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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta a interface tradução e publicidade discutida e desenvolvida 

pelo Grupo de Pesquisa Tradução e Cultura da Universidade de Santa Catarina 

(TRACCNPq-UFSC), e que na presente pesquisa será aplicada à análise de materiais 

infográficos sobre a pandemia, sendo estes disponibilizados pelas instituições da OPS 

(Organización Panamericana de la Salud), OPAS (Organização Pan-Americana de saúde) e ECDC 

(Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doença), utilizando algumas das estratégias  

pertencentes aos campos da publicidade e da tradução. Os critérios utilizados para a análise 

abordaram tópicos relevantes às áreas, mas principalmente aos estudos da tradução, 

vinculando o caráter funcionalista da tradução, as noções de paratexto traduzidos e as 

ideologias por trás do processo criativo do presente material, buscando enaltecer a relação 

interdisciplinar da tradução nesta área de conhecimento. Concluindo com a apresentação de 

três propostas de tradução de infográficos sobre o tema da violência doméstica em tempos 

de pandemia. 

 

Palavras-chave: Tradução. Pandemia. Publicidade. Infográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

  Este trabajo presenta la interfaz traducción-publicidad discutida y desarrollada por el 

Grupo de Pesquisa Tradução e Cultura de la Universidade de Santa Catarina (TRACCNPq-

UFSC), y que en la presente investigación será aplicada al análisis de materiales infográficos 

sobre la pandemia, disponibles por instituciones como la OPS (Organización Panamericana de 

la Salud), OPAS (Organização Pan-Americana de saúde) y ECDC (Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de Enfermedades), utilizando algunas estrategias pertenecientes a los 

campos de la publicidad y la traducción para colaborar con sus estudios. Los criterios utilizados 

para el análisis abordaron temas relevantes para estas áreas, así como para los estudios de 

traducción, vinculando el carácter funcionalista de la traducción, las nociones de paratextos 

traducidos y las ideologías detrás del proceso creativo del presente material, con el fin de 

potenciar la relación interdisciplinaria de la traducción en esta área del conocimiento. 

Concluyendo con la presentación de tres propuestas para la traducción de infografías sobre el 

tema de la violencia doméstica en tiempos de pandemia. 

 

Palabras clave: Traducción. Pandemia. Publicidad. Infográfico.  
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INTRODUÇÃO 

 

O fato de não conhecer a língua ou a cultura de um determinado país não 

impossibilita a interação, mas entender que a tradução possui um papel incisivo e 

fundamental nesse processo de globalização é um avanço importante. O acesso à 

informação a cada dia que passa torna-se essencial para inúmeras áreas, destinada não 

apenas para os mais variados profissionais, mas também para toda a humanidade, que 

necessita a cada dia de conectar-se ao mundo, mesmo que virtualmente, em tempos de 

crise muitos materiais têm criado essa interação, e graças  à união de interfaces como a 

publicidade e a tradução o caráter interdisciplinar é revelado, pois ao trabalharem em 

conjunto para difusão de informação contribuem também para com o acesso do povo a 

notícias diversas.  

Desde o início da pandemia, surgiram notícias das mais variadas acerca do vírus, 

o que acabou despertando o interesse em entender o papel da tradução em meio a tudo o 

que acontecia e estava por acontecer, perante o cenário caótico que não apenas o Brasil, 

mas o resto do mundo encararia. Para analisar os vários processos criativos do material, 

tais como a questão da comunicação e recepção do produto, nesta pesquisa, serão 

abordados os conceitos sobre a interface tradução e publicidade, uma das linhas de 

investigação amplamente desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Tradução e Cultura da 

Universidade de Santa Catarina (TRACCNPq-UFSC) e aqui exemplificadas, pois serão 

extremamente úteis quanto ao caráter interdisciplinar da tradução no meio publicitário. 

