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Resumo: A tradução de textos sensíveis – na modalidade de texto sagrado –, para 
línguas, grupos e contextos diferentes daqueles em que foram inicialmente escritos 
apresenta desafios que têm demandado capacidade criadora dos tradutores durante 
séculos. Este trabalho traz reflexões que envolvem a cogitada ação do pudor sobre o 
resultado da atividade tradutória dentro do (con)texto sagrado, citando algumas ações e 
mecanismos atribuídos ao pudor sobre o resultado final da tradução de textos bíblicos 
em diferentes edições da Bíblia disponíveis e utilizadas em Português, Inglês e Italiano, 
tendo como referência edições em língua latina, grega e hebraica. 
 
Palavras-chave: tradução, Bíblia, texto sensível, pudor. 
 
 
Abstract: The translation of sensitive texts, especially the sacred ones, to different 
languages, communities and contexts other than the ones in which they were originally 
written has long challenged and required a great deal of creativity from translators. This 
paper argues over the alleged influence of pudicity on the translation activity into a 
sacred (con)text. It cites actions and devices attributed to pudicity and their influences 
on the final work of Bible translations, in a comparative approach, using available 
Portuguese, English and Italian Bible editions, and having Latin, Greek and Hebrew as 
references.  
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Introdução 

A tradução de textos sensíveis – na modalidade de texto sagrado –, para línguas, 

grupos e contextos diferentes daqueles em que foram inicialmente escritos apresenta 

desafios que têm demandado capacidade criadora dos tradutores durante séculos. 

Particularmente sobre traduções bíblicas, temos a afirmação de Malmkjaer (2005, p.3) 

de que nelas há uma tensão entre autenticidade e acessibilidade; tensão essa que, 

segundo a autora, culmina na distinção de Nida (1964) entre equivalência dinâmica e 

equivalência formal. Aos aspectos da autenticidade e acessibilidade soma-se a 
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sensibilidade do texto de chegada. Segundo Simms (1997, p.75), o pudor é uma das 

quatro formas de ‘sensibilidade’ textual. 

Nos trabalhos tradutórios que envolvem a Bíblia é interessante perceber que o 

seu estudo, sob a perspectiva do pudor, é algo escasso no Brasil, pelo menos em termos 

de disponibilidade bibliográfica sobre o tópico. Gohn (2001 p.147) aponta que “as 

pesquisas sobre a tradução de textos sensíveis, em sua modalidade de textos sagrados, 

constituem uma área de renovado potencial para os Estudos da Tradução” e que eles 

“têm como matéria prima materiais linguísticos que podem mostrar-se voláteis e 

explosivos, o que funciona, às vezes, como um atrativo extra para os que amam uma 

certa dose de adrenalina em sua pesquisa” (idem op. cit. p.148). 

Considerando-se esses aspectos, as reflexões e análises contidas neste estudo não 

intencionam julgar os textos de chegada, mas examinar e descrever, dentro dos limites 

estabelecidos, as ações e mecanismos do pudor sobre o resultado final da tradução dos 

referidos textos. Esse, segundo Simms (1997:75 apud GOHN 2001:149), é uma das 

quatro formas de ‘sensibilidade’ textual, de acordo com “o tipo de objeção por motivos 

ligados 1) ao estado, 2) à religião, 3) ao pudor ou 4) a determinadas pessoas em 

particular (não estando excluída uma superposição desses motivos em um único caso)”.  

A motivação subjacente desta análise é a tradução de textos sagrados na Bíblia 

Hebraica e no Novo Testamento (conjunto aqui denominado como Bíblia) em seus 

aspectos pudicos com foco para o mundo moderno ocidental – por ser esse o nosso 

contexto – a partir da cultura semítica, pois é ela a fonte do texto de partida para esta 

proposta de análise, comparação e discussão da noção de pudor particularmente na 

conjuntura contemporânea. Pondera-se, como se verá a seguir, que a vergonha que se 

tem, desde o Século XVI, em falar de coisas do sexo, por exemplo, não era pertencente 

às culturas primitivas (BOLOGNE, 1990, p.293-294), e essa é uma consideração 

relevante quando da escolha de um trato bíblico para análise, tendo-o como sensível.  

 

Como age o pudor na tradução de textos bíblicos? 

Em traduções e leituras em inglês e italiano envolvendo textos sensíveis e 

espiritualidade que um dos autores deste artigo4 fez no período de 1995 a 1997, na 

Itália, Croácia e Bósnia-Herzegovina (Santuário de Medjugórie) frequentemente pôde 

constatar diferenças quanto a aspectos relacionados ao pudor e, como intérprete, viu-se 
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muitas vezes em dificuldades, pois se tratava de algo além da competência tradutória: 

era a questão de traduzir textos que envolviam o que aqui é designado por unidade 

pudica de tradução.  

O Dicionário Michaelis (1998, p.1728) define que o pudor é “1. sentimento de 

pejo ou vergonha, produzido por atos ou coisas que firam a decência, a honestidade ou a 

modéstia”. Bologne (1990, p.8-9) traz também mais duas definições a partir de 

dicionários franceses: 1- “Sentimento de vergonha, de incômodo que se tem ao fazer ou 

ser testemunha das coisas de natureza sexual; uma disposição permanente para esse 

sentimento” e 2- “Incômodo que se sente perante aquilo que a dignidade de uma pessoa 

parece proibir”. Coube a Scheler (1913, p.12-13 e 49 apud Bologne op. cit) o mérito de 

ter posto em evidência o dinamismo do pudor e, segundo o filósofo alemão, o pudor 

nasce da consciência que o homem tem de ser um “ponto”, uma passagem entre duas 

ordens de ser e de essência, entre Deus e o animal, e de estar submetido, 

simultaneamente, às servidões do corpo e às exigências do espírito.   

Santo Agostinho (430) escreveu que “este gênero de pudor que nos obriga a 

corar nasce, seguramente, com todos os homens e é de algum modo imposto pelas leis 

da natureza”.  

Outro pesquisador, em um trabalho científico próprio, relacionando o aspecto do 

pudor à religião, argumentou que “este [o pudor] explorou a dupla veia latino-helenista 

e judaico-cristã (...)” e que “o Deus judeu é, acima de tudo, um Deus pudico (...) cujo 

primeiro mandamento é já uma censura lingüística (...): ‘Não invocarás o nome de Deus 

em vão’ (...)” - (BOLOGNE, 1990 p.7, 293 e 328) e cita, por exemplo, Êxodo 20,26; 

Gênesis 9,21-27; Isaías 44,2-3; Jeremias 13,26, sustentando também que “as grandes 

diretrizes do pudor ocidental estão contidas na Bíblia” (idem p.356). Nessa mesma 

pesquisa, ele define e dá quatro características do pudor: 

 

Uma vergonha natural antecipada, a tomada de consciência de uma fraqueza ou de 
um interdito que nos inibe de cumprir uma ação. “....”. É natural. Segunda 
característica é a sua publicidade. O pudor só faz sentido na vida social. “....”. 
Trata-se de um processo dinâmico no sentido de que se recompõe 
permanentemente; pudor e apudor vão-se fazendo e desfazendo num perpétuo 
bailado interior. “....”. Quarta característica do pudor é a sua necessidade: todas as 
épocas, todos os países sentiram a necessidade de um equilíbrio entre pudor e apudor 
e o terreno que um perdia de um lado era imediatamente recuperado do outro. 
BOLOGNE (1990, p.392-394) (grifos nossos). 

   
Para este trabalho, reassumindo e elaborando a citação acima, o termo pudor será 

definido como o sentimento que impede de realizar ou olhar uma ação ou representação 
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condenada por um código moral pessoal ou característica de uma dada época e lugar, 

por respeito para consigo próprio ou para com os outros. A partir dessas considerações, 

objetiva-se refletir a ação do pudor sobre o resultado final da atividade tradutória. As 

reflexões construídas, a partir de tais perspectivas, podem somar ou, então, consolidar as 

diversas pesquisas que buscam construir e ampliar as fundamentações teóricas sobre o 

processo tradutório particularmente na modalidade de textos sensíveis. 

Dentro do exposto, as reflexões dão-se a partir da hipótese de que, devido à 

grande variedade de edições bíblicas com notada divergência na tradução de aspectos 

pudicos, nas diversas línguas atuais (Ver Apêndices 1 e 2 que fiz para exemplificação), 

dentro de uma visão ocidental moderna, alguns tradutores bíblicos teriam, 

voluntariamente ou não, deixado suas marcas pudicas nos instrumentos que realizaram. 

Suas motivações e escolhas lexicais em determinados contextos poderiam ter sido 

norteadas pelo pudor.  

 Sabe-se da existência de aspectos culturais que envolvem preconceitos em 

relação ao uso de certos vocábulos que, não obstante a mesma origem semântica, 

adquirem diferentes conotações, inclusive pudicas, até dentro de uma mesma língua ou 

de grupos lingüísticos. De modo similar, a tradução desses termos envolve aspectos que 

superam questões tais como cognição e competência, e podem recair sobre aquelas 

pudicas ou até morais. Uma amostra quotidiana disso pode-se verificar nas telas de 

cinema ou de televisão, por exemplo, quando o espectador, diante de frases 

imprecatórias de um filme legendado em português, tem à sua disposição na legenda da 

tela um “F.D.P”. O uso aparentemente corriqueiro de tais iniciais tem diversas 

implicações, inclusive de pudibundaria por parte do tradutor ou da empresa. E isso se 

expande de modo visível para os telejornais, revistas e no falar coloquial. Na origem 

desses comportamentos pudicos encontram-se, muitas vezes, realidades sociológicas 

que escapam à história.  E o pudor resiste e subjaz a tantas situações desde antigas até 

modernas, persistindo e modelando, inclusive, traduções de textos sagrados.  

Esses textos predominantemente foram e são vistos de maneira peculiar. Bonfil 

(1998, p.186), em um trabalho sobre leitura nas comunidades judaicas da Europa 

Ocidental medieval, a respeito do livro e leitura no espaço sagrado, afirma que: 

 

Também entre os judeus, o livro é compreendido mais como um objeto mágico-
religioso do que como instrumento de comunicação pela leitura; como relíquia 
destinada à devota adoração contemplativa mais em função de sua carga de 
sobrenatural, do que como reservatório de conteúdos a serem atingidos livremente.  
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Não obstante essa ‘intocabilidade’ acima sugerida para a cultura semítica, 

Hamesse (1998) em um trabalho sobre o Modelo Eclesiástico da Leitura, falando sobre 

o papel das ordens religiosas, no âmbito ocidental da Idade Média (Século XXII), expõe 

sobre as compilações de obras teológicas e filosóficas que continham florilégios, 

sumários ou concordâncias sobre as quais “o compilador que os realizava podia assim 

conscientemente excluir deles as passagens que pudessem levar a uma interpretação 

ambígua, que não estivessem de acordo com os ensinamentos da doutrina cristã” (op. 

cit., p.136), ou seja, os compiladores utilizavam certas estratégias ou expedientes diante 

de certas unidades de tradução, em textos sensíveis, que são de particular interesse para 

esta pesquisa. Essa autora não fala propriamente de tradutores, mas de compiladores no 

seu trabalho de reescrita para facilitar a compreensão de textos que, pela evolução 

lingüística natural, já não eram mais acessíveis aos discípulos das ordens religiosas sem 

o auxílio dos mestres da época. Contudo, ela levanta questionamentos pertinentes 

quanto ao processo tradutório e, sobretudo, quanto àquilo que intento com este estudo. 

Vejamos outro questionamento dessa mesma autora: 

 

Que influências esses religiosos exerceram em seu trabalho de compilação? 
Possuíam todos eles a competência desejada para empreender tal tipo de trabalho? 
Não teriam eles, voluntariamente ou não, deixado sua marca nos instrumentos que 
realizavam? Os objetivos que pretendiam atingir, as necessidades de seus 
comanditários, suas motivações, bem como os resultados obtidos mereceriam um 
exame atento que está muito longe de ter sido feito.  (ibidem, p. 137) 
 

 A esse mesmo propósito, dentro de um contexto atual, Pagano (2000) salienta e 
sustenta a desmistificação de crenças como a da realização de (escreve): 

 

(...) diferentes traduções de um mesmo original de acordo com os objetivos 
pretendidos, o público-alvo, a função a que se busca atribuir ao texto traduzido e 
outros fatores mercadológicos ou não que participam das decisões a serem tomadas 
na criação de um texto numa nova língua e cultura.”(op. cit. p.15) 
 

Para essa autora, a tradução adequada e feita apropriadamente de e para uma 

língua estrangeira é algo que se deve perseguir através de uma formação adequada e 

contínua qualificação deste profissional. (ibidem). Vê-se, nessa proposta de mudança de 

paradigma, um alerta sobre o que talvez tenha ocorrido em relação a traduções. 

Ao escrever sobre linguagem, pensamento e cultura, Brown (1986): afirma que: 

 

É comumente observado que a maneira como uma idéia ou ‘fato’ é colocado afeta a 
forma como nós conceituamos a idéia. As palavras modelam nossas vidas. O mundo 
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publicitário é um grande exemplo do uso da linguagem para modelar, persuadir e 
dissuadir.5 (op. cit.  p.43) (Tradução nossa) 
 

e cita também que “as palavras não são apenas categoria lingüística que afetam o 

pensamento. A forma como uma frase é estruturada afetará as nuances de significado”. 6 

(idem p.44). 

Osterloh (2001), ao escrever sobre ‘A Santidade do Texto’, sustenta que “na 

civilização ocidental, algo escrito é algo feito pelo homem e que tudo o que está escrito 

deve ser visto como uma apresentação individual ou opinião pessoal que pode ser 

contestada” (op. cit. p.78)7 (tradução minha). Em países islâmicos, ao contrário, esse 

autor exemplifica e salienta que “o texto do Corão é considerado algo inteiramente 

maduro, realizado e inalterável” (idem seq.). 

Existem diversos aspectos lingüísticos relacionados ao pudor e a sua noção, 

quanto ao uso de certas palavras, muda por diversas motivações tais como questões 

históricas, geográficas, sócio-culturais e religiosas (Bologne, op. cit. passim). Em seu 

livro História do Pudor, ele cita e relata detalhadamente sobre o pudor na vida 

quotidiana, o pudor na representação (artes plásticas, cartaz, teatro e cinema), o pudor 

na moral e da ação, a relação histórica pudor/heresias e o pudor da linguagem (grifo 

nosso) que, em relação ao sexo, por exemplo, faz uso do eufemismo ou da censura – 

(op. cit. p.294). Este filólogo afirma que o pudor lingüístico é variante no tempo e que, 

por exemplo, a vergonha que temos, desde o Século XVI, em falar de coisas do sexo 

não pertence às culturas primitivas e que foi a partir do momento em que a vergonha 

ganha terreno sobre o medo que se pode falar de pudor na linguagem (idem p.293-294). 

A respeito do pudor na representação, esse autor acrescenta: 

 

O medo da palavra não passa então de uma questão de moda. As palavras grosseiras 
gastam-se e renovam-se. Quando em 1946, Sartre publicou ‘A Puta Respeitável’, 
muitos teatros escrupulosos puseram prudentemente no cartaz ‘A P... Respeitável’. 
“....". O Pudor recorreu então a outras armas: uma vez que já não se trata de 
substituir, uma vez que a invocação passa de uma palavra para outra, há que 
suprimir”. (op. cit. p. 295) 
 

                                                 
5
“It is commonly noted the way an idea or ‘fact” is stated affects the way we conceptualize the idea. 

Words shape our lives. The advertising world is a prime example of the use of language to shape to 
persuade, and dissuade”. BROWN (1986:43)  
 
6
 “Words are not only linguistic category affecting thought. The way a sentence is structured will affect 

nuances of meaning” .BROWN (1986, p.44). 
 
7 “(…) in Western civilization something written is something man-made, and that everything written is to be seen as 

an individual presentation or personal opinion which can be seen contested (…) while the text of the Koran is 

regarded as entirely mature, accomplished, and unalterable”. OSTERLOH  (2001, p. 78) 
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Pode-se perceber nessa citação que a supressão de palavras se constitui num 

expediente de ação do pudor lingüístico. 

Outra forma de ação do pudor é a proibição sumária da obra ou texto. No ramo 

eclesiástico é bem conhecido o ‘Index’ da hierarquia católica. No Século XVI, cada país 

organizava o seu próprio ‘Index’. Aquele que se tornou mais conhecido e duradouro foi 

o da Corte Pontifical, instituído em 1559 (‘Index librorum prohibitorum’, lista dos 

livros proibidos) que foi ampliado em 1571 com um ‘Index expurgatorius librorum’ 

(lista dos livros a expurgar) - (idem p.298). Nessa lista se encontravam, entre outras, 

‘As Cartas de La Fontaine’, ‘Os Ensaios de Montaigne’ e “cúmulo da ironia: desde 22 

de março de 1745 que o Vaticano pôs no Index... muito simplesmente, a Bíblia” -

(sequentia). A propósito desse expurgo da Bíblia, ele continua seu questionamento: 

 

Afinal, por que não? O Antigo testamento pôde ser considerado antepassado da 
literatura erótica e os castos tradutores do Século XVII não deixaram de ficar 
impressionados com a crueza da linguagem que tinham que pôr noutra língua. (idem 
p. 298) 
 

Para o autor, “o temor da sexualidade condiciona constantemente o sentimento 

do pudor” (op. cit. p.358) e essa sua afirmação é útil para justificar escolhas de 

passagens bíblicas que se referem a questões sexuais para este estudo sobre tradução e 

pudor. E, de fato, naquele contexto, tornava-se difícil traduzir em linguagem pudica 

passagens como a de Ezequiel 23,20 onde, a respeito de uma prostituta, lemos: “Ela 

ardeu ali em amor por luxuriosos, cujo membro era como um membro de asno, e sua 

lubricidade igual à dos cavalos” (Bíblia Ave Maria, 1985, p.1152). Para esse mesmo 

excerto, encontramos para o termo membro, em outras edições bíblicas, palavras como 

sexo (termo vago) pênis, carnes, carne, ‘genitals’, ‘flesh’, ‘prostituições ainda 

maiores’, ‘amanti lussuriosi’. Teriam sido essas palavras ou expressões assim 

traduzidas por questões de adequação lexical com o texto de partida ou por questões 

associadas ao pudor, por parte do tradutor, no texto de chegada?  

 
Beijo ou abraço? 
  Às vezes, na tradução de ações comuns e ingênuas em determinadas culturas – a 

exemplo do beijo como cumprimento no âmbito do Antigo e Novo Testamento 

(“Saudai-vos uns aos outros com o ósculo afetuoso”. - I São Pedro 5,14) e mesmo 

atualmente em regiões da Itália e em países do Leste Europeu – há ‘adaptações’ nem 

sempre casuais. No relato da amizade entre Davi e Jônatas (I Samuel 18–21), por 
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exemplo, há quem prefira (por pudor?) o abraço ao beijo. Veja no Quadro 1, abaixo, 

uma comparação de 10 traduções deste excerto do Antigo Testamento. 

 
APÊNDICE  1 - Comparação de traduções de excerto do Antigo Testamento – 1Samuel 20,41 

A Bíblia de 
Jerusalém 

Ed.Paulinas p. 451 

“Retornando o servo, Davi saiu de trás do outeiro, pôs-se com o rosto em terra e se prostou 

três vezes; a seguir os dois se abraçaram e juntos choraram abundantemente”. 

Bíblia Sagrada Ave 
Maria 
p.326 

“Logo que ele partiu, deixou Davi o seu esconderijo e curvou-se até a terra, prostrando-se 

três vezes; beijaram-se mutuamente, chorando, e Davi estava ainda mais comovido que o 

seu amigo”. 

Bíblia Sagrada 
 Edição Pastoral 

Paulus p. 325 

“Quando o servo foi embora, Davi saiu do esconderijo, caiu com o rosto por terra e se 

prostou três vezes. Em seguida, os dois se abraçaram e choraram bastante”. 

Bíblia Cortesia 
TioSam.com.Ink 

 

“Logo que o moço se foi, levantou-se Davi da banda do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em 

terra, e inclinou-se três vezes; e beijaram-se um ao outro, e choraram ambos, mas Davi 

chorou muito mais.” 

Versão Ferreira 

d’Almeida 

Corrigida 

“E indo-se o moço, levantou-se da banda do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra e 

inclinou-se três vezes: e beijaram-se um ao outro e choraram juntos até que Davi chorou 

muito mais” 

 Vulgatam 

Clementinam 
“Cumque abiisset puer surrexit David decadens pronus in terram adoravit tertio: osculantes 

se alterutrum, freverunter partier, David autem amplius.”  

Tradução do Novo 
Mundo 

“O ajudante foi. Quanto a Davi, levantou-se dum lugar próximo. Lançou-se com o seu rosto 

por terra e curvou-se três vezes: e começaram a beijar-se um ao outro e a chorar um pelo 

outro, até que Davi o tinha feito muito mais”. 

www "... Poi si baciarono l’un l’altro finché il giorno non fu alto.” 

King James 
Version 

“And] as soon as the lad was gone, David arose out of [a place] toward the south, and fell on 

his face to the ground, and bowed himself three times: and they kissed one another, and wept 

one with another, until David exceeded.” 

New International 
Version 

“After the boy had gone, David got up from the south side of the stone and bowed down 

before Jonathan three times, with his face to the ground. Then they kissed each other and 

wept together—but David wept the most.” 

Bible in Basic 
English 

 

And when the boy had gone, David came from his secret place by the hill, and falling to the 
earth went down on his face three times: and they gave one another a kiss, weeping 
together, till David's grief was the greater 

Latin Vulgate Cumque abisset puer surrexit David de loco qui vergebat ad austrum et cadens pronus in 

terram adoravit tertio et osculantes alterutrum fleverunt pariter David autem amplius  

 
Mediante tais questionamentos, há de se considerar também a apreciação de 

Magalhães (2000, p.88) sobre a análise dos problemas de tradução que podem resultar 

da não equivalência entre palavras. Essa autora discorre sobre “a noção de que não há 

correspondência um a um entre as palavras e os elementos do significado numa mesma 

língua ou entre as línguas”. (idem ibidem) 

Quanto a essa questão de equivalência, em comentário da Bíblia de Jerusalém 

(1985, p.13) para o português, ressaltou-se que para essa tradução “levou-se em conta a 

amplidão de certos termos, para os quais nem sempre é possível encontrar um único 

equivalente em português” e que na sua edição “(...) Respeitaram-se também as 

exigências do contexto, sem esquecer que uma tradução servil e por demais literal pode 

às vezes não reproduzir senão imperfeitamente o sentido real de uma frase ou 

expressão” (sequentia).  

E sobre o citado aspecto erótico presente no Antigo Testamento, Barucq (1992) 

reforça e compara o Cântico dos Cânticos bíblico com textos do antigo Egito, como o 
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hino de Akhenaton ao Sol que tem como lema o amor humano. Afirma: “A ‘profissão’ 

[referindo-se à arte de escrever] não prejudica a expressão de uma sensibilidade humana 

que não teme às vezes colorir-se de erotismo” (Barucq et al. 1992, p.111) e acrescenta 

que esse livro bíblico “lembra até o arranjo de algumas dessas coleções egípcias”. (idem 

ibidem) 

Bologne (op. cit.) cita outra ação pudica: o disfarce e acrescenta que geralmente 

as palavras não eram condenáveis em si mesmas, mas pelos ditos pensamentos impuros 

que causariam. O disfarce ocorria abundantemente e o mais utilizado nos gêneros 

nobres foi o “termo vago ou aproximado”.  

 

Na Bíblia do Padre Bounhours, Jacob não engendra José: contenta-se em ser o seu 
pai. Afinal, o que conta é o resultado. O corpo humano foi o mais atingido por esta 
caça à palavra limpa. Quando era absolutamente necessário designá-lo, a confusão 
entre gargantas, estômagos e ventres era tão bem feita que já não se sabia muito bem 
o que fica entre a úvula e o púbis. Criou-se o hábito da garganta pendente e do 
coração na barriga. O processo alastrou-se como uma mancha de óleo. “....”. 
Rebatizava-se a torto e a direito. (idem p.299) 
 

A respeito da “confusão entre gargantas, estômagos e ventres” citada acima, 

organizamos um quadro ilustrativo, o Quadro 2, na sequência, que mostra 15 traduções 

de Mateus 15,17. Na Bíblia Sagrada – Edição Pastoral (1990, p.1260) lê-se: “Vocês não 

compreendem que tudo o que entra na boca passa pelo estômago e acaba indo para a 

privada?” (grifo nosso). Para as palavras-chave ou expressões grifadas divergentes 

chega-se à palavra grega αφεδρωνα, cuja tradução para o português admite, entre 

outras, reto ou ânus. Dessa forma, uma tradução como ‘O que entra pela boca sai pelo 

ânus’ seria coerente, contudo não se assemelha pudicamente com as quinze em questão.  

 

QUADRO 2 – Comparação de traduções de excerto do Novo Testamento - Mateus 15,17 
A Bíblia de Jerusalém 
Edições Paulinas  - p.1867 

“Não entendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa?” 

Bíblia Sagrada Ave Maria 
p.1302 

“Não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai ao ventre e é lançado num lugar 
secreto?” 

Bíblia Sagrada Edição Pastoral 
Paulus  p. 1260 

“Vocês não compreendem que tudo o que entra na boca passa pelo estômago e acaba indo 
para a privada?” 

Nova Versão Internacional (NVI)  
2000 by International Bible 
Society 

“Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido?” 

Bíblia Cortesia TioSam.com.Ink “Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre, e é lançado fora?” 
Holy Bible. New Living 
Translation  
1996 

"Don't you understand?" Jesus asked him. "Anything you eat passes through the stomach and 
then goes out of the body”. 

New International Version "Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the 
body?” 

Young’s Literal Translation “Do ye not understand that all that is going into the mouth  doth pass into the belly, and into 
the drain is cast forth?” 

King James Version “Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is 
cast out into the draught?” 

Bible in Basic English “Do you not see that whatever goes into the mouth goes on into the stomach, and is sent out 
as waste?” 

American Standard Version “Perceive ye not, that whatsoever goeth into the mouth passeth into the belly, and is cast out 
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into the draught?”  

La Nuova Diodati (LND)1991  
by La Buona Novella s.c.r.l. 

“Non capite che tutto ciò che entra nella bocca se ne va nel ventre, e viene espulso nella 
fogna?” 

La Parola è Vita (LM) 1997 
By International Bible Society  

“Non vedi che tutto ciò che mangi passa attraverso lo stomaco per poi finire nella fogna?” 

Vulgate (Latin Bible) “Non intellegitis quia omne quod in os intrat in ventrem vadit et in secessum emittitur” 

Bíblia on-line - Grego “ou noeite oti pan to eisporeuomenon eiV to stoma eiv thn koilian cwrei kai eiv afedrwna 
ekballetai  ου νοειτε οτι παν το εισπορευοµενον εις το  

στοµα εις την κοιλιαν χωρει και εις αφεδρωνααφεδρωνααφεδρωνααφεδρωνα εκβαλλεται” 

 
Em História do Pudor (1990, p.301), lê-se que, na França, durante o 

Renascimento, outro recurso lingüístico usado em questões pudicas foi traduzir para o 

Latim “as passagens mais picantes”. Naquele contexto, traduziam-se para o Latim, por 

clareza e pudor, as passagens mais escabrosas do texto. Contudo, “não devemos ver aí 

uma virtude particular desta língua”: 

 

O que ofende os ouvidos castos, mais que as palavras ou os sons, é a associação 
inconsciente de uma língua aprendida no berço a realidades tidas como ultrajantes. 
Tem-se,em relação a uma língua muito justamente chamada materna, um verdadeiro 
complexo de Édipo”. (idem p. 303) 
 
 

Em 1530, Erasmo de Roterdam publicou Civilidade Infantil, primeiro manual de 

civilidade que impunha às crianças uma linguagem depurada: “Os nomes das coisas que 

sujam os olhos também sujam a boca. Se for absolutamente necessário designar alguma 

das partes vergonhosas, emprega-se uma perífrase honesta”. (Bologne op. cit. p.316) 

 

Conclusão 

Pelo que se observa através deste trabalho, o pudor – no contexto da tradução de 

textos bíblicos – parece persistir ao longo da evolução dos estudos da tradução, fato que 

sugere a sua relevância para essa área. De acordo com Malmkjaer (2005, p.5), a teoria 

da tradução foi iniciada formalmente pelos romanos, teve grande influência dos 

tradutores bíblicos e, hoje, os seus teóricos tipicamente buscam desenvolver princípios 

que guiem suas práticas ou, então, métodos de tradução, mais propriamente métodos 

teoréticos.   

Esses comentários, somados aos elementos históricos citados e aos exemplos de 

excertos bíblicos pertinentes, auxiliam na sustentação da presença, nos textos originais 

da Bíblia, de unidades de tradução que comportam em sua recepção um alto grau de 

pudícia quanto a sua tradução para as línguas e contextos culturais em questão. Daí as 

considerações sobre o pudor e seus cogitados mecanismos literários. Portanto, elaborar 

traduções linguística e pudicamente adequadas a um contexto pode ser uma habilidade 

cumulativa do trabalho do tradutor.   
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