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Resumo 

Neste estudo investiga-se o trabalho de tradução das Mil e uma Noites 

de D. Pedro II. Personagem ligado à história do Brasil, que começa a ser 

considerado por seu trabalho enquanto homem de Letras. O objetivo da 

investigação consiste em reconstruir o processo criativo do tradutor e seu perfil 

tradutório. Como embasamento teórico e metodológico se utilizará a Crítica 

Genética e os Estudos Descritivos da Tradução.  

Palavras-chave: D. Pedro II. Crítica Genética. Mil e uma Noites. 

 
Resumé  

Dans cette étude, nous examinons le travail de traduction des Mille et 

une Nuits de D. Pedro II. Personnage lié à l’histoire du Brésil et qui commence 

à être considéré, de par ses activités, comme un homme de Lettres. L’objectif  

de cette recherche est de reconstruire une partie du procesus de création du 

traducteur et de déterminer des traits qui définissent son profil en tant que 

traducteur.  Nous utilisons, comme support théorique et méthodologique, la 

Critique Génétique et les Études Descriptives de la Traduction.  

Mots-cléfs: D. Pedro II. Critique Génétique. Mille  et une Nuits. 

 
Esta pesquisa foi, originalmente, realizada como trabalho de Mestrado2

                                                           
1 PGET-UFSC. Contato: rosanemay@hotmail.com 

 

em Estudos da Tradução na Universidade Federal de Santa Catarina. Tendo 

como objetivo reconstituir de uma forma empírica, com base nos dados 

colhidos e no corpus delimitado, o processo criativo do tradutor D. Pedro II. 

Que por ser um apreciador das artes e das letras realizou como atividade 

intelectual, além da escrita de poesias, a tradução. Por possuir um amplo 

conhecimento de línguas, pôde traduzir obras de grandes nomes da literatura 

2 SOUZA, Rosane. A gênese de um processo tradutório: As Mil e uma noites de D. Pedro II. 
Dissertação (Mestrado em Estudos da Tradução) – Programa de Pós-Graduação em Estudos 
da Tradução, UFSC, Florianópolis- 2010. Sob a orientação do Prof. Dr. Ronaldo Lima e co-
orientação do Prof. Dr. Sergio Romanelli. 
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mundial como Victor Hugo, Schiller, Manzoni, Longfellow. Devido ao interesse 

maior de pesquisas sobre a atuação do papel de governante pouco se 

pesquisou sobre o conteúdo literário dessas traduções, porém ressalta-se que 

a partir deste trabalho novas pesquisas3

O interesse pelas atividades de tradução do Imperador teve origem a 

partir da leitura do livro D. Pedro II: Ser ou não ser, de José Murilo de Carvalho. 

Uma biografia do Imperador na qual se revela sua paixão pela tradução. Entre 

os trabalhos Carvalho (2007)

 estão em andamento para que se 

possa definir o perfil de D. Pedro II enquanto tradutor. Destacamos que nossa 

pesquisa ocorreu exclusivamente sobre a análise de parte da tradução das Mil 

e uma Noites, sendo esta comprovadamente a primeira tradução diretamente 

do original árabe para o português. 

4

Após essa primeira etapa de constatação da existência desse material e 

a aquisição dos mesmos, partiu-se para a organização do dossiê genético de 

pesquisa. Que se compõem por: o Fac-símile de dois cadernos com a tradução 

manuscrita das Mil e uma Noites por D. Pedro II e guardados no Arquivo do 

Museu Imperial de Petrópolis, digitalizados; O diário

 se referia à tradução das Mil e uma Noites. 

Iniciou-se então uma investigação que conduziu aos Arquivos do Museu 

Imperial de Petrópolis, onde estão os manuscritos-autógrafos dessa tradução. 