O levantamento inicial da presente pesquisa se deu através da busca nos sites dos 

órgãos e ministérios da saúde do Brasil e dos países de fala hispana, partindo logo em 

seguida para a coleta de materiais nos sites de universidades brasileiras, e de 

universidades espanholas e hispano-americanas. Mais tarde, tal pesquisa voltou-se ao 

levantamento de glossários terminológicos disponíveis em português e espanhol, até que 

por fim  chegássemos à análise de sites governamentais, e consequentemente à análise 

de materiais infográficos presentes nos mesmos. Criado como produto de infografia, 

esse novo formato de documento trata do tema pandemia de forma simples e objetiva, 

porém, não menos importante, estando em sua maioria disponíveis por algumas das 

instituições mais importantes do mundo, cujo intuito de conscientizar e informar 

caminham juntos em um só material. A coleta e análise deste material audiovisual dado 

o enfoque da pesquisa foi realizado a partir do interesse de entender o processo 
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tradutório presente nos materiais de infografia, selecionados através da busca nos sites 

das seguintes instituições: Universidade de Brasília (UnB), Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), Centro Europeu para prevenção e controle de doença (ECDC), 

Sociedade Espanhola de  Medicina de Urgência e Emergências (SEMES), mas devido  à 

composição visual e textual priorizou-se os da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

OPAS e OPS e do Centro Europeu para prevenção e controle de doença ( ECDC). 

Quanto à base teórica da tradução, o funcionalismo de Nord (1991) com apoio 

de Natalino (2014, 2016) se faz presente, assim como os parâmetros paratextuais de 

Carneiro (2015), esta última sob influência do linguista Genette - tem explorado a parte 

de análise paratextual em livros traduzidos, algo que será adaptado aos infográficos 

traduzidos especialmente nesta pesquisa. Na interface tradução e publicidade teorias 

diversas são trabalhadas, como as estratégias de marketing citadas na obra de Natalino 

(2014; 2016) quando relaciona perspectiva semelhante à tradução, e as estratégias de 

produção similares entre os campos, ao desenvolverem múltiplas situações 

comunicativas transferindo sentidos amplos ao produto, assim como as estratégias de 

comunicação de Sant’Anna, Garcia e Rocha Jr (2010), a apresentação do infográfico 

como material e gênero textual pela percepção de Knoll & Fuzer (2019), os conceitos 

básicos da Gramática Visual do Design (GDV) de Kress, Van Leeuwen ( 1996; 2006) e 

Hodge e Kress (1998) esses três citados por Barbosa (2018) ao tratar dos processos de 

criação dos materiais publicitários. Para tal interface o pensamento de Zipster (2009) é 

essencial enquanto relaciona o conceito de interculturalidade ao contexto comunicativo 

da obra traduzida, para área ideológica Bassnett (1980; 2003) e  Lefevere (1992, 2007) 

tratam da questão da recepção e recriação do texto traduzido, estritamente ligadas à tal 

interface, demonstrando não apenas a influência midiática na produção da informação, 

mas a influência de determinada cultura e sociedade, que centra o objetivo final na 

aceitação do público leitor.  

Para isso pretende-se analisar aspectos textuais e composicionais de infográficos 

relacionados à pandemia, com enfoque no par linguístico espanhol-português, 

conceitualizando algumas das principais estratégias publicitárias e tradutórias, no intuito 

de estabelecer como tal interface se faz presente e influencia o processo de criação do 

produto infográfico como peça importante na difusão de informação no mundo 

globalizado, dado o viés ideológico da língua e da cultura em que tal material está 

inserido.  
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O objetivo da presente pesquisa inicia-se com o intuito de selecionar e verificar 

quantos e quais infográficos sobre o vírus COVID-19 possuem tradução, com enfoque 

nos sites da OMS, OPAS, OPS e ECDC, distribuídos via online, e assim relacionar os 

parâmetros paratextuais de Carneiro às demais estratégias de tradução e de marketing 

apresentadas na análise do produto, a fim de compreender como se dá o processo 

criativo do material infográfico traduzido, destacando as principais semelhanças e 

diferenças entre tais estratégias, considerando a interface da tradução e publicidade. E 

por fim, tecer reflexões significativas para a área pesquisada, no intuito de demonstrar 

não somente a importância da tradução no mundo globalizado, mas da publicidade, para 

que este estudo auxilie e estimule outros pesquisadores, estudantes e curiosos sobre o 

assunto. 

Parte da análise da presente pesquisa busca adaptar os parâmetros paratextuais 

de Teresa Carneiro (2015) aos possíveis paratextos de infográficos traduzidos, para em 

seguida vinculá-los às estratégias de marketing e de comunicação, a fim de comparar os 

elementos textuais e composicionais existentes no material infográfico. Para tal análise 

considerou-se os elementos comunicativos interculturais responsáveis pela recepção do 

material traduzido, realizando uma análise social e ideológica, tendo como base teórica 

desta pesquisa o viés funcionalista de Nord (1991) e Natalino (2014; 2016)à concepção 

de interfaces da tradução, estas definidas pelo Grupo de Pesquisa Tradução e Cultura 

(TRACCNPq-UFSC). 

No capítulo primeiro é apresentado tema da pandemia do novo coronavírus, a 

conceitualização de publicidade e propaganda, a definição de paratextos e de 

infográficos. Em seguida é destacado a base teórica funcionalista de Nord na tradução, 

esta que se faz presente ao longo das demais análises da pesquisa, além da 

conceitualização de algumas abordagens teóricas que circundam a interface tradução e 

publicidade. O capítulo dois aborda a análise do material aplicando as estratégias da 

publicidade e da tradução, seguindo para a proposta de tradução de três infográficos da 

OPS, em idioma espanhol, cujo tema é a violência doméstica, estes que até o presente 

momento não possuíam tradução para o português. A tradução dos três materiais surge 

com a intenção de contribuir para com a reflexão de um problema presente e recorrente 

na sociedade, que agrega diversos fatores ideológicos e culturais. Por fim, é tratado a 

questão da interdisciplinaridade da tradução e consequentemente uma conclusão sobre a 

análise do material e das demais propostas apresentadas. 
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1 PANDEMIA E TRADUÇÃO  

 

1.1 O que é uma pandemia?  

 

O termo pandemia significa grande epidemia que atinge um número 

considerável de indivíduos, se tratando de uma doença infecciosa que se espalha muito 

rapidamente e acaba por atingir parte de uma população, possuindo uma grande 

extensão de atuação. Segundo o Dicionário Online de Português (2021), 

etimologicamente tal termo possui origem do grego pandemías, que significa "a todo o 

povo". As terminologias epidemia e pandemia podem gerar de fato certas confusões, 

no entanto para que isso não ocorra constantemente, diferenciá-las é algo necessário 

nesta pesquisa.  

Define-se epidemia como doença viral de alto contágio, restrita a um local, 

ou seja, uma doença oriunda de uma determinada região. Mas quando essa doença 

toma proporções geográficas maiores, ou seja, espalha-se a mais de uma região, 

pode transformar-se em uma pandemia. Para melhor entender sobre o causador da 

pandemia, e conceitualizar cronologicamente os acontecimentos acerca do novo 

coronavírus é importante reaver as informações históricas e primárias sobre este vírus.  

O coronavírus pertence à uma família viral, que foi descoberta pela cientista 

escocesa June Almeida, na década de 60. A virologista nasceu em 1930 e cresceu em 

um bairro humilde de Glasgow na Escócia, sua carreira foi consolidada na área de 

identificação de estruturas virais, e graças ao estudo desta mulher grandes feitos foram 

alcançados, já que Almeida foi a primeira cientista a visualizar o vírus da rubéola e a 

pesquisar a utilização de anticorpos para agregar a tal vírus. Hoje, mais uma vez esta 

cientista reacende na história, dentre tantas descobertas, a mais atual, foi que seu estudo 

contribuiu para com o desenvolvimento de vacinas que combatem a Covid-19.  

Apesar do assunto sobre uma pandemia já ter sido tema de escritores, diretores 

de cinema e conspirações científicas, poucos imaginavam que o mundo enfrentaria tão 

rapidamente algo semelhante, vislumbrado apenas no mundo fictício. Uma das maiores 

verdades que o mundo globalizado encarou nesses 2 (dois) anos de alerta mundial foi a 

de como o ser humano é vulnerável, um vírus se espalhou pelos quatro cantos do globo 

e a esperança da vacina parecia distante. Começou então, uma jornada, e com isso um 

boom de informações. Os órgãos e instituições juntamente aos diversos meios de 

comunicação se uniram na missão de divulgar conforme conseguiam cada novo dado, 
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cada nova morte, chegando até o dia de hoje, que segundo o levantamento mais atual 

disponibilizado pela OMS, a América do Sul continua sendo o epicentro da pandemia, 

desde 11 de março de 2021, conforme atualização epidemiológica da OMS sobre 

COVID-19.No dia 13 de abril de 2021,  foram confirmados no continente 6.182.423 

novos casos de COVID-19, incluindo 161.007 mortes adicionais notificadas na região 

das Américas, representando um aumento de 11% em casos e mortes.  

O vírus rapidamente infectouas nações, e o caos promoveu uma série de 

impactos que serão vistos ao longo da história mundial, enquanto a espera pela vacina 

desesperavas, o caos acabou fazendo com que países fechassem suas fronteiras, e hoje 

alguns até conseguiram controlar o contágio. Então, o mundo globalizado se deparou 

com a quarentena, muitos defendendo-a, outros criticando-a, o desespero batendo à 

porta, mas a verdade é que conter o vírus não é o maior desafio, mas sim, conter as 

pessoas através da conscientização, seja virtualmente ou presencialmente, este é um 

cenário que se repete mundo afora. 

O escritor Yuval Noah Harari (2020) retrata esse cenário em seu livro Na 

batalha contra o coronavírus, faltam líderes à comunidade, dizendo que grande parte 

das pessoas culpa a globalização pela pandemia do coronavírus e afirmam que o único 

jeito de evitar novos surtos dessa natureza é desglobalizar o mundo, mas esqueceram 

que o verdadeiro antídoto para pandemias não é a segregação, mas a cooperação, algo 

difícil de se acreditar visto os escândalos políticos, a fome, o desemprego etc., que 

continuam a gerar tensões de todo tipo no mundo, mostrando que a pandemia 

desacelerou muitas áreas da vida humana, menos a da guerra, que se prolonga por 

diversos campos e ideologias. 

A história do mundo foi dividida então em três grandes momentos: antes da 

pandemia, durante a pandemia e mais para frente, um mundo pós-pandemia. O mundo 

atual enfrenta o primeiro momento pandêmico pós-moderno com tal proporção, que 

atrelado ao desenvolvimento tecnológico revela uma nova face da humanidade, a de se 

conectar virtualmente com os problemas do mundo através da tela do celular ou da 

televisão, por isso é importante lembrar-se dos feitos que foram e estão sendo realizados 

graças  às novas tecnologias, feitos estes que contribuem dia a dia para com a história da 

população mundial, com a informação e divulgação dos acontecimentos.  

A notícia de que o cenário mundial com a chegada da pandemia, junto à 

importante necessidade de estar em quarentena foi recebida obviamente através dos 

mais variados meios de comunicação: televisão, sites e redes sociais, que ficaram  
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responsáveis por noticiar o inimaginável, causando grande impacto e assustando todas 

as nações, dada as milhares de informações vindas de diferentes locais e fontes, o que 

explica de certa forma como o mundo lidou de início com a notícia primária da 

pandemia do Novo Coronavírus, às cegas.  

Desde que a crise eclodiu da China, os pesquisadores começaram a divulgar 

conhecimento e produzir conteúdo. Esses materiais foram disseminados pelo mundo em 

sua maioria virtualmente, mas apesar disto, a fonte original ainda parecia incerta, bem 

como sua qualidade e veracidade. O que se sabia até aquele primeiro momento era que o 

mundo sofreria mudanças drásticas. A fonte oficial, como esperado, era OMS, esta que 

passou a emitir boletins mensais, semanais e diários sobre o avanço da doença, através 

do compartilhamento de assuntos diversos, como: pareceres e orientações de proceder 

com a quarentena para casos suspeitos e confirmados, mapeamento e gráficos da 

circulação do vírus no mundo, e demais temas. Muitos incentivando o lockdown geral, 

logo aderido mundo afora, esses materiais possuíam estruturas diversas, 

disponibilizadas em vários idiomas. Hoje, cerca de pouco mais de dois anos após o 

anúncio oficial da organização, o cenário tem melhorado lentamente, principalmente 

com a chegada da vacina, que tem gerado altas expectativas, dado a disseminação de 

informações sobre sua criação, estas desenvolvidas pelos cientistas no mundo inteiro.  

Que a qualidade da tradução em momentos de crise pode variar bastante e 

desempenhar papéis importantes é algo a ser apresentado, por isso é necessário 

contextualizar antes de tudo o cenário enfrentado por tais campos durante a pandemia. 

Antes da crise, a tradução já cumpria sua missão fundamental, a de mensageira, 

ponderando e carregando informações, sejam elas regionais ou globais. Durante essa 

situação extrema a função de transmitir a mensagem e criar materiais sobre a pandemia 

se intensifica, isso porque é extremamente útil divulgar todos os conteúdos à população, 

deixando o papel comunicativo se tornar mais que uma necessidade natural, para se 

tornar uma necessidade vital, solucionando e respondendo as dúvidas do povo, 

alertando a todos sobre questões hoje atribuídas ao novo cotidiano pandêmico, tratando 

de assuntos como: desenvolvimento de práticas de segurança, medidas de prevenção e 

educação de modo geral, distanciamento e cuidados com a saúde física e mental no 

atual cenário. Aparentemente, tais alertas possuem o intuito de amