as mulheres que, todos os dias, precisam estar preparadas 
para as suas tarefas na profissão, no lazer e na família é importante 
estar em forma.

Muitas vezes o tradutor está perante uma expressão idiomática da 
língua de partida que não tem correspondência na língua de chegada, 
ou cuja expressão equivalente pertence a um registo de linguagem 
diferente, o que o leva a recorrer a uma neutralização.

viii) Técnicas de apoio (notas explicativas e comentários)
Esta técnica é referida pela primeira vez por Schreiber (1993) e 

surge da necessidade de colmatar uma lacuna no conhecimento cultural 
que é obviamente diferente entre falante nativo e leitor estrangeiro.

15. Eisen Vital deckt 100 Prozent des täglichen Eisenbedarfs nach 
D-A-CH-Referenzwerten für die jeweilige Personengruppe.
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15’. Iron Vital cobre 100% das necessidades diárias de ferro para o 
respetivo grupo de pessoas, conforme os valores de referência D-A-CH 
(Alemanha, Áustria e Suíça). (Os valores D-A-CH recomendados para 
o abastecimento com nutrientes foram estabelecidos pela Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung DGE, Sociedade Alemã de Nutrição, em 
cooperação com as respetivas congéneres da Áustria (ÖGE) e Suiça 
(SVE).)

|Adaptação
As técnicas de Schreiber remetem ainda para a necessidade de 

adaptação dos conteúdos linguísticos à cultura de chegada. Tal como 
veremos no estudo seguinte sobre Translation of Medical Terms, a 
existência na língua alemã de dois termos diferentes (um de origem 
erudita e outro de origem popular) para designar uma doença obriga 
a adaptações, quando essa duplicidade não existe na língua portuguesa. 
O exemplo (16) ilustra um fenómeno destes, no qual à dupla designação 
Blutschwamm (palavra de origem germânica) / Hämangiom (palavra 
de origem grega) corresponde uma única palavra em português. Assim, 
o tradutor optou por omitir a referência à língua de especialidade 
(Fachsprache), uma vez que, dada a função comunicativa do texto, não 
se justificaria a introdução de notas adicionais.

16. Der Bluschwamm wird in der Fachsprache Hämangiom genannt. 
Etwa fünf Prozent aller Kinder sind von diesem Hautmal betroffen.

16’. O hemangioma é um tumor benigno constituído por vasos 
neoformados e dilatados e atinge cerca de cinco por cento das crianças.

|Conclusão
Esta análise de textos da área da saúde e bem-estar teve como 

objetivo apresentar as técnicas mais recorrentes, como meio de apoio 
didático nas aulas de tradução. De facto, não se conhecem modelos 
para o par de línguas alemão-português, pelo que surge a necessi-
dade de trazer exemplos autênticos, verificando simultaneamente se 
as classificações conhecidas para outras línguas são aplicáveis neste 
caso. Para tal, foram analisadas as duas classificações, de Gallagher 
(1982) e de Schreiber (1993), tendo em mente a possível sobreposição 
de algumas das técnicas. 

Consideramos que uma tomada de consciência dos diferentes meios ao 
dispor do aluno lhes permite encarar o processo de tradução com mais 
confiança. O facto de os alunos disporem de um leque diversificado 
de técnicas permite-lhes, por um lado, alargar as possibilidades de 
tradução e, por outro, aumentar o grau de abstração. Relativamente 
ao género textual em análise, foram salientadas algumas características 
que o tradutor deve dominar para encontrar as soluções adequadas.
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É de sublinhar o alto conteúdo metafórico na língua alemã que em 
português é muitas vezes neutralizado, o que revela um maior grau 
de distanciamento para com o leitor. O conhecimento das características 
principais do texto científico e do texto da divulgação científica facilita 
igualmente a procura de soluções de tradução.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO 

1. Leia o seguinte texto sobre a Tireoidite de Hashimoto (retirado da 
revista Apotheken Umschau) e responda às seguintes questões:
a) Com base na informação sobre a revista e em exemplos retirados do 

texto, identifique o público-alvo e justifique a sua resposta.
b) Identifique técnicas de apoio que contribuem para a simplificação da 

linguagem médica.
c) O recurso a metáforas constitui um elemento importante na descrição 

de doenças. Procure, neste texto, exemplos de metáforas que associam 
a doença a um ‘inimigo’, auxiliando assim a compreensão de con-
ceitos complexos.

d) Traduza o texto para português e identifique as principais técnicas 
de tradução.
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2. Observe os seguintes segmentos textuais em alemão e identifique as 
técnicas de tradução que foram aplicadas na tradução para português.
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QUESTÕES LEXICAIS E
TERMINOLÓGICAS

Os dois estudos que apresentamos neste capítulo dizem respeito 
à tradução de especialidade e ocupam-se de questões lexicais e ter-
minológicas. O primeiro, em inglês, insere-se na tradução médica e 
tem enfoque na tradução, de português para alemão, de nomes de 
doenças. O estudo analisa uma especificidade da língua alemã na área 
da terminologia médica, que remete para um problema de tradução 
fundamental, isto é, a existência de designações duplas para o mesmo 
conceito. A seleção da forma adequada depende do nível de comunicação 
em causa, podendo ser de médico para médico ou de médico para 
paciente. A tipologia dos níveis de comunicação proposta por Löning 
(1981) permite uma melhor aproximação a este fenómeno.

O segundo artigo, em alemão, tem como cenário a tradução técnica e 
incide sobre a tradução de verbos complexos, de alemão para português. 
Com base num corpus paralelo de manuais de instrução de máquina 
e instrumentos industriais, são extraídos e analisados verbos com-
plexos da língua alemã, com um elevado grau de determinação ou de 
especificidade, e os seus correspondentes portugueses que expressam 
um maior grau de abstração e, consequentemente, menor especifici-
dade. Os verbos complexos permitem uma reflexão detalhada sobre 
a linguagem técnica e são uma forma de condensação da informação, 
característica da linguagem de especialidade.

3
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Estudo III - Translation of disease names 
from Portuguese into German extracted from 
popular science texts

The translation of scientific texts, in particular of those from the field 
of medicine, represents an interesting and rich area for translation studies. 
This paper provides a contribution to the characterization of the main 
translation-related problems encountered in this area, particularly at 
the level of lexis. All European languages share the same Greco-Latin 
roots in medical terminology. The preservation of the Latin language 
as the language of sciences until the 19th century, contributed to a 
great range of lexical similarities in medical nomenclature and its 
effects can be observed until today. Part of the scientific vocabulary, 
especially medical terms, is fundamental for the intercomprehension 
of languages from the same family, such as Romance languages and 
even between Romance and Germanic languages. The knowledge of 
the Latin roots can constitute a general comprehension of medical 
texts in various languages for professionals in the field of medicine. 
The purpose of this study is not only to describe but also to classify 
the analysed examples. We believe that this categorization of cases 
will help professional translators and students in finding solutions 
when they encounter certain names of diseases in Portuguese which 
have to be translated into German. However, in our paper we do not 
want to focus on the communication between professionals but on 
the communication between non-professionals. As will be seen later 
on in this paper, the group of non-professionals we are referring to 
in particular consists of technical journalists who write for a general 
readership that has no special medical background knowledge.

|The function of popular science texts in the 
field of health care

During the last decades, the number of scientific publications, in 
particular publications from the field of health care, has increased 
enormously. On the one hand, advances in education contributed to 
the emergence of non-professional, but well-informed readers with 
a rising interest in health care issues. An ever increasing number is 
interested in learning more about their own body. On the other hand, 
the rapid development of media and communication technologies 
decisively contributed to the popularization of medical terms which 
today form an integral part of everyday language. Health care is a 
widespread concern and patients expect their doctors to provide them 
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with more and more detailed information. The increase in the number 
of publications of popular science texts has made a very remarkable 
contribution to the vulgarization of medical language. However, the 
use of scientific terms may constitute a comprehension barrier between 
the doctor and the patient, which is why professionals prefer to use 
terms from everyday language when talking to their patients. Such 
communication may, however, lead to misunderstandings due to the 
fact that doctor and patient have a completely different notion of one 
and the same concept. In German, for instance, the doctor normally 
uses the term Diabetes, whereas the patient would rather opt for the 
word Zuckerkrankheit (‘sugar disease’). The term Zuckerkrankheit gives 
a quite general idea of the disease and just underlines one aspect of 
the whole pathological condition.

In this paper we will focus mainly on the translation of disease 
terms from Portuguese into German. The main reason for our re-
search is the specificity of medical terms in German. While in 
Portuguese there is generally only one term which is used both in a 
professional and non-professional communication, i.e. between doctors 
as well as between patients, in German we normally come across two 
terms that belong to the same concept. One term is of Latin origin 
and typical of communication between experts, the other one has 
Germanic roots and is part of everyday language. Let us illustrate 
this situation by giving an example: Whereas the German professional 
(doctor) would use the term Appendizitis, in the communication 
between non-professionals the word Blinddarmentzündung would 
be applied. When translating from Portuguese into German it is 
evident that the option for either the Latin (or Greek) term or the 
Germanic term is by no means arbitrary and depends basically on 
the “skopos” of the translation. If the text to be translated addresses 
a general audience, it would be correct to use the term of German 
origin, whereas in a translation for professionals the erudite term of 
Latin origin would be adequate. Although the question of synonymy 
(in sensu lato) seems evident, it is a matter of fact that words and 
their use undergo constant evolution, which may result in additional 
problems for the translation. Similar to the area of Economics, for 
instance, the dissemination of medicine enriched everyday language 
with terms that before had exclusively been used by professionals, 
whereas, at the same time, other German words fell into disuse and 
sound antiquated when still used in the area of medicine. Apart from 
that, everyday language also ‘absorbed’ disease terms which relate 
to currently discovered diseases and new ways of treatment. Due to 
all of these reasons the translation of medical terms may present a 
translation problem. That is why we intend to contribute to the iden-
tification of a set of problems encountered when dealing with medical 
texts in translation classes and try to offer some possible solutions for 
particular translation problems. We focused, therefore, on Portuguese 
popular science texts that were extracted from the Internet. These 
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texts appeared in thematic sections of general publications, in health 
care magazines, in information leaflets directed at a general readership. 
Most of these texts were written by technical journalists and not by 
physicians.

Before we come to the analysis of the examples and their classification, 
we believe it is indispensable to briefly characterize the medical 
language and its evolution throughout history.

|Brief historical insight
Medical terminology has a very long history. In a much wider sense 

and without taking prehistoric times into consideration, the history of 
medical language begins with the emergence of medical schools in 
ancient Greece. One of their founders was Hippocrates who is known 
to be the father of modern medicine (Eckart, 2005, p. 11). Due to his 
and other scholars’ research many medical terms in use today have 
Greek roots. During the Roman Empire medical theories developed by 
the Greek were imported. In his attempt to write an encyclopedia on 
medical knowledge (De Medicina), the Roman scholar Celsus faced the 
difficulty of finding equivalents for Greek medical terms (ibid. 25). 
He began to Latinize part of these terms, others he imported directly. 
After the collapse of the Roman Empire it was the Arab culture which 
gained more and more importance in the field of medicine. Especially 
in Persia and Syria many medical schools were founded. One of the 
most famous Arab scholars was the Persian physician Avicenna who 
is better known as the author of the Canon of Medicine (Porter, 2006, p. 59) 
which became a reference work in Europe until the 18th century. With 
the emergence of the first translation schools in both Italy and Spain 
many famous works written by Arab scholars were then translated 
into Latin and thus made available for European scholars. Latin 
remained the language of medicine far into the 19th century. When 
the national states gained more power, French, English, Italian and 
German entered into competition with the Latin language. While in 
everyday language Latin was replaced by the national languages, 
in science the Latin language continued to be the basis for creating 
words, along with Greek. Today, English has become the medical 
language throughout the world, due to the advanced position of the 
United States in almost all fields of research.

|Theoretical background
Medical language belongs to the so-called languages for special 

purposes (Fachsprachen / línguas de especialidade) which differ from 
everyday language above all in the specificity of the terminology and 
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in the fact that they are used in communication between professionals. 
These languages for special purposes are part of the language system 
and can be classified in different ways. This classification is always diffi-
cult, since these languages are under permanent development and 
partially overlap with everyday language. Lothar Hoffmann (1985) 
presents two distinct ways of classifying languages for special purposes: 
a vertical and a horizontal division. The horizontal division is made on 
the basis of different knowledge domains and is characterized by its 
open structure, which means that through the evolution of science new 
areas are continuously born. As far as the vertical division is concerned, 
Hoffmann distinguishes according to the level of abstraction, the text 
genre, the speakers involved etc.

Our analysis is based on the typology proposed by Löning (1981, p. 83), 
in which she differentiates four main levels according to the degree 
of specialisation among the communication partners and the aim of 
the text or the conversation. Löning’s typology is very detailed and 
therefore serves as theoretical framework for this research. Since 
it is our objective to focus on popular science texts written for a 
non-professional readership, we will exclusively focus on the commu-
nication between professional and non-professional partners (doctor 
– patient) and between non-professional – non-professional partners 
(journalist – reader).

|Case studies
In order to understand the translation difficulties which arise 

from translating into German, we should keep in mind that this 
Germanic language suffered a major influence from terms of Greek 
and Latin origin and from its roots in the scientific lexicon. The 
effective use of Latin in medical discourse only started decreasing 
after the 18th century, with the constant substitution of the classical 
languages for the national ones. Nevertheless, specific medical vo-
cabulary still kept a strong influence of the Greek and Latin etymons, 
as happens in other European languages. In German, the majority of 
the specific medical vocabulary derives from Latin and Greek, but 
these terms didn’t reach the general language. Non-professionals 
used a parallel term of Germanic origin to express themselves about 
disease or health conditions. So, along the centuries, two different 
lexicons have coexisted: on one hand the erudite forms used by 
physicians and, on the other hand, the popular form from Germanic 
origin. According to the translation situation and/or to the textual 
genre, it is necessary to take into account the different register levels 
and eventual changes in vocabulary, especially when translating 
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from Romance languages like Portuguese, which sometimes have 
only one term from Latin origin. Recent evolution in the influence of 
Anglo-American terms in science should also be taken into account. 
The English language strongly influenced, and still influences, 
scientific language and, through this influence, many terms (some 
of them from a Latin or Greek origin) were introduced into the German 
language, both in specialized and popular discourse.

The terms analysed in this study (mostly designations of diseases) 
were selected from a variety of popular science texts, and many 
examples were collected in the practical translation classes. In spite 
of being restricted, this group of terms allows us to characterize 
typical translation problems. According to the translation situation 
described in this article, the translator should make a choice between 
the German term and the Greek / Latin equivalent when translating 
popularizing texts. We will now exemplify and comment on specific 
situations, by introducing the Portuguese term and its translation 
into German. It is possible to characterize three major situations: 
A - translations in which only the term derived from Greek or from 
Latin is adequate; B - translations in which both terms appear, the 
German popular word followed by the erudite term in brackets; and 
finally C - translations in which only the German term is adequate, 
because the erudite term is only known by the specialist.

A - Use of the erudite term (Greek and Latin origin)
Sometimes it is only possible to use a word derived from Greek or 

Latin, because there is no other term of Germanic origin to designate 
this illness (A - i). In this case, there is only one equivalent, and it does 
not represent a translation problem. In several other cases, the erudite 
term is the only one adequate for the popular science text, although 
the popular term also exists. The reasons for that are not always the 
same, therefore in the next part the different options will be analysed.

A - i) Inexistence of a Germanic term
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In the previous examples, the diseases and health problems are 
well-known by the general public and there is no common Germanic 
word for them.

A - ii) Preferential use of the erudite term (of Greek / Latin origin) 
because of its scientific precision
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A - iii) Preferential use of the erudite term (of Greek / Latin origin) to 
prevent possible negative connotations

The examples above illustrate a group of diseases which are taboo, 
not socially accepted or simply unpleasant. They often refer to food 
disorders or sexual illnesses. In these cases, the use of the erudite 
term derived from Greek or Latin seems to neutralize the negative 
connotations of the German term.

A - iv) Preferential use of the erudite term (of Greek / Latin origin) due 
to an old-fashioned Germanic term



58

The above mentioned examples demonstrate the effects of time 
and language change. Some terms become old-fashioned and tend 
to disappear from the discourse used in the media, and due to 
this influence they become part of everyday language (A - iv). In 
some other cases (A - v), the disease is so rare that it is only known 
to the specialist or investigator and to the patient’s family. When one 
of these “orphan diseases” is made public, there is usually no other 
term that might be used.

A - v) Use of the erudite term (of Greek / Latin origin) due to the rareness 
of the disease (orphan diseases)

B - Use of popular term and introduction of erudite term as 
additional explanation

In the attempt to elucidate or educate the public, popular science 
journalists sometimes use the common term and add the erudite term 
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in order to clarify the meaning. These often refer to health problems 
for which new treatments have been found and that are at the mo-
ment being disseminated among the general public. Others simply 
reveal that the Germanic word is becoming old-fashioned. These 
examples characterize a transition phase, in which the erudite term is 
progressively becoming part of common language.

C - Use of the popular term (of Germanic origin)

The above examples refer to common health complaints and 
non-specific health problems, which have long been known by the 
general public. The translation of these terms from Portuguese (or 
other Romance languages) into German represents a problem, because 
the erudite word in German, similar to the Portuguese word, is not 
used or completely unfamiliar to the non-professional. It is advisable 
to make translation students aware of these cases, so that they may 
select the adequate word according to the genre.
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| Conclusion
The aim of this paper was to analyse a very specific translation 

problem we have come across in our translation classes. When trans-
lating disease names from Portuguese into German in popular 
science texts, students are always uncertain about whether to opt for 
the erudite term or the term from everyday language. It is exactly 
this synonymy that presents a challenge for the translator. According 
to the translation skopos it is necessary to decide on one term. For a 
better understanding of this tricky translation problem, we analysed 
different popular science texts and came up with a typology consisting 
of three main cases, one of them divided into several subgroups. This 
classification shall contribute to improve transparency when translating 
medical texts written for a non-professional readership.

We also observed a very strong tendency of popularization of 
erudite terms in popular science texts. These texts are often written 
by technical translators for non-professionals in order to inform or 
instruct them. It is, however, important to underline that today’s 
non-professionals are different from those of some decades ago. 
Nowadays, it has become more and more important for a patient to 
learn about the most common diseases, their symptoms and how to 
protect themselves from them. The modern patient is more curious 
and also more demanding. This fact is closely linked to the general 
tendency of popularization in science.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO 

1. Tendo por base as diferenças no vocabulário médico em alemão e 
português, reflita agora sobre as alterações que é necessário operar 
ao traduzir de alemão para português.

2. Leia o seguinte trecho sobre cãibras, retirado do site Farmácias Portu-
guesas, e responda às seguintes questões:
a) Leia a frase seguinte e traduza-a para alemão. Identifique as alterações 

que fez na tradução das designações anatómicas.
b) Proponha uma tradução para diuréticos e explique a sua escolha com 

base na situação comunicativa do texto.
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Estudo IV - Zu Übersetzungsproblemen 
komplexer Verben in der Fachsprache der 
Technik

Die Übersetzung von technischen Texten ist ein wichtiger Bestan teil des 
Fachübersetzens und ergibt sich aus der Entwicklung der Technik und des 
Welthandels. Bedienungsanleitungen und andere Instruktionstexte sind 
ein wichtiger Bestandteil technischer Geräte und Maschinen, da sie 
deren Verwendung und Funktionsweise in der Praxis beschreiben. Da die 
Bedienungsanleitungen technischer Produkte dabei in die Sprachen 
der Exportländer übersetzt werden müssen, spielt die Terminologie eine 
wichtige Rolle, was sich u.a. in der Publikation von zweisprachigen und 
mehrsprachigen Fachwörterbüchern ausdrückt. Die richtige 
Verwendung von Fachwörtern bezieht sich nicht nur auf Substantive, 
sondern auch auf Verben, insbesondere auf prozessbeschreibende 
Verben. Die Analyse dieser Verben, die einen Vorgang oder eine 
Funktion beschreiben, spielt bei der Lösung von Übersetzungsproblemen 
eine wichtige Rolle. Verfügt die deutsche Sprache über komplexe 
Verben, die durch Präfixe oder Partikeln einen Vorgang oder 
eine Richtung genauer ausdrücken können, so bedienen sich andere 
Sprachen anderer Mittel. Solche unterschiedlichen Verbalisierungs-
formen können auf Kulturunterschiede verweisen. So verknüpft 
bspw. Hall (1989) „low-context cultures”, wie die deutsche Kultur, 
mit der Tendenz, eine verbal explizitere Botschaft zu senden, und 
„high-context cultures”, wie die portugiesische Kultur, bei denen 
die Kommunikation weniger explizit erfolgt. Im Bereich der Kognitiven 
Linguistik wird der Zusammenhang zwischen Sprache und dem 
Prozess der Kategorisierung postuliert, d.h. Sprachunterschiede bzw. 
verschiedene Ausdrucksformen widerspiegeln Konzeptualisierungsunter-
schiede (De Knop 2008, p. 47). In diesem Zusammenhang unterscheidet 
Talmy (1985) zwischen Sprachen, die einfache Verben bevorzugen, um 
Bewegung zu bezeichnen, und „satellite-framed”-Sprachen, die Satelliten 
oder Präfixe bevorzugen.

Am Beispiel von Bedienungsanleitungen sollen komplexe Verben 
(u.a. Präfix- und Partikelverben) im Deutschen und deren Äquivalente 
im Portugiesischen untersucht werden. Komplexe Verben sind 
insbesondere in deutschen Fachtexten sehr produktiv und stellen 
den Übersetzer auf Grund fehlender direkter Entsprechungen im 
Portugiesischen vor eine anspruchsvolle Aufgabe. Das hier behandelte 
Thema der Übertragung komplexer Verben ins Portugiesische stellt 
ein sogenanntes Mikroproblem dar.
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Anhand eines Paralleltextkorpus der Textsorte Bedienungsanleitung 
soll veranschaulicht werden, welche Möglichkeiten der Übertragung 
dieser Verben in die Zielsprache Portugiesisch bestehen.

|Fachsprache der Technik
Die Fachsprache der Technik wird (so wie die Fachsprachen im 

Allgemeinen) u.a. durch das Postulat der Exaktheit und der Explizitheit 
charakterisiert (cf. Baumann, 1998; von Hahn, 1998). Dieses Bestreben 
nach Exaktheit drückt sich auf lexikalischer Ebene durch die Verwendung 
von Komposita und komplexen Verben aus. Der Rückgriff auf vor 
allem verbale Ausdrücke steht mit der Tatsache in Verbindung, dass 
in der Fachsprache der Technik Vorgänge und Prozesse beschrieben 
werden müssen. Darüber hinaus werden die Rezipienten einer 
Bedienungsanleitung durch die Verwendung verbaler Ausdrücke 
zum Handeln aufgefordert und entsprechend angeleitet (cf. Schmalenbach, 
Freibott, & Heid, 1998, p. 1197). 

Auf syntaktischer Ebene werden in Anleitungstexten oftmals redun-
dante Strukturen verwendet, um dem Bestreben nach Genauigkeit 
und Sicherheit gerecht zu werden.

|Komplexe Verben
In dieser Analyse gelten komplexe Verben als Verben, die durch 

Wortbildungsprozesse lexikalisch-semantisch und syntaktisch modi-
fiziert wurden, sei es durch Derivation oder Komposition. Was die 
Produktivität der komplexen Verben anbelangt, ist die Rolle der 
Derivation zu unterstreichen (cf. Fleischer & Barz, 1992, pp. 291-292). 
Im Bereich der Präfigierung werden Partikelverben sowie Präfixverben 
unterschieden. Während Partikelverben aus einem trennbaren 
Erstteil bestehen, z.B. ablesen, weisen Präfixverben ein untrennbares 
Erstglied auf, z.B. entnehmen. Im Bereich der Partikelverben spielen 
Adverbien als Erstglieder eine wichtige Rolle, und zwar durch ihren 
oft in Anleitungstexten vorkommenden Lokal- und Richtungsverweis. 
Bspw. wird bei dem Partikelverb herausziehen deutlich, dass es sich 
um eine Richtungsangabe handelt, die im Portugiesischen oftmals 
durch Verb und Präposition ausgedrückt wird (puxar para fora). 
Untersuchungen zu Bewegungsverben in verschiedenen Sprachen 
wurden bereits von Talmy (1985) und Slobin (1997) angestellt, aus 
denen hervorging, dass bei den Verbstämmen romanischer Sprachen 
in der Regel Bewegungskomponente (MOTION) und Weg (PATH) 
miteinander verschmolzen sind, wohingegen Bewegungsverben in 
den germanischen Sprachen lediglich Informationen über die Art 
(MANNER) der Bewegung enthalten, nicht jedoch über den Weg. 
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Sind PATH und MOTION miteinander verschmolzen, spricht Talmy 
(1985, p. 102) von „verb framed constructions“ (pt. sair a correr). 
Im Fall der germanischen Sprachen, bei denen das Basisverb nur 
die Bewegungsart ausdrückt, nicht aber die Bewegungsrichtung, 
liegt eine „satellite framed construction“ vor. Im Deutschen muss 
die Bewegungsrichtung mit Hilfe eines Präfixes oder einer Partikel 
ausgedrückt werden (dt. hinauslaufen). In dieser Untersuchung soll 
es nicht darum gehen, die in der Forschungsliteratur bestehende 
Diskussion um die terminologische Einordnung dieser linguistischen 
Phänomene fortzuführen, sondern die Trennbarkeit der komplexen 
Verben als wesentliches Merkmal anzusehen.

Im Bereich der verbalen Komposition gibt es lediglich eine 
begrenzte Gruppe von Verben, die „im Vergleich zur nominalen 
Komposition insgesamt nur wenig entwickelt“ (Fleischer & Barz, 
1992, p. 291) ist. Jedoch spielen verbale Komposita in der Fachsprache 
der Technik eine wichtige Rolle und sind beim Übersetzen nicht zu 
unterschätzen. Die Komposition aus Verbstamm und Verb gilt in 
der Fachsprache der Technik sogar „als systematisch ausgeprägter 
Wortbildungstypus“ (Kienpointner zitiert nach Fleischer & Barz, 
1992, p. 295). Z.B. spülbohren (dt.) - perfurar por jato (pt.).

Ein grundsätzliches Problem ergibt sich bei der Übertragung 
komplexer, und damit spezifischer Verben, aus dem Deutschen ins 
Portugiesische, wo in der Regel auf ein abstraktes, folglich unspezi-
fisches Verb zurückgegriffen wird. Ein Beispiel für diese Verschiebung 
sind folgende Anweisungen aus einer Bedienungsanleitung:

1. Den Dampfsammler herausziehen               1. Retire o colector de vapor
2. Absauggitter abnehmen                                  2. Retire as grelhas de aspiração
3. Den schmutzigen Fettfilter entnehmen       3. Retire o filtro de gordura sujo

Eine wörtliche Übersetzung aus dem Deutschen würde im Portu-
giesischen zu einer „überflüssigen Hyperpräzisierung“ (Ettinger, 1997, 
p. 316) führen. Das Phänomen der komplexen Verben im Deutschen 
spiegelt folglich den für das Deutsche typischen hohen Determinierungsgrad 
wider. Dieser hohe Grad der Determinierung im Deutschen resultiert 
aus dem bereits erwähnten Bemühen heraus, in einem Anleitungstext 
einem hohen Sicherheitsbedürfnis zu entsprechen. Die deutsche Sprache 
ist damit eine Low-Context-Culture (Hall, 1989, pp. 100-101), die Fakten 
explizit darlegt und bei der die Kommunikation direkt und klar verläuft. 
Der Laie versteht demnach im Deutschen mehr von dem, was der Fachmann 
sagt, da die explizite Kommunikationsform mehr Informationen für ihn 
bereitstellt. Die portugiesische Sprache gehört im Gegensatz dazu zu den 
High-Context-Cultures und ist durch eine indirekte und eher polyseme 
Kommunikation gekennzeichnet, was sich in den hier untersuchten 
Anleitungstexten in der Tendenz zur Verwendung abstrakter, weniger 
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spezifischer Verben widerspiegelt. Indirekte Kommunikation bezeichnet 
in diesem Fall, dass der Rezipient mehr Hintergrundwissen aktivieren 
muss, um den Sinn des Textes zu erfassen.

1. Zum Entfernen des Siebs im Inline-Filter den Deckel des Inline-Filters 
aufschrauben und das Sieb herausnehmen.

1’. Para retirar a tela no interior do filtro em linha, desatarraxe a tampa 
do filtro em linha e retire a tela.

2. Das offene Ende des Siebs in das Auslassende des Inline-Filters 
einsetzen und den Deckel wieder aufschrauben.

2’. Coloque a extremidade aberta da tela na extremidade de saída do 
filtro em linha e volte a atarraxar a tampa. 

Das Verb aufschrauben kann in diesem Fall sowohl desatarraxar als 
auch das Gegenteil atarraxar bedeuten. Andere Beispiele aus der Technik, 
wie etwa die Verben auflöten (‚etwas durch Löten auflösen‘ oder 
‚etwas durch Löten verbinden‘) oder abdecken (‚den Deckel abnehmen‘ 
oder ‚mit dem Deckel verschließen‘) zeigen, dass Verbpartikeln nicht 
immer eindeutig sind und dass sie ein breites Bedeutungsspektrum 
aufweisen (Beispiele aus Fleischer & Barz, 1992, p. 319).

|Korpusanalyse
Am Beispiel eines Paralleltextkorpus der Textsorte Bedienungsan-

leitung soll im Folgenden untersucht werden, welche Möglichkeiten 
der Übertragung dieser komplexen Verben in die Zielsprache bestehen. 
Um diese Übertragungsmöglichkeiten besser systematisieren zu können, 
soll neben der Beschreibung des Korpuseintrags das entsprechende 
Übersetzungsverfahren aufgezeigt werden.

i) Generalisierung durch Verwendung eines unspezifischen 
Verbs

3. Der Thermostat kann direkt oder über einen Doppelanschluss mit 
dem Stellventil verschraubt sein.

3’. O termóstato pode ser instalado directamente na válvula ou através 
de um adaptador duplo.

Im Beispiel (3) wird das Verb verschrauben durch instalar übersetzt, 
wobei der Verfasser des Textes davon ausgehen kann, dass der Rezipient 
des Textes, der Fachmann in demselben Fachgebiet ist, versteht, dass die 
Installation auf Grund der Beschaffenheit der Komponenten nur auf diese 
Weise (Verschraubung) vonstattengehen kann. Im Portugiesischen muss 
der Rezipient demnach stärker auf sein Hintergrundwissen (Fachwissen 
oder Allgemeinwissen) zurückgreifen, da das lateinische abstrakte Verb 
einen geringeren Informationsgehalt vermittelt als das zusammengesetzte 
deutsche Verb.
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4. Den Arbeitskörper (8) mit der Überwurfmutter (7) am Ventilgehäuse 
oder Doppelanschluss verschrauben.

4’. Aperte o elemento de funcionamento (8) ao corpo da válvula ou ao 
adaptador duplo, utilizando a porca de caixa (7).

Die Vorsilbe ver- des Verbs verschrauben bedeutet hier ‚fest anbringen‘, 
im Sinne von verbinden, etwas festschrauben. Das einfache Verb 
schrauben wäre in diesem Kontext zu unspezifisch, da es lediglich die 
Information über die Art und Weise des Vorgangs enthält. Erst durch 
das Präfix ver- wird die Information über den Zweck (Befestigung) 
vermittelt. Im Portugiesischen verweist das Verb apertar nur darauf, 
dass etwas befestigt werden muss, also auf den Zweck. Die Tatsache, 
dass es sich dabei um das Schrauben handelt, ergibt sich nur aus dem 
Kontext. Dieser Kontext erschließt sich bei diesem Beispiel nur für 
einen Fachkundigen. Dem Laien bleibt die Art und Weise des Befestigens 
verborgen. Allerdings ist hier anzumerken, dass dieser Hinweis von 
einer Abbildung begleitet wird, die die Teile des Geräts aufzeigt.

5. Um die maximale Menge an Lebensmitteln einzufrieren, betätigen 
Sie die Schnellgefriertaste 24 Stunden bevor Sie die Lebensmittel 
in den Gefrierschrank einlagern.

5’. Para congelar a maior quantidade possível, ligue também o interruptor 
de congelação rápida 24 horas antes de introduzir os alimentos.

Im Beispiel (5) liegt im Portugiesischen eine Informationsverrin-
gerung vor, da das Verb introduzir allgemein für Vorgänge wie setzen, 
stellen, ablegen verwendet wird. Diese Informationsverringerung ergibt 
sich auf zweifache Weise: erstens geht es um die Richtung (ein-) und 
zweitens um die Art des Ablegens (Lagern), also einen Gegenstand 
für längere Zeit lagern. Auch wird nur der abstrakte Zweck der Handlung 
genannt, die Details werden nicht erwähnt.

6. Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.
6’. Não passe a loiça por água corrente.

Im Portugiesischen fehlt das vorausgehende Spülen, wodurch die 
Reihenfolge der Vor- und Nachzeitigkeit in der Übersetzung verloren 
geht. Hier könnte im Portugiesischen die Verwendung eines Adverbs 
(previamente) diesen Informationsverlust ausgleichen. Es gibt folglich 
auch kommunikative Situationen, bei denen die Nennung des 
abstrakten Zwecks möglicherweise nicht ausreicht. Hier kann sich 
der Textproduzent (Übersetzer) dafür entscheiden, diese Information 
durch ergänzende Formulierungen mitzuliefern. Ob dies jedoch im 
konkreten Fall wirklich erforderlich ist, bleibt der Erfahrung und 
dem Analysevermögen des Übersetzers überlassen.

7. An der Einbaustelle ist eine Einschweißmuffe mit G 1/2 oder G 3/4 
Innengewinde einzuschweißen.

7’. Solde uma tomada com uma rosca fêmea de G ½ ou G ¾ no ponto 
onde o sensor vai ser instalado.
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8. Stopfbuchsverschraubung in den eingeschweißten Stutzen eindichten
8’. Una a junta do parafuso à tomada.

Das Präfix ein- steht im deutschen Satz des Beispiels (7) gleich drei Mal: 
Einbaustelle, Einschweißmuffe, einschweißen. Dieses Präfix ergänzt den Ort, 
das Objekt und den Vorgang mit ein und derselben Information, und 
zwar den Richtungsangaben, die im Portugiesischen nicht genannt 
werden. Diese Ausdrucksweise (im Deutschen) ist damit hoch 
redundant, und spiegelt das typisch deutsche Bestreben nach absoluter 
Sicherheit wider. Diese Redundanz ist in der portugiesischen Über-
setzung nicht vorhanden.

9. Nenn-Signalbereich (oder Signalbereich mit vorgespannten Federn) 
und Wirkungsart des Antriebs vom Typenschild des Antriebs ablesen

9’. Leia a gama de pressão (ou gama de pressão com molas em pré-tensão) 
e a acção de segurança na chapa de identificação do actuador.

Während das deutsche Verb ablesen im Beispiel (9) auf die Quelle 
(eine Information von einem Gegenstand ablesen) des Textes hin-
deutet, ist das portugiesische Verb ler unspezifischer und beschreibt 
lediglich den Grundvorgang, jedoch nicht die Gerichtetheit der 
Handlung. Allerdings deutet die Präposition em (na chapa) auf die 
Stelle hin, wo die Information abgelesen werden kann. Hier sei auf 
die Vielfalt der deutschen Verben bei der Datenlese in der Informatik 
verwiesen (Daten einlesen, auslesen, usw.).

ii) Ersetzung des komplexen Verbs durch Verb und Nomen 
(Transposition)

10. Verwenden Sie auf keinen Fall die Einführhilfe als Hebel, um den 
Mund aufzudrücken.

10’. Não utilize a pega como alavanca para forçar a abertura da boca. 

Im Beispiel (10) ist das Präfix auf- im komplexen Verb unabdingbar, 
weil das Verb drücken zu allgemein ist, da es sich nur auf den Grund-
vorgang bezieht. Erst das Präfix auf- signalisiert die Gerichtetheit des 
Prozesses, aus der sich die Bedeutung ‚öffnen‘ erschließt. Im Portugie-
sischen ergibt sich in diesem Fall eine Transposition, denn das komplexe 
Verb aufdrücken wird zu einem abstrakten Verb + Nomen: a abertura.

iii) Ersetzung des komplexen Verbs durch zwei Verben 
(Expansion)

11. Den Doppelnippel (17) bzw. die Tauchhülse (falls vorhanden) vom 
Fühler (19) lösen und in den eingeschweißten Stutzen eindichten.

11’. Remova o acoplamento duplo (17) ou o tanque térmico, do sensor (19). 
Coloque-o dentro da tomada soldada e feche-o.
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Das komplexe Verb eindichten bezieht sich hier auf die Vorgänge einlegen 
und abdichten, wobei der Vorgang des Legens elliptisch weggelassen 
wurde, was allerdings für den Fachmann verständlich ist. 

Im Portugiesischen wird das komplexe Verb in zwei Verben 
aufgelöst, was unter anderem auch dazu führt, dass das Verständnis 
für den Laien besser gefördert wird. Im Gegensatz dazu verlangt das 
komplexe Verb im Deutschen ein gewisses technisches Vorverständnis. 
Als Übersetzungsvorgang fungiert es als Expansion, d.h. Erhöhung 
der Wortzahl in einer Übersetzung (Schreiber, 1993, p. 220).

iv) Änderung der syntaktischen Konstruktion (Transformation)

12. Bei Mehrachsaggregaten mit Liftachsen sollte die Mindesteinfederung 
an der Liftachse 100 mm nicht unterschreiten, um eine ausreichende 
Bodenfreiheit zu gewährleisten.

12’. Para reboques multi-eixos com eixos equipados com suspensor, 
a altura mínima da suspensão não deve ser menor que 100 mm de 
modo a assegurar uma distância mínima do piso para o eixo suspenso. 

Im Gegensatz zum komplexen Verb überschreiten, das durch das 
entsprechende Partikelverb ultrapassar im Portugiesischen wie-
dergegeben werden kann, benötigt das Verb unterschreiten eine 
Paraphrase: ser menor que, da es keine verbale Entsprechung gibt. 
Hier ist anzumerken, dass bei der Übertragung der passivischen 
deutschen Konstruktion (Dieser Wert darf nicht unterschritten werden) 
in eine romanische Sprache grundsätzlich ein Übersetzungsproblem 
besteht, da dort die Passivkonstruktion als Ergebnis ausgedrückt 
werden muss (ser inferior a/ser menor que).

v) Änderung der Perspektive (Modulation)

13. Der Temperaturfühler (19) bzw. die Tauchhülse muss mit seiner 
gesamten Länge vom zu regelnden Medium umspült werden.

13’. O sensor de temperatura (19) ou o tanque térmico deve estar 
completamente submerso no fluido a regular. 

Das deutsche Verb umspülen bedeutet, dass ein Gegenstand in 
Flüssigkeit eingetaucht ist und diese Flüssigkeit in Bewegung ist. In 
der Übersetzung liegt ein Informationsverlust vor: es wird nicht gesagt, 
dass die Flüssigkeit sich bewegt, sondern lediglich, dass diese den 
Gegenstand umgibt. Allerdings ergibt sich das Nichtgesagte aus dem 
Kontext. 

Bei diesem Transfervorgang ist von einer Modulation auszugehen, 
da es zu einem Perspektivwechsel kommt: Im deutschen Satz wird 
der Vorgang (umspülen) genannt, der auf das Objekt (Tauchhülse) 
einwirkt. Im Portugiesischen wird der Zustand (estar completamente 
submerso no fluido) beschrieben, in dem sich das Objekt (tanque térmico) 
befindet und der Vorgang (Umspülen) stattfindet.
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14. Die Anzeigenlampe auf der Bedienungsblende leuchtet, wenn 
Regeneriersalz nachgefüllt werden muss.

14’. A lâmpada do indicador do nível do sal no painel de controlo 
acende-se quando o depósito do sal está vazio.

Im Beispiel (14) wird im deutschen Satz ein Vorgang beschrieben, 
während im Portugiesischen die Ursache genannt wird, warum der 
Vorgang erforderlich ist. Der deutsche Satz fokussiert auf den Vorgang. 
Im Portugiesischen wird hingegen der Behälter und dessen Zustand 
(leer sein) hervorgehoben. Hierbei handelt es sich um eine Modulation, 
bei der eine Änderung der Perspektive vorliegt, die jedoch semantisch 
keinen Informationsverlust hervorruft.

15. Der Fettfilter aus Schaumstoff muss einmal im Monat in warmem 
Seifenwasser gewaschen werden (1-2 Stunden einweichen lassen).

15’. O filtro de gordura de material esponjoso deve ser lavado em água 
quente com sabão uma vez por mês (deixe-o de molho por 1-2 horas).

Auch in diesem Beispiel bleibt die Information erhalten. Das deut-
sche Verb deutet auf das Ergebnis hin (weicher werden), während 
die portugiesische Fügung deixar de molho eher auf den Vorgang 
fokussiert.

16. Düsen abspülen.
16’. Lave os bocais sob água corrente.

Im Beispiel (16) haben wir es mit einem Wechsel von abstrakt zu 
konkret (Modulation) zu tun. Das komplexe Verb wird aufgelöst. Das 
Präfix ab- stellt die Gerichtetheit dar (mit einer Flüssigkeit waschen - 
etwas fließt darüber). 

Die Determinierung ist in diesem Fall im Portugiesischen größer, 
weil das Medium (Wasser) explizit genannt werden muss. Es handelt 
sich hier um einen rein praktischen Zwang der Umformung, da die 
abstrakte Informationsvermittlung in diesem Fall nicht im Portugie-
sischen funktioniert. Die Tatsache, dass der Übersetzer den Zusatz 
sob + água corrente hinzugefügt hat, setzt Fachwissen voraus. Es könnte 
sich auch um ein anderes Medium handeln.

vi) Erhöhung des Explikationsgrades (Explikation)

17. Wenn die Verpackung aufgebläht ist oder feuchte Flecken aufweist, 
ist das Produkt nicht optimal gelagert worden, und der Inhalt könnte 
angetaut sein.

17’. Se um pacote estiver inchado ou apresentar manchas de humidade, 
significa que não foi conservado adequadamente e pode ter sofrido 
uma descongelação inicial.

Im Deutschen wird hier ein Vorgang mit dem Präfix an- partiell 
beschrieben: angetaute Ware ist eine Ware, die nur partiell aufgetaut 
ist. Bei der Übertragung in die Zielsprache kommt es zu keinem 
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Informationsverlust, da hier das Adjektiv inicial gebraucht wird. Im 
Portugiesischen enthält die Übersetzung darüber hinaus mehr 
Informationen, da das Funktionsverb sofrer (‚ser afetado por‛) auf 
eine Beeinträchtigung des Vorgangs verweist.

18. Das Drücken des Daumens gegen den harten Gaumen dient auch 
dazu, den Kopf zu überstrecken (Abbildung 23 bis 26).

18’. A acção de empurrar o polegar contra o palato rígido também 
serve para pressionar a cabeça de forma a que atinja a sua extensão 
(Figuras 23-26).

Das Verb überstrecken verbindet die semantische Information von 
räumlicher Ausdehnung bis zum Erreichen einer Maximalgrenze. Im 
Portugiesischen wird mit Hilfe dieser Auflösungskonstruktion (de 
forma a atingir algo) das Ergebnis beschrieben, während das Deutsche 
den Vorgang zum Ausdruck bringt. Das Verstehen des Vorgangs 
wird allerdings durch eine Abbildung unterstützt.

|Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die oben geschilderten 

Transferprozesse in Verbindung mit der Verwendung komplexer Verben 
im Deutschen und der Erfordernis der Auflösung dieser Strukturen 
im Portugiesischen durch einen kulturspezifischen Unterschied 
bezüglich des Determinierungsgrades bei der Textproduktion 
bedingt sind. 

Wie aus den erwähnten Beispielen hervorgeht, werden in portu-
giesischen Fachtexten einfache Verben an Stellen verwendet, wo im 
Deutschen ein komplexes Verb steht. Dies kann in einigen Fällen zu 
einem Informationsverlust führen. Dieser Informationsverlust (das 
Fehlen der Information über das Mittel bzw. die Art und Weise des 
Prozesses) wird in Fachtexten durch das Fachwissen bzw. Hinter-
grundwissen des Lesers ausgeglichen. Während man im Deutschen 
jedoch auf Nummer sicher geht, reicht im Portugiesischen oftmals 
der Bezug auf den fachlichen Kontext aus.

Im Zweifelsfalle, oder falls eine höhere Genauigkeit der Beschreibung 
erforderlich ist, bedient man sich im Portugiesischen, wie übrigens 
auch in anderen romanischen Sprachen, einer Ergänzung (durch ein 
Substantiv oder eine Präpositionalangabe) oder einer Paraphrase. Im 
Allgemeinen wird in den romanischen Sprachen ein „ZU VIEL“ 
an Informationen als schwerfällig und demnach nicht gut lesbar 
empfunden. Es wird folglich eher etwas weggelassen, als zu viel 
Information in den Text eingeführt. Diese Formulierungsspezifik 
bei der Textproduktion ist ein Textkonventionsmerkmal, das der 
Übersetzer bei der Übersetzung ins Portugiesische beachten muss, 
damit sein Text vom Rezipienten akzeptiert wird. Es kann passieren, 
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dass sich der Übersetzer zu sehr am Original orientiert und damit im 
Portugiesischen eine redundante Struktur erschafft, wie im folgenden 
Beispiel:

19. Bei defektem Kegel ist das komplette Kegelteil und auch der 
Dichtring zum Gehäuse zu erneuern.

19’. Se o obturador estiver danificado, toda a secção do obturador e a 
junta do corpo devem ser substituídas por novas.

Die Präpositionalergänzung (por novas) führt zu einer überladenen 
Übersetzung.

Umgekehrt muss im Deutschen eher mehr Information im Text 
enthalten sein, da der Text sonst als nicht exakt genug betrachtet 
werden würde. Der deutsche Leser kann zwar auch die Information 
logisch erschließen, möchte aber genauer informiert werden, bzw. 
sich vergewissern, dass es tatsächlich so ist. Dieses Kontrollbedürfnis lässt 
sich letztendlich durch die in den Low-Context-Kulturen bestehenden 
Sprachkonventionen erklären. Vergleichbar ist diese Kulturspezifik, 
in der sich romanische Sprachen und das Deutsche unterscheiden, 
mit einer weiteren Spezifik, nämlich der, dass in deutschsprachigen 
Bedienungsanleitungen der Gegenstand, um den es geht, durchgehend 
mit seiner vollständigen Bezeichnung genannt wird.

In einer Bedienungsanleitung, in der der Gebrauch eines Win-
kelschleifers beschrieben wird, wird dieser Terminus im deutschen 
Text ständig wiederholt, während man im Portugiesischen auf 
verschiedene Ersatzbezeichnungen wie die Maschine, das Werkzeug oder 
Deixiswörter zurückgreift. Hier zeigt sich ebenfalls das Bestreben 
nach größtmöglicher Sicherheit, mit dem Ziel, nichts zu vergessen 
und nicht missverstanden zu werden. Die sprachliche Erscheinung 
der komplexen Verben im Deutschen dient folglich der höheren 
Genauigkeit und der Vermeidung von Missverständnissen. Bei der 
Übersetzung muss es deshalb zu einer Anpassung des Determin-
ierungsgrades bezüglich der komplexen Verben in der Zielsprache 
kommen. 

Die Erarbeitung einer Lösung für das hier beschriebene Mikro-
problem bildet somit einen weiteren Puzzlestein im großen Mosaik 
der Übersetzungsprobleme.

|Literatur
Baumann, K.-D. (1998). Das Postulat der Exaktheit für den Fachsprachenge-

brauch. In L. Hoffmann, H. Kalverkämper, & H. E. Wiegand (Eds.), 
Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und 
Terminologiewissenschaft, 1. volume (pp.373-377), de Gruyter.

De Knop, S. (2008). Sociocultural conceptualizations: Schemas and metaphorical 
transfer as metalinguistic learning strategies for French learners of German. 
In M. Pütz & J.A. Neff-van Aertselaer (Eds.), Developing Contrastive Pragmatics. 
Interlanguage and Cross-Cultural Perspectives (pp. 47-66). De Gruyter.

3| QUESTÕES LEXICAIS E TERMINOLÓGICAS - ESTUDO IV



TRADUÇÃO ESPECIALIZADA – DOMÍNIOS, GÉNEROS TEXTUAIS E CONTEXTOS DE COMUNICAÇÃO 73

Ettinger, S. (1997). Die Übersetzung deutscher Präfixverben ins Portugiesische. 
In H. Lüdtke & J. Schmidt-Radefeldt (Eds.), Linguistica contrastiva: Deutsch 
versus Portugiesisch-Spanisch-Französich (pp. 303-324). Narr.

Fleischer, W., & Barz, I. (1992). Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 
De Gruyter.

Hall, E. T. (1989). Beyond culture. Anchor Books.
Hoffmann, L. et al. (Eds.) (1998). Fachsprachen: ein internationales Handbuch zur 

Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. De Gruyter. 
Schmalenbach, K.; Freibott, G., & Heid, U. (1998). Technische Fachsprachen 

im Maschinen- und Anlagebau - am Beispiel der Fördertechnik. In L. 
Hoffmann et al. (pp. 1192-1201). Fachsprachen: ein internationales Handbuch 
zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. De Gruyter.

Schreiber, M. (1993). Übersetzung und Bearbeitung: zur Differenzierung und 
Abgrenzung des Übersetzungsbegriffs. Narr.

Slobin, D. I. (1997). The universal, the typological, and the particular in 
acquisition. In D. I. Slobin (Ed.), The crosslinguistic study of language acquisition, 
Bd. 5: Expanding the Contexts (pp. 1-39). Erlbaum.

Talmy, L. (1985). Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms In 
T. Shopen (Ed.), Language typology and syntactic description, Bd. 3: Grammatical 
categories and the lexicon (pp. 57-149). Cambridge University Press.

Von Hahn, Walter. (1998). Das Postulat der Explizitheit für den 
Fachsprachengebrauch. In Hoffmann et al. (Eds.) Fachsprachen: ein 
internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft 
(pp. 383-389). De Gruyter.

***



74

QUESTÕES PARA REFLEXÃO 

1. Leia e traduza para português os seguintes trechos de receitas 
culinárias, prestando especial atenção às nuances de significado dos 
verbos complexos assinalados a negrito. Procure equivalentes em 
português.

2. No seguinte trecho de um manual de instruções, identifique as 
palavras complexas e traduza-as para português, refletindo sobre as 
questões semânticas inerentes às formações complexas em alemão.
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QUESTÕES
MORFOSSINTÁTICAS

Nesta secção abordaremos a análise de fenómenos morfossintáticos, 
sob uma perspetiva contrastiva. O primeiro estudo prende-se com a 
tradução de orações subordinadas não introduzidas por conjunção, 
um fenómeno frequente na linguagem de especialidade alemã, que 
exige, por parte do tradutor, uma interpretação semântica. No centro 
deste estudo encontra-se a tradução do texto de divulgação científica. O 
segundo estudo incide sobre a análise de grupos nominais expandidos em 
textos médicos. Os grupos nominais são um fenómeno característico 
de compressão sintática, comum em textos de especialidade que 
através desta estrutura condensam um maior volume de informação. 
O terceiro artigo deste capítulo é dedicado à linguagem jurídica, 
incidindo sobre um outro fenómeno de compressão linguística, isto é, 
a tradução de compostos nominais. Através dos exemplos analisados, 
procura-se ilustrar mecanismos comuns de transferência para português.
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Estudo V - Orações subordinadas não introduzidas 
por conjunção em alemão e sua tradução para 
língua portuguesa

A tradução de textos científicos alemães para língua portuguesa 
oferece uma variedade de dificuldades que abrangem aspetos lexicais, 
sintáticos ou textuais. Uma destas questões prende-se com a interpretação 
e a tradução de orações subordinadas não introduzidas por conjunção 
(uneingeleitete Nebensätze), nas quais o verbo, em vez da habitual 
posição 2 ou da posição final, ocupa a posição inicial na frase. Este 
fenómeno é frequente em diversos géneros textuais, como o texto 
científico ou texto jurídico, merecendo as orações condicionais e as 
concessivas especial atenção.

A estrutura da frase alemã é caracterizada por dois elementos 
fundamentais: a posição ocupada pelo verbo finito1 e a estrutura em 
moldura delimitada pelos elementos constituintes do complexo verbal. 
Assim, as frases assertivas são identificadas pela posição 2 do verbo 
finito (segundo constituinte frásico na estrutura linear da frase), e as 
frases subordinadas são assinaladas pela presença de uma conjunção 
subordinada em posição inicial e pelo verbo finito em posição final. 
Quando, por outro lado, o verbo finito se encontra em posição inicial, 
os tipos frásicos em questão são normalmente a frase interrogativa ou a 
imperativa. Contudo, se em vez de uma frase simples estivermos perante 
uma frase complexa, isso significa que a conjunção foi omitida e que o 
nexo semântico entre as orações terá de ser captado através de outros 
elementos linguísticos ou textuais. Este caso é ilustrado através das 
dificuldades demonstradas pelos alunos ao traduzirem o seguinte 
trecho (1) de um texto de divulgação sobre energias renováveis.

1. Die Gezeiten haben gegenüber anderen erneuerbaren Energiequellen 
einen entscheidenden Vorteil: Ebbe und Flut sind berechenbare 
Größen und permanent vorhanden. Ist man bei Windenergieanlagen, 
Solarstrom oder Solarwärme stark von den äußeren Gegebenheiten 
abhängig (Wetter), so sind die Gezeiten zuverlässiger.

Ambas as soluções revelam que a relação semântica entre as duas 
orações não foi entendida pelo tradutor. A primeira (1’) confere um 
valor conclusivo e a segunda (1’’) um valor concessivo2:

1 Já Tesnière, no final dos anos 1930, comparava a estrutura da frase alemã a um molho de chaves,
sendo o verbo finito representado pelo anel central (nó verbal), em torno do qual giram as “chaves”, 
os elementos frásicos (Tesnière, 1966, p. 129).
2 Exemplos de traduções realizadas por alunos do curso de Tradução Especializada da Universidade 
de Aveiro.
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1’. *(...) Os sistemas de energia eólica, de energia eléctrica ou o calor 
solar são fortemente dependentes das condições exteriores (tempo), 
por isso é que as marés são fiáveis.

1’’. (...) Apesar de uma maior dependência da Energia Eólica, da Energia 
Solar ou do calor do solar, as marés são muito mais fiáveis.

Através do diálogo com os alunos, foi possível constatar que a 
posição inicial do verbo sein provocou uma dificuldade de interpretação e 
que a presença do conector correlativo so no início da oração subsequente 
não foi suficiente para esclarecer o nexo semântico das orações. 

A estratégia de resolução deste problema passa pela transformação 
da frase, procurando desta forma reconstruir o sentido original, 
através da inclusão da conjunção implícita. Ao solicitar a falantes 
nativas3 a sua reconstituição, obtiveram-se as seguintes frases:

2. Während man bei Windenergieanlagen, Solarstrom oder Solarwärme 
stark von den äußeren Gegebenheiten (Wetter) abhängig ist, so sind 
die Gezeiten zuverlässiger.

3. Bei Windenergieanlagen, Solarstrom oder Solarwärme ist man stark 
von den äußeren Gegebenheiten abhängig, wohingegen die Gezeiten 
zuverlässiger sind.

As orações permanecem na mesma ordem, contudo a introdução 
da conjunção adversativa während na frase (2) implica a alteração do 
verbo finito ist, que se encontra em posição final. Por outro lado, a 
partícula so ganha assim um valor de correlato. Entre as duas proposições 
estabelece-se uma relação de contraste. Na frase (3) optou-se por conferir 
à oração inicial a estrutura não marcada (verbo em posição 2) e 
introduzir na oração subsequente a conjunção adversativa wohingegen.

Ao transpor este sentido para português, a primeira constatação 
é a de que a ideia de oposição ou contraste não pode permanecer 
implícita, mas que terá de ser explicitada através de uma conjunção, 
como na frase (2’), ou de uma locução conjuncional, em (3’).

2’. Enquanto as centrais eólicas, solares ou solares térmicas estão muito 
dependentes de condicionantes externas, como o tempo atmosférico, 
as centrais de maré são mais fiáveis.

3’. As centrais eólicas, solares ou solares térmicas estão muito dependentes 
de condicionantes externas, como o tempo atmosférico, ao passo 
que as centrais de maré são mais fiáveis.

Do ponto de vista tradutológico, estruturas deste género representam 
um problema de tradução, na medida em que não possuem paralelo 
na língua portuguesa e acarretam a explicitação da relação semântica 
entre as orações. Muito embora seja sempre possível reconstituir a 
frase alemã original, recuperando a conjunção subentendida e clarificando 
assim o sentido, na prática este é um processo exigente para o tradutor4.

3 Agradeço às minhas colegas Katrin Herget e Maria Ulz pela sua colaboração.
4 Como veremos mais adiante, as gramáticas do Alemão como LE não mencionam este tipo de fenómeno 
relativamente a orações adversativas, pelo que se torna ainda mais difícil para o tradutor chegar ao sentido.
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Tendo como ponto de partida este caso particular de tradução, 
propus-me analisar mais profundamente esta questão, reunindo para 
este estudo um corpus de textos científicos em alemão, onde a proba-
bilidade de encontrar frases com estas características é elevada. Para 
além da seleção e tradução das respetivas frases, com a finalidade 
de encontrar equivalentes adequados e algumas regularidades que 
pudessem ajudar o tradutor em formação, integrei algumas reflexões 
sobre a gramática recetiva, que teve um grande desenvolvimento 
através dos autores alemães nos anos 1980. Para além deste aspeto, 
importa também analisar as sistematizações que algumas das principais 
gramáticas da língua alemã (em particular as que são pensadas para 
o ensino a estudantes estrangeiros) fazem deste tipo de estruturas, 
bem como as referências em gramáticas do português a eventuais 
estruturas paralelas.

|Gramática recetiva e expectativas do leitor
A gramática recetiva da língua alemã, que tem em Heringer (1988) 

um dos seus expoentes principais, vem na senda de modelos de 
análise linguística como a gramática dependencial, valencial ou da 
teoria dos campos frásicos. 

No âmbito do capítulo dedicado à frase complexa, no qual é 
destacado o critério da posição inicial da conjunção e da posição final 
do verbo finito, como elementos identificadores da oração subordi-
nada, Heringer (1988) refere as uneingeleitete Konditionalsätze (orações 
condicionais não introduzidas por conjunção) como uma exceção a 
esse critério geral: 

Bei der Bestimmung der Nebensätze über Verb-Endstellung, 
die als Kriterium ja wirklich entscheidend ist, kann uns 
ein Sonderfall irreführen, der weder eine einleitende Subjunktion 
noch Verb-Endstellung aufweist. Dieser Irreführung erliegen 
wir, weil wir routinemäßig einen Hauptsatz erwarten, wenn wir 
keine gegenteiligen Hinweise bekommen. (Heringer, 1988, p. 253)

É precisamente este tipo de oração, que não revela os elementos 
comuns das orações subordinadas, que precisa de ser reconhecido 
pelo leitor através de outros critérios, nomeadamente a posição do 
verbo em início de frase (Verb-Erststellung) na oração subordinada e, 
em alguns casos, a presença dos correlatos dann ou so na posição inicial 
da oração principal subsequente, tal como fica ilustrado na frase (4).

4. Finden wir den Schlagschatten bei 23 Uhr Mondzeit, dann ergibt 
sich ein Zeitabstand von 47 Mondminuten.

Bernstein (1990) destaca igualmente as estratégias de identificação 
deste tipo especial de orações subordinadas, estabelecendo um 
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critério de reconhecimento que incide sobre a identificação da posição 
inicial do verbo finito e a constatação de que no final dessa oração não 
existe nenhum ponto de interrogação ou de exclamação:

Die Wortfolge im subjunktorlosen Bedingungssatz ist der des 
Fragesatzes gleich (...) Das deutlichste Kennzeichen eines 
Fragesatzes ist das Fragezeichen. Steht kein Fragezeichen am 
Satzende sondern ein Komma (seltener – ein Punkt), so haben wir 
einen subjunktorlosen Nebensatz vor uns. (Bernstein, 1990, p. 98)

Ao contrário de Heringer, a atenção recai nesta obra não apenas 
sobre orações condicionais, mas também sobre orações concessivas.

Em suma, a perspetiva recetiva é, sem dúvida, relevante para o 
tradutor. As orações não introduzidas por conjunção podem contradizer 
as expetativas do leitor. Para o tradutor não basta uma compreensão 
superficial de uma oração subordinada que poderá, na maioria dos 
casos, ter um valor condicional ou concessivo. Ele precisa de se 
certificar em absoluto do valor semântico dessa proposição e encon-
trar o equivalente mais adequado na língua de chegada. É também 
necessário observar com atenção o nível interfrásico, destacando-se 
aí os fenómenos anafóricos, tal como se pode observar no exemplo 
(5). O pronome sie remete para o grupo nominal da frase anterior, die 
Versuche.

5. Deckert rechnet damit, dass die Versuche dieses Jahr beendet 
werden. Sind sie erfolgreich, möchte er mit Mikroskopherstellern 
in Kontakt treten.

Para além disto, o tradutor reconhecerá estas estruturas como 
recorrentes em determinados géneros textuais, pelo que o conheci-
mento das características do género textual também é relevante. 

Passando agora à receção desta estrutura como fenómeno gramatical 
e textual na língua alemã e na língua portuguesa, procederemos nos 
pontos seguintes à revisão deste item nas gramáticas da língua alemã 
e nas da língua portuguesa com o objetivo de recolher elementos 
importantes sobre a sua caracterização e eventuais elementos contrastivos.

|Orações subordinadas não introduzidas por 
conjunção, com verbo em posição inicial, como 
fenómeno sintático e textual da língua alemã

Nas gramáticas da língua alemã não encontramos uma apresen-
tação conjunta que reúna num mesmo item todas as variantes deste 
fenómeno. Assim, passamos seguidamente a sintetizar alguns aspetos 
particulares deste fenómeno referidos em descrições globais da língua 
alemã. 

A Deutsche Grammatik de Helbig & Buscha (1970, 1.ª ed; 1989; 
1991) dedica um sub-capítulo (Helbig & Buscha, 1991, pp. 644-648) às 
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orações subordinadas não introduzidas por conjunção (uneingeleiteter 
Nebensatz). Tal como os autores sublinham, este tipo de orações é 
apresentado como equivalente às respetivas orações subordinadas 
introduzidas por conjunção, pois apesar de lhe faltarem os sinais 
formais característicos da subordinação – a presença da conjunção em 
posição inicial e o verbo finito em posição final – a sua dependência 
da frase principal pode ser reconhecida através dos aspetos semânticos 
e da entoação (no caso dos textos orais). Através de uma operação 
de eliminação da conjunção e da transposição do verbo finito para o 
início da frase, obtém-se uma frase equivalente, tal como se verifica 
no exemplo (6) (Helbig & Buscha, 1991, p. 644).

6. Wenn (Falls) er morgen kommt, können wir alles besprechen.
6’. Kommt er morgen, können wir alles besprechen.

A perspetiva aqui adotada parte da frase explícita para a sua trans-
formação em frase não introduzida por conjunção, procedendo-se 
assim a uma redução.

Do ponto de vista semântico, são referidas nesta obra as orações 
condicionais e as concessivas, não havendo qualquer referência ao 
facto de as orações adversativas também poderem ser objeto de tal 
redução. Relativamente às concessivas, é referida a possível ocorrência 
das partículas auch na oração subordinada e doch na oração subordinante 
(Helbig & Buscha, 1991, p, 644):

7. War die Arbeit auch schwer, sie musste (doch) geschafft werden.
7’. Apesar de difícil, o trabalho tinha de ser feito.

A presença de verbos modais (sollen nas orações condicionais (8) e 
sollen ou mögen, nas orações concessivas (9)) é igualmente um indício 
deste tipo de orações:

8. Sollte die Sonne scheinen, gehen wir baden.
9. Mag das Wetter auch schlecht sein, geht er doch baden.

De acordo com os autores (Helbig & Buscha, 1991, p, 645), um 
elemento identificador das orações concessivas é (na ausência do 
verbo modal) a presença obrigatória da partícula auch (também 
selbst ou sogar) na oração subordinada e da partícula doch na oração 
principal (10).

10. Sollte das Wetter auch schlecht sein, wir gehen doch baden.

Na gramática Duden (2005) as estruturas em análise não merecem 
destaque especial, mas encontram-se referidas no âmbito da análise 
formal das orações subordinadas (Nebensätze), designadamente 
das orações com verbo em posição inicial (Verberstsätze). A par das 
orações interrogativas (Entscheidungsfragen) e das imperativas, surgem 
aqui “bestimmte uneingeleitete Nebensätze, etwa in der Funktion 
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von Konditionalsätzen” (Duden, 2005, p. 876), sendo dado como 
exemplo uma oração condicional hipotética introduzida por um verbo 
na forma de presente do indicativo (11) e uma oração condicional 
contrafactual (12) introduzida por um verbo no Konjunktiv II.

11. Kommt Anna etwas später, lege ich ihr ein Zettel hin.
12. Hätte ich den Bus erwischt, müsste ich nicht zwanzig Minuten 

warten.

Dado que neste subcapítulo da gramática Duden o enfoque recai 
sobre a estrutura tripartida da oração alemã (Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld), 
não é feita referência às formas verbais nem a eventuais partículas 
(correlatos) na oração principal.

No âmbito das características formais das orações subordinadas 
é pontualmente referida a oração não introduzida por conjunção e a 
possibilidade de ser transformada em oração condicional introduzida 
pela conjunção wenn. 

Por outro lado, no capítulo dedicado ao uso do Konjunktiv II 
(Duden, 2005, pp. 524-526) surgem exemplos de irreale Konditionalgefüge, 
Konzessivgefüge e Wunschsätze, que contemplam simultaneamente 
orações não introduzidas por conjunção e outras introduzidas por 
conjunção. Neste ponto é feita a distinção em termos de factualidade 
entre orações condicionais irreais (contrafactuais, hipotéticas)

13. Wäre die dänische Krone zu Boden gegangen und aus dem EWS 
ausgeschieden, hätte man Maastricht wohl begraben müssen. 

e orações condicionais cujo tempo verbal utilizado é o presente do 
indicativo. Neste último caso, a condição poderá ou não ser satisfeita:

14. Hält diese Abkühlung noch 250 Jahre an, so beginnt in Europa 
eine neue Eiszeit.

O recurso ao pretérito do verbo modal sollen indicia igualmente 
uma hipótese:

15. Sollte sie aber schon zurück sein, so will ich mit ihr reden.

É, no entanto, no âmbito da análise da coesão textual (Duden, 2005, 
p. 1093) que a Gramática Duden refere a posição inicial do verbo 
(Verberststellung) como uma das possibilidades de expressão do nexo 
condicional, para além dos normais conectores condicionais como 
wenn, falls, etc.:

16. Sind Bäume in Gefahr zu sterben, produzieren sie ungewöhnlich 
viele Früchte.

Não é, no entanto, feita referência à existência de possíveis correlatos 
na oração principal. Ainda dentro da perspetiva textual, é referida a 
dificuldade de distinção entre as relações temporais e condicionais, 
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muito embora esta questão seja ilustrada apenas com orações intro-
duzidas por wenn e não com uneingeleitete Nebensätze.

Em suma, esta estrutura não é abordada nem de forma conjunta, 
nem em todas as suas dimensões. A possibilidade de estas orações 
de verbo em posição inicial poderem apresentar um valor concessivo 
ou adversativo não é explorada. Por outro lado, a perspetiva textual 
desta estrutura como elemento de coesão textual é superficialmente 
enunciada. 

Tendo por base a teoria dos campos frásicos e a posição estruturante do 
verbo finito na frase alemã, a IDS-Grammatik (Zifonun et al, 1997) utiliza 
a denominação recorrente de Verberstsatz, para classificar orações condi-
cionais, concessivas ou adversativas não introduzidas por conjunção, 
não recorrendo em parte alguma à designação de orações subordinadas 
não introduzidas por conjunção (uneingeleitete Nebensätze).

Apesar de também nesta obra não encontrarmos uma abordagem 
completa desta temática, verifica-se, no entanto, que aqui é feita 
referência não apenas às orações condicionais e concessivas, mas também 
às adversativas. As orações não introduzidas por conjunção com valor 
adversativo serão menos frequentes do que as condicionais, mas nem 
por isso é menos importante a sua caracterização em gramáticas de 
referência.

A descrição de orações não introduzidas por conjunção e com verbo 
em posição inicial reparte-se assim ao longo dos capítulos referentes 
a orações condicionais (Zifonun et al, 1997, pp. 2280-2290), orações 
concessivas (Zifonun et al, 1997, pp. 2311-2313) e orações adversativas 
(designadas de Konfrontativsätze) (Zifonun et al, 1997, pp. 2324-2325).

O sub-capítulo dedicado às orações condicionais sistematiza diversas 
formas de expressar condição, incluindo orações iniciadas por formas 
verbais no Konjunktiv II ou pelo verbo modal sollen na forma de Präteritum, 
classificando-as de acordo com critérios de factualidade/contrafactuali-
dade. A classificação que utilizamos para a análise do corpus baseia-se 
igualmente nestes critérios, embora a distinção não coincida inteiramente 
com a que encontramos em Zifonun.

As orações condicionais não introduzidas por conjunção, que são 
as que nos interessam neste estudo, são exemplificadas neste subcapítulo 
como revelando tanto carácter contrafactivo:

17. Hätte ich nicht seit meiner frühen Jugend Migräne gehabt, wäre 
ich Musiker geworden. 

como carácter hipotético:
18. Sollte er aber nicht wissen, so werde ich mich bemühen, ihm die 

deutsche Friedfertigkeit klarzumachen. 

Contudo, não são exemplificados casos de condições genéricas 
(factuais), através de frases iniciadas por verbos plenos no presente 
do indicativo, tão comuns na linguagem científica.
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No que diz respeito às orações concessivas, encontra-se igualmente 
referência a um fenómeno que, apesar de considerado periférico, é 
evidenciado nesta obra. As orações de verbo em início de frase 
(Verberstsätze), de nexo concessivo, apresentam como particularidade 
a presença obrigatória da partícula auch:

19. War der Versuch auch mißglückt, gab er die Hoffnung doch 
nicht auf.

Por último, no âmbito das orações adversativas (Konfrontativsätze) 
é assinalada a existência de Verberstsätze passíveis de interpretação 
adversativa:

20. Hatte Eddi früher nur Sinn für Mädchen, Fußball und Bier, wurde 
in ihm durch die Übertragung von Verantwortung der Ehrgeiz 
geweckt, sich dieser neuen Aufgabe würdig zu erweisen.

Resumindo, a IDS-Grammatik de Zifonun alarga o âmbito semântico 
das orações iniciadas por verbo, através da inclusão das orações de 
valor adversativo, o que não se encontra nas outras gramáticas. Contudo, 
não trata o fenómeno particular das Verberstsätze como tal. 

Após termos dado conta deste fenómeno sintático e textual nas 
gramáticas alemãs, passamos agora às sistematizações de formas de 
exprimir nexos condicionais, concessivos ou adversativos em português, 
passíveis de constituir equivalentes das frases alemãs.

|Orações portuguesas não introduzidas por 
conjunção e iniciadas pelo verbo

Ao analisarmos, no português, as formas existentes de expressar 
valor condicional, concessivo ou adversativo, interessou-nos 
particularmente verificar se, em determinados casos, a língua 
portuguesa oferece soluções estruturalmente semelhantes às da 
língua alemã. Nesse sentido, a pesquisa realizada nas gramáticas do 
português incidiu sobre os itens que sistematizam as formas de 
expressão de proposições condicionais, concessivas e adversativas, 
mas também eventuais referências a orações iniciadas por formas 
verbais. A pesquisa foi dificultada por várias razões: por um lado, 
as descrições do português não são tão fortemente marcadas por 
uma perspetiva topológica da frase, ao contrário do que sucede na 
gramática do alemão, o que não permite, por exemplo, pesquisar de 
forma sistemática os tipos de frase iniciados por formas verbais; por 
outro lado apenas as gramáticas mais recentes articulam de forma 
adequada aspetos sintáticos e semânticos, enquanto as mais tradicionais 
apresentam de forma isolada os fenómenos morfológicos e os sintáticos.
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Apesar de tudo, foi possível, reunindo dados de diversas carac-
terizações morfológicas, morfossintáticas e semânticas, sistematizar 
as diversas formas de expressão.

Começando pelas orações condicionais, que também no português 
são as que apresentam uma maior variedade de formas, verificamos 
que para além do marcador se, típico da relação de condição, encon-
tramos outras conjunções, locuções conjuncionais, construções de 
coordenação iniciadas por formais verbais de imperativo ou de 
imperfeito de conjunto, bem como orações reduzidas iniciadas pela 
forma verbal de gerúndio.

Na Gramática da Língua Portuguesa (Mateus et al., 2003, p. 706) as 
orações condicionais são caracterizadas pela grande diversidade de 
estruturas sintáticas que apresentam, sendo que “na sua realização 
prototípica, são formadas por duas orações em que a oração que 
exprime a condição [ou prótase] é começada por se e em que a oração 
que exprime a consequência [ou apódose] pode vir precedida de 
então.” De acordo com o tipo de modalidade, as orações condicionais 
podem ser factuais (ou reais), hipotéticas (ou potenciais) e contrafactuais 
(ou irreais). Dentro das factuais estão incluídas frases que exprimem 
generalizações ou leis da física (Mateus et al, 2003, p. 706), como a 
seguinte:

21. Se a água atinge a temperatura de 100ºC, (então) entra/entrará 
em ebulição.

Este tipo de enunciados lógicos corresponde frequentemente, em 
alemão, a orações não introduzidas por conjunção, tais como as que 
reunimos neste estudo. Em português, tal como em alemão, a forma 
verbal típica é o presente do indicativo, quer na oração subordinada 
condicional (antecedente) quer na oração subordinante, que pode 
também ser registada no futuro.

As orações hipotéticas, ilustradas através dos exemplos (22) e (23) 
são caracterizadas nesta obra da seguinte forma: 

[A] proposição A remete para um mundo possível, criado lin-
guisticamente pelo enunciado, epistemicamente não acessível 
no intervalo de tempo da enunciação, e no qual, dado o 
antecedente, se verifica o conteúdo proposicional do conse-
quente, B. (Mateus et al, 2003, p. 707)

22. Se vieres cedo, vamos / iremos jantar fora.
22’. Se viesses cedo, íamos / iríamos jantar fora.

23. Caso falte outra vez a água, queixo-me / queixar-me-ei à EPAL.
23’. Caso faltasse outra vez a água, queixava-me / queixar-me-ia à EPAL.

Do ponto de vista da caracterização temporal, podemos constatar 
que o verbo da oração antecedente, condicional, está frequentemente 
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no futuro do conjuntivo e a oração principal no presente ou no 
futuro do indicativo. Com a conjunção caso, utiliza-se o presente do 
conjuntivo.

Se, em vez destes tempos verbais, utilizarmos o imperfeito do 
conjuntivo, tal como nas frases (22’) ou (23’), o nexo semântico 
entre as duas proposições mantém-se, mas o grau de probabilidade 
diminui (condicionais improváveis).

As condicionais contrafactuais que “estabelecem relações entre 
proposições que se verificam em mundos alternativos ao mundo real, 
sendo sempre possível acrescentar à proposição antecedente a sua 
negação” (Mateus et al., 2003, p. 708) constituem um caso diferente.

24. Se tivesse chovido em Portugal em 1981, não tinha / teria havido seca. 
     --> Se tivesse chovido em Portugal, mas não choveu, ...

Para além desta sistematização muito clara sobre o grau de factu-
alidade ou contrafactualidade das orações condicionais, a Gramática 
de Língua Portuguesa (Mateus et al. 2003, p. 209-210) elenca ainda 
formas alternativas de exprimir condição que incluem:

a) construções de justaposição:
25. Imagina que falta outra vez a água; queixo-me / vou queixar-me 

à EPAL.

b) construções de coordenação, iniciadas pelo verbo, no imperativo 
ou no imperfeito do conjuntivo, na oração condicional:

26. Trabalha pouco na Faculdade e terás logo problemas.
26’. Trabalhasses pouco na Faculdade e tinha / terias logo problemas.

c) orações condicionais reduzidas de gerúndio:
27. Concretizando-se essa hipótese, prefiro a reunião na próxima 

semana.

Estas últimas variantes são também referidas nas gramáticas 
tradicionais, nomeadamente em Cunha & Cintra (1986), contudo em 
capítulos sintáticos adjacentes. As “orações subordinadas adverbiais 
condicionais construídas sem conjunção” são exemplificadas num 
capítulo dedicado às questões da inversão de natureza gramatical 
(Cunha & Cintra, 1986, p. 165), seguindo exemplos retirados de 
textos literários:

28. Tivesse eu tomado em meus braços a rapariga e pagaria dentro 
em pouco em amarguras os momentos fugazes de felicidade.

A sistematização de construções condicionais feita por Peres, Móia 
& Marques (1999, p. 632) abrange igualmente casos (especialmente 
de condicionais contrafactuais) em que “o operador de subordinação 
pode ser omitido” (29), (30), verificando-se que os autores fazem 
referência explícita a estruturas paralelas em alemão e em inglês.
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29. Tivesse ele dito a verdade, tudo teria ficado resolvido.
30. Não fosse eu ter apanhado o táxi, teria chegado atrasado ao aeroporto.

Relativamente à utilização do gerúndio em orações condicionais, a 
obra de Cunha & Cintra refere no capítulo dedicado aos substitutos do 
conjuntivo (cf. Cunha & Cintra, 1986, p. 470) as seguintes transformações:

31. Se seguisses o caminho normal, chegarias primeiro.
      --> Seguindo o caminho normal, chegarias primeiro.

32. Se andarmos depressa, ainda o alcançaremos.
      --> Andando depressa, ainda o alcançaremos.

Móia & Viotti (2004, p. 727) focam igualmente o valor condicional 
que as orações gerundivas “sem a presença de qualquer marcador de 
condicionalidade explícito” podem assumir:

33. Pintando esta parede de branco, a casa ficaria mais alegre e luminosa.

Relativamente às orações concessivas ou às adverbiais, não 
existem muitas possibilidades de expressão para além da explicitação 
através de uma conjunção ou locução conjuncional. Mateus et al. 
(2003) referem como conectores concessivos embora, conquanto, ainda 
que, posto que, (se) bem que, apesar de que e apesar de. Como outras formas 
de expressar concessão são apresentadas orações participiais e gerundivas 
iniciadas pelos conectores embora, conquanto que, etc. (Mateus et al., 
2003, p. 720):

34. Embora admitido à oral, o ponto está muito fraco.
34’. Embora tendo sido admitido à oral, o ponto está muito fraco. 

ou através de sintagmas preposicionais de sentido contrastivo:
35. Apesar de tudo, o ponto está muito fraco.

Quanto aos conectores contrastivos, porém, todavia, contudo, apesar 
da sua relativa mobilidade no interior da frase, não são apresentadas 
outras formas de expressão do nexo adversativo que impliquem a 
omissão dos conectores.

36. Ela está cansada, porém os trabalhos em curso impedem-na de ir 
já para férias.

36’. Ela está cansada, os trabalhos em curso impedem-na, porém, de 
ir já para férias.

Resumindo, o português possui algumas estruturas passíveis de 
exprimir condição ou concessão que prescindem de conjunção ou 
locução conjuncional. Neste ponto, existe um paralelismo com as es-
truturas alemãs tradicionalmente designadas por irreale Bedingungssätze.

As orações condicionais caracterizam-se neste caso pela posição 
inicial do verbo no imperfeito do conjuntivo:
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37. Tivesses descascado as batatas, já o almoço estava pronto!
37’. Hättest du die Kartoffeln geschält, dann wäre das Mittagessen 

schon fertig!

Trata-se, na maioria dos casos, de condicionais contrafactuais, que 
podem assumir a expressão de um desejo de realização impossível, 
mas também de uma crítica (cf. Martins, 1998, p. 142, 161). 

A mesma estrutura pode também ocorrer com orações concessivas:
38. Fosse ele rico, não teria quem o servisse (= Mesmo que fosse...)
38’. Wäre er auch reich, würde ihm niemand dienen

Uma outra possibilidade de ocorrência do verbo em posição inicial 
é o caso das orações gerundivas. Neste caso o gerúndio (uma forma 
nominal) substitui o conjuntivo nas orações condicionais:

39. Seguindo o caminho normal, chegarias primeiro. (= “Se seguisses...” 
ou “Se tivesses seguido...”)

Como vimos, apesar das diferenças, existem alguns pontos de 
contacto entre os sistemas das duas línguas. Resta-nos, contudo, 
verificar as possibilidades concretas de recurso a estruturas equiva-
lentes na tradução. Para tal, é necessária uma análise do corpus.

|Análise do corpus
Com vista à identificação e análise de orações condicionais, concessivas 

e adversativas em textos de natureza científica, foram selecionados 
três números da revista Spektrum der Wissenschaft e recolhidos todos 
os exemplos de orações destes géneros, com e sem conjunção explícita, 
de artigos de dimensão média (entre 2 500 a 4 000 palavras). A quan-
tificação das ocorrências serviu para se poder avaliar a frequência das 
orações reduzidas face às orações cujo nexo semântico é explicitado 
através da presença da respetiva conjunção.

De um total de 136 frases condicionais, concessivas e adversativas, 
presentes em 29 artigos de três revistas Spektrum der Wissenschaft 
(números de agosto, julho e junho de 2008), 83 (cerca de 60%) frases 
constituem orações iniciadas por verbo (Verberstsätze), isto é, orações 
em que o nexo semântico não é explicitado através de conjunção.

As orações condicionais factuais (em número de 51) são prepon-
derantes em relação às condicionais hipotéticas, num total de 17, e às 
condicionais contrafactuais (em número de 12). Há ainda a assinalar 
que em todo o corpus se encontram apenas duas orações adversativas 
iniciadas pelo verbo e uma concessiva.

Passamos seguidamente à exemplificação, tradução e análise de 
orações condicionais concessivas e adversativas não introduzidas por 
conjunção.
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Orações condicionais, concessivas e adversativas não 
introduzidas por conjunção, com verbo em posição inicial 
e respetivos equivalentes na língua portuguesa 
A - Orações condicionais

A – i) Orações condicionais contrafactuais

As orações condicionais contrafactuais caracterizadas em alemão 
pela forma verbal do Konjunktiv II ou, em sua substituição, pela 
forma verbal würde + Infinitiv, encontram na língua portuguesa vários 
correspondentes que vão desde o recurso ao imperfeito do conjuntivo 
em posição inicial (na prótase) até à utilização de conjunção / locução 
conjuncional. Como é possível observar nos exemplos infra, a opção 
por uma destas possibilidades não é arbitrária e depende em grande 
parte de aspetos contextuais e pragmáticos.

40. Wäre das beobachtbare Universum alles, was überhaupt existiert, 
dann gäbe es kaum eine natürliche Erklärung für den Zeitpfeil. 
(Spektrum, 8/08, p. 34) Tema: Astronomie & Physik / Kosmologie)

      [Sein + Konjunktiv II]
40’. Se tudo o que existe fosse apenas o universo que observamos, 

(então) não haveria praticamente uma explicação natural para a 
flecha do tempo.

      [conjunção se + imperfeito do conjuntivo]
40’’. Fosse o universo que observamos tudo o que existe e não haveria 

praticamente uma explicação natural para a flecha do tempo.
      [imperfeito do conjuntivo em posição inicial]

A tradução (40’), com introdução da conjunção se, constitui um 
equivalente adequado neste contexto. A frase (40’’) é passível de 
transmitir um valor modal de expressão de desejo (de realização 
impossível), o que não se adequa neste caso.

A – ii) Orações condicionais hipotéticas

As traduções (41’) e (41’’), com explicitação de conjunção, adequam-se 
de igual forma ao contexto, embora a (41’’) possa denotar um grau de 
probabilidade inferior ao da (41’). A opção (41’’’), embora possível, 
pode contudo ser menos explícita.

41. Deckert rechnet damit, dass die Versuche dieses Jahr beendet 
werden. Sind sie erfolgreich, möchte er mit Mikroskopherstellern 
in Kontakt treten. (Spektrum, 6/08, p.17)

      [Sein + Adj. + Präsens]
41’. Se estas [as experiências] forem bem-sucedidas, o investigador 

pretende estabelecer contacto com os fabricantes de microscópios.
      [conjunção se + futuro conjuntivo]
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41’’. Caso estas [as experiências] sejam bem-sucedidas, o investi-
gador pretende estabelecer contacto com os fabricantes de mi-
croscópios.

      [conjunção caso + presente do conjuntivo]
41’’’. Sendo estas [as experiências] bem-sucedidas, o investigador 

pretende estabelecer contacto com os fabricantes de microscópios.
      [gerúndio em posição inicial]

A frase alemã (42) remete para uma hipótese de explicação de um 
fenómeno físico natural, neste caso relacionado com o nascimento 
dos planetas. Uma vez que se trata da descrição de um processo que 
decorre linearmente e cuja sequência é condicionada, estamos perante 
uma sobreposição entre relações condicionais e relações temporais. A 
ação da apódose depende da ocorrência da ação prevista na prótase, 
isto é, o resto do sistema só será criado se/após o nascimento do gigante 
de gás. Em português, tanto a locução conjuncional logo que (42’) 
como o gerúndio (42’’) mantêm ambos os sentidos.

42. Die Geburt eines Gasriesen wie Jupiter ist ein entscheidender Mo-
ment in der Geschichte eines Planetensystems. Ist sie abgeschlossen, 
formt der Gigant den Rest des Systems. Doch damit es überhaupt 
dazu kommt, muss der entsprechende Planetenkeimling schneller 
Gas anlagern als er nach innen wandert. (Spektrum, 6/08, p.28)

      [Perfekt]
42’. Logo que este processo [o nascimento de um gigante de gás] esteja/ 

estiver concluído, o gigante forma o resto do sistema.
[locução conjuncional logo que + presente conjuntivo/futuro conjuntivo]

42’’. Concluindo-se este processo [o nascimento de um gigante de gás], 
o gigante forma o resto do sistema.

      [gerúndio]

A – iii) Orações condicionais factuais

A frase alemã (43) remete para uma relação de causa-efeito que 
está associada a um fenómeno físico natural. Estamos mais uma vez 
perante uma sobreposição entre relações condicionais e relações tem-
porais. Na frase (43’) a conjunção se reforça o valor condicional. As 
frases (43’’) e (43’’’) mantêm a ambiguidade entre o valor condicional 
e o valor temporal. 

(43) Die AMO [Atlantische Multidekadische Oszillation] hängt mit 
Fluktuationen in diesem Kreislauf zusammen: Strömt besonders viel 
Wasser gen Norden, dann erwärmt sich die Nordatlantik; schwächt 
sich die Strömung dagegen ab, sinkt dort die Meerestemperatur. 
(Spektrum,8/08, p. 58) Tema: Erde & Umwelt / Erderwärmung 

      [frase 1: verbo finito no Präsens, frase 2: verbo finito no Präsens]
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43’. Se a corrente for muito forte em direção a norte, (então) as águas 
do Atlântico Norte ficam/ficarão mais quentes; se pelo contrário 
a corrente enfraquecer, a temperatura da água do mar arrefece/ 
arrefecerá.
[frase 1: conjunção se + futuro do conjuntivo; frase 2: conjunção se 
+ futuro do conjuntivo]

43’’. Quando a corrente é muito forte em direção a norte, as águas 
do Atlântico Norte ficam mais quentes; quando pelo contrário a 
corrente enfraquece, a temperatura da água do mar arrefece.
[frase 1: conjunção quando + presente do indicativo; frase 2: 
conjunção quando + presente do indicativo]

43’’’. Sendo a corrente muito forte em direção a norte, as águas do 
Atlântico Norte ficam mais quentes; sendo ela mais fraca, a tem-
peratura da água do mar arrefece.
[frase 1: gerúndio; frase 2: gerúndio]

As frases (44) e (45) exemplificam uma série de situações semelhantes 
em textos de natureza científica, com recurso ao tempo presente 
(Präsens) em posição inicial. A relação causa-efeito da frase alemã 
pode, na maioria dos casos, ser traduzida recorrendo à conjunção se + 
futuro conjuntivo ou ao gerúndio em posição inicial de frase. Por vezes é 
também possível recorrer a uma expressão nominal, tal como em (45’’’).

44. Ist die tatsächliche Entfernung des Objekts bekannt, lässt sich 
der Durchmesser des Zerstreuungskreises berechnen und die 
Unschärfe rechnerisch korrigieren. (Spektrum, 8/08, p.81) Tema: 
Technik und Computer / Digitale Fotografie
[Sein + Adj. + Präsens]

44’. Se a distância real do objeto for conhecida, é possível calcular o diâmetro 
do círculo de confusão e corrigir aritmeticamente a desfocagem.
[conjunção se + futuro conjuntivo]

44’’. Conhecendo-se a distância real do objeto, é possível calcular o diâmetro 
do círculo de confusão e corrigir aritmeticamente a desfocagem.
[gerúndio em posição inicial]

45. Legt man nämlich zwei kongruente Prismen in der richtigen Weise 
zusammen, so entsteht ein Spat, das ist ein verzerrter Würfel (von 
Parallelogrammen begrenzter Sechflächner). (Spektrum, 8/08, p. 71) 
Tema: Mensch und Geist / Mathematik
[verbo finito no Präsens]

45’. Se se juntarem corretamente dois prismas congruentes, obtém-se 
um paralelepípedo, isto é, um cubo distorcido.
[conjunção se + futuro do conjuntivo]

45’’. Juntando-se corretamente dois prismas congruentes, obtém-se 
um paralelepípedo, isto é um cubo distorcido.
[gerúndio em posição inicial]

45’’’. Da junção correta de dois prismas congruentes resulta um para-
lelepípedo, isto é um cubo distorcido.
[expressão nominal]
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B - Orações adversativas
Nos exemplos que se seguem verifica-se a necessidade de introduzir na 

tradução portuguesa uma conjunção que explicite o contraste entre 
as duas proposições. Embora exista flexibilidade na posição a ocupar 
pela conjunção ou advérbio conjuncional como em (46’) e (46’’), de 
facto a língua portuguesa não prescinde de um marcador da relação 
adversativa.

46. Schon als junge Doktoranden durften wir dem Giganten in Effels-
berg Befehle erteilen. Aus der Beobachtungskanzel des bei Bonn 
gelegenen 100-Meter-Radioteleskops heraus hatten wir zudem 
einen prächtigen Blick auf dessen große weiße Schüssel. Waren 
andere Riesenteleskope bereits in sich zusammengebrochen – 
wie das 91-Meter-Green-Bank-Instrument in West Virginia im 
Jahr 1988 –, verrichtete dieses Meisterstück deutscher Wertarbe-
it nach 25 Jahren noch immer klaglos seinen Dienst. (Spektrum, 
7/08, p.26) Tema: Astronomie & Physik / Radioteleskop
[Plusquamperfekt]

46’. Enquanto outros telescópios gigantes já haviam desabado, tal 
como sucedera em 1988 ao telescópio de Green Bank (de 91 metros) 
na Virgínia Ocidental, aquela obra-prima da indústria alemã 
continuava, ao fim de 25 anos, a cumprir o seu serviço.
[conjunção adversativa enquanto + pretérito mais-que-perfeito 
composto]

46’’. Outros telescópios gigantes já haviam desabado, tal como 
sucedera em 1988 ao telescópio de Green Bank (de 91 metros) na 
Virgínia Ocidental, contudo aquela obra-prima da indústria alemã 
continuava, ao fim de 25 anos, a cumprir o seu serviço.
[conjunção adversativa contudo no início da oração principal]

Uma simples justaposição de orações, tal como em (46’’’) não parece 
ser uma solução adequada para frases tão extensas como a exemplificada. 
Por outro lado, essa relação carece de alguma forma de ênfase que só é 
possível na oralidade através de traços supra-segmentais.

46’’’. *Outros telescópios gigantes já haviam desabado, tal como sucedera 
em 1988 ao telescópio de Green Bank (de 91 metros) na Virgínia 
Ocidental, aquela obra-prima da indústria alemã continuava, ao 
fim de 25 anos, a cumprir o seu serviço.

C - Oração condicional/concessiva contrafactual
A interpretação da frase alemã (47) oscila entre o nexo condicional 

(wenn man den gesamten ...nutzen würde,...) e o nexo concessivo 
(auch wenn man den gesamten ...nutzen würde,...). Em português é 
necessário explicitar a relação semântica entre as orações através da 
introdução de operador/locução conjuncional, como na frase (47’). 
Neste caso, o equivalente português revela um valor concessivo. 
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O recurso à conjunção condicional se (47’’) também é possível, mas 
torna a frase menos compreensível. Da utilização da locução 
conjuncional só se (47’’’) resulta uma oração “condicional de condição 
necessária”, segundo a classificação de Peres, Móia & Marques (1999, 
p. 638). O sentido é mantido, mas a frase não é estilisticamente 
adequada ao registo formal.

47. Voraussetzung ist allerdings der seltene Fall, dass die ursprüngliche 
Energie der kosmischen Partikel mindestens einige 10 21 
Elektronenvolt (eV) beträgt. Daher benötigt man eigentlich einen 
gewaltigen Detektor: Nutzte man den gesamten Mond als Detek-
torfläche, wäre das gerade groß genug. 
Mit einem bisschen Glück werden wir solche Ereignisse aber 
auch mit LOFAR messen können. (Spektrum, 7/08, p.28) Tema: 
Astronomie & Physik / Radioteleskop
[Präteritum + Konjunktiv II na oração principal]

47’. Ainda que/Mesmo que se utilizasse a totalidade da lua como 
superfície de deteção, a sua dimensão pouco mais seria do que 
suficiente.
[locução concessiva ainda que / mesmo que em posição inicial + 
imperfeito do conjuntivo]

47’’. Se se utilizasse a totalidade da lua como superfície de deteção, a 
sua dimensão pouco mais seria do que suficiente.
[conjunção condicional se + imperfeito do conjuntivo]

47’’’. Só se se utilizasse a totalidade da lua como superfície de detecção, 
é que a sua dimensão seria suficiente.
[locução conjuncional só se + imperfeito do conjuntivo]

|Conclusão
Tendo por base os exemplos reunidos pode verificar-se que, na 

generalidade dos casos, a solução mais adequada é a explicitação 
da conjunção omitida. Subsistem, contudo, diferenças consoante o 
caráter semântico da frase e o tipo de modalidade. Assim, as orações 
condicionais contrafactuais podem genericamente ser traduzidas me-
diante a explicitação da conjunção se e o recurso ao imperfeito do 
conjuntivo (40’). No caso particular das orações irreais que expressam 
um desejo de realização impossível (37’), ou no caso das condicionais 
que denotam algum valor de ameaça, é possível em português omitir 
a conjunção e colocar em início de frase o verbo no imperfeito do con-
juntivo (ou, no caso de ameaça, no imperativo). As orações condicio-
nais hipotéticas e as factuais requerem frequentemente a explicitação 
da conjunção ou locução conjuncional. Contudo, em alguns casos, é 
possível omitir a conjunção e colocar o verbo principal no gerúndio 
em posição inicial de frase, exemplos (43’’’), (44’’) e (45’’). A tradução 
de orações adversativas ou de orações concessivas carece na general-
idade dos casos de explicitação da conjunção. Apenas em contextos 
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particulares, como no exemplo (38) ou na oralidade é possível omitir 
a conjunção. Em suma, a tradução de orações subordinadas iniciadas 
pelo verbo finito exige na maioria dos casos uma explicitação do 
nexo semântico, pelo que o tradutor deverá estar familiarizado com 
a interpretação deste género de frases, prestando especial atenção às 
relações interfrásicas e textuais, e conhecer as possibilidades que a 
estrutura da língua portuguesa oferece nestes casos.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO 

1. Leia o seguinte excerto retirado de um site oficial alemão e identifique 
a estrutura sintática apresentada no estudo anterior. Traduza o segmento 
para português e pondere diferentes possibilidades de transferência 
deste fenómeno sintático.

2. Observe, no trecho seguinte, retirado do site do seguro de saúde 
alemão AOK, uma duplicação da oração não introduzida por conjunção. 
Proponha uma tradução para português.

3. Esta tarefa insere-se no domínio técnico. Analise a seguinte tradução, 
retirada de um manual de instruções, e verifique se o texto português 
mantém o nexo semântico do texto alemão. Proponha uma tradução 
alternativa.

(Fonte: https://vetec.samsongroup.com/)
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Estudo VI - Grupos nominais expandidos 
na linguagem médica alemã e respetivos 
equivalentes em português 

Um dos fenómenos linguísticos mais produtivos em língua alemã 
é o grupo nominal (Nominalgruppe) e as suas possibilidades de 
expansão através de atributos que se podem agregar ao núcleo. Essa 
possibilidade, que permite no alemão condensar em poucas palavras 
grande quantidade informativa, obriga na tradução para língua 
portuguesa à utilização de mecanismos de reformulação sintática 
que permitam manter o mesmo conteúdo semântico através de 
estruturas adequadas.

Neste estudo centramo-nos na linguagem médica, em particular 
em artigos científicos, onde este fenómeno ocorre com muita frequência.

A formação de tradutores especializados nas universidades portu-
guesas tem vindo a crescer e a ganhar importância nos últimos anos. 
Esta tendência reflete-se em currículos específicos de cursos de 
2º Ciclo, que envolvem um vasto leque de disciplinas para formação 
dos futuros tradutores em domínios como a tradução médica ou a 
tradução jurídica.

A tradução de textos científicos, tais como artigos de investigação, 
em particular da medicina, de alemão para português, coloca o tradutor 
face a uma tarefa exigente e complexa. A diversidade dos géneros 
textuais da área da medicina, que vão desde pareceres e relatórios 
médicos até artigos investigativos e de informação médica, exige do 
tradutor conhecimentos em terminologia, bem como um vasto domínio 
das convenções textuais dos diversos géneros. 

O enfoque do presente artigo incide sobre a compreensão e repro-
dução, em língua portuguesa, de uma linguagem densa, caracterizada 
pelo recurso a mecanismos de compressão sintática característicos 
da língua alemã. No nosso estudo iremos analisar diferentes tipos 
de atributos, como adjetivos e particípios que são muito frequentes 
nos textos científicos e discutir os equivalentes encontrados para o 
português. O objetivo desta análise é produzir um leque de materiais 
que ajude os alunos a identificar e a compreender esta estrutura 
sintática, tornando-os mais conscientes das diferentes possibilidades 
de tradução.

|Género textual artigo médico
A linguagem científica há muito que vem sendo marcada pela in-

fluência do inglês com língua franca no âmbito internacional. De facto, 
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com o intuito de serem divulgados mundialmente, grande parte dos 
autores produz artigos em inglês. Contudo, o vasto contexto editorial 
alemão, com uma grande diversidade de revistas vocacionadas para 
as diversas especialidades médicas, apresenta uma grande produção 
em língua alemã. Estes artigos constituem assim potenciais traduções 
que irão enriquecer o conhecimento médico a nível internacional.

A macroestrutura dos artigos médicos segue convenções textuais 
particulares em cada língua/cultura, muito influenciadas pelo estilo 
anglo-saxónico. Os artigos analisados neste estudo revelam a 
seguinte estrutura: em primeiro lugar surge o título e o nome do autor 
ou autores, seguido do resumo em inglês e, em alguns casos de 
palavras-chave. Após esta parte inicial, seguem-se a introdução, a 
metodologia, os resultados e a discussão. No fim, surgem as referências 
bibliográficas. A ordem pela qual os diversos pontos estão organi-
zados pode variar um pouco consoante as exigências específicas de 
cada publicação.

No que respeita a microestrutura, os artigos médicos em língua 
alemã são dominados pelo estilo nominal. A grande quantidade de 
informação que o artigo transmite é sobretudo veiculada através de 
substantivos, que remetem para uma terminologia específica e para 
conceitos bem definidos. A preferência por frases simples, ligadas por 
conectores interfrásicos de diversa natureza (adição, condição, causa, 
consequência, fim, etc.), adequa-se à transmissão clara e organizada 
dos dados apresentados.

De entre estes fenómenos linguísticos característicos dos artigos 
médicos alemães centrar-nos-emos no grupo nominal expandido, devido 
à sua grande produtividade e ao facto de contrastar com um grupo 
nominal português que não apresenta as mesmas possibilidades sin-
táticas, tornando-se frequentemente um problema de tradução.

|O grupo nominal expandido em alemão
Os grupos nominais expandidos são comuns em textos de espe-

cialidade escritos, dado que permitem a condensação de informação 
relativa ao substantivo. 

Do ponto de vista formal, o grupo nominal apresenta uma estrutura em 
moldura balizada por um determinante/artigo e pelo respetivo núcleo/
substantivo, abrindo-se assim dois campos passíveis de expansão 
através de atributos: um antes do substantivo, em posição pré-nominal, e 
outro após do substantivo, em posição pós-nominal (Heringer, 1988, p. 193). 

artigo ............. substantivo .............
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Ao ser traduzida para português, a moldura sofre alterações res-
peitantes à posição dos atributos, que passam de pré a pós-nominais. 
Através do exemplo seguinte, verificamos como, em português, os 
atributos se acumulam sucessivamente em posição pós-nominal:

No que respeita à moldura, o artigo pode apresentar várias 
formas: artigo definido, indefinido, demonstrativo, possessivo, 
interrogativo ou artigo zero. O substantivo, que constitui o núcleo 
do grupo, pode ser de diversa natureza: substantivo simples, com-
posto ou nominalizado. 

Uma vez que o português, como língua românica, apresenta so-
bretudo atributos pós-nominais, existindo grandes restrições sintáticas 
e semânticas aos atributos pré-nominais, interessa observar como estes 
obstáculos são contornados na tradução de alemão para português. 
Assim, centrar-nos-emos nos atributos pré-nominais alemães e nas 
possibilidades de transferência para o português.

|Tradução de grupos nominais expandidos para 
português

Passamos agora a apresentar diversas formas de realização de 
atributos expandidos em língua portuguesa:

i) Tradução através de particípios e/ou adjetivos

1. Die hier dargestellten Daten zum Lipidstoffwechsel unterstreichen dies 
eindrucksvoll.

1’. Os dados aqui apresentados

2. Ergänzende klinisch-neurologische und urologische Untersuchungen 
sind angezeigt.

2’. São indicados exames clínico-neurológicos e urológicos complementares.
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ii) Tradução através de um grupo participial

3. Eine alters- und krankheitsbedingte Veränderung des Gesundheitszu-
stands kann mit einer Zunahme der angesprochenen Symptome und 
Probleme angenommen werden.

3’. Uma alteração do estado de saúde condicionada pela idade e pela doença. 

Nos casos em que o atributo alemão é constituído por um composto, 
a tradução para português exige por vezes o recurso a um grupo 
participial.

iii) Tradução através de um composto nominal

4. Adäquate Resektionsränder und Sentinelnodebiopsie bei der brusterhaltenden 
Therapie

4’. numa terapia de conservação da mama

iv) Tradução através de uma oração relativa

5. Eine fraktursenkende Wirkung
5’. Um efeito que reduz as fraturas

v) Tradução através de um grupo preposicional

6. Die meisten doppelblind randomisierten prospektiven Studien belegen 
einen signifikanten Effekt.

6’. A maioria dos estudos prospetivos aleatórios em dupla ocultação

vi) Tradução de um particípio com zu através de “um 
complexo a-infinitivo” (Mateus, 2003, p. 645)

7. Das Maximum der Fluoreszenz-Intensität und die zugehörige Zeitspanne 
waren hierbei die zu untersuchenden Parameter.

7’. A intensidade de fluorescência máxima e o período de tempo correspondente 
foram neste caso os parâmetros a analisar.

vii) Tradução através de um atributo em posição pré-nominal

8. Weltweit ist das hepatozelluläre Karzinom (HCC) die fünfthäufigste 
maligne Erkrankung.

8’. A quinta doença maligna mais frequente em todo o mundo é o carcinoma 
hepatocelular (CHC).
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Nos casos em que o atributo é um numeral ordinal, este adquire 
a posição pré-nominal. O adjetivo composto alemão constituído por 
Numeral + Adj é separado na tradução, ficando o núcleo português 
com atributos pré e pós-nominais.

viii) Afastamento do atributo em relação ao núcleo

9. Die allgemein empfohlene chirurgische Komplettentfernung der befallenen 
Hautareale ist oft schwerlich umsetzbar.

9’. A cirurgia de remoção total da superfície cutânea atingida, geralmente 
aconselhada, é por vezes difícil de aplicar.

A acumulação de atributos em posição pré e pós-nominal (genitivo) 
no texto alemão força, em português, o afastamento do atributo participial, 
que fica entre vírgulas, em relação ao núcleo, a cirurgia.

ix) Divisão do grupo nominal em duas frases

10. Aus Sicht der Deutschen Schmerzliga (DSL) stellen die aktuellen 
Leitlinien eine rationale, dem sogenannten „medizinischen Standard“ 
(...) entsprechende und damit zivil- und strafrechtlich auch zu fordernde 
zeitgemäße Versorgung chronischer Schmerzpatienten eher infrage, als 
sie zu verbessern.

10’. De acordo com a Liga Alemã da Dor (DSL), é necessário um acompanhamento 
racional, consentâneo com o chamado „padrão médico” e, consequentemente, 
atualmente exigível do ponto de vista civil e penal dos pacientes com dor 
crónica. Contudo, a Liga considera que as atuais diretrizes comprometem 
um tal acompanhamento, em vez de o melhorarem.

 A excessiva expansão dos atributos pré e pós-nominais na frase 
alemã impede a construção de um grupo nominal em português, 
levando à construção de duas frases.

|Análise de exemplos do corpus – técnicas de 
tradução

Neste ponto, daremos conta de exemplos específicos retirados do 
corpus de publicações médicas, explicitando as questões tradutivas e 
os procedimentos de tradução envolvidos.

i) Art Zero + Part Passado

1. Strukturierte Schulungsprogramme können Betroffene bei diesen Umstellungen 
unterstützen.

1’. Os pacientes podem ser apoiados nesta fase de adaptação através de programas 
de formação estruturados.
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ii) Art Zero + Adv + Part Passado

2. Oral gegebenes Oxybutynin passiert die Blut-Hirn-Schranke
2’. A oxibutinina administrada por via oral atravessa a barreira sangue-cérebro.

Em (1’) o artigo zero mantém-se, dado que se trata de algo genérico. Em 
(2’) o artigo definido é obrigatório, pois refere-se a algo específico (aquele 
medicamento). Estamos perante a técnica da alteração intra-categorial, 
que ocorre com muita frequência entre línguas germânicas e românicas.

iii) Art Zero + Adv + Part Passado

3. Oral gegebenes Oxybutynin passiert die Blut-Hirn-Schranke und führt zu 
ZNS-Nebenwirkungen wie Vergesslichkeit, Halluzination und Delirium

3’. A oxibutinina administrada por via oral

O grupo participial oral gegeben (Adv + Part Passado) é transposto 
para português através do particípio administrado + grupo preposicional 
por via oral. Este procedimento que é comummente designado por 
étoffement na estilística francesa (Malblanc, 1968) constitui uma forma 
de amplificação. Seria possível substituir o grupo preposicional por 
via oral pelo advérbio oralmente, contudo a primeira solução corresponde 
à terminologia específica da área da medicina, que deve também ser 
dominada pelo tradutor.

iv) Art (Def) + Part Presente

4. Die behandelnden Ärzte kamen gemäß der zugrunde liegenden Symptom-
atik zu der in Tabelle 4 wiedergegebenen diagnostischen Einschätzung.

4’. Os médicos que realizaram o tratamento (Oração relativa)
4’’. Os médicos responsáveis pelo tratamento (Adjetivo)

A tradução realizada em (4’) resulta de um processo de trans-
posição, no qual a forma de particípio behandelnd é reproduzida 
através do complexo Verbo suporte + Nome, realizar o tratamento. É 
o substantivo que transporta a informação semântica, restando ao 
verbo a informação gramatical. Esta transposição implica uma ampli-
ficação sintática e uma alteração da classe de palavra, de particípio 
presente para substantivo. O verbo tem uma função de suporte e 
confere uma informação temporal de passado através da conjugação 
do verbo no Pretérito Perfeito. 

Na tradução (4’’) subsiste também um processo de transposição, no 
qual o significado do particípio recai sobre o substantivo tratamento, 
sendo a função gramatical desempenhada pelo adjetivo responsáveis.
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Em ambos os casos é introduzida uma nova componente semântica, 
isto é, na tradução são explicitadas informações que no texto de partida 
surgem de forma implícita através do contexto.

v) Art (Def) + Adv + Part Passado + Adj

5. Die allgemein empfohlene chirurgische Komplettentfernung der befallenen 
Hautareale ist oft schwerlich umsetzbar.

5’. A cirurgia de remoção total da superfície cutânea atingida, geralmente 
aconselhada, é por vezes difícil de aplicar.

Nesta tradução identificamos um procedimento duplo de trans-
posição. O núcleo do grupo nominal alemão, constituído por um 
composto nominal, Komplettentfernung, é transposto para português 
através de um composto N + Adj remoção total, e perde o seu papel 
de núcleo, a favor o substantivo cirurgia. O novo núcleo na tradução 
portuguesa resulta de uma transposição do adjetivo chirurgisch, 
que passa a substantivo, cirurgia. Assim, podemos identificar várias 
fases deste processo: em primeiro lugar dá-se uma alteração 
do núcleo do grupo nominal, depois segue-se uma transposição e, 
por fim, ocorre ainda a transformação do atributo para a posição 
pós-nominal.

vi) Prep + Part Presente + Part Passado

6. Zu bemerken ist, dass die Resultate nur für brusterhaltend operierte 
Patientinnen mit ER-positiven Karzinomen gelten.

6‘. (…) apenas para pacientes submetidas a uma cirurgia de conservação 
da mama

Na tradução observamos, mais uma vez, fenómenos de transposição. 
Por um lado, o particípio presente (brusterhaltend) passa a composto 
nominal (conservação da mama). Por outro, o particípio passado (operiert) 
transforma-se num grupo participial constituído por Part + Prep + Art 
submetidas a uma cirurgia.

vii) Art (InDef) + Partícula + Prep + Part Presente

7. Bei der wesentlichen gesundheitspolitischen Bedeutung der Alko-
holkrankheit bei Männern ist dieser Annahme eine nicht zu unterschät-
zende Bedeutung beizumessen.

7’. (…) uma importância considerável

Neste caso estamos perante uma estrutura de Part + zu (zu unter-
schätzend) que se encontra na negativa. Ao traduzir para português 
através do Adj considerável, observa-se uma redução sintática que 
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torna o estilo mais conciso. Ao mesmo tempo dá-se uma alteração da 
perspetiva, isto é, uma modulação, passando a negação (nicht zu 
unterschätzend) a afirmação, considerável.

viii) Prep + Art (InDef) + Part Presente + Adj + Adj + Adj

8. Erst vor Kurzem wurden in einer führenden deutschsprachigen 
neurologisch-psychiatrischen Fachzeitschrift in der Sparte Fort- und 
Weiterbildung das Thema „Männer, Depression und männliche Depression“ 
von Möller-Leimkühler vorgestellt.

8‘. (…) numa importante revista de neuropsiquiatria de língua alemã

Estamos perante um caso de transposição, através da transferência 
de dois adjetivos (neurologisch-psychiatrisch) para um composto erudito 
neuropsiquiatria. Normalmente os atributos passam para a posição 
pós-nominal, no entanto neste caso, dada a quantidade de atributos, a 
posição pré-nominal do adjetivo importante ajuda a ordenar de forma 
mais fácil os atributos em torno do núcleo. O composto Fachzeitschrift 
(revista de especialização) é traduzido através da palavra simples revista, 
pois em português, essa informação já está implicitamente contida na 
unidade lexical revista de neuropsiquiatria. Esta opção contribui para 
manter um estilo condensado e evita a sucessão de três cadeias de de 
+ Nome (de especialidade de neuropsiquiatria de língua alemã).

ix) Adj + Adv + Part Passado + Núcleo + Gen

9. Bei mehr als der Hälfte von plötzlichen, zunächst ungeklärten Herztodesfällen 
junger Patienten

9’. Em mais de metade dos casos de morte súbita cardíaca, inicialmente de 
origem desconhecida, de pacientes jovens

Interessante nesta tradução, é o facto de estarmos perante uma 
forma lexical fixa, em português, morte súbita, que resulta de um grupo 
constituído por Adj + Nome em alemão, plötzlichen Todesfällen. De 
facto, neste caso, a coesão entre Adj e Nome não é suficientemente 
forte para impedir a introdução de outros atributos antes do nome, 
zunächst ungeklärten, o que seria impossível em português. Daqui 
resulta o problema da organização dos atributos em torno do núcleo, 
mantendo a sua forma e a sua função. Esta dificuldade é aumentada pelo 
facto de no grupo alemão existir um atributo de genitivo pós-nominal, 
que em português mantém uma relação próxima com o núcleo. A 
informação extra que é fornecida pelo grupo participial, zunächst 
ungeklärten, tem de ser realizada através de uma oração intercalada, 
que figura entre o núcleo e o genitivo. Desta forma, de modo a manter 
a totalidade da informação, obtemos um grupo extenso, com muitos 
atributos.
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|Conclusão
O fenómeno que acabámos de analisar e que é recorrente em textos 

de especialidade, tal como os artigos médicos em causa, constitui 
uma forma de densificação da informação, delimitando conceitos espe-
cíficos. Estamos convictas de que os estudantes de tradução precisam 
de estar familiarizados com estas relações de pertença que se esta-
belecem entre os diversos atributos. Assim, torna-se bastante útil a 
sistematização de exemplos de diversos tipos de grupos nominais 
alemães e dos seus equivalentes em português. Para além disso, o 
tradutor especializado tem que conhecer os procedimentos técnicos 
envolvidos na transferência destes grupos nominais. Só assim poderá 
ter consciência dos problemas tradutivos, o que o ajudará na tomada 
da decisão perante uma tradução concreta nesta área.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO 

1. Tal como verificámos no Estudo VII, os grupos nominais podem constituir 
importantes estruturas de densificação de informação através da 
expansão dos seus elementos. A linguagem jurídica presta-se especial-
mente à formação destas construções.
Identifique, no texto alemão (excerto retirado de um Acórdão do Tribunal 
de Justiça da União Europeia), as balizas das molduras nominais nele 
existentes e as transformações que ocorrem na língua portuguesa.

(Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE-PT/TXT/?from=DE&uri=
CELEX%3A62005CJ0305&qid=1636623621147)

2. Observe, no trecho seguinte, retirado do site do seguro de saúde 
alemão AOK, uma duplicação da oração não introduzida por conjunção. 
Proponha uma tradução para português.
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Estudo VII – Desafios da linguagem jurídica: 
a tradução de compostos alemães para português

Na língua alemã as palavras compostas constituem um fenómeno 
muito comum de compressão lexical, constituindo desde sempre um 
aspeto difícil e característico para todos os que a pretendem dominar. 
A possibilidade que a língua alemã tem de condensar numa só palavra 
informação ampla e específica, reflete-se de forma muito evidente nas 
linguagens de especialidade. Neste estudo, debruçamo-nos sobre os 
desafios da tradução, de alemão para português, de palavras compostas 
no âmbito da linguagem jurídica, em particular do léxico contido no 
género textual carta rogatória. É de salientar que as palavras compostas 
se adequam perfeitamente à linguagem abstrata característica dos 
textos jurídicos.

O objetivo desta análise consiste em traçar as especificidades da 
transferência dos compostos do alemão para português. Enquanto em 
alemão a formação de palavras compostas segue regras estruturais 
bem definidas, o tradutor português vê-se perante um leque de estruturas 
diversas, que o obrigam a respeitar os modelos da construção mor-
fossintática portuguesa. Através desta análise pretende-se contribuir 
para colmatar a lacuna existente na linguagem jurídica, relativa às 
palavras compostas, no par de línguas alemão-português europeu.

Ao longo deste artigo, iremos observar mais de perto este fenómeno 
da língua alemã, em particular na linguagem jurídica. As palavras 
compostas são parte integrante dos textos de natureza jurídica tanto 
em alemão como em português, mas destacam-se visualmente na 
língua alemã, pois na maioria dos casos não estão separadas por um 
espaço gráfico ou por hífen e, para além disso, são escritas com letra 
maiúscula, tal como sucede com todos os substantivos alemães.

Em geral, os textos jurídicos são caracterizados por um alto teor 
de abstração. Em ambas as línguas prevalece o estilo nominal, o que 
significa que os substantivos são os principais portadores do sentido 
do texto. A elevada ocorrência de substantivos, e a menor relevância 
dos verbos, fazem com que o texto pareça pouco dinâmico e sincopado, 
sendo a transmissão da informação textual muito compacta. O estilo 
nominal, reforçado pela presença de palavras compostas, contribui 
em grande medida para a densidade do tecido textual. A palavra 
composta permite designar ideias e conceitos complexos de forma 
económica, que de outra forma seriam expressos através de paráfrases, 
como no exemplo seguinte:

Ex: Zugewinngemeinschaft - comunhão de bens adquiridos, ou seja:
Regime de comunhão de bens que foram adquiridos depois o casamento

A língua alemã cria compostos aglutinados que consistem na 
junção de vários lexemas. Para melhor os dominar, o leitor estrangeiro 
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deverá proceder a uma desconstrução baseada na identificação dos 
seus constituintes. Este processo causa habitualmente dificuldades 
aos que se iniciam no estudo da língua alemã, pois nem todos os 
constituintes são conhecidos e, por isso, dificilmente delimitados. 
Para além disso, a sua leitura e interpretação torna-se complexa para 
um não-nativo, dado que num texto de especialidade um composto 
nominal transporta, de modo muito condensado, uma determinada 
realidade.

O processo de formação dos compostos é frequentemente estudado 
a partir de exemplos monolingues, mas raramente é feita a comparação 
com os equivalentes portugueses. Ora essa comparação é particular-
mente importante no ensino da tradução jurídica. Embora os com-
postos predominem em todas as linguagens de especialidade, neste 
domínio específico da tradução deparamo-nos muitas vezes com 
compostos nominais que ultrapassam dois constituintes, tais como: 
Strafprozessrecht (direito de processo penal), Gerichtsverfassungsrecht 
(direito constitucional dos tribunais), Finanzgerichtsordnung (código de 
processo dos tribunais fiscais), Bundesverfassungsgericht (tribunal constitucional 
federal) ou ainda Umsatzsteuerpflichtigkeitsbescheinigung (certificado de 
obrigatoriedade de pagamento de IVA).

Com base nesta característica da língua alemã, propomo-nos iden-
tificar um conjunto de compostos nominais alemães extraídos de um 
corpus baseado num género textual característico da tradução jurídica 
- a carta rogatória - e analisar a sua tradução para a língua portuguesa, 
com o objetivo de contribuir para a conhecimento lexical e terminológico 
do tradutor em formação.

|A linguagem jurídica
Tal como outras linguagens de especialidade, também a linguagem 

jurídica aspira a ser objetiva e clara. O direito tem de ser transparente e 
não deve causar equívocos ou interpretações erróneas, pois daí podem 
advir consequências jurídicas graves. Tal transparência é obrigatória 
também por serem os cidadãos comuns os recetores e, ao mesmo tempo, 
os utilizadores das normas e fundamentos legais. Este “princípio da 
acessibilidade para o cidadão comum”, entra, porém, muitas vezes em 
conflito com a precisão da linguagem jurídica devido, sobretudo, ao 
alto grau de abstração da mesma (Arntz & Sandrini, 2007, p. 137) 

Uma vez que as leis e as normas têm de ser aplicáveis a uma grande 
variedade de casos e contextos, a linguagem jurídica precisa da 
abstração para poder corresponder e satisfazer a complexidade jurídica. 
Além disso, as leis e as normas devem ser formuladas de forma flexível e 
indeterminada pois a realidade jurídica está em constante desenvolvi-
mento e com ela também as leis. Tal exigência de uma maior flexibilidade 
devido a uma realidade social em evolução contribui consideravel-
mente para uma maior indeterminação do texto em si.
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A linguagem geral que aqui é empregada remete, contudo, para 
conceitos específicos do direito, o que frequentemente pode causar 
equívocos no leigo. Por exemplo, os termos roubo / Raub e furto / 
Diebstahl são utilizados como sinónimos na linguagem geral, contudo 
na linguagem jurídica têm significados diferentes, pois enquanto furto 
significa apenas a apropriação indevida de um bem de outra pessoa, o 
termo roubo implica violência ou ameaça com perigo para a integridade 
física. Neste caso, a diferença subsiste tanto na língua alemã como na 
portuguesa. Contudo, noutros casos apenas uma das línguas esta-
belece diferença lexical, tal como em aluguer / mieten e arrendamento 
/ mieten. Embora sejam muitas vezes usados como sinónimos na 
linguagem geral, o termo arrendamento deve ser empregue apenas 
para bens imóveis como casas, lojas ou apartamentos; e o termo aluguer 
exclusivamente para bens imóveis como carros.

|Carta rogatória como género textual
Para a formação do tradutor jurídico é vantajoso delimitar o vasto 

âmbito da linguagem do direito à análise de géneros textuais espe-
cíficos, de modo a que aquele possa traduzir com maior confiança e 
precisão os documentos que lhe são confiados. Contratos, certificados, 
declarações, procurações e cartas rogatórias são alguns dos géneros 
textuais mais frequentes no trabalho do tradutor. É precisamente sobre 
este último género que nos iremos debruçar, para nele identificarmos 
as palavras compostas em ambas as línguas.

A carta rogatória é definida pela LEI 144/99 DE 31.08.1999 e
(...) transmite um pedido de auxílio judiciário, formulado por 
uma autoridade judiciária nacional, com vista a possibilitar a 
investigação ou o julgamento de determinados factos, a uma 
autoridade judiciária estrangeira. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA)

Trata-se portanto de um género textual em que a relação entre o 
emissor e o recetor se caracteriza pela simetria, isto é, a comunicação 
desenrola-se entre as autoridades judiciárias de ambos os países. A 
mensagem é formulada por especialistas e destina-se, em primeiro 
lugar, a especialistas.

De acordo com o artº. 1º nº. 1 e 152º da Lei 144/99, a carta rogatória 
serve para realizar os seguintes pedidos:

• Interrogatório de arguido
• Inquirição de testemunhas
• Realização de buscas ou apreensões
• Perícias médicas
• Convocação para determinados actos processuais
• A notificação de despachos (notificação despacho de acusação)
Apesar do contexto estritamente jurídico da carta rogatória, que se 

reflete no uso de fórmulas fixas, tais como die Staatsanwaltschaft … 
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führt unter dem Aktenzeichen … gegen den oben genannten Beschuldigten 
ein Ermittlungsverfahren (o Ministério Público … conduz um processo 
de inquérito, registado sob o número …, contra o supracitado arguido) e na 
sua macroestrutura pré-definida (Fig. 1), este género textual tem uma 
referência direta à linguagem geral, e por vezes bastante coloquial, 
quando se trata de conflitos entre pessoas civis. Através da descrição 
detalhada dos factos, a linguagem tende a ser mais natural.

Figure 1: Macroestrutura da carta rogatória.

|Desafios de tradução
Tradicionalmente a tradução jurídica é marcada pelo enfoque no 

texto de partida e pela exigência de uma tradução tão literal quanto 
possível (Stolze, 2007, p. 276; Daum, 2003, p. 34, entre outros). Antes 
de realizar uma tradução, o tradutor jurídico tem de saber identificar a 
função da tradução, isto é, conhecer a função que o texto traduzido irá 
desempenhar junto do público-alvo. Neste sentido, é importante saber 
se a tradução se destina a um público especialista, institucional ou ao 
público privado, o que nem sempre é simples de distinguir.

No caso de uma carta rogatória, se recorrermos à dicotomia tradução 
documental versus tradução instrumental de Nord (1997, pp. 47-52), o 
tipo de transferência textual é sobretudo documental, informativa. 
As instituições e as leis que nela se encontram referidas mantêm o 
seu caráter nacional, isto é, do universo jurídico do país de origem e 
não devem sofrer uma adaptação às leis do país de chegada que as 
desvirtue, causando uma ideia errada de apropriação por parte do 
público-alvo. Na tradução de uma carta rogatória opta-se por uma 
tradução na qual as realidades específicas da cultura do texto de partida 
se mantêm visíveis no texto de chegada. Isto reflete-se também na 
manutenção da macroestrutura, já anteriormente referida. Em termos 
de conteúdo, o enfoque da carta rogatória reside na transmissão da 
informação, isto é, no pedido que é feito às autoridades estrangeiras, 
fornecendo todos os detalhes sobre factos, pessoas, circunstâncias e 
leis sobre as quais se baseia toda a ação judicial.

Ao nível lexical, esta abordagem documental reflete-se, por exemplo, 
na opção por termos que não se confundam com outros da cultura 
de chegada. Um exemplo disto é o caso do termo código civil, que 
deverá ser traduzido, para alemão, por Zivilgesetzbuch, sendo esta 
uma tradução literal do termo que remete para a designação original 
no texto de partida. Não pode ser traduzido por Bürgerliches Gesetzbuch 
– o equivalente do sistema jurídico alemão – dado que este pode 
levar ao equívoco de que os artigos citados foram realmente tirados 
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do código alemão. Muitas vezes opta-se, por isso, pela estratégia da 
explicitação: o Código de Processo penal é traduzido por Portugiesisches 
Strafgesetzbuch para evitar qualquer equívoco no texto de chegada. 
Este tipo de tradução implica frequentemente anotações, comentários, 
explicitações e notas adicionais da autoria do tradutor (N. do T.).

Embora possamos dizer que a abordagem documental é prevalecente, 
ela não é a única a ser tida em consideração quando se traduzem textos 
jurídicos. No caso de outros géneros textuais, como por exemplo os 
contratos, é fundamental a função que eles desempenham na cultura de 
chegada. Isto é, estes textos têm de ser válidos em ambos os sistemas 
jurídicos e, por conseguinte, exigem uma abordagem instrumental. 
Em última análise, também nas cartas rogatórias, o tradutor se con-
fronta com termos que obrigam a uma adaptação ao sistema jurídico 
de chegada. Isto diz respeito sobretudo à designação das autoridades 
judiciárias da cultura de chegada e também à estrutura interna dos 
tribunais de um determinado país. Por exemplo, para que não restem 
dúvidas, sobre que tipo de tribunal ou de que tipo de juiz se trata 
na carta rogatória, opta-se nesses casos por uma adaptação, tentando 
assim evitar equívocos no público de chegada. Por exemplo, o nome 
de um determinado tribunal, Tribunal judicial de Viseu será traduzido 
por Amtsgericht Viseu, uma vez que a tradução literal Justizgericht não 
existe na língua de chegada. A designação genérica de Gericht / tribunal 
seria, por outro lado, demasiado lata para as autoridades alemãs que 
não compreenderiam de que tipo de tribunal se trata.

|Análise de palavras compostas no corpus cartas 
rogatórias

Ao contrário das línguas românicas como o português, a língua 
alemã favorece a formação de palavras compostas, particularmente 
de compostos nominais. Se, em alemão, a delimitação do composto 
é simplificada pela unidade gráfica, em português a distinção entre 
uma palavra composta e um sintagma livre nem sempre é evidente. 
Dado que nesta análise partimos do composto alemão para a sua 
tradução em português, não nos debruçaremos aqui sobre critérios 
de delimitação relativos ao português (para uma leitura sobre este 
tema, ver Herget & Alegre, 2011). 

Antes de passarmos a apresentar as diferentes possibilidades formais 
de representação de compostos alemães para português, queremos 
recordar o fenómeno da inversão dos constituintes (palavra determi-
nante e palavra determinada) que ocorre normalmente ao traduzir do 
alemão para o português. Na língua de partida a palavra determinante 
precede a palavra determinada, sendo que em português se dá precisa-
mente o processo inverso. Por exemplo, o composto Strafverfolgung é 
traduzido por perseguição penal. Com base num corpus constituído por 
cartas rogatórias nas duas línguas, daremos conta das possibilidades 
de tradução, bem como dos problemas com que nos deparamos.
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i) N + Prep (de) + N
O tipo de composição mais frequente em português é constituído 

pelos compostos preposicionados com a preposição de. Ao contrário 
de outras preposições como a, em ou para, a preposição de demonstra 
uma menor especificidade semântica. Entre os seguintes constituintes 
estabelece-se uma relação de subordinação:

Por vezes observa-se a tendência para a contração da preposição 
de com o artigo definido, daí resultando uma concretização de um 
conceito mais abstrato. Neste caso, o composto remete para algo conhecido 
ou anteriormente referido.

Em alguns casos, verifica-se uma oscilação entre as duas formas: 
Prep + artigo zero e Prep + artigo.
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Os compostos preposicionados deste género podem ser expandidos, 
sendo que esta expansão pode ocorrer através de um adjetivo (N + de 
+ N + Adj). Este tipo de expansão observa-se com muita frequência na 
língua portuguesa:

A expansão poderá também dar-se mediante a acumulação de outra 
preposição à direita (N+de+N+de+N):

ii) N + Adj.
Outro grupo muito produtivo são os compostos do tipo N + Adj.
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A estrutura N + Adj pode adicionalmente ser expandida por um 
segundo adjetivo: N + Adj + Adj.

iii) N + N
Ao contrário de outras linguagens de especialidade como a 

informática, a linguagem jurídica evidencia um menor número de 
ocorrências do tipo N + N.

iv) Redução / dissolução do composto
Dado que na composição a língua alemã recorre frequentemente 

a germanismos em vez de palavras greco-latinas, observa-se na 
tradução para português uma redução ou dissolução do número de 
constituintes. Por exemplo, o composto Strafgesetzbuch é formado por 
três constituintes Straf + Gesetz + Buch. Na tradução o composto 
evidencia unicamente dois constituintes (código + penal), sendo que o 
nome simples código corresponde ao composto Gesetzbuch.
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No caso de compostos constituídos por dois nomes, verifica-se a 
dissolução do composto e consequente substituição por uma palavra 
simples na tradução:

v) Alteração semântica
Embora designando o mesmo conceito na linguagem jurídica, o 

composto alemão é aqui expresso através de uma alteração semântica 
em português:

O composto alemão Rechtshilfeersuchen sublinha o facto de se tratar de 
um pedido legal (Ersuchen) sem especificar a forma, enquanto o termo 
português carta rogatória designa concretamente uma carta, embora 
não se explicite o aspeto legal. No exemplo seguinte, Verjährungsgefahr, 
o substantivo prescrição remete para o fim de um ato legal, enquanto o 
termo alemão sublinha o perigo da passagem dos anos.

vi) Equivalência
Com menor frequência observa-se a existência de equivalentes 
sinónimos, de facto pouco comuns na linguagem jurídica, devido ao 
caráter normativo que esta possui.
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vii) Tradução por meio de um sintagma nominal
Neste último ponto, reunimos alguns casos em que termo alemão 
constitui um composto, enquanto o equivalente português corresponde 
a uma expressão sintática lexicalizada. Situamo-nos aqui já no plano 
dos sintagmas. No entanto, é preciso sublinhar que sintagmas como 
direito de recusa de depor ou condenação à revelia constituem formas fixas 
e que, portanto, devem ser usadas como tal na tradução, não sendo o 
tradutor livre na escolha de equivalentes.

|Conclusão
Através dos exemplos analisados constatamos a grande abstração 

dos termos jurídicos que está associada à descrição de processos com-
plexos que se foram desenvolvendo no âmbito do sistema jurídico 
de uma determinada cultura e que não são necessariamente com-
preensíveis para juristas de um outro país. Enquanto na linguagem 
da ciência e da tecnologia o tradutor lida com objetos complexos que 
resultam de leis universais e que são, por isso, conhecidos, por cientistas 
de diversos países, a linguagem jurídica remete sempre para as leis de 
uma determinada jurisdição. Desta forma, as palavras compostas das 
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quais a linguagem jurídica se serve exprimem de forma condensada 
conceitos abstratos referentes a uma realidade jurídica específica.

Os diversos grupos de compostos analisados constituem um auxílio 
para a tradução jurídica, na medida em que revelam as diversas possi-
bilidades de constituição de compostos nas duas línguas e dão conta 
de mecanismos comuns de transferência. Os compostos alemães 
identificados são frequentemente traduzidos através das estruturas 
sintagmáticas do tipo N + de + N e N+ Adj, o que coincide com muitas 
outras linguagens de especialidade. Para além disso, podem sofrer 
uma redução ou, em última instância, uma dissolução. Em alguns 
casos opta-se por um sintagma livre, mas que evidencia uma certa 
coesão. Em comparação com outras linguagens de especialidade 
(p. ex. a medicina), verifica-se a ocorrência de compostos assindéticos 
(N + N). Ao contrário da linguagem técnica e científica onde o constante 
surgimento de novos conceitos e objetos leva a criação permanente de 
novos termos, a linguagem jurídica constitui um sistema mais estável 
e resistente a alterações.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO 

1. A linguagem legislativa é uma fonte de exemplos do estilo nominal, 
apresentado no último estudo. Leia o exemplo seguinte e identifique os 
compostos nominais alemães, analisando-os quanto à sua constituição. 
Identifique as alterações que ocorrem nos equivalentes portugueses.

(Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32000R1825&qid=1637157740901&from=DE)

2. A pandemia Covid-19 abalou as nossas vidas, confrontando-nos com 
uma nova realidade e novos hábitos. Em resposta a essa mudança, 
surgiram muitas palavras novas, tais como Abstandsgesellschaft (distan-
ciamento social / sociedade do distanciamento) ou Fußgruß (cumprimento com 
o pé). A outras palavras, já existentes na língua alemã, foram atribuídos 
novos significados, como Dauerwelle (onda contínua) ou Kontaktperson 
(pessoa de contacto). O Instituto Leibniz para a Língua Alemã (IDS) 
publicou recentemente um dicionário de neologismos criados durante a 
pandemia (https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.jsp). 
Para a designação de realidades complexas, a língua alemã usa 
frequentemente o processo da composição nominal enquanto estratégia 
de economia linguística. Não surpreende, por isso, que a maioria desses 
neologismos sejam formações do tipo N+N e N+N+N.
a) Procure equivalentes em português para os seguintes neologismos, 

retirados do site do IDS:
Corona-Knigge, Einkaufsampel, Ellenbogengruß, Geisterturnier, 
Impfschwänzer, Kontakttagebuch, Notfallbetreuung, Salamilockdown, 
Wellenbrecher.
Os compostos híbridos (formados por abreviatura/sigla + N) constituem 
um outro desafio da compressão linguística. 
b) Pesquise o significado dos seguintes compostos e proponha uma 

tradução para português.
3G-Regel, AHA-Regel, ECMO-Bett.
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QUESTÕES
PRAGMÁTICAS

O quinto capítulo debruça-se sobre questões pragmáticas na lingua-
gem de especialidade, mais especificamente sobre formas de cortesia 
e matizadores discursivos. O primeiro estudo apresenta e analisa um 
leque diversificado das formas de cortesia presentes nos folhetos in-
formativos que acompanham os medicamentos. Ao contrário do que 
seria de esperar, as formas de cortesia são elementos formais inerentes 
a este género textual, de natureza multifuncional que se reflete nos 
vários atos de fala, tais como instruções, avisos ou recomendações. Os 
elementos linguísticos de cortesia, extraídos do corpus, são classificados 
a nível gramático-lexical e a nível pragmático-textual.

O segundo estudo tem uma forte componente contrastiva, dado 
que se baseia num corpus comparável de artigos científicos de medicina. 
Através da identificação e recolha de marcadores de modalização, 
designados em inglês por hedges, pretendemos destacar o papel dos 
matizadores discursivos neste género textual e analisar as suas diferentes 
formas de representação em ambas as línguas.

5





TRADUÇÃO ESPECIALIZADA – DOMÍNIOS, GÉNEROS TEXTUAIS E CONTEXTOS DE COMUNICAÇÃO 121

Estudo VIII - “Caro paciente / Lieber Patient” - à 
descoberta da cortesia em folhetos informativos

Os folhetos informativos que acompanham os medicamentos 
constituem um sub-género da linguagem médica e fazem parte de 
um género textual altamente convencionado, cuja redação segue in-
dicações precisas relativamente à sua macro e microestrutura. Dadas 
as implicações para a saúde do utente, este discurso técnico ligado à 
informação farmacêutica tem como princípios fundamentais a clareza 
e o rigor da linguagem, o que, contudo, não exclui o princípio da 
delicadeza.

A temática da cortesia abrange os mais diversos contextos, isto é, 
pode ser observada tanto no discurso oral, como nas interações verbais, 
nas mensagens que trocamos por carta, por e-mail ou por SMS, e está 
associada a comportamentos sociais verbais, e não verbais, que se 
influenciam e reforçam mutuamente. Esses comportamentos são 
intuitivamente associados pelos falantes à cortesia ou à descortesia, de 
acordo com o contexto social, a situação ou a época em que sucedem. 
Contudo, a facilidade com que subjetivamente apreciamos esses com-
portamentos não nos deve induzir numa falsa impressão de facilidade, 
quando se trata de encontrar definições e modelos de análise uni-
versais de cortesia que nos possibilitem analisar a comunicação que 
nos é tão familiar e que faz parte do nosso modo de agir. De facto, a 
complexidade da análise resulta precisamente da grande proximidade 
que temos com o objeto de estudo e também da fluidez das convenções 
sociais. Tal como Fraser refere:

At first blush, it might seem obvious that politeness is simply a 
well understood concept that pervades human interaction, and 
that the task of those interested has been relatively straightfor-
ward. Not so. While the existence of politeness or the lack thereof 
is not in question, a common understanding of the concept and 
how to account for it is certainly problematic. (Fraser, 1990, p. 219) 

O presente estudo, de natureza contrastiva, incide sobre as formas 
de cortesia que perpassam os folhetos informativos que acompanham 
os medicamentos, vulgarmente designados por bulas, na língua 
portuguesa e na língua alemã, abordando assim uma temática pouco 
explorada nas linguagens de especialidade.

As questões que nos colocamos são as seguintes:
• Como se processam os mecanismos de cortesia num texto de na-

tureza instrutiva como os folhetos informativos para o paciente?
• Existem diferenças nas formas de cortesia utilizadas pelos folhetos 

informativos portugueses e pelos alemães?
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À partida poderíamos pensar que um texto desta natureza terá 
simplesmente que cumprir a função informativa e instrutiva de modo 
objetivo, isto é, informar sobre a utilidade do medicamento e sobre a 
sua correta utilização). Contudo, mesmo em textos desta natureza – 
objetivos, factuais – a seleção das palavras, das expressões e a organi-
zação do discurso seguem princípios de clareza e de cortesia que têm 
por objetivo ganhar a confiança do utilizador em relação ao medica-
mento e torná-lo recetivo aos conselhos transmitidos, de modo a que 
faça um bom uso de medicamento. O emissor quer que o recetor leia e 
recorra à informação sempre que dela necessitar. No entanto, sabemos 
que os utilizadores não leem os folhetos informativos na íntegra, mas 
que dirigem a sua atenção para partes específicas, como por exemplo o 
ponto referente aos efeitos secundários ou à utilização. Para incentivar 
o utilizador à leitura integral do texto, este terá que ser mais do que 
simples e compreensível, o leitor terá que se sentir implicado na leitura.

|Cortesia – alguns referentes teóricos
Uma revisão de toda a literatura relevante que tem sido produzida ao 

longo dos últimos 50 anos ultrapassa os limites deste estudo, contudo 
não podemos deixar de mencionar os estudos de referência realizados 
neste âmbito por autores como Erving Goffman (1955) na sociologia, 
Leech (1996), Brown & Levinson (1987), entre outros. Goffman (1955), 
um dos pioneiros neste domínio, criou o conceito de “preservação da 
face”, que se adequa à análise das relações sociais e ao seu reflexo na 
linguagem, e que mais tarde seria retomado por Brown & Levinson, 
em 1987, na sua obra Politeness. Some universals in language usage. A 
face, ou imagem pública positiva que o locutor quer salvaguardar, é 
protegida mediante um comportamento estratégico que designamos 
por cortesia. A cortesia pode assim ser entendida como o conjunto de 
estratégias a que o emissor recorre para que a comunicação decorra da 
melhor forma possível. É também comum fazer-se a distinção entre 
processos de cortesia negativa, ou seja, os que se destinam a atenuar 
os atos de fala potencialmente descorteses, isto é, que podem causar 
desagrado ao recetor, como as ordens, os conselhos ou as sugestões; e 
os processos de cortesia positivos, que servem para maximizar aquilo 
que é do agrado do receptor, servindo de reforço positivo à comunicação, 
como cumprimentos, agradecimentos, etc.

|Género textual Folheto informativo
Os folhetos informativos que acompanham os medicamentos 

constituem um género textual que obedece a normas muito particulares 
de redação, dada a sua função predominante de informar o leitor/ 
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utilizador sobre o medicamento apresentado. Tal como na maior parte 
dos textos, a sua natureza é multifuncional, o que se reflete em atos 
de fala como instruções, avisos e recomendações.

O papel do folheto informativo como género textual tem sido 
analisado por diversos autores (Hoffmann, 1983; Berg-Schmitt, 2003; 
Cacchiani, 2006; entre outros), realçando-se a importância da sua 
legibilidade e das implicações para a saúde humana. Contudo, não 
conhecemos estudos realizados sobre este género textual que envolvam 
a análise das formas de cortesia.

Foi no âmbito da tradução especializada e da análise contrastiva 
entre a língua alemã e a língua portuguesa que nos debruçámos, em 
estudos anteriores, sobre este tipo de textos, ressaltando aspetos textuais 
e morfossintáticos que remetem para diferenças culturais e de nível 
pragmático entre as duas línguas. Pese embora o caráter altamente 
convencional deste género textual, cujo discurso técnico tem como 
princípios fundamentais a clareza e o rigor, e para o qual existem 
normas europeias de redação que obrigam a uma uniformização do 
discurso escrito, existe alguma abertura à diversidade de formas de 
expressão próprias de cada língua/ cultura, sob pena de o discurso 
produzido não ser aceite como apropriado pelos utilizadores. Cada 
língua recorre a meios de expressão próprios, de forma a comunicar 
adequadamente com o leitor. Essas escolhas não são arbitrárias e 
estão impregnadas de convenções culturais, das quais fazem parte as 
formas de cortesia.

Deste modo, propomo-nos identificar as diferentes formas de 
delicadeza presentes nos folhetos médicos em língua alemã e em língua 
portuguesa e analisá-las contrastivamente.

O folheto informativo constitui um sub-género textual da área da 
saúde, cuja função principal é de informar o utilizador sobre o me-
dicamento em causa. Para além de uma informação genérica sobre a 
composição e a ação do fármaco, o folheto contém instruções sobre a 
sua utilização, avisos e recomendações. Dadas as implicações para a 
saúde do utilizador, a clareza do discurso é particularmente impor-
tante. Como forma de evitar mal-entendidos, a linguagem dos 
folhetos é formalmente cuidada, evitando ambiguidades e favore-
cendo a redundância, especialmente dos avisos mais importantes. 
A relação assimétrica que se estabelece na comunicação entre o 
autor do folheto – profissional/redator técnico ligado à indústria 
farmacêutica – e o público-alvo – heterogéneo e com diferentes graus 
de literacia – justificam a necessidade de utilizar uma macroestrutura 
fixa, fornecendo ordenadamente ao leitor as informações e instruções 
necessárias à correta utilização do fármaco, o recurso a títulos claros 
e graficamente destacados, o uso de vocabulário comum e o forneci-
mento de explicações e simplificações dos termos específicos.

Como género textual, o folheto informativo respeita convenções tex-
tuais e linguísticas muito precisas, emanadas pela European Medicines 
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Agency (EMA), organismo europeu responsável pelo medicamento, 
e pelas respetivas autoridades nacionais. No caso de Portugal, o 
INFARMED. Na Alemanha, os folhetos informativos obedecem 
à norma “Deutsches Arzneimittelgesetz (AMG) – Gesetz über den 
Verkehr mit Arzneimitteln ”. As recomendações baseiam-se na dire-
tiva europeia (2001/83/EC) que determina que o folheto informativo 
seja claro e compreensível para o utilizador: “package leaflet must be 
written and designed to be clear and understandable, enabling the 
users to act appropriately, when necessary with the help of health 
professionals.”

As diretrizes europeias consistem em modelos textuais redigidos 
nas diversas línguas, que fornecem uma macroestrutura textual 
aplicável aos diversos medicamentos, e em recomendações sobre a 
legibilidade dos folhetos (Guideline on the Readability of the Labelling 
and Package Leaflet of Medicinal Products for Human Use) que vão desde 
indicações sobre a gramagem do papel até questões estilísticas como 
o recurso a uma sintaxe simples e frases curtas, por forma a possibilitar 
uma compreensão simples da mensagem.

Contudo, estas recomendações, obedecendo a uma macroestrutura 
predeterminada, não são suficientes para a construção de um texto 
adequado. O esquema macroestrutural necessita de ser guarnecido 
por uma linguagem adequada às convenções pragmáticas que os 
leitores de uma determinada língua/cultura sentem como próprias, 
de forma a cumprir a sua função informativa e instrutiva. O emissor 
do texto pretende conduzir o recetor numa determinada ação e, para 
tal, o recurso a formas de cortesia adequadas pode atenuar o carácter 
diretivo do texto em causa. Trata-se, portanto, de processos verbais 
de cortesia negativa, com recurso a atenuadores de atos de fala poten-
cialmente descorteses como a ordem ou a proibição.

Após esta breve caracterização do género textual em análise e do 
respetivo público-alvo, passamos a uma categorização e comparação 
dos elementos formais que remetem para a cortesia na língua alemã 
e na língua portuguesa.

|Análise do corpus
Para este estudo reunimos 40 folhetos informativos das duas línguas, 

tanto para medicamentos com receita médica, como para medica-
mentos de venda livre, alguns deles homeopáticos. 

Ao estruturarmos a nossa análise, optámos, por questões de 
metodologia de trabalho, por classificar os nossos exemplos se-
gundo duas categorias genéricas: o nível gramático-lexical e o nível 
pragmático-textual. Contudo, tal como facilmente nos apercebemos 
ao observar os exemplos retirados do corpus, estas categorias não são 
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estanques, e os fenómenos linguísticos observados intersetam-se e 
repercutem-se em mais do que uma categoria.

i) Partículas de cortesia, locuções adverbiais (nível 
gramático-lexical)

A nível lexical, a forma mais comum de atenuar ordens e instruções 
em folhetos informativos é através da locução adverbial por favor e da, 
correspondente, partícula de cortesia bitte, em alemão. Deste modo, a 
forma verbal do imperativo (conjuntivo supletivo) é enfraquecida, 
transformando-se num pedido.

1. Informe por favor o seu médico se estiver a tomar algum dos medicamentos 
listados a seguir.

2. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

A locução adverbial / partícula surge comummente em posição 
medial na frase, contudo pode também surgir em posição inicial 
(embora com menor frequência em alemão), conferindo assim uma 
maior ênfase ao pedido ou correspondendo a um grau superior de 
solicitação do recetor.

3. Por favor, leia cuidadosamente este folheto antes de iniciar o tratamento 
com Guronsan.

4. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Katimun®-Tropfen 
sonst nicht richtig wirken können.

ii) Verbos modais (nível gramático-lexical)
A modalização do discurso através de verbos como poder, dever, 

desejar / können, möchten configura uma forma de cortesia, pois atenua 
a ação, tornando o discurso menos categórico e menos ameaçador da 
face do recetor.

5. Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o 
medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos 
sintomas.

6. Se desejar tomar a pílula enquanto está a amamentar, por favor procure o 
conselho do seu médico.

7. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später 
nochmals lesen.

8. Sie können Neurexan® einfach unter der Zunge zergehen lassen und 
benötigen kein Wasser zur Einnahme.
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iii) Utilização do futuro / conjuntivo (nível gramático-lexical)
O aconselhamento do paciente expressa-se de maneiras diferentes 

em português e alemão. Enquanto em português, podemos encontrar 
o verbo dever no presente do indicativo e no futuro, como forma 
mais indireta e mais cortês; em alemão o conselho expressa-se nor-
malmente através da forma de conjuntivo (Konjunktiv II) do verbo 
modal sollen (‘dever’). Convém ter em mente que tanto o recurso ao 
futuro, no português como ao conjuntivo, no alemão, configura um 
processo de indireção discursiva.

9. Situações em que Canesten Creme deve ser utilizado com precaução 
Se apresenta a situação abaixo descrita deverá ser prudente ao aplicar

Este exemplo ilustra uma certa gradação discursiva que ocorre 
frequentemente nos folhetos portugueses e que demonstra o maior 
grau de delicadeza do futuro em relação ao presente do indicativo. 
O exemplo seguinte ilustra o emprego da forma de conjuntivo, em 
alemão.

10. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

iv) Advérbios/Adjetivos de vagueza (hedges) (nível 
gramático-lexical)

Tal como tem sido referido por diversos autores, existe uma relação 
próxima entre formas de vagueza e cortesia1. Essa indefinição expressa-se, 
em alemão, normalmente através de partículas modais / advérbios 
como vielleicht (‘talvez’), vorzugsweise (‘preferencialmente’), em 
português através de advérbios como possivelmente, preferencialmente, etc.

11. A nimodipina - princípio activo de Nimotop - exerce preferencialmente 
uma acção cerebral antivasoconstritora e anti-isquémica.

12. As seguintes reacções adversas foram notificadas espontaneamente como 
estando possivelmente ou provavelmente relacionadas com a administração 
de Haemoctin SDH 250, 500 ou 1000, cada uma com uma incidência 
inferior a 0,1 %.

13. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später 
nochmals lesen.

14. Sie sollten die Streukügelchen vorzugsweise langsam im Mund zergehen 
lassen.

v) Adjetivos e advérbios de cortesia (nível gramático-lexical)
A linguagem de folhetos informativos de produtos de medicinas 

alternativas, como por exemplo a medicina homeopática, parece gozar de 

1 Channell (1990, p. 205): “... there is an interaction between vague language and politeness.”(op. cit. Clemen).
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mais liberdade do que a dos medicamentos da indústria farmacêutica 
convencional. Assim, especialmente nos folhetos alemães, é possível 
identificar estratégias discursivas próximas da linguagem publicitária. 
Uma dessas estratégias diz respeito aos adjetivos e advérbios associados 
ao produto em causa. A adjetivação positiva que é atribuída ao me-
dicamento valoriza os seus efeitos junto do utilizador, dando 
assim confiança ao doente. Nessa medida, pode ser associada a 
formas de cortesia. Nos folhetos portugueses analisados, geralmente 
a informação tende a ser mais sucinta e objetiva, talvez por falta de 
hábito de informar detalhadamente o utilizador português. O público 
português dará possivelmente menos valor à informação escrita anexada 
ao produto do que à recomendação do médico, do farmacêutico ou 
mesmo de um amigo que tenha tomado o medicamento. De facto, 
os exemplos encontrados no corpus referem-se apenas aos textos 
alemães.

15. Oder Sie haben bereits selbst gute Erfahrungen mit dieser Rezeptur 
gemacht. (‚boas experiências’)

16. Katimun®-Tropfen ist eine hochwirksame Mischung aus natürlichen 
Rohstoffen mit optimal abgestimmter Wirkung. (‚uma mistura altamente 
eficiente’, ‚efeito perfeitamente equilibrado’)

vi) Construções impessoais que exprimem conselho ou 
recomendação e construções passivas (nível gramático-lexical)

Existem diversas formas de aconselhar o recetor que são bem 
recebidas numa formulação impessoal. Em português, encontram-se 
expressões como recomenda-se, aconselha-se ou estruturas do género 
ser + Adj. + que (é importante/possível/conveniente que).

17. Recomenda-se precaução em doentes hipotensos (pressão sistólica inferior 
a 100 mmHg).

18. No caso de observação de efeitos indesejáveis não referidos neste folheto, 
aconselha-se a sua comunicação ao seu médico ou farmacêutico.

Por outro lado, em alemão estas formas são menos usuais.
19. Es empfiehlt sich, X während oder nach den Mahlzeiten einzunehmen. 

(‚é aconselhável’)

Para além das construções impessoais, a passiva é uma construção 
bastante frequente nos folhetos de ambas as línguas. O uso da passiva 
está geralmente relacionado com a impossibilidade ou a não necessi-
dade de nomear o sujeito de uma dada ação. No que diz respeito 
aos folhetos, a passiva contribui para atenuar uma instrução ou uma 
proibição, tal como podemos verificar nos exemplos que se seguem. 
Através da utilização da passiva evita-se assim dar diretamente ao 
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recetor uma ordem. Esta estratégia de anonimato do recetor contribui 
para preservar a sua face2. Nestes exemplos, exprimem-se conselhos 
e recomendações.

20. Durante o decurso do tratamento, são aconselháveis determinações 
apropriadas dos níveis de Factor VIII como orientação para a dose a ser 
administrada e a frequência da repetição das perfusões.

21. Tritt ein Blutdruckabfall während der Behandlung auf, sollte die Dosis 
verringert oder nötigenfalls die Behandlung abgesetzt oder unterbrochen 
werden. (‚a dose deverá ser reduzida’, ‚o tratamento deverá ser 
retirado ou interrompido’)

vii) Formas de tratamento (nível pragmático-textual)
A forma cortês como o emissor se dirige ao utilizador ao longo do 

folheto informativo torna o texto menos impessoal e mais agradável 
ao leitor, porque este se sente pessoalmente envolvido, identificando-se 
como o recetor do texto. Este tratamento é comum em ambas as línguas, 
sendo apenas interrompido por formas de tratamento impessoal, 
referidas anteriormente.

Subsistem, contudo, diferenças entre as duas línguas no que 
respeita as fórmulas de saudação do doente. Enquanto em alemão 
encontramos muitos exemplos de saudações como “Liebe Patientin! 
Lieber Patient!” (‘Cara doente! Caro doente!’) / “Sehr geehrter 
Patient!” (‘Estimado doente!’), em português, esta fórmula surge 
muito raramente e o paciente não é diretamente saudado. De facto, 
apenas identificámos exemplos destes em quatro folhetos portu-
gueses, tratando-se provavelmente de traduções de folhetos em línguas 
estrangeiras.

22. Caro doente 
Por favor, leia este folheto cuidadosamente porque contém informação 
importante para si acerca da utilização deste medicamento. Se tiver out-
ras dúvidas, por favor consulte o seu médico ou o seu farmacêutico.

23. Lieber Patient, liebe Patientin!
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!
Ihr Arzt, zur Verbesserung Ihres Gesundheitszustandes
Sehr geehrte Patienten, liebe Katimun®-Tropfen-Anwender
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage/Gebrauchsinformation sorgfältig
durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. 

2 Magli (2009, p. 39) refere o seguinte a propósito do uso da passiva “The frequent use of this form
[passive voice] satisfies the need for the depersonalization of the discourse by the specialist who is
more interested in underlining the effects and results of an action than in stressing who the author 
of the action is. It is for this reason that the agent is seldom expressed.”
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viii) Cortesia através da distinção de género (nível prag-
mático-textual)

A importância do discurso não sexista depende em grande medida 
do contexto linguístico-cultural. No espaço alemão, há algumas 
décadas que a consciência de género é muito forte, o que obriga à 
não discriminação do sexo feminino no discurso público. Embora a 
distinção do género (por exemplo nas profissões) não seja obrigatória 
nos folhetos informativos (ao contrário, por exemplo, da linguagem 
administrativa), encontramos no corpus alemão muitos exemplos 
para esta categoria.

24. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder Ihre 
Apothekerin/Ihren Apotheker. (,à sua médica / ao seu médico’, ‚à 
sua farmacêutica / ao seu farmacêutico’)

Em português, apesar não ser habitual explicitar a forma feminina, 
em alguns casos (raros) encontramos formas duplas.

25. É importante que diga ao seu médico antes de tomar Cozaar Plus: se é 
diabético(a).

26. Pressão arterial baixa, que pode estar associada a mudanças de posição 
(sentir-se tonto(a) ou fraco(a) quando está de pé.

ix) Esquema dialógico de pergunta-resposta (nível 
pragmático-textual)

A macroestrutura dos folhetos informativos alemães está marcada 
por uma sequência de perguntas e respostas que vai guiando o uti-
lizador ao longo da informação. As perguntas são dirigidas direta-
mente ao doente (por exemplo, Was müssen Sie vor der Einnahme von X 
beachten? ‘O que tem de ter em conta antes de tomar X’), retomando a 
relação estabelecida com a saudação inicial. Uma vez que nos folhetos 
se estabelece fundamentalmente uma comunicação textual de sen-
tido único, na qual o recetor não tem a possibilidade de responder, 
as perguntas e respostas pretendem assim antecipar as questões do 
utilizador, fornecendo toda a informação necessária e remetendo o 
doente para o profissional de saúde (médico ou farmacêutico) sem-
pre que as dúvidas não sejam satisfeitas. Deste modo, o esquema 
pergunta-resposta sugere ao utilizador a existência de uma interação 
virtual entre emissor e recetor que possa atenuar a distância 
espácio-temporal existente entre a redação do texto original e a leitura 
pelo paciente. O utilizador sentir-se-á encorajado a ler e a processar a 
informação do folheto.

O esquema de pergunta-resposta pode, no entanto, também ser 
formulado de modo indireto (“Was ist vor der Anwendung mit X 
5 mg besonders zu beachten?” ‘O que tem especialmente de tomar 
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em consideração antes da utilização de X 5 mg’). Nos folhetos por-
tugueses, é mais vulgar o esquema Tópico (por vezes sob a forma de 
interrogativa indireta) - Resposta.

27. Contra-indicações
Quando é que não se deve tomar Guronsan®?
Guronsan® não se deve administrar no caso de: ver “Precauções” e a 
lista dos excipientes

28. Was ist Hypren 5 mg und wie wirkt es?
Der in Hypren enthaltene Wirkstoff wirkt der Bildung einer körpereigenen 
Substanz entgegen, die u. a. den Blutdruck beeinflußt.

x) Referências que induzem confiança no recetor (nível 
pragmático-textual)

Característica do discurso dos folhetos é também a referência a 
instâncias que estimulam confiança no utilizador, como o médico 
ou o farmacêutico como figura aconselhadora, à qual o doente deve 
recorrer quando a informação fornecida pelo folheto não é suficiente. 
Para além do aspeto médico-legal que subjaz a esta referência, há 
também que ter em conta as associações positivas e de efeito tran-
quilizador para o doente que, em última análise, podemos inscrever 
no âmbito da delicadeza discursiva.

29. Glucobay destina-se a tratamentos prolongados. O seu médico dir-lhe-á 
exactamente durante quanto tempo tem de tomar Glucobay.

30. Se estiver preocupado sobre que quantidade de álcool pode beber enquanto 
estiver a tomar TRIATEC, aborde este assunto com o seu médico, dado 
que os medicamentos utilizados para diminuir a pressão sanguínea e o 
álcool podem ter efeitos aditivos.

31. Ihr Arzt, Ihr Apotheker oder vielleicht ein guter Freund hat Ihnen 
Katimun®-Tropfen gegen Ihre Beschwerden empfohlen. (‚um bom amigo’)

32. Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. (‚foi-lhe prescrito 
a si pessoalmente’)

33. Bestimmt befreien Katimun®-Tropfen auch Sie schnell und sanft von 
Ihren Beschwerden. (‚certamente o libertará rápida e suavemente do 
seu problema’)

xi) Relativização de um aspeto negativo através de uma 
generalização (nível pragmático-textual)

O recurso a medicação implica, por vezes, efeitos desagradáveis e 
mesmo riscos. De modo a reduzir o impacto negativo que esses aspetos 
podem exercer sobre o recetor, o discurso dos folhetos evidencia 
generalizações que são comuns às duas línguas.

5| QUESTÕES PRAGMÁTICAS - ESTUDO VIII



TRADUÇÃO ESPECIALIZADA – DOMÍNIOS, GÉNEROS TEXTUAIS E CONTEXTOS DE COMUNICAÇÃO 131

Os exemplos que se seguem referem-se, em ambas as línguas, à pos-
sível ocorrência de efeitos secundários. Este é um aspeto indesejado 
e desagradável para o leitor. De forma a desdramatizar este proble-
ma, os próprios modelos textuais dos folhetos informativos nas várias 
línguas incluem a seguinte frase: “Como todos os medicamentos, este 
medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se 
manifestem em todas as pessoas.” / “Wie alle Arzneimittel kann auch 
dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem 
auftreten müssen.” Assim se compreende que praticamente todos os 
folhetos incluam, com ligeiras alterações, uma generalização semelhante.

34. Como todos os medicamentos, Cozaar Plus comprimidos pode causar 
efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

35. Wie alle Arzneimittel können VALVERDE Passiflor x Nebenwirkungen haben.

|Conclusão
Através deste estudo contrastivo verificámos que existe uma 

grande diversidade de mecanismos de cortesia no género textual em 
análise que diferem nas duas línguas. Sintetizando, podemos destacar 
os seguintes aspetos:

Nos exemplos em língua alemã encontram-se mais atos de fala 
indiretos e estratégias de atenuação com recurso a advérbios como 
bitte, vielleicht e ao conjuntivo (Konjunktiv II). Estes meios podem surgir 
de forma isolada ou conjuntamente, o que reflete a importância que o 
emissor dá à preservação da face do recetor.

Nos folhetos portugueses, por outro lado, é comum encontrarem-se 
formas de imperativo sem atenuadores. Tal como se pode ler na 
literatura relacionada com a cortesia, as formas de imperativo não 
são necessariamente indelicadas em português.

No que respeita as relações que o texto estabelece com o recetor, 
constata-se que os folhetos alemães o envolvem de uma forma mais 
pessoal, através do advérbio persönlich (‘pessoalmente’), encorajando-o 
e dando-lhe uma maior confiança na utilização do medicamento.

Nos textos alemães verifica-se uma maior quantidade de formas 
de saudação inicial do utilizador, sendo esta praticamente inexistente 
em português. Os poucos exemplos que, no entanto, encontrámos no 
corpus português, levantam a hipótese de se tratar de traduções do 
alemão ou do inglês, tendo em consideração que as maiores empresas 
farmacêuticas se situam em países de língua alemã ou inglesa.

Na sequência deste fenómeno, é interessante verificar como em 
alemão as explicitações de género são comuns (e em alguns casos 
mesmo obrigatórias) enquanto que em português a forma do feminino 
não é habitualmente destacada. Isto deve-se a uma tradição de política 
linguística de igualdade de género mais antiga e rigorosa na língua 
alemã.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO 

1. Leia e traduza o excerto de um relatório redigido por um médico de 
um hospital suíço, destinado a um médico português. Identifique os 
marcadores de cortesia e adeque a sua tradução às normas pragmáticas 
da língua portuguesa neste contexto.

2. Tal como foi referido no estudo anterior, a distinção de género é uma 
das vertentes da cortesia. Leia e traduza o segmento seguinte, retirado 
do site do ministério da saúde alemão. Reflita sobre as dificuldades de 
tradução, tendo em conta a adequação do texto de chegada e o aumento 
do volume de texto.
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Estudo IX - Zu den Eigenschaften fachinterner 
Kommunikation am Beispiel der Textsorte 
medizinischer Fachartikel

Die Übersetzung wissenschaftlicher Texte, insbesondere aus der 
Medizin, stellt den Übersetzer vor eine sehr interessante, aber auch 
schwierige Aufgabe. Die Vielfalt der medizinischen Textsorten, die von 
ärztlichen Gutachten und Aufsätzen über Fallberichte und Kranken-
geschichten bis hin zu Lehr- und Handbüchern sowie Wörterbüchern 
reicht, verlangt vom Übersetzer sowohl ein breites Textsortenwissen, 
Wissen um die Textkonventionen als auch ein profundes Fachwissen ab.

Ziel des Beitrags ist es, die Textsorte medizinischer Fachartikel 
“Originalartikel” im Sprachenpaar Deutsch-Portugiesisch auf ihre 
Verwendung von Modalitäts-indikatoren, sogenannte hedges, zu 
überprüfen und daraus Fragestellungen und Phänomene für die 
Übersetzung abzuleiten. Wir sind der Ansicht, dass sich durch 
die Klassifizierung und kontrastive Analyse von hedges in beiden 
Sprachen, Hilfestellungen sowohl für Übersetzer als auch Studierende 
geben lassen.

|Zur Fachtextsorte medizinischer Fachartikel
Die medizinische Wissenschaftssprache wird durch ihren uni-

versellen Geltungsbereich in einem hohen Maße von der englischen 
Sprache als lingua franca geprägt. Es überrascht demnach kaum, 
wenn medizinische Fachartikel sowohl im Deutschen als auch im 
Portugiesischen mit einem englischen Abstract erscheinen und in 
vielen Fällen sogar eine Übersetzung ins Englische mitliefern. Daran 
lässt sich unschwer erkennen, dass der wissenschaftliche Diskurs in 
der Medizin längst nicht nur auf nationaler Ebene erfolgt, sondern 
immer auch ein internationales Fachpublikum erreichen will.

Die Makrostruktur der untersuchten medizinischen Fachaufsätze 
ist in beiden Sprachen stark konventionalisiert bzw. standardisiert. 
Die im Rahmen dieses Beitrags untersuchten Fachaufsätze wiesen 
folgende Makrostruktur auf: Zunächst werden Titel und Autor bzw. 
Ko-autoren genannt. Im Anschluss daran folgt das Abstract auf 
Deutsch bzw. Portugiesisch und/oder Englisch, das in einigen Fällen 
auch durch keywords eingeleitet wird. Nach dieser kurzen Zusam-
menfassung folgen Einleitung, Methoden, Ergebnisse sowie Diskussion. 
Am Ende wird die verwendete Literatur angeführt, in einigen Fällen 
schließt sich zwischen Diskussion und Literaturverzeichnis noch 
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eine Danksagung ein. In den portugiesischen Fachartikeln folgt nach 
der Diskussion eine kurze Zusammenfassung. Die Reihenfolge kann 
im Allgemeinen je nach Fachzeitschrift kleinere Abweichungen auf-
weisen, die durch spezifische Publikationsrichtlinien entstehen können.

|Rolle der hedges in wissenschaftlichen Artikeln
In einer so stark standardisierten Textsorte, die vornehmlich in-

formativen Charakter hat und darauf abzielt, Fakten zu vermitteln, 
überrascht die Verwendung von hedges, die die Strenge und Präzision 
der Wissenschaftssprache relativieren und auflösen, zunächst. Bevor 
allerdings der Frage nachgegangen wird, welche Gründe für die 
Verwendung von hedges in medizinischen Fachaufsätzen sprechen, 
soll in einem ersten Schritt das sprachwissenschaftliche Phänomen 
der hedges genauer betrachtet werden, um später eine Arbeitsdefinition 
formulieren zu können.

Der Begriff hedges wurde von Lakoff in den 70er Jahren im Rahmen 
der Prototypensemantik eingeführt. Ziel seiner Studien waren die 
logischen Eigenschaften von Wörtern und Wendungen wie rather, 
largely, sort of, kind of, strictly speaking etc., die fuzziness, also eine 
gewisse Unschärfe im Diskurs einführen.

Das Konzept der hedges hat sich im Laufe des 20. Jhs. erweitert und 
wurde aus einer pragmatischen und diskursanalytischen Pers-
pektive untersucht. Hedges wurden als Sprachmittel in Verbindung 
mit epistemischer Modalität, Höflichkeitsformen, Formulierungen 
zum Ausdruck der Vagheit und Indirektheit untersucht. Seit den 
90er Jahren wurden hedges zunehmend in Fachtexten untersucht, 
wie bspw. in der Fachsprache der Wirtschaft (Clemen, 1998), der 
Psychologie (Martín, 2000/2001), des Tourismus (Postigo / Jiménez, 
2006) und in der Medizin (Salager-Meyer, 1994). Diese fachsprach-
liche Untersuchung der hedges erfolgte nicht nur in einzelsprachlicher 
Betrachtung, sondern auch kontrastiv, zumeist in Verbindung mit 
der englischen Sprache. Untersuchungen, die das Sprachenpaar 
Deutsch-Portugiesisch betreffen, gibt es unseres Wissens bislang nicht.

Als Ausgangspunkt der Analyse diente das Modell von Salager-Meyer 
(1994), welches die Autorin zum Zweck der Untersuchung von hedges 
in zwei verschiedenen Textsorten der Medizin (research papers und 
case reports) für das Englische erstellte. Für die vorliegende Unter-
suchung wurde das Modell stark verändert, um die spezifischen 
sprachlichen Merkmale im Deutschen und Portugiesischen besser 
berücksichtigen zu können.

In der folgenden Untersuchung werden unter hedges sprachliche 
Mittel verstanden, mit denen sich Ausdrücke der Modalität, der 
Vagheit sowie der Emotionalität darstellen lassen. Dabei wurden 
folgende Kategorien berücksichtigt:
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i) Modalitätsindikatoren
• Modalverben der Möglichkeit (DE: können; PT: poder).
• Verben, die eine epistemische Modalität ausdrücken und dabei 

eine Aussage abschwächen (DE: scheinen, erscheinen, vermuten; 
PT: parecer, sugerir, aparentar).

• Verben im Konjunktiv, Konditional und Futur (in modaler 
Verwendung)

• Adverbien, Adjektive, Partikeln, die eine Wahrscheinlichkeit 
oder Möglichkeit ausdrücken (DE: wahrscheinlich, möglicherweise, 
anscheinend, scheinbar; PT: provavelmente, possivelmente, possível).

• Substantive, die eine Möglichkeit ausdrücken: DE: Vermutung, 
Wahrscheinlichkeit; PT: tendência, possibilidade.

ii) Vagheitsindikatoren
• Sprachmittel, die in Verbindung mit Zahlen, Mengenangaben 

oder Zeitausdrücken verwendet werden, wenn eine genauere 
Angabe nicht möglich oder nicht notwendig ist.

iii) Emotionale Indikatoren
• Ausdrücke, die den Standpunkt des Autors bzw. der Autorenge-

meinschaft reflektieren (von besonderer Bedeutung, äußerst schwierig, 
überraschenderweise).

In der Medizin besteht oftmals der Fall, dass ein Autor Ergebnisse 
beschreibt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorläufigen 
Charakter haben, da sie bspw. noch nicht in Folgeuntersuchungen 
bestätigt werden konnten. Der Wissenschaftler greift hier also zu 
hedges, um seine Aussagen im Sinne der Wissenschaftsethik zu rela-
tivieren. Es liegt in der Verantwortung eines Forschers, ungesicherte 
Ergebnisse auch als solche zu präsentieren. Ein weiterer Grund 
resultiert aus der Tatsache, dass die Medizin nahezu eine empirische 
Wissenschaft ist, deren Erkenntnisse sich anders als bei den exakten 
Wissenschaften wie der Physik oder Chemie aus systematischer 
Beobachtung ergeben. Während die Fehlerbetrachtung in der Physik 
auf der Grundlage von Formeln erfolgt, ist dies in der Medizin nur 
teilweise möglich. Die Fehlerbetrachtung drückt sich in der Medizin 
eher durch die Beschreibung und Erläuterung von Sachverhalten aus, 
die immer aber auch Einschränkungen voraussetzen. Es ist also nicht 
möglich, die Wirkungsweise eines Medikaments oder einer Therapie 
von vornherein zu bestimmen oder zu berechnen, sondern erst durch 
das systematische Erproben lässt sich feststellen, ob ein Medikament 
heilende Wirkung hat.
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|Korpusanalyse
Im Rahmen der Untersuchung wurden jeweils 20 medizinische 

Fachaufsätze in beiden Sprachen auf das Vorkommen von hedges 
untersucht. Das Korpus setzt sich aus folgenden Fachzeitschriften 
zusammen: Im Deutschen wurden fünf Fachzeitschriften ausgewertet, 
und zwar “Deutsches Ärzteblatt”, “Journal für Urologie und Urogy-
näkologie”, “Arthritis + Rheuma”, “Kinder- und Jugendmedizin” 
und “Männergesundheit”. Im Portugiesischen wurden folgende 
Fachzeitschriften konsultiert: “Revista Portuguesa de Medicina 
Interna”, “Acta Médica Portuguesa – Revista Científica da Ordem 
dos Médicos”, “Revista Portuguesa de Cardiologia”, “Revista Por-
tuguesa de Pneumologia” und “Acta Reumatológica Portuguesa 
– Órgão oficial da Sociedade Portuguesa de Reumatologia”. Die 
analysierten Originalartikel wurden zufällig aus den Ausgaben von 
2010 und 2011 ausgewählt. 

Im Folgenden sollen die im Korpus verwendeten hedges in Bezug 
auf ihre Zugehörigkeit zu einer der im Modell angeführten Kategorien 
untersucht werden.

A - Modalitätsindikatoren
- Modalverben, die eine Möglichkeit ausdrücken

In den deutschen Fachaufsätzen wird vor allem das Modalverb 
können in epistemischer Bedeutung verwendet, wodurch sich eine 
Möglichkeit ausdrücken lässt. Dabei ist der Gebrauch von können im 
Indikativ deutlich höher als im Konjunktiv. Für den Übersetzer ist die 
epistemische Lesart nicht immer einfach, da es verschiedene Grade 
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oder Abstufungen zum Ausdruck der Möglichkeit gibt. Der Möglich-
keitsgrad kann zunehmen, wenn das epistemische Modalverb mit 
einem Adverb oder einer Partikel verbunden wird, wie z.B. “könnte 
wohl”.

In den portugiesischen Fachartikeln kommen die Modalverben 
poder (können), dever (sollen) und querer (wollen) vor, die eine 
Möglichkeit ausdrücken können. Das am häufigsten verwendete 
Modalverb ist poder im Indikativ Präsens:

1. É evidente que este facto pode reflectir, simplesmente, as oscilações de 
registo.

An zweiter Stelle kommt dasselbe Modalverb im Futur I vor, 
wodurch die Gewissheit der Aussage abgeschwächt wird, da das Futur 
in diesen Einträgen modale Bedeutung annimmt:

2. ... a monoterapia com amoxicilina+ácido clavulânico poderá ser aceitável.

Dieser Gebrauch des Modalverbs im Futur I ist typisch für die 
untersuchten portugiesischen Fachartikel, wohingegen im Deutschen 
eher die Tendenz zur Verwendung des Modalverbs im Indikativ 
Präsens besteht. 

Durch den Konditional (noch mehr als durch das Futur) verstärkt 
sich der hypothetische Charakter der Aussage:

3. ...os alelos, no intervalo de risco do cromossoma 9p21, poderiam alterar a 
expressão do ANRIL.

Das Verb poder erscheint auch in anderen Formen, die allerdings 
syntaktisch bedingt sind, und zwar im Gerundium:

4. A hipermetilação é um fenómeno epigenético potencialmente reversível, 
podendo ser alvo de novas drogas anti-carcinogénicas,

im Konjunktiv:
5. ...embora a mortalidade possa atingir os 70%,

im Infinitiv:
6. ...apesar de em muitos casos poder ser dedutível o motivo,

und im Imperfekt:
7. ...já que estes podiam tratar-se de um agravamento de uma infecção anterior.

Die Modalverben dever und querer sind im untersuchten Korpus 
von geringer Bedeutung, da sich für die sie jeweils nur ein Beispiel 
finden lässt. Dever wird üblicherweise mit deontischer Modalität 
verbunden, aber in diesem Beispiel wird es zum Ausdruck episte-
mischer Modalität verwendet. Futur I trägt in beiden Fällen (sowohl 
mit dever als auch mit querer) zur Ungewissheit der Aussage bei:

8. A menor sobrevivência global associada ao estádio IV deverá ser consequência 
de um estádio mais avançado associado à presença de metástases.

9. Isto quererá revelar a importância dada à queixa física pensada como o 
primum movens para a doença psíquica.
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Ein Vergleich zwischen beiden Sprachen zeigt die Häufigkeit des 
Modalverbs können im deutschen Korpus auf. Im Gegensatz dazu 
lässt sich im Portugiesischen beobachten, dass sich die hedges dieser 
Kategorie nicht nur vorrangig durch das Modalverb poder im In-
dikativ Präsens ausdrücken lassen, sondern hier eine größere Vielfalt 
besteht, die sich im Gebrauch von Futur I, Konditional, Konjunktiv, 
Imperfekt und Infinitiv widerspiegelt. So ergeben sich bspw. für die 
häufige Verwendung des Futur I im portugiesischen Korpus folgende 
Übersetzungs-möglichkeiten:

poderá significar           >        das kann bedeuten
Isto quererá revelar...     >        Das wird wohl bedeuten...

- Verben, die eine epistemische Modalität ausdrücken

Im portugiesischen Korpus erscheinen die Verben sugerir (andeuten) 
und parecer (scheinen) am häufigsten, wohingegen im deutschen Korpus 
vor allem das epistemische Verb scheinen verwendet wird.

10. Alguns estudos sugerem que o AUDIT e a CDT são instrumentos com-
plementares.

11. Neuere Ergebnisse deuten auch auf Unterschiede in den einzelnen Frak-
tionen des Cholesterins hin.

12. A sua sensibilidade e especificidade parecem ser maiores que a de outros 
marcadores para o consumo de álcool.

13. Sie scheinen am besten bei Patienten geeignet zu sein, die noch keine 
Vortherapie mit Alphablockern erhalten haben. 

Diese epistemische Modalität des Verbs lässt sich in Verbindung 
mit anderen Modalitätskategorien noch verstärken, was aus folgendem 
Beispiel, bei der diese Kategorie mit der Partikel wohl erweitert wird, 
hervorgeht.

14. Einen Häufungsgipfel scheint es wohl auch präpubertär zu geben, wobei 
die Ursache hierfür unklar bleibt.

Auch im Portugiesischen lässt sich diese Verstärkung der Modalität 
beobachten:

5| QUESTÕES PRAGMÁTICAS - ESTUDO IX



TRADUÇÃO ESPECIALIZADA – DOMÍNIOS, GÉNEROS TEXTUAIS E CONTEXTOS DE COMUNICAÇÃO 141

15. ... A grande parte dos doentes teve outra infecção não-gastrintestinal 
durante o internamento ... o que poderá sugerir alguma fragilidade.

Andere Verben wie aparentar (scheinen), tender a (tendieren, neigen 
zu) esperar (erwarten) kommen auch vor, allerdings mit geringerer 
Frequenz. Im Deutschen werden Verben wie erscheinen, annehmen, 
andeuten seltener verwendet.

Ein Vergleich der hedges in beiden Sprachen lässt die höhere 
Frequenz epistemischer Verben im portugiesischen Korpus erkennen. 
Allerdings gibt es semantische Äquivalente wie parecer – scheinen, die 
ungefähr mit derselben Frequenz im Korpus auftreten.

Andere äquivalente Verben wie sugerir – andeuten sind jedoch sehr 
unterschiedlich in den untersuchten portugiesischen und deutschen 
Fachaufsätzen verteilt:

16. Wenngleich hier der Nachweis einer Assoziation zwischen HPV-DNA 
und dem Auftreten eines PCA misslang, so deuten doch Daten aus der 
Literatur eine positive Korrelation an.

17. Sun et al obtiveram resultados no seu estudo que sugerem que a metilação 
do p16INK4A é um evento que ocorre num estádio muito precoce. 

Dies gilt ebenso für die äquivalenten Verben vermuten – supor:
18. Da es sich um eine Untersuchung an nicht vorselektionierten oder 

speziell behandelten Typ-2-Diabetikern handelt, ist zu vermuten, dass 
hier in hohem Maße eine unqualifizierte Selbstversorgung stattfindet.

19. A nossa doente apresentava um VT z score > -2,5, o que nos fez supor 
que seria suficiente.

- Verben im Konjunktiv, Konditional und Futur (in modaler Verwendung)
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Diese Kategorie überschneidet sich zum Teil mit der Subkategorie 
Modalverben, denn das Modalverb poder erscheint auch im Kondi-
tional und Futur im portugiesischen Korpus. Zu dieser Kategorie 
werden ausschließlich Vollverben und das Hilfsverb ser (sein).

Während man auf Deutsch den Konjunktiv verwendet, um Indi-
rektheit, Unsicherheit und hypothetische Sachverhalte (nicht Faktivität) 
auszudrücken, hat man auf Portugiesisch andere Möglichkeiten, um 
dieselben Verhältnisse wiederzugeben, z.B. den Konditional, der sich 
auf Vermutungen oder irreale Sachverhalte bezieht, und Futur I:

20. Um estudo paralelo com amostras de tecido gástrico normal de pacien-
tes novos constituiria um grupo controlo fidedigno para questões ainda 
ambíguas.

21. Dies würde zum einen die Lebensqualität dieser allergischen Kinder 
erhöhen.

22. Se reflectirmos sobre a adequação de pedidos com intuitos de rastreio 
num internamento em contexto de uma intercorrência aguda, podemos 
conjecturar sobre se seria adequado pedir mamografias às mulheres 
internadas.

23. Aus klinischer und vor allem medikamentös therapeutischer Sicht wäre 
statt einer Subtypenzuordnung eher eine Unterscheidung zwischen oli-
go- und polyartikulären Verläufen der JIA sinnvoll.

Die äquivalente Verbform im Deutschen ist der Konjunktiv II:
...constituiria...        >     ...würde...sein /wäre...
...seria adequado...   >     ...angemessen wäre...

Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass mehrere hedges in 
einem Satz verwendet werden können. So wird bspw. im folgenden Satz 
das Verb conjecturar (vermuten) vom Modalverb poder begleitet:

Podemos conjecturar se seria... > Wir können vermuten, ob etwas ...wäre.
Das Futur I wird, wie bereits erwähnt, sehr oft mit modaler Bedeutung 

verwendet. Dadurch erhält die Aussage einen geringeren Grad an 
Gewissheit:

24. A interpretação que os autores encontram para estes resultados é de que 
há tendência a crer que será o corpo físico quando doente que influenciará 
o corpo psíquico.

25. Parece então que o valor atribuído à facilidade da terapêutica é mais 
sentido pelo corpo masculino numa atitude de que a compra é possível e 
que será esta aquisição de um bem que levará a uma cura, em particular 
no sexo masculino.

Ein Vergleich zwischen beiden Sprachen lässt hier erkennen, dass 
diese Modalitätsindikatoren ungefähr mit derselben Häufigkeit 
auftreten, allerdings sind die verwendeten Sprachmittel dabei 
verschieden: Konjunktiv I und II im Deutschen, Futur I und Kondi-
tional im Portugiesischen.
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- Adverbien, Adjektive, Partikeln, die eine Wahrscheinlichkeit oder 
Möglichkeit ausdrücken

Im Portugiesischen sind das Adjektiv possível (möglich) und das 
Adverb provavelmente (wahrscheinlich) die häufigsten Modalindika-
toren dieser Kategorie.

26. ...constitui um caso possível de recorrência da doença.
27. ...sendo provavelmente considerado um procedimento desajustado.

In dieser Subkategorie ist die Zahl der Modalindikatoren im 
Deutschen deutlich höher, allerdings verdeutlicht eine semantische 
Analyse keine großen Unterschiede bei den am häufigsten verwen-
deten Adverbien und Adjektiven:

möglich / möglicherweise   >   possível / possivelmente
wahrscheinlich / höchstwahrscheinlich   >   provavelmente / provável
/ unwahrscheinlich

- Substantive, die eine Möglichkeit ausdrücken
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Hedges dieser Kategorie werden im Deutschen häufiger durch 
Substantive der Möglichkeit ausgedrückt, was die Tendenz zur 
Verwendung des Nominalstils widerspiegelt. Im Portugiesischen ist 
der Gebrauch dieser Substantive eher gering, wenngleich möglich. 
In dieser spezifischen Textsorte wird jedoch eher auf Adjektive und 
Verben zurückgegriffen.

28. Die Vermutung liegt nahe, dass ein nicht unerheblicher Teil dieser LS-
Fälle jedoch lichenoide Frühformen sind. 

Zu den häufigsten Substantiven, die im deutschen Korpus eine 
Möglichkeit ausdrücken, zählen Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit.

29. Fällt die Phenylalananinkonzentration in den nächsten 24 Stunden 
nicht signifikant ab, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine klassische 
PKU vor. 

Im portugiesischen Korpus erscheint das Substantiv Wahrschein-
lichkeit nicht, wird jedoch in den untersuchten Texten als Adverb 
wiedergegeben.

30. e será mais provavelmente inadequado o pedido de MT com intuitos de 
diagnóstico.

B - Vagheitsindikatoren

Deutsch Portugiesisch 

häufig: 69 alguns: 32 

etwa: 42 vários: 31 

meist: 24 cerca de: 25 

oft: 20 mais: 25 

etwas: 14 frequentemente: 23 

zahlreich: 13 frequente: 14 

generell: 12 geralmente: 9 

in der Regel: 10 quase: 7 

teilweise: 7 normalmente: 6 

im Allgemeinen: 6 (...) 

(...)    

Gesamt:  225 Gesamt: 237 
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Vagheitsindikatoren sind in beiden Korpora sehr zahlreich. Die 
häufigsten im portugiesischen Korpus sind unbestimmte Zahlwörter 
wie alguns (einige, manche), vários (einige):

31. ... pode ser adequado pedir alguns MT com intuitos de rastreio.
32. Esta realidade decorre de vários factores.

Der adverbiale Ausdruck cerca de (etwa, ungefähr) wird immer mit 
Prozentsätzen oder Quantität verbunden:

33. ... Mas cerca de um quinto dos indivíduos provinha da comunidade.

Das Quantitätsadverb mais begleitet sehr oft das Adverb frequentemente:
34. ... é o método mais frequentemente usado.

C - Emotionale Indikatoren

Die letzte Kategorie der emotionalen Indikatoren ist sowohl im 
deutschen als auch portugiesischen Korpus nur gering produktiv. 
Dies überrascht angesichts des wissenschaftlichen Anspruchs der 
Textsorte kaum, allerdings lassen sich einige emotionale Ausdrücke 
in Form von Adjektiven, Adverbien, Verben sowie feste Verbindungen 
feststellen.
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Bei der Untersuchung war es wichtig, die Verwendung des Adjek-
tivs significativo (signifikant/bedeutsam) nur dann zu erfassen, wenn es 
eine persönliche Meinung des Autors ausdrückte und nicht, wenn es 
sich auf quantitative Angaben bezog.

35. Kleine störende Zahnkontakte können sich signifikant negativ auswirken.
36. As diferenças encontradas foram sempre altamente significativas.

|Fazit
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass hedges sowohl in deutschen 

als auch in portugiesischen medizinischen Fachaufsätzen vorkommen. 
Bereits Salager-Meyer (1994), die das Vorkommen von hedges in 
mehreren Textsorten der englischen Fachsprache der Medizin un-
tersuchte, hat auf das hohe Vorkommen dieses rhetorischen Mittels 
in vor allem zwei von den insgesamt fünf Kategorien hingewiesen. 
Bei diesen Kategorien handelte es sich einerseits um shields (hier: 
Modalitätsindikatoren) und andererseits um approximators (hier: 
Vagheits-indikatoren).

Da wir es in der Medizin oftmals mit Ergebnissen zu tun haben, 
die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Fachartikels noch nicht 
in Folgeuntersuchungen bestätigt werden konnten, sind hedges ein 
Mittel, mit dem Wissenschaftler ihre Aussagen relativieren und 
abschwächen können. Außerdem handelt es sich bei der Medizin 
um eine fast ausschließlich empirische Wissenschaft, bei der sich die 
Erkenntnisse aus der systematischen Beobachtung ergeben, die immer 
aber auch mit gewissen Einschränkungen verbunden ist.

Die kontrastive Analyse zeigt Ähnlichkeiten und Unterschiede 
bei der Verwendung von hedges auf, denen sich der Übersetzer 
bewusst werden sollte. Im Deutschen werden hedges am häufigsten 
durch das Modalverb können ausgedrückt, gefolgt von der Kategorie 
der Vagheitsindikatoren. Im Portugiesischen haben wir es mit dem 
genauen Gegenteil zu tun: hier stehen die Vagheitsindikatoren an 
erster Stelle, an zweiter Stelle werden hedges durch das Modalverb 
poder ausgedrückt. 

In der deutschen Sprache lässt sich für die Kategorie Modalverben 
eine Präferenz für die Verwendung des Modalverbs können im 
Indikativ Präsens feststellen. Im portugiesischen Korpus ist auffällig, 
dass das Verb sowohl im Indikativ Präsens, Futur als auch im Kondi-
tional stehen kann. Außerdem ist der Gebrauch des Modalverbs poder 
im Futur typisch für die untersuchten portugiesischen Fachartikel. Im 
Deutschen werden hedges neben dem Gebrauch des Modalverbs kön-
nen oftmals durch Adjektive und Adverbien ausgedrückt, während im 
Portugiesischen vor allem die Vielfalt der verwendeten Vagheitsindika-
toren auffällig ist. Wie bereits vermutet, ist die Anzahl der emotionalen 
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Indikatoren sowohl im deutschen als auch portugiesischen Textkorpus 
lediglich von geringer Bedeutung, weil diese Fachtextsorte vor allem 
dem informativen Texttyp zuzuordnen ist. Der Vergleich von hedges 
in deutschen und portugiesischen Fachaufsätzen der Medizin hat 
ergeben, dass die Übersetzung dieser Ausdrücke den Übersetzer eher 
vor syntaktische als vor semantische Probleme stellt. Diese Probleme, 
die der Übersetzer lösen muss, können als sogenannte Mikroprobleme 
bezeichnet werden. Sie treten vor allem im Bereich der Syntax auf. 
Eine weitere Schwierigkeit stellt die Beachtung der Textkonventionen 
dar, weshalb der Übersetzer gründlich recherchieren muss, um das 
entsprechende Äquivalent zu finden. Dieses Problem geht er durch 
den Vergleich prototypischer Texte an.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO 
1. Leia o excerto sobre cuidados a ter com os medicamentos, retirado de 

um site de produtos de saúde e as respetivas propostas de tradução. 
Reflita sobre a (não) adequação de algumas soluções (colocadas em 
opção, através de barras oblíquas), tendo em conta a oscilação do 
caráter vinculativo dos diversos marcadores de modalidade.

(Fonte: https://weledaint-prod.global.ssl.fastly.net/binaries/content/assets/
pdf/de/ratgeber_gesundheit_de.pdf)

2. Traduza o texto seguinte, da autoria do Infarmed, para alemão e preste 
especial atenção aos verbos que exprimem modalidade e aos respetivos 
tempos e modos verbais.

(Fonte: https://www.infarmed.pt/documents/15786/1228470/11_
Medicamentos_em_Casa.pdf/)
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ENTRE ESPECIALIDADE E
DIVULGAÇÃO: FRONTEIRAS
NÃO DELIMITADAS

O sexto e último capítulo incide sobre uma área híbrida e não 
suficientemente discutida na tradução de especialidade do par de línguas 
alemão-português. Na base deste estudo está a análise de textos de 
divulgação da área da saúde e bem-estar, que colocam o tradutor 
entre a linguagem de especialidade e de divulgação. Neste contexto, 
o tradutor encontra-se perante o desafio de adequar a informação de 
modo a responder às necessidades de um público-alvo heterogéneo. 
No caso particular da divulgação, o tradutor deve pôr em prática o 
seu conhecimento cultural, implementando estratégias de explicitação 
ou de generalização e simplificação de conteúdos científicos, consoante 
a situação de comunicação.

6
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Estudo X – Schwierigkeiten bei der Übersetzung 
populärwissenschaftlicher Texte im Sprachenpaar 
Portugiesisch-Deutsch

Heutzutage machen immer mehr medizinische Laien von dem durch 
das Internet bequem zugänglichen Informationsangebot Gebrauch, 
um einschlägiges Wissen zu recherchieren. So erkundigen sie sich 
beispielsweise über Spezialisten eines bestimmten Fachgebiets, 
spezifische Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten, Nebenwirkungen 
von Medikamenten und tauschen sich aktiv in Foren und Blogs über 
medizinische Themen aus. All dies trägt dazu bei, dass der interessierte 
Laie von heute nicht mehr der unerfahrene Laie von einst ist. Als 
„medizinische Laien” bezeichnen wir mit Eckkrammer (2016) im 
Folgenden:

all jene Individuen […], die nicht an einem spezifischen 
fachinternen Diskurs der Medizin teilhaben, damit auch nicht 
in diesem sozialisiert wurden und deshalb im Regelfall die 
betreffenden Kommunikate nicht umfassend verstehen und 
interpretieren können. (Eckkrammer, 2016, p. 482)

Es lässt sich beobachten, dass Laien heutzutage viele Hintergrund-
informationen recherchieren und den Drang verspüren, die zwischen 
Arzt und Patient bestehende Kommunikationsbarriere zu durchbrechen. 
Populärwissenschaftliche Texte spielen bei der Wissensvermittlung 
an eine breite Öffentlichkeit eine wichtige Rolle. Diese Wissensver-
mittlung erfolgt nach ganz eigenen Kommunikationsstrategien und 
unterscheidet sich maßgeblich vom Wissenstransfer an Fachleute. 
Ein Typologisierungsansatz zu schriftlichen Fachtextsorten im 
Englischen stammt von Gläser (1990), die zwischen fachinterner 
und fachexterner Kommunikation differenziert. Der fachinternen 
Kommunikation ordnet die Autorin dabei Textsorten wie Protokoll, 
Monographie, Vertrag, Artikel in einer Fachzeitschrift zu, während 
sie die fachexterne Kommunikation in didaktisierende, popu-
larisierende und verhaltenssteuernde Textsorten unterteilt. Die im 
Rahmen dieses Beitrags untersuchte Textsorte populärwissenschaftlicher 
Artikel lässt sich bezüglich ihrer Syntax und Textstruktur nicht so 
eindeutig festlegen wie wissenschaftliche Texte (Niederhauser, 1999, 
p. 164). Die Makrostruktur dieser Texte ist heterogen und folgt keinem 
einheitlichen Ordnungsprinzip. Dies ist insofern nicht verwunderlich, 
handelt es sich doch bei Texten der popularisierenden Wissen-
schaftsvermittlung um Zeitschriften- und Zeitungsartikel sowie 
Zeitungsmeldungen, die natürlich in erster Linie als Artikel der 
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jeweiligen Publikationsorgane gestaltet sind (Niederhauser, 1999, p. 164). 
Im Vergleich zu Fachtexten weisen populärwissenschaftliche Texte in 
Bezug auf ihre vertikale Schichtung (Hoffmann, 1998; Roelcke, 
2005; Roelcke 2014) einen geringeren Fachlichkeitsgrad auf, da der 
verwendete Fachwortschatz umschrieben bzw. erklärt werden 
muss. Die Popularisierung von Fachwissen führt dazu, dass sich 
Fachausdrücke folglich in einem semantischen Fuzzy-Bereich 
befinden, in dem sie für den Nichtfachmann nicht länger eindeutig 
definiert sind.

|Popularisierende Texte in der Übersetzung
In vorangegangenen Studien haben wir uns bereits mit 

Schwierigkeiten der Übersetzung populärwissenschaftlicher Texte aus 
dem Bereich der Medizin im Sprachenpaar Portugiesisch- Deutsch 
beschäftigt (Herget & Alegre, 2009; Alegre & Herget, 2012). Der 
Grund für die im Rahmen dieser Untersuchung erfolgten 
Hinwendung zu populärwissenschaftlichen Texten liegt darin, dass 
die einschlägige Fachliteratur zum Übersetzen im Sprachen-
paar Portugiesisch-Deutsch kaum auf diesen Zwischenbereich der 
Sprache eingeht, vielmehr werden translatorische Probleme anhand 
von Fachtexten aus der Medizin, der Technik, des Rechts etc. untersucht.

Aus unserer Unterrichtspraxis haben wir erfahren, dass die 
Übersetzung populärwissenschaftlicher Texte ein grundlegendes 
Problem darstellt. Dies ist u.a. der Tatsache geschuldet, dass in 
populärwissenschaftlichen Texten eine Tendenz zur Erklärung der 
Fachausdrücke sowie zur Verwendung von Doppelterminologie, 
d.h. einem Nebeneinander von allgemeinsprachlichem Ausdruck 
und wissenschaftlichem Fachwort, besteht. Für beide Sprachrichtungen 
erwachsen daraus in Bezug auf die Übersetzung zahlreiche Schwierigkeiten, 
die im Rahmen dieses Artikels exemplarisch untersucht werden sollen.

Gerade bei Themen, die eine breite Öffentlichkeit ansprechen und 
interessieren, lässt sich beobachten, dass der Wissenshintergrund des 
nichtfachkundigen Publikums viel größer ist als bei Themen, die 
lediglich eine begrenzte Zielgruppe ansprechen. Dies lässt sich am 
Beispiel der Erkrankung Borreliose aufzeigen, die durch Zeckenstiche 
hervorgerufen wird, wobei Borreliose- Bakterien auf den Menschen 
übertragen werden können. Da die Zahl der Borreliose-Patienten in 
den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum stark angestiegen und 
das Thema in den Medien sehr präsent ist, lässt sich vermuten, dass 
der deutschsprachige Laie eine mehr oder weniger genaue Vorstellung 
von der Infektionskrankheit hat oder zumindest schon davon gehört 
hat. In Portugal dagegen ist die Borreliose unter der Bezeichnung 
doença de Lyme bekannt, allerdings ist die Gefahr durch einen Zeckenstich 
zu erkranken geringer, weshalb das Thema in den Medien nicht so 
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sichtbar ist wie in Deutschland. Für die Übersetzung ergibt sich daraus 
dahingehend ein Problem, dass eine Explizierung im Portugiesischen 
notwendig ist, um dem portugiesischen Laien dieses nicht präsente 
Wissen zu vermitteln. 

Die Notwendigkeit einer Erklärung kann jedoch in beiden Sprach-
richtungen notwendig werden. Im Deutschen ist dem Nichtfachmann 
zumeist der lateinisch-griechische Fachausdruck unbekannt bzw. nicht 
geläufig. Der Gebrauch von Fachwortschatz bleibt den Spezialisten 
eines bestimmten Fachgebiets vorenthalten und wird in der Regel erst 
im Studium erworben. In bestimmten Fällen ist jedoch die Krankheit 
unter ihrer wissenschaftlichen Bezeichnung bekannt, und zwar immer 
dann, wenn sie einen hohen Bekanntheitsgrad aufzeigt. Im Portu-
giesischen kann eine Erklärung des Fachausdrucks dadurch notwendig 
werden, dass die Krankheit an sich unbekannt ist oder unter anderer 
Bezeichnung geläufig ist, wie beispielsweise im bereits erwähnten Fall 
der Borreliose bzw. doença de Lyme. Der alleinige Rückgriff auf das Fach-
wort (pt. borreliose) würde deshalb kaum ausreichen, dem Laien die 
entsprechende Realität nahe zu bringen.

|Populärwissenschaftliche Wissensvermittlung
Bei der Beschreibung medizinischer Phänomene für Laien ist es 

unerlässlich, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge vereinfacht 
und verkürzt darzustellen. Dabei lassen sich zahlreiche Verfahren 
identifizieren, nach denen die Wissensvermittlung in popularisierenden 
Texten erfolgt.

Eine Möglichkeit der populärwissenschaftlichen Wissensvermittlung 
besteht in der Explizierung bzw. Erläuterung von Sachverhalten, um dem 
Laien die Zusammenhänge begreifbarer zu machen. Bei diesem Verfahren 
werden wissenschaftliche Inhalte folglich vereinfacht zusammengefasst 
und aus einem „wissenschaftlichen Kommunikationszusammenhang“ 
(Niederhauser, 1999, p. 121) ausgegliedert, wie im folgenden Beispiel 
deutlich wird. 

Für eine Studie untersuchte sie [Dr. Gesine Weckmann] mit einem 
Team der Universität Greifswald die Effekte von Pastillen bei Halsschmerzen. 
„Betäubende Inhaltsstoffe brachten nur einen sehr bescheidenen Vorteil 
gegenüber Produkten ohne diese Inhaltsstoffe”. (Apotheken Umschau, 12/2017)

Bei diesem Beispiel wird deutlich, dass die Durchführung der 
wissenschaftlichen Studie nur beiläufig Erwähnung findet und die 
Forschungsergebnisse stark reduziert präsentiert werden.

Dass die Erläuterung eines Fachwortes für Laien oftmals unspezifisch 
ist, lässt sich auch anhand des folgenden Beispiels verdeutlichen, bei 
dem das Fachwort nur vage erklärt wird. 
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Sie wirken gegen den Tumornekrosefaktor-alpha (TNF-alpha) – einen 
bestimmten Signalstoff des Körpers. (Apotheken Umschau, 08/2018)

Darüber hinaus ist der Rückgriff auf verschiedene Stilmittel, wie 
z.B. Metaphern, Vergleiche, Personifizierungen, Euphemismen zu 
beobachten, die allesamt die Funktion der popularisierenden Vermittlung 
von wissenschaftlichen Themen unterstützen.

Für die Betroffenen fühlt es sich an, als seien ihnen Daumen bis Mittelfinger 
“eingeschlafen”. (Apotheken Umschau 05/2015)

Jeder Schlaganfall ist ein Notfall. Es gilt: “Zeit ist Hirn” (Apotheken 
Umschau 08/2018).

Eine Vereinfachung stellt auch der allgemeine Hinweis auf 
schwere Krankheiten (existem doenças graves) dar, die mit Hilfe des 
Neugeborenenscreenings (teste do pezinho) entdeckt werden können. 

Existem doenças graves, clinicamente difíceis de diagnosticar, que, se 
diagnosticadas precocemente podem ter um tratamento mais eficaz. 
Atualmente este diagnóstico precoce é feito com o conhecido teste do pezinho. 
(Saúda 2018)

In Bezug auf den Umgang mit Fachwörtern lassen sich zahlreiche 
Verfahren beobachten, die sich jedoch nicht genau eingrenzen lassen, 
da ihr Gebrauch stark vom Schreibstil des jeweiligen Autors abhängt. 
Am häufigsten wird ein umgangssprachlicher Ausdruck durch 
Nennung des entsprechenden Fachworts in Klammern ergänzt. 
Durch die Angabe der wissenschaftlichen Bezeichnung erhält der 
Laie Zugang zur Fachterminologie und ist dadurch in der Lage, sich 
eigenständig medizinisches Hintergrundwissen durch Recherchen 
im Internet anzueignen. 

Eingeschwemmte Gerinnsel (Embolien) führen zu einer plötzlichen 
Verstopfung von Blutgefäßen. Die Ursache des verstopften Gefäßes ist häufig 
eine Gefäßverkalkung (Arteriosklerose). (Apotheken Umschau, 08/2018) 

Die Einführung des Fachworts kann durch die Verwendung des 
Distanzmarkers sogenannt erfolgen, wodurch dem Laien bewusst 
gemacht werden soll, dass es sich dabei um Wissen handelt, das nicht 
vorausgesetzt werden kann, sich also der Kenntnis des Laien entzieht. 

Bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen erhalten die Patienten 
mitunter sogenannte TNF-Blocker. (Apotheken Umschau, 08/2018)

Gleichermaßen finden sich auch direkte Verweise darauf, dass 
es sich bei einem bestimmten Wort um eine Bezeichnung aus der 
Fachsprache der Medizin handelt. 

Schluckstörungen – Medizinier sprechen von Dysphagie – können 
vielfältige Ursachen haben. (Apotheken Umschau, 08/2018)
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Wird der wissenschaftliche Terminus zuerst eingeführt, folgt oftmals 
ein Verweis auf die allgemeinsprachliche Bezeichnung, wie im 
folgenden Beispiel:

Dazu zählen beispielsweise die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD), umgangssprachlich auch Raucherlunge genannt. (Apotheken 
Umschau, 07/2018)

Zur Aufklärung der Laien trägt auch das im Folgenden dargestellte 
Explizieren von Synonymen bei: 

Enfarte, enfarte do miocárdio e ataque cardíaco são três designações 
comuns que significam o mesmo e representam uma das principais causas de 
morte em Portugal. (Farmácias Portuguesas, 2018)

Die Erklärung des Fachworts kann auch durch einen Verweis auf 
die Herkunft der Bezeichnung erfolgen:

Tipos de lúpus - Discoide - Afeta apenas a pele (“discoide” deriva de disco, 
referindo-se à forma das lesões cutâneas) e manifesta-se através de uma 
erupção cutânea (…). (Saúde, CUF 2018)

Niederhauser (1993) warnt davor, Fachwörter im Sinne der 
Verständlichkeit einfach durch einen umgangssprachlichen Ausdruck 
zu ersetzen:

Hinter Fachwörtern steht ein Definitionstext, der von Fach-
kundigen jeweils mitgedacht und mitverstanden wird. Ein 
bloßer Ersatz eines Fachworts durch umgangssprachliche 
Ausdrücke, wie die populären Stillehren propagieren, anstelle 
einer Erklärung oder einer weglassenden Umschreibung führt 
eher zu Missverständnissen, zu Scheinverständnissen. 
(Niederhauser, 1993, p. 210)

Begriffe wie Adipositas und Übergewicht werden beispielsweise 
häufig synonym verwendet, allerdings ist Adipositas in der mediz-
inischen Fachsprache genau definiert und stellt eine besondere Form 
des Übergewichts dar.

|Schwierigkeiten bei der Übersetzung
Das Untersuchungskorpus besteht aus populärwissenschaftlichen 

Zeitschriftenartikeln verschiedener medizinischer Themenbereiche. 
Für das Sprachenpaar Deutsch-Portugiesisch wurden Zeitschriftenartikel 
aus der deutschen Apotheken Umschau sowie der portugiesischen 
Revista Saúda konsultiert, die beide regelmäßig herausgegeben 
werden und in den Apotheken beider Länder erhältlich sind. Zudem 
wurden medizinische Ratgeber, die im Printformat als Buch sowie 
online verfügbar sind, analysiert.
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Im Folgenden sollen exemplarisch translatorische Problemfälle aus 
diesem Untersuchungskorpus vorgestellt werden, um aufzuzeigen, 
welche Hürden es bei der Übersetzung populärwissenschaftlicher 
Texte im Sprachenpaar Deutsch-Portugiesisch gibt. Zur besseren 
Veranschaulichung wurden die analysierten Beispiele verschie-
denen Kategorien zugeordnet, die als Versuch einer Einordnung 
identifizierter Übersetzungsprobleme zu verstehen sind und 
keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Bei der Analyse 
der Übersetzungsschwierigkeiten ist die Kategorisierung nach 
der jeweiligen Transferrichtung (Deutsch-Portugiesisch oder 
Portugiesisch-Deutsch) zu untersuchen.

i) Deutsche Komposita
Bei Krankheitsbezeichnungen wie Zuckerkrankheit, Mandelentzündung, 

Bluthochdruck, Fußpilz, Gliederschmerzen benennt in der Regel der erste Aus-
druck im Kompositum (Bestimmungswort) den betroffenen Körperteil, 
die betroffene Zellformation oder eine Substanz, die in verschiedenen 
Körperteilen vorhanden ist (Eisenmangel), während der zweite Teil 
(Grundwort) die Information über die Art der Störung/Krankheit 
bezeichnet. Bei dem mittlerweile nicht mehr gebräuchlichen Ausdruck 
Gelbsucht steht Gelb metaphorisch für die Farbe des Organs Haut.

ii) Lateinisches Wort + Eigennamen des Entdeckers de 
Krankheit oder einzelne griechisch-lateinische Ausdrücke 

Ausdrücke, die aus dem lateinischen Wort Morbus und dem 
Eigennamen des Entdeckers der Krankheit, wie z.B. Morbus Bech-
terev, oder aus griechisch-lateinischen Ausdrücken bestehen, wie 
z.B. Akne, werden im Deutschen als Fachtermini verwendet, aber 
auf Grund fehlender umgangssprachlicher Komposita auch vom 
Laien, wenn auch in geringerem Umfang, verstanden. Grund dafür 
ist die Verbreitung dieser Krankheitsbezeichnungen in den Medien, 
aber auch die Tatsache, dass diese Krankheiten erst seit einem halben 
Jahrhundert bekannt sind.

iii) Englische Bezeichnungen durch Entlehnung aus der 
meist US-amerikanischen Fachliteratur

Englisch Bezeichnungen, wie z.B. Burn-out sind weitverbreitete 
Ausdrücke, die größtenteils in der populärwissenschaftlichen 
Literatur verwendet werden und keinen exakten Terminus darstellen. 
Burn-out ist eine bestimmte Art einer depressiven Erkrankung, die 
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viele Erscheinungsformen hat und damit auch unterschiedliche 
Diagnosenummern (vgl. ICD). Andere Bezeichnungen wie Persönlich-
keitsstörung (personality disorder) und posttraumatische Belastungsstörung 
(post-traumatic stress disorder) sind bereits eingedeutschte Ausdrücke 
aus dem Englischen, wobei diese eingedeutschten Ausdrücke auch als 
Fachtermini gelten. Weitere Beispiele sind Abkürzungen wie AIDS, 
ADS, HIV usw. Diese Ausdrücke sind dem Laien oftmals aufgrund 
ihrer Verbreitung bzw. Bedeutung bekannt.

|Lösungsansätze

i) Mit deutschen Ausdrücken gebildete Komposita im AT 
existieren nicht im ZT

Wie bereits erwähnt, stellt die fehlende Kenntnis griechisch-lateinischer 
Wurzeln von Fachausdrücken durch den deutschen Laien die wohl 
größte Schwierigkeit beim Verstehen wissenschaftlicher Fachtexte 
dar, was in populärwissenschaftlichen Texten dadurch ausgeglichen 
wird, dass in der Regel zuerst der allgemeinsprachliche Ausdruck 
genannt und dann durch das entsprechende Fachwort in Klammern 
ergänzt wird. Im Portugiesischen bestehen die allgemeinsprachli-
chen Kompositaformen nicht, denn da es sich um eine romanische 
Sprache handelt, werden oftmals  sowohl in der Alltags- als auch in 
der Fachsprache Ausdrücke griechisch-lateinischer Provenienz 
verwendet.

Das folgende Beispiel ist insofern interessant, als dass es zwei 
Möglichkeiten der Übersetzung aufzeigt, um dem Problem der fehlenden 
Doppelbezeichnung zu begegnen. Deutsche populärwissenschaftliche 
Texte schwanken oft zwischen einer Doppelbenennung, bestehend 
aus Fachwort (Diabetes) und allgemeiner Bezeichnung (Zuckerkrankheit). Im 
Fall der Dublette Diabetes-Zuckerkrankheit sind beide Bezeichnungen 
dem Laien-Publikum bekannt. Anders jedoch als im Deutschen hat 
Diabetes im Portugiesischen keine allgemeinsprachliche Bezeichnung. 
Einerseits lässt sich die Bezeichnung, wie im folgenden Beispiel, 
anaphorisch durch ein Hyperonym (doença) ersetzen, um die Wieder-
holung der Krankheitsbezeichnung zu vermeiden. Anderseits kann 
die Einführung der allgemeinsprachlichen Bezeichnung weggelassen 
werden, sofern es sich um eine Erklärung des Fachworts handelt.

AT (D1): Diabetes Ratgeber: Alles über die Zuckerkrankheit 
Diabetes, oder auch die „Zuckerkrankheit”, ist eine Stoffwechseler-
krankung, von der immer mehr Menschen betroffen sind. Heute sind 
es weltweit bereits 415 Mio. Menschen.

ZT (P1): Guia da diabetes: tudo sobre a doença
A diabetes é uma doença metabólica que afeta cada vez mais pessoas. 
Hoje existem já mais de 415 milhões de diabéticos em todo o mundo.
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ii) Verweis auf fachsprachlichen Gebrauch entfällt
Der in der Ausgangssprache explizite Verweis auf die fachsprachliche 

Bezeichnung bzw. den medizinischen Sprachgebrauch entfällt in der 
Übersetzung ersatzlos, da eine Verwendung der Bezeichnung im 
Portugiesischen nicht auf die Fachsprache beschränkt ist.

AT (D2): Bei der in der Fachsprache so genannten Otitis media entzündet 
sich der Bereich im Mittelohr, der hinter dem Trommelfell liegt.

ZT (P2): A otite média é a inflamação do ouvido que afeta a caixa do tímpano.
AT (D3): Bei der im medizinischen Sprachgebrauch genannten Sinusitis 

kommt es zu einer Entzündung in den Hohlräumen, die sich in den 
Gesichtsknochen beidseits der Nase befinden.

ZT (P3): A sinusite é a inflamação das cavidades, que se localizam nos ossos 
do rosto de ambos os lados do nariz.

iii) Fachwort hat andere Bedeutung in Ausgangs- und 
Zielsprache

Problematisch ist es vor allem, wenn das im Text gebrauchte 
Fachwort in beiden Sprachen anders verwendet wird. Im folgenden 
Beispiel geht es um das Wundliegen, das im deutschen Text durch 
das Fachwort Dekubitus ergänzt wird. Im Gegensatz dazu assoziiert 
der portugiesische Muttersprachler mit decúbito die Lage des Körpers 
auf einer horizontalen Ebene. Die Liegewunden, die dabei entstehen, 
wenn z.B. bettlägerige Menschen lange in derselben Position verweilen, 
heißen gewöhnlich escaras und werden in der Fachsprache auch escaras de 
decúbito genannt. Jedoch ist der Zusammenhang zwischen dem Fach-
wort decúbito und das allgemeine Wort escara für den portugiesischen 
Laien nicht automatisch eindeutig. Das deutsche Fachwort weist folglich 
eine größere Begriffsextension als das portugiesische auf, da es die 
Lage und die kausalen Folgen (durch übermäßiges Liegen entstehende 
Wunden) impliziert.

AT (D4): Bei Bettlägrigen entstehen häufiger offene Wunden, weil sie zu 
selten umgelagert werden (Dekubitus).

ZT (P4): Em doentes acamados surgem muitas vezes escaras, dado que não 
são frequentemente mudados de posição.

AT (D5): Dekubitus oder Wundliegen bezeichnet einen Gewebeschaden, der 
durch anhaltenden Druck auf eine Hautstelle entsteht. Ältere 
bettlägerige Menschen sind besonders gefährdet.

ZT (P5): As escaras de decúbito são lesões dos tecidos, causadas pela pressão 
contínua numa zona da pele. Os idosos acamados são particularmente 
afetados.

Bei der Übersetzung ins Portugiesische ist es nicht notwendig, die 
vollständige Bezeichnung escaras de decúbito anzugeben, wenn im 
Kontext bereits von einer Liegeposition die Rede ist (P4). In (P5) 
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verfolgt der Übersetzer das Ziel, den Leser mit dem wissenschaftlichen 
Fachausdruck bekannt zu machen (escaras de decúbito).

iv) Fachwort zur Bezeichnung von Krankheit (AT) und 
Erreger (ZT)

Die Dublette Pertussis - Keuchhusten existiert nicht in der portu-
giesischen Sprache. Zwar gibt es die populärwissenschaftliche Beze-
ichnung coqueluche, die aus dem Französischen kommt, aber sie ist 
veraltet und nicht mehr allgemein bekannt. Das Fachwort pertussis 
existiert zwar in der portugiesischen Medizinsprache, bezeichnet 
aber den Krankheitserreger, d.h. das Bakterium Bordetella pertussis.

AT (D6): Der Keuchhusten wird in der Fachsprache Pertussis genannt. 
Er zählt zu den ansteckenden Kinderkrankheiten.

ZT (P6): A tosse convulsa é uma doença infantil contagiosa.

v) Erweiterung der Kompositaform in der portugiesischen 
Übersetzung

Das Beispiel aus einem populärwissenschaftlichen Buch über 
Kinderkrankheiten benutzt die allgemeine Bezeichnung 
Mandelentzündung, ergänzt aber die Kenntnisse der Laien durch 
das Fachwort (Angina tonsillaris), das in Klammern eingeführt wird. 
Während im Deutschen die allgemeine Bezeichnung Mandelentzündung 
bevorzugt wird, verwendet man im Portugiesischen eher die wissen-
schaftliche Bezeichnung amigdalite. Da es sich allerdings um einen 
populärwissenschaftlichen Zeitschriftenartikel handelt, der für eine 
breite Öffentlichkeit bestimmt ist, würde es sich in diesem Kontext 
durchaus rechtfertigen, die allgemeine Bezeichnung anginas zu 
ergänzen. 

AT (D7): Die Mandelentzündung (Angina tonsillaris) kommt bei Kindern 
häufig vor.

ZT (P7): A amigdalite (vulgarmente chamada de “anginas”) é frequente em 
crianças.

vi) Krankheit ist in ZS nicht bekannt
Im folgenden Beispiel geht es um die seltene Erbkrankheit 

Familiäre Amyloid-Polyneuropathie (FAP), die in bestimmten Gegenden 
Portugals häufig vorkommt und vor allem in Nordportugal nach-
gewiesen wurde. Auf Grund des hohen Bekanntheitsgrades dieser 
Erbkrankheit sind im Portugiesischen zahlreiche Benennungen dieser 
Erkrankung geläufig: Paramiloidose, doença dos pezinhos, doença de Corino 
de Andrade.
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AT (P8): A polineuropatia amiloidótica familiar, vulgarmente conhecida 
como paramiloidose ou doença dos pezinhos, foi pela primeira vez 
descrita na população portuguesa na área da Póvoa do Varzim.

ZT (D8): Die familiäre Amyloid-Polyneuropathie, auch allgemein als 
Paramyloidose oder „Füßchenkrankheit“ bekannt, wurde zum 
ersten Mal bei der portugiesischen Bevölkerung in der Region um 
Póvoa de Varzim nachgewiesen.

|Fazit
Beim Übersetzen populärwissenschaftlicher Texte wird der Übersetzer 

mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert, die aus der Aufberei-
tung von Fachwortschatz für ein Laienpublikum hervorgehen. Um 
einen geringeren Fachlichkeitsgrad zu erreichen, ist es notwendig, 
Fachbegriffe und medizinische Sachverhalte näher zu erläutern. Im 
Ergebnis der Untersuchung des aus populärwissenschaftlichen 
Artikeln und Ratgebertexten bestehenden Korpus, zeigt sich in 
Bezug auf das deutsche Teilkorpus ein Nebeneinander zwischen 
medizinischem Fachwort latein-griechischer Herkunft und allge-
meinsprachlicher Bezeichnung germanischer Herkunft, die zum 
Zweck der besseren Verständlichkeit sowie der Aufklärung angeführt 
werden. Bei der Übersetzung solcher Fachwörter ins Portugiesische 
kann der Übersetzer auf mehrere Strategien zurückgreifen: a) die im 
Ausgangstext bestehende Doppelformen bleibt erhalten, sofern diese 
ebenfalls in der Zielsprache existiert; b) die in der Ausgangssprache 
bestehende Doppelform wird in der Zielsprache aufgelöst und c) 
die in der Ausgangssprache vorhandenen Bezeichnungen werden 
in der Zielsprache erweitert (beispielsweise wenn eine Krankheit in 
der Zielsprache bekannter ist, wie im Fall der doença dos pezinhos / 
paramiloidose). Die Notwendigkeit einer Erklärung hängt stark vom 
Auftreten des Phänomens in der jeweiligen Ausgangskultur ab, was 
am Beispiel der Borreliose verdeutlicht wurde. Dies führt dazu, dass der 
Übersetzer sein Fachwissen kontinuierlich erweitern und aktualisieren 
muss.

Auf Grundlage der Korpusanalyse wurden zunächst Beispiele 
populärwissenschaftlicher Wissensvermittlung dargestellt, die auf 
Strategien wie Explizierung bzw. Erläuterung zurückgreifen, aber 
auch auf Verfahren zur Verallgemeinerung und Vereinfachung 
bestimmter wissenschaftlicher Sachverhalte. Ebenso geläufig ist der 
Rückgriff auf Metaphern und andere Stilmittel, mit denen versucht 
wird, den Abstraktionsgrad medizinischer Phänomene zu reduzieren, 
um zur besseren Veranschaulichung beizutragen.

Im Ergebnis der Korpusanalyse konnten zahlreiche translatorische 
Problemfälle identifiziert werden, für die jeweils ein Lösungsansatz 
vorgestellt wurde. Dabei ist zu betonen, dass sich diese Ansätze 
nicht vollständig voneinander abgrenzen lassen, sondern vielmehr 
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fließende Übergänge haben. Die auf diese Weise entstandene 
Kategorisierung lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: 1. Mit 
deutschen Ausdrücken gebildete Komposita im AT existieren nicht 
im ZT: Dies stellt eine der häufigsten Hürden für den Übersetzer dar. 
Das Weglassen der Doppelbezeichnung bzw. deren Neutralisierung 
durch ein Hyperonym treten als Lösungsansatz auf. 2. Verweis auf 
fachsprachlichen Gebrauch entfällt: Typisch für populärwissen-
schaftliche Texte ist der Bezug auf eine fachliche Instanz, die eine 
wissenschaftliche Benennung rechtfertigt. Wenn jedoch die fachliche 
Bezeichnung auch gleichzeitig allgemeinsprachlich verstanden wird, 
fällt dieser Verweis weg. 3. Fachwort hat andere Bedeutung in Aus-
gangs- und Zielsprache: Dieser Fall ist besonders problematisch, da 
dem Übersetzer nicht bewusst ist, dass zwischen Ausgangssprache 
und Zielsprache unterschiedliche Begriffsdefinitionen bestehen. 
4. Fachwort zur Bezeichnung von Krankheit (AT) und Erreger (ZT). 
5. Erweiterung der Kompositaform in der portugiesischen Übersetzung. 
6. Krankheit ist in ZS nicht bekannt: Dieser Fall setzt einschlägiges 
Fachwissen sowie gezielte Recherche voraus.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO 
1. Leia os dois textos da área da medicina sobre a bactéria responsável 

pela doença dos legionários e identifique o nível de comunicação, bem 
como o potencial público-alvo. Analise e caracterize o léxico em ambos 
os textos, fazendo a extração dos termos médicos. Traduza os dois textos 
para português, respeitando os níveis de comunicação. Aplique, caso 
necessário, algumas das técnicas referidas no estudo anterior.

2. Traduza para alemão o seguinte excerto de um texto de divulgação 
médica, tendo em conta que se destina a um público leigo.
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AVALIAÇÃO DA
QUALIDADE DE 
TRADUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, a tecnologia de tradução tem sofrido 
mudanças consideráveis. Atualmente, as instituições de ensino 
superior são confrontadas com uma alteração profunda no campo 
da tradução automática (MT). Novos sistemas de MT como a Neural 
Machine Translation (NMT) têm tido um grande impacto na tradução. 
O seguinte estudo propõe uma discussão sobre os desafios e limitações 
destes novos sistemas de tradução, do ponto de vista da formação de 
tradutores. Face a esta nova realidade, a utilização da MT em atividades 
de sala de aula e o papel do tradutor humano neste contexto carecem 
de reflexão crítica. O nosso objetivo é, por conseguinte, avaliar a 
qualidade da tradução de textos médico-técnicos especializados, no 
par de línguas alemão-português, com base no modelo Multidimen-
sional Quality Metrics (MQM) (Lommel, Burchardt & Uszkoreit, 2015). 
Ao utilizar esta metodologia, pretendemos discutir aspetos críticos 
da MT e, assim, sensibilizar os estudantes para uma utilização mais 
atenta e consciente deste recurso. Com base na extração de palavras 
compostas através da ferramenta de concordância SketchEngine, 
concentrámos a nossa análise na tradução de compostos alemães, que 
representam um desafio comum para a MT devido ao seu elevado 
grau de compressão. Os resultados deste estudo dão conta dos erros 
mais comuns, pertencentes às três categorias analisadas: Accuracy, 
Fluency e Terminology.
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Estudo XI - Neural Machine Translation and 
Academic Translator Training - challenges 
and limitations

|Introduction
Over the last years, the translation profession has been pro-

foundly influenced by the impact of Neural Machine Translation 
(NMT). Many machine translation (MT) systems have been introduced 
to the general public, offering latest deep learning technologies based 
on algorithms that imitate the human brain. The advances achieved 
are impressive and are deeply changing the field of translation. In 
translation classes, students widely make use of NMT when it comes 
to present a translation proposal, often without questioning the 
machine output. Therefore, the focus of this paper shall be the critical 
reflection and discussion on what a machine is able to perform when 
implemented in specialized translation classes, based on the analysis 
of machine-translated texts produced by DeepL. This analysis aims at 
contributing to translation training in the language pair German and 
Portuguese in Higher Education.

Translation Quality Assessment (TQA) constitutes a major challenge 
in the field of Translation Studies, inspiring debates among researchers 
on how quality can be measured. At least since the early 1970s 
academia created and discussed a variety of conceptual models 
regarding the assessment of translation quality in an academic context, 
for instance Reiss, 1971; House, 1977, 1997, 2015; Nord, 1991; Schäffner, 
1997; Hönig, 1997; Williams, 2004; Moorkens et al., 2018, just to mention 
a few. This first approach emphasised the importance of establishing 
criteria in an attempt to answer the question “How do we know when 
a translation is good?” (House, 2001, p. 243) and started a debate on 
the influence that different translation theories have on quality 
assessment. Other approaches to TQA are industry-oriented and put 
the emphasis not so much on the product, but on the process itself. In 
such quantitative approaches, TQA gives priority to the implementation 
and validation of error metrics to achieve a better translation result, 
where the traditional controversy between domesticating and 
foreignizing approaches is no longer predominant.

In an attempt to objectively assess major translation errors detected 
in MT output that can be of relevance for translation training, we con-
ducted this study by implementing the Multidimensional Quality Metrics 
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(MQM) framework, which aims at supporting our methodological 
decisions. Many researches have been conducted approaching MT 
systems under different perspectives, involving statistical, rule-based, 
hybrid, neural or human-assisted MT. In this study, we aim at analysing 
neural MT output from DeepL according to the MQM framework 
created by a group of researchers at the German Research Center for 
Artificial Intelligence (Lommel et al., 2015). 

This framework (Figure 1) intends to serve as a fundament for the 
quality assessment of machine-translated target texts, providing a set 
of criteria for a more objective evaluation. In other words, the reflection 
on the MT output can be a valuable tool for awareness raising in practical 
translation classes.

Figure 1: MQM Core (http://www.qt21.eu/mqm-definition/definition-2015-12-30.html).

In our study, we will only focus on such criteria that belong to the 
MQM core, which represent “a relatively high level of granularity 
suitable for many tasks” (Lommel et al., 2015). Some of these dimensions 
still consist of a subset of issues for a more specific granulation of 
results. According to the authors, when assessing translation quality, 
at least the dimensions of Accuracy and Fluency should be taken into 
consideration, whereby it is also possible to include other criteria in 
the analysis.

|Specialized Translation training
The 2-year-Master’s degree in Specialized Translation at University 

of Aveiro prepares students for the professional practice by familiarizing 
them with three main specialist areas: medical, legal and technical 
translation. In practical seminars, students are introduced to languages 
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for special purposes (LSP) and to some of their most common text varieties, 
learning about their main characteristics in different language pairs. 
Our research focus is on the language pair German-Portuguese. In 
practical translation classes the translation work is mostly done 
ou side the face-to-face sessions, which means that students can use 
all the translation tools available on the internet, including MT. The 
face-to-face sessions are mainly devoted to the correction and joint 
revision of the translated texts. During the revision phase, students 
are often asked to justify their translation choices by referring to the 
search in reference and parallel texts. Since translation students do 
not have specialized field knowledge (namely in medicine or law), 
terminology is usually a major issue in translation. Therefore, in our 
study we have concentrated on the translation of German compound 
words, being a frequent feature of German specialist texts. In this 
context, we focused on the question of how compounds are 
machine-translated into Portuguese, based on a text corpus consisting 
of hybrid text varieties from the medical and technical field.

|German compound words
Compounds are semantic units which consist of, at least, two 

autonomous constituents. Unlike Romance languages, in which 
delimitation problems may arise, in German the classification of 
compound words does not constitute a major difficulty due to the 
graphic delimitation of its constituents. Compounds are complex 
words composed of constituents in different word classes, although 
noun compounds are the most frequent. In specialized texts, hybrid 
compounds are another common feature of compressing a great 
amount of information by linking an abbreviation with a noun. These 
constituents may be connected by a hyphen, and can present a major 
translation problem in specialized texts, as these hybrid compounds 
are often based on ad-hoc formations, which sometimes are limited to 
a single text occurrence and may combine constituents from both the 
German and English language.

Compounds represent a common challenge for MT, because they 
can be subject to different interpretations. An incorrect compound 
splitting and a not expressively verbalized relation among the lexemes 
may originate ambiguity. In German LSP, e.g. in medical and technical 
texts, composition constitutes a highly productive word formation 
process, allowing for a simple and economic way of creating new 
terms, e.g. (DE) Händedesinfektionsmittelspender – (PT) dispensador de 
desinfetante de mãos. This example, extracted from our text corpus, 
shows a determinative compound consisting of four noun constituents. 
Whereas in German the head of the determinative compound is on 
the right, in Portuguese, as in other Romance languages, such 
compounds are left-headed.
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|Research Methodology and corpus building
When delimiting our text corpus, we intentionally only considered 

texts which belonged to the field of Specialized Translation, in particular 
hybrid medical-technical texts. More specifically, our corpus included 
several text varieties, ranging from texts on health promotion to texts 
regarding medical equipment. The selection of these varieties was 
mainly determined by the fact that in our MA translation classes we 
frequently use a broad corpus of medical texts, consisting of a highly 
specialized vocabulary, which requires a profound knowledge of a 
specific sub-domain and its terminology as well as of text conventions. 

In order to search more easily for German compounds in our corpus, 
we used the parallel concordance tool of SketchEngine. In terms of 
MQM analysis, we adopted the analytic approach (out of several 
approaches, such as task-based, holistic, functional, etc.) (http://
www.qt21.eu). The analytic approach evaluates a text/translation 
according to specific error types and is best suited for the analysis of 
machine-translated compound words, since it permits a segment-oriented 
error identification.

For error analysis we worked with memoQ and its integrated Lin-
guistic Quality Assurance (LQA) feature that allows the definition 
of error categories, based on a variety of predefined templates or 
a user-defined model. We adopted the MQM model developed by 
Lommel et al. (2015) and focused our analysis on three main error 
categories: Accuracy, Fluency and Terminology. These categories also 
involved the whole spectrum of subcategories and constitute the 
MQM core.

Figure 2: LQA in memoQ based on the MQM model.

7| AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE TRADUÇÃO - ESTUDO XI



TRADUÇÃO ESPECIALIZADA – DOMÍNIOS, GÉNEROS TEXTUAIS E CONTEXTOS DE COMUNICAÇÃO 169

Figure 2 shows the creation of an LQA model in memQ based 
on the MQM framework. To evaluate the final translation quality, 
we used MQM’s default scoring model, which is determined by 
the types of errors, their frequency and the chosen severity level 
(qt21). We started by aligning German source texts (ST) and their 
machine-translated Portuguese target texts (TT). The texts aligned 
in memoQ were imported into a Translation Memory on the basis 
of which we analyzed the German compound words and their 
respective MT target segment. Our corpus consisted of a total of 
7059 words, being segmented into 829 strings for analysis.

Figure 3: Analysis file in memoQ.

As mentioned before, throughout the analysis, the LQA feature 
was used to evaluate translation quality according to a set of error 
categories that can be assessed on the basis of severity levels and 
assigned weights. A major challenge consisted in assigning a 
translation mistake to a determined error category, often allowing 
for several options, which frequently overlapped. Another challenge 
included the ranking according to a list of possible severity levels, 
which, despite having been described in the qt21-project, are quite fuzzy.
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|Corpus analysis
In the following, we will discuss some of the compound words 

that are of particular interest for analysis due to their high degree of 
compression and their ad-hoc character, and assign them to a specific 
MQM error type. For pedagogical reasons, when discussing such 
errors with translation students it is important to stress their impact 
on a particular text to raise students’ awareness. 

In example (1) we observe the translation of a hybrid compound, 
consisting of an abbreviation and a noun – OP-Tisch / mesa cirúrgica – 
from German into Portuguese.

1. ST: TruSystem® 7500 OP-Tisch
    TT: a tabela TruSystem® 7500 OR
    [A mesa cirúrgica TruSystem® 7500]

In the Portuguese MT output, the constituents of the hyphenated com-
pound (OP-Tisch) were separated, with the brand name (TruSystem®) 
having been inserted in the middle of the two constituents (tabela 
TruSystem® 7500 OR). The modifier OP (German for Operation or 
Operationssaal), which consists of an abbreviation, was translated as 
OR, the English abbreviation for operating room. The head of the noun 
compound (Tisch) is mistranslated into Portuguese as tabela, instead 
of mesa, which may be considered an influence of the English language. 
The error was marked as an accuracy error and classified as critical, 
since it hinders the identification of the main product in this brochure 
and misleads the receiver. As we can see in Figure 4, hybrid 
compounds with the abbreviation OP are very productive in our 
corpus, and were mistranslated in various ways.

As we can see in Figure 4, hybrid compounds with the abbreviation 
OP are very productive in our corpus, and were mistranslated in 
various ways.

Figure 4. Representation of LQA errors for a segment analysis in memoQ
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The parallel concordance tool of SketchEngine (Figure 5) permits a 
complete visualisation of occurrences in source and target segments, 
allowing for a better representation of term inconsistency. The compound 
OP-Tisch is translated in different ways throughout the same text.

Figure 5: OP-Tisch - parallel concordance (SketchEngine).

Example (2) shows another hyphenated hybrid compound (OP-Flur). 
The abbreviation OP is dissolved in the TT and mistranslated as 
teatro operacional, instead of BO (Bloco Operatório), possibly due to 
the proximity to the English compound word operating theatre. The 
machine translated compound word refers to a different semantic 
field, namely the military one. While in the ST, the object Händedesin-
fektionsmittelspender is located in a transition area between the clean 
area and the corridor of the Operating Room (zona limpa/corredor do 
BO), in the TT the adjective limpo is inserted between the two noun 
constituents. This error was ranked as a critical accuracy error, due to 
its impact on meaning.

2. ST: Händedesinfektionsmittelspender am Übergang rein/OP-Flur 
TT: Distribuidor de desinfectante de mãos no ponto de transição 
do corredor do teatro limpo/operacional
[Dispensador de desinfetante de mãos no ponto de transição zona 
limpa/corredor do BO]

Example (3) illustrates another translation error in a hyphenated 
compound, in which the German acronym MIC (Minimal Invasive 
Chirurgie) is translated as MIS (Minimally Invasive Surgery), the cor-
responding English acronym, which is not widespread among Portu-
guese specialist texts in this area. The compound should have been 
translated into Portuguese by the full form cirurgia minimamente invasiva, 
which is the common term in this field. This example reveals a major 
terminology error.

3. ST: Orthopädie und Traumatologie: mit MIC-HüftAggregat
TT: Ortopedia e traumatologia: com unidade de anca MIS
[Ortopedia e Traumatologia: com unidade de anca (cirurgia mini-
mamente invasiva)]
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The next two errors, (4) and (5), illustrate adjective compounds. In 
example (4) the compound wischdesinfizierbar is dissolved and translated 
by the machine as stylistically inadequate phrase desinfectado por limpeza. 
Since in Portuguese there is no corresponding compound, the two 
adjectives must be linked by the conjunction e (limpo e desinfetado). 
This error was ranked as a minor style error due to the fact that it 
does not hinder comprehension.

4. ST: Tastatur des Dokumentationsplatzes wischdesinfizierbar
TT: O teclado da estação de documentação pode ser desinfectado 
por limpeza
[...limpo e desinfetado]

In example (5), hygienegerecht is mistranslated as higiénico, which 
does not convey the original information. The German adjective 
compound hygienegerecht stresses the fact that the place has been 
correctly cleaned or cleaned according to specific hygiene measures. 
Therefore, it is not enough to say that the place is clean (higiénico). 
The adverb devidamente and the past participle higienizado convey 
the original information: localização devidamente higienizada. This error 
was categorized as a minor fluency error, belonging to the subcategory 
of Grammar.

5. ST: hygienegerechter Standort
TT: localização higiénica
[localização devidamente higienizada]

The next examples illustrate errors in relation to noun compounds. 
In example 6, the noun compound Unterziehhandschuhe is simply 
translated by luvas, instead of luvas interiores. As the modifier is omitted, 
in the TT it is not clear that luvas de algodão are different from the 
previously mentioned ones. This error was ranked as major accuracy 
error, since MT omits an important part of information and confuses 
the receiver by repeating the same noun.

6. ST: Wenn die Handschuhe länger getragen werden müssen, soll-
ten Unterziehhandschuhe aus Baumwolle getragen werden
TT: Se as luvas devem ser usadas durante um período de tempo 
mais longo, as luvas de algodão devem ser usadas
[...devem ser usadas luvas interiores de algodão]

Example (7) refers to a terminology error. The compound Bildgebung 
is mistranslated by imagens. Instead of referring to the medical 
technology, the TT refers to the product of this medical technology. 
Medical imaging is one of the most recent medical fields and should 
be translated into Portuguese by using the suffix -logia (imagiologia).

7. ST: Der Hybrid-OP mit moderner Bildgebung
TT: O bloco operatório híbrido com imagens modernas
[...imagiologia moderna]
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Examples (8) and (9) are based on medical terminology and are 
common in texts of this specialist area. Nevertheless, DeepL has re-
vealed errors that in some cases are unexpected. In healthcare there 
are specific designations for patient positioning. In example (8), 
Seitenlage corresponds to decúbito lateral. Example (9) involves a word 
of Latin origin, designating the lying position. In German, the word 
has gained a different meaning. While in Portuguese decúbito refers to 
the positioning, in German it means the result of a person staying for 
a long time in a lying position: bedsore.

8 ST: Eingriffe in Seitenlage
TT: operações em posição lateral
[operações em decúbito lateral]

9 ST: Dekubitusprophylaxe
TT: profilaxia de decubitus
[profilaxia de úlceras de pressão]

Example (10) shows an omission and duplication error. In this 
segment, the head of the second compound word (-umkleide) is mis-
translated as transferência instead of vestiário. DeepL did not correctly 
identify the two compounds and duplicated the noun transferência. 
This may be considered a major accuracy error, because it omits 
essential information.

10. ST: Patientenübergabe/-umkleide
  TT: Sala de transferência/transferência de pacientes
  [Sala de transferência / vestiário de pacientes]

|Discussion
Due to a growing need of quality assessment in industry, the critical 

reflection on TQA models in translation classes can be considered of 
utmost importance. The introduction of university students to tools, 
models and frameworks for error analysis and quality assessment is 
a basic step in the preparation for their future professional work, and 
provides a critical approach to the use of MT systems such as DeepL. 

When analyzing the final results of the LQA report in memoQ, 
the significant number of errors belonging to the category Accuracy 
became obvious. For the whole project, we identified 89 accuracy 
errors, 33 of which being critical errors, 24 major and 32 minor errors. 
When undergoing a detailed analysis regarding error subcategories, 
we can observe that the subcategory Mistranslation amounted to the 
highest number of errors, i.e. 24 errors. The subcategory Untranslated 
ranked on the second position with 13 untranslated compounds. In 
terms of the Fluency dimension, we were able to identify 16 errors, 
1 of them being critical, 6 major and 9 minor errors. In terms of the 
subcategory analysis regarding Fluency, we detected 5 major Grammar 
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errors, as well as 4 minor errors. We also retrieved Inconsistency 
errors (1 major, 4 minor). The other subcategories belonging to the 
dimension of Fluency were rather of random type. The third dimension 
of Terminology revealed 29 errors, 11 being major and 18 being mi-
nor errors. All errors belonged to the subcategory Inconsistent use 
of Terminology.

The statistical outcome reveals a rather clear predominance of 
errors belonging to the Accuracy domain, followed by Terminology 
errors and, lastly, Fluency errors.

Table 1: LQA Final Report.

As we have seen, the use of NMT in pedagogical context brings nu-
merous challenges to translation students and teachers. MT cannot be 
ignored and is a powerful instrument that increases students’ response 
to time and terminological demands. Nevertheless, we must not forget 
that this has also an impact on the way students approach the translation 
task. Translation trains transfer competence, i.e. comprehension in one 
language and re-expression in another. By adopting a TQA approach, 
it is possible to identify and correct errors, and at the same time stimulate 
students’ awareness towards the critical use of MT.

In our analysis, we focused on an important translation problem in 
the field of specialized translation: compound words. As we could see, 
compounds are not always consistently machine-translated. Particularly 
hybrid compounds constitute a major translation challenge in specialized 
texts, as they often undergo word order changes. Other problems 
include the presence of English words or abbreviations in the Portuguese 
text, the duplication or omission of information, which translation 
students are supposed to identify and improve.

This preliminary study aimed at analyzing the main challenges of MT 
output in the field of medical-technical translation. Based on a frame-
work for assessing the quality of translation, we extracted and analyzed 
major error categories and discussed the respective translation problems. 
The results of this study will serve as a basis for future research in trans-
lation training, aiming at implementing a methodological approach that 
takes the use of MT systems by translation trainees into account.

7| AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE TRADUÇÃO - ESTUDO XI



TRADUÇÃO ESPECIALIZADA – DOMÍNIOS, GÉNEROS TEXTUAIS E CONTEXTOS DE COMUNICAÇÃO 175

|References
Alegre, T., & Herget, K. 2013. Translation of German compound nouns into 

Portuguese – The case of medical texts. In C. Sarmento (Ed.), Comunicação, 
Representações e Práticas Interculturais: Uma Perspectiva Global (pp. 220-233). 
CEI, ISCAP, IPP.

Doherty, S. (2017). Issues in human and automatic translation quality assessment. 
In D. Kenny (Ed.), Human issues in translation technology (pp. 131 –148). Routledge.

Hönig, H. G. (1997). Zur Evaluation von Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen. 
In H. W. Drescher (Ed.), Transfer: Übersetzen – Dolmetschen – Interkulturalität. 
50Jahre Fachbereich Angewandte Sprach-und Kulturwissenschaft der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim (pp. 193-208). Saxa.

House, J. (2015). Translation Quality Assessment. Past and Present. Routledge.
House, J. (1997). Translation Quality Assessment: a model revisited. Narr.
House, J. (1977). A Model for Translation Quality Assessment. Narr.
Lommel, A. (2018). Metrics for Translation QualityAssessment: A Case for 

Standardising Error Typologies. In J. Moorkens, S. Castilho, F. Gaspari, & 
S. Doherty (Eds.), Translation quality assessment. From principles to practice 
(pp. 109-127). Springer.

Lommel, A.; Burchardt, A; and Uszkoreit, H. (2015). Multidimensional Quality 
Metrics (MQM) definition. Available online: URL http://www.qt21.eu/ 
mqm-definition/definition-2015-12-30.html (accessed on 10.01.2021)

Mossop, B. (2007). Revising and Editing for Translators. St. Jerome
Nord, C. (1991). Text Analysis in Translation. Rodopi.
Reiss, K. (2000). Translation Criticism – The Potentials and Limitations: Categories 

and Criteria for Translation Quality Assessment. St. Jerome. 
Schäffner, C. (Ed.) 1998. Translation and Quality. Multilingual Matters.
Wright, S. E. 2011. Scientific, Technical, and Medical Translation. In K. Malmkjær, 

& K. Windle, K. (Eds.), The Oxford Handbook of Translation Studies (pp. 170-181). 
Oxford University Press.

***



176

QUESTÕES PARA REFLEXÃO 
1. Consulte o modelo Multidimensional Quality Metrics de Lommel et al. 

(2015) (http://www.qt21.eu/mqm-definition/definition-2015-12-30. 
html), centrando-se na apresentação dos dezanove critérios que constituem 
o MQM Core. Analise a tradução automática, realizada de alemão para 
português, dos seguintes segmentos, aplicando estes critérios de 
classificação de erros.

2. Faça uma pequena experiência na área da pós-edição, usando a ferra-
menta MateCat (www.matecat.com). Selecione um resumo de um artigo 
científico (consultando, por exemplo o site www.aerzteblatt.de/archiv 
da revista online Deutsches Ärzteblatt) e importe-o para Matecat. 
Proceda à aceitação dos segmentos traduzidos automaticamente. Num 
passo seguinte, faça a revisão da tradução automática na opção Revise. 
Clicando em Show Issues, é possível visualizar as métricas de avaliação 
(Issues) utilizadas pela ferramenta MateCat, tais como:

- Style (readability, consistent style and tone)
- Tag issues (mismatches, whitespaces)
- Translation errors (mistranslation, additions or omissions)
- Terminology and translation consistency
- Language quality (grammar, punctuation, spelling).
Cada categoria de erro tem ainda de ser classificada de acordo com o
grau de gravidade do erro (neutral, minor, major).
Proceda agora a uma pós-edição de todos os segmentos, classificando
os erros identificados em cada um.
No final, crie um Quality Report para ver o quadro geral da sua 
análise. Também tem acesso ao Quality Score da sua avaliação, 
obtendo a classificação de PASS or FAIL (obtida de acordo a pontuação 
máxima de erros tolerados.
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