5

                                                           
3 Grupo de pesquisa: Núcleo de Estudos em Processos Criativos (NUPROC) – UFSC. 

 do Imperador já 

digitalizado e editado e as cartas de D. Pedro II a amigos, as quais já estão 

publicadas em livros. O primeiro caderno - apresenta capa dura colorida, com 

pauta, mede 21,5 cm de altura por 17,5 cm de largura, com 116 páginas, não 

há numeração de páginas, escrito com caneta tinteiro, apresenta ainda em 

todas as páginas o carimbo do Arquivo do Museu Imperial. Há também alguns 

borrões provocados provavelmente pelo uso da caneta tinteiro. Este caderno 

possui a tradução da 36ª noite e acaba na 69ª noite, sem que esta esteja 

finalizada. O segundo caderno – não possui capa, no entanto, se observam as 

mesmas medidas e características do primeiro caderno. As variações ocorrem 

em relação ao número de páginas que são de 136, e por conter, obviamente, a 

segunda parte da tradução de D. Pedro II. Sendo que possui a continuidade da 

4 CARVALHO, J. M. D. Pedro II: Ser ou não Ser. Coordenação Elio Gaspari e Lilia M. Schwarcz 
- São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
5 Diário do Imperador D. Pedro II, 1840-1891 (organização de Begonha Bediaga, Petrópolis: 
Museu Imperial, 1999). 
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noite 69ª e finaliza na noite 120ª. As cartas já editadas, que se encontram nos 

livros: - Pedro II, de Visconde de Taunay (1933); Correspondência entre D. 

Pedro II e o Barão do Rio-Branco (de 1889 a 1891), de Miguel Do Rio-Branco 

(1957); D.Pedro II e os Sábios Franceses, de George Raeders (1944). 

A etapa seguinte foi a da transcrição dos manuscritos, adotou-se nesta 

pesquisa a transcrição linear, que consiste na reprodução datilográfica de um 

manuscrito, que transcreve todos os elementos do original, mas sem respeitar 

a topografia da página do original. Buscou-se ainda, observar os diferentes 

registros, ou seja, os vestígios deixados pelo tradutor que forneceram os meios 

para captar os fragmentos do funcionamento do pensamento criativo, e os seus 

gestos que ao se repetirem deixam aflorar seu ato criador. 

 
Abaixo, exemplo de transcrição: 

 

 
 
 
 

Congresso Internacional da Associação de Pesquisadores em Crítica Genética, X Edição, 2012 73



 
 
 

No material disponível há um total de 84 noites traduzidas. Os trabalhos 

se iniciam na 36ª e terminam na 120ª noite. O primeiro caderno, com data de 

21 de janeiro de 1890, em Cannes na França, contém da 36ª a 69ª noite. O 

segundo caderno inicia-se em 10 de julho de 1890, também em Cannes, 

contém o final da noite 69ª e termina na 120ª noite; todavia a última data 

assinalada pelo tradutor é 9 de novembro de 1891 em Paris, o que leva a supor 

que o Imperador não teria concluído a tradução, visto que falece em 05 de 

dezembro de 1891, ou seja, poucos dias depois. 

A data do primeiro e segundo volumes presentes no Arquivo Histórico, 

como já mencionado, data de 1890. Foram realizados em Paris, Cannes, Vichy 

e Baden quando o Imperador já se encontrava no exílio. Todavia, em seu diário 

encontramos alusão à tradução das Mil e uma Noites já em 12 de julho de 1887 

(3a fa.), como segue: 

 
[...] Acabei de traduzir árabe depois de comparar a tradução dos 
Lusíadas em alemão com o original e de continuar a traduzir as Mil e 
uma Noites no original com o Seibold [...] 

 
Somente depois de investigação minuciosa dos manuscritos foi possível 

afirmar que a edição utilizada por D. Pedro II foi a de Breslau6

                                                           
6 Há cinco edições árabes do livro das Mil e uma Noites: A I Calcutá (1814-1818), Būlāq (1835), 
II Calcutá (1839-1842), Leiden (1984) e a de Breslau. Edição de Breslau: publicada uma 
primeira vez em 1825 e uma segunda vez em 1843 na cidade alemã de mesmo nome, possui 
doze volumes. É a primeira versão completa, ou seja, com as Mil e uma Noites; é, porém, 
considerada uma fraude, pois além de incorporar um manuscrito fictício, “manuscrito de 
Bagdá”, seu primeiro responsável (Maximilian Habicht) alegou estar reproduzindo um 

. Com efeito, 
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havia diferenciação entre as “noites” das traduções comparadas7

A análise dos manuscritos do dossiê das Mil e uma Noites de D. Pedro II 

revelou um método de trabalho aparentemente não sistemático. Em suas 

anotações, geralmente diárias, verifica-se que o tradutor não possuía horários 

fixos de trabalho, tampouco escolhia lugar exato ou adequado. A atividade era 

realizada tanto ao ar livre como em um recinto fechado, tal como pode ser 

constatado em alguns excertos retirados do seu diário: 

. A partir da 

102ª noite, na história do Corcunda do Rei da China, ocorre uma sintetização 

da narração, o que gerou a redução de duas noites na tradução de D. Pedro II. 

Confirma-se, pois, que D. Pedro estava utilizando a edição de Breslau que 

possui essa sintetização. Além desse fato, há a própria afirmação do tradutor 

ao concluir o primeiro volume do livro, quando escreve “acaba o volume 

primeiro da edição da Abicht”, e redige seis vezes a palavra “acaba”. Na edição 

de Breslau a palavra “acaba” também é repetida o mesmo número de vezes, 

formando uma espécie de anagrama (fólio Cat B [D04 P011]). Importante 

também observar que além de Abicht (Habicht) ser o organizador dessa 

edição, o cotejo entre unidades lexicais, tal como (muladjlidij; do ladjladja = 

repetiu palavras fallando) comprovam as relações entre a tradução de D. Pedro 

II e a tradução de Breslau. 

 
  Em 21 de novembro de 1872 D. Pedro II escreve: 
 

5h ¼. Tomei o café e vou traduzir do hebreu. 
 
  Em 1º de maio de 1888 “11h 40’ (3a fa.): 
 

Jantei bem. Traduzi o soneto que Manzoni fez a si, e fui ouvir a 
[Carmosi]. 

  
Em relação aos processos de revisão e transcrição, não foi possível 

proceder às análises, uma vez que se dispõe tão somente de uma versão da 

tradução das Mil e uma Noites, isto é, não há rascunhos ou documentos 
                                                                                                                                                                          
“manuscrito tunisiano” que nunca existiu (JAROUCHE, 2006, p. 30). Foi publicada em fac-
símile em 1998 no Cairo. 
7 Com o objetivo de verificar a concepção geral de tradução adotada por D. Pedro II na sua 
tradução das Mil e uma Noites, realizou-se na dissertação um levantamento dos elementos 
característicos do livro árabe que estão presentes na tradução para o português. Salienta-se 
que nossa perspectiva visa, a priori, a identificação desses elementos. Para esse fim utilizou-se 
como texto comparativo a tradução brasileira de Jarouche, cuja tradução prima pelo original. 
Visto que ao iniciarmos a pesquisa não possuíamos dados sobre o original utilizado pelo 
Imperador. 
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anexos que evidenciem quaisquer tipos de progressões. No entanto, em seu 

diário, podemos verificar que o tradutor tinha o hábito de realizar transcrições, 

por exemplo, o autor relata que estava fazendo a transcrição da tradução de O 

Sino de Schiller, demonstrando assim que costumava trabalhar e rever as 

primeiras versões provisórias de suas traduções e que existia o que podemos 

definir de processo de criação, como bem demonstram as notas a seguir do 

ano de 1890: 

 
14 de agosto (5a fa.) - 5h 50’ Dormi bem. Parece querer chover. Vou 
ao Schiller.  
3h ¼ Estive às voltas com a cópia da tradução do Schiller.  

 
Aprofundando a análise do manuscrito, verificou-se que a metafísica da 

tradução ou poética da tradução, que segundo Romanelli (2006)8

 

 é obtida com 

uma análise mais intensa da estrutura e composição da obra, e possibilita, 

assim, verificar a estética a que se propôs alcançar o tradutor com seu trabalho 

e que tipos de operações linguísticas e textuais utilizou para esse fim, se 

apresenta no caso de D. Pedro II com a seguinte tipologia: 

 Testagem Lexical; 

 Reconstituição Etimológica; 

 Testagem verbal; 

 Explicação de expressões; 

 Opção em aberto; 

 Manutenção de casos. 

 
Obtivemos essas tipologias ao observar as rasuras, os acréscimos, as 

anotações, enfim, o conjunto de operações adotadas pelo tradutor para 

construir seu texto. Ressaltamos que vamos considerar como “rasuras e 

acréscimos”9

                                                           
8 ROMANELLI, S. A gênese de um processo tradutório: os manuscritos de Rina Sara Virgillito. 
Tese de Doutorado em Letras e Linguística, Instituto de Letras da Universidade Federal da 
Bahia, 2006. 

 as opções que o tradutor colocou entre parênteses. Podemos 

intuir que ele tenha realizado a correção logo após a escritura da palavra, visto 

9 Na maioria dos estudos, as rasuras e os acréscimos aparecem como uma palavra que foi 
riscada ou substituída após uma releitura do texto e reformulada numa segunda versão da 
primeira escrita. Ou como uma substituição que se encontra em uma posição diferente do fluxo 
da escrita, como se tivesse sido colocada após o autor ter finalizado o trecho em que realizou a 
substituição, ou apagamento, etc. 
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que ele coloca a opção entre parêntese no mesmo fluxo da escrita e no mesmo 

eixo sintagmático da linha. Tais procedimentos se repetem durante todo o 

percurso de tradução da obra, realçando alguns aspectos de natureza 

linguística que marcam o processo tradutório de D. Pedro II.  

 
Testagem lexical 

Ocorre quando o tradutor coloca entre parênteses uma variante de um 

substantivo ou adjetivo em outra língua. A ocorrência dessa tipologia não foi 

frequente nos trechos analisados do manuscrito. Eis alguns exemplos: 

 
 Noite 73ª Fólio 021 

 
[...] d'elle nesta noite em Masr (Cairo) e esta a noite na qual [...] 

 
• Noite 82ª Fólio 050 e 053 

 
Hasan de Bassora (Hasan de Basra) 

 
Na análise dessa tipologia, constatou-se que o tradutor opta, no decorrer 

da tradução, por uma das palavras. Por exemplo, em relação à Bassora: seu 

uso se inicia na 72ª noite (História dos vizires Nūrūddīn Alī, do Cairo, e seu filho 

Badruddīn Hasan, de Basra): a primeira forma utilizada é "Bassorah", porém 

nessa mesma noite aparece "Basra" seguida de seu estudo etimológico: 

 
[...] (de bassora = vidit[/?/] observatoriun; fundada como atalaia por 
Omar, em 636, contra a Persia meridional) [...] 

  
Em seguida ele utiliza Bassorá, que é mais uma das formas aceitas para 

escrever o nome dessa cidade, depois prossegue com Basra, e acaba optando 

por esta ao longo de seu trabalho. A escolha do Imperador é a mesma que hoje 

é feita pela imprensa brasileira, que prefere o termo "Basra", mesmo este não 

encontrando embasamento nas fontes onomásticas tradicionais do português. 

Esse ponto nos leva a conjecturar que, embora D. Pedro II estivesse traduzindo 

para o português, ele optou por um termo transcrito do árabe, o qual permite 

mostrar que o tradutor buscou uma tradução mais próxima do original. 

 
Reconstituição etimológica 

O tradutor tem o hábito de desdobrar o significado de determinada 

noção ou conceito do texto original que está traduzindo por meio da 
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reconstituição e descrição da etimologia da palavra em questão em várias 

línguas. Há ocorrências desse procedimento em árabe, francês, grego, hebreu, 

inglês, italiano, latim, persa, português. A reconstituição etimológica é realizada 

em praticamente todas as noites traduzidas, evidenciando assim a 

preocupação do tradutor em pesquisar cada expressão, cada unidade lexical. 

Seguem, abaixo, alguns exemplos ilustrativos cujas explicações ultrapassam 

as linhas desta investigação. 

 
 Noite 36ª Fólio 01 

 
[...] no desejo  igualdade (to- 
dos nos desejamos o mesmo e eu moço ( nasch; de nascha= 
ado/?/o) de Bagdad ( Deus = bog em[/?/] slavo-dād. pers.datus; 
donum) [...] 

 
 
Testagem verbal 

As hesitações em relação às flexões verbais se fazem presentes em 

razão das eventuais constatações do próprio tradutor de que as locuções 

verbais podem ser substituídas por uma única forma verbal. Naturalmente, 

podem supor um processo de simplificação do discurso escrito, aproximando-o 

da oralidade. Assim, o tradutor, entre parênteses, manifesta sua segunda 

opção. 

 
 Noite 72ª Fólio 019 

 
[...] e já quero que eu escreva (escrever) o contracto d’elle [...] 

 
Em alguns casos, trata-se de adaptações a gramática do português, 

visto que ele realiza uma primeira tradução palavra-por-palavra. Pronome 

anteposto ao verbo, pronome posposto ao verbo. Naturalmente, no exemplo 

abaixo, a presença do pronome relativo “que” produziu efeito indesejável, tendo 

sido sumariamente suprimido. 

 
 Noite 37ª Fólio 05 

 
[...] quero que informe-te (quero informar-te) 

 
Em outros casos, trata-se de adaptação do tempo verbal mais adequado 

para a descrição da cena: 
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[...]espanto e disse: não [/?/] enforquei (enforcarei) senão o escravo  
 

 
Explicação de expressões 

Caracteriza-se por apresentar uma explicação do termo utilizado, 

foneticamente transcrito, sendo que essa explicação é apresentada entre 

parênteses e diz respeito à etimologia da palavra, isto é, à composição da 

unidade lexical. Supomos que o tradutor tenha realizado pesquisa em 

dicionários e registra para si estes percursos. Por exemplo: 

 
 Noite 36ª Fólio 02 

 
[...] os Kalandaris (de kalandar nome Persa ↑<do> /fundador/? d’esta 
ordem mendicante) [...] 
 

 
Opção em aberto 

A opção em aberto se caracteriza pela escolha de mais de uma opção 

para uma oração ou termo traduzido. O tradutor coloca entre parênteses 

possíveis opções, sem, no entanto demonstrar preferência por nenhuma. Nota-

se que nas ocorrências enquadradas nesta tipologia há variantes. Em alguns 

casos, o tradutor se limita a escolhas que remetem ao nível meramente 

linguistico. Ou seja, apresenta sinônimos mais ou menos formais do mesmo 

termo, tornando o texto mais acessível e menos arcaico. 
 
 Noite 71ª Fólio 07 

 
[...] de manhan do dia (hoje de manhan) furtei maçan das [...] 

 
 Noite 37ª Fólio 05 

 
[...] Então levan- 
tou e ausentou hora (algum tempo) [...] 

 
Em outros casos, é somente uma questão de impossibilidade de 

escolher entre opções igualmente válidas com significações diferentes, mas 

todas coerentes, as quais remetem ou possibilitam a abertura do texto, o que 

Romanelli (2006) chama de "rasuras que apontam para textos possíveis", 

sendo que pode haver coerência em ambas as opções propostas pelo autor. 

Ainda segundo Romanelli, assim procedendo a indecisão do tradutor ao optar 

por um termo só nos mostra o questionamento da ideia de texto acabado, 

Congresso Internacional da Associação de Pesquisadores em Crítica Genética, X Edição, 2012 79



evidenciando a possibilidade de existirem vários textos possíveis; e dessa 

forma, valores como acabamento, definição, ponto de partida, conclusão 

passam a ser questionados. A Crítica Genética possibilita verificar a coerência 

intrínseca que há na obra, mesmo que esta seja uma obra acabada (pronta 

para publicação) ou inacabada. 

 
 Noite 46ª Fólio 027 

 
[...] o ifrit: vós ambos correspondeis (estaes de acordo) contra mim  
 

 Noite 116ª Fólio 129 
 

[...] e fiquei ausente da exis- 
tencia (desmaiei) e quando veio governador a bolsa... [...] 

 
 
Manutenção de casos 

Uma das singularidades da tradução de D. Pedro II, observada na esfera 

gramatical, concerne à utilização da fórmula possessiva “de mim”. Por 

exemplo, na 45ª noite ele traduz: [...] interprete-se o olhar de mim em lugar da 

língua de mim [...]. Nossa hipótese é que isto provavelmente ocorra em razão 

de, na língua árabe, a partícula referente ao pronome possessivo aparece 

agregada ao final da palavra. Tal fenômeno, característico de uma língua 

aglutinante, incita sua manifestação em uma língua analítica como o português 

através de uma partícula possessiva introduzida por preposição, sendo essa a 

opção estilística usada por D. Pedro II para manter a característica da língua 

árabe, mesmo que esse recurso se torne estranho para a língua portuguesa. 

Ressalta-se que esta tipologia não está inserida nas tabelas, pois é frequente 

em todo o texto, e assim, sua representação em tabelas se tornaria exaustiva: 

 
 Noite 72ª Fólio 05 

 
[...] a esposa de mim e mãe dos gerados (filhos) de mim e ella fi- 
lha do tio de mim e este velho o tio de mim ↑‹o› pae d’ella 
e casou-me com ella virgem, fiquei com ella onze annos [...] 

 
 
Considerações finais 

Por meio da Crítica Genética, foi possível verificar as variantes contidas 

nos manuscritos de D. Pedro II, não somente acompanhando e entendendo o 

processo de tradução, mas, sobretudo, analisando sua postura tradutológica. 
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A análise do prototexto permitiu entender o que o tradutor fez nos seus 

rascunhos. A partir das operações linguísticas realizadas por ele, percebeu-se 

que havia a preocupação da fidelidade ao original. A análise micro estrutural 

apontou para uma fidelidade ao original, já que ao realizar a transcrição e 

buscar movimentos repetidos que pudessem mostrar um padrão 

comportamental de tradução encontraram-se questões relacionadas a 

constantes pesquisas etimológicas e lexicais, que apontam para uma 

preocupação em manter a forma linguística do original, ou seja, a proximidade 

da estrutura escrita com a língua de origem, como evidência a tipologia 

classificada como Manutenção de casos. 
Entretanto, considera-se que essa preocupação não ocorre 

exclusivamente por uma opção de fidelidade do tradutor D. Pedro II, e sim 

devido ao seu objetivo maior ao traduzir, que como ele mesmo afirma em seu 

diário é de momentos de estudo, como segue: 21 de janeiro de 1890 - “10h ½ 

Antes de jantar estudei árabe, traduzindo “As mil e uma noites””. Assim, essa 

preocupação estrutural e gramatical ocorre porque D. Pedro II utiliza a 

atividade de tradução como forma de estudo e por isso ele precisa ser o mais 

próximo possível da língua fonte, além de realizar diversas pesquisas 

etimológicas e lexicais que o levem a uma compreensão mais apurada do item 

que está traduzindo. Assim, as tipologias mostram um tradutor que busca a 

essência das palavras, procura através do estudo minucioso dos termos um 

entendimento mais completo do texto que traduz. 

Ainda não há como afirmar que esse “método de trabalho” diga respeito 

a todas as traduções de D. Pedro II, pois sua aprendizagem da língua árabe 

ainda estava em andamento, como ele mesmo escreve em seu diário. No 

entanto, em outras traduções como as do francês, por exemplo, em que tinha 

um conhecimento mais profundo do idioma, possa ocorrer outro tipo de 

comportamento, logo, outro processo criativo.  

Em suma, os manuscritos revelaram um modus operandi de um 

intelectual que utiliza a tradução como forma de aprendizagem. As marcas 

deixadas no texto mostram que ele realizava uma contínua busca lexical e 

etimológica dos termos traduzidos ou transcritos do árabe. Consideramos ainda 

que o perfil de tradutor de D. Pedro II se aproxima do perfil de tradutores do 

século XIX no Brasil, os quais viam na atividade tradutória uma fonte de prazer 

Congresso Internacional da Associação de Pesquisadores em Crítica Genética, X Edição, 2012 81



ou simplesmente uma forma de interagir com os amigos através dela (WYLER, 

2003, p. 83)10. Do mesmo modo, temos no tradutor D. Pedro II a utilização de 

um método de tradução que busca aproximar o leitor11 do autor. Seu texto 

apresenta essa preocupação de conservação do “estranho” (as diferenças na 

escrita, na sonoridade, na gramática, etc.). Ele deixa o leitor ciente de que o 

“autor viveu em outro mundo e escreveu em outra língua” 

(SCHLEIERMACHER, 1813/2001, p. 79)12

                                                           
10 WYLER, L. Línguas, Poetas e Bacharéis: uma crônica da tradução no Brasil. Rio de Janeiro. 
Ed. Rocco, 2003. 

 ao manter as características do 

original, mesmo que cause certo “choque” em seu leitor. 

11 Mesmo não tendo a intenção de publicação, e assim, não visando traduzir para um público 
alvo, consideramos que o leitor de D. Pedro II será ele próprio, e ainda familiares e amigos, já 
que, várias vezes ele escreve que dá de presente, ou cede para leitura uma de suas traduções.  
12SCHLEIERMACHER, F. Sobre os diferentes métodos de tradução. In HEIDERMAN, W. (org.). 
Clássicos da teoria da tradução - Antologia bilíngüe, alemão-português. V. 1. Tradução: POLL. 
M.v.M/UFSC Florianópolis: UFSC, Núcleo de Tradução, 2001.  
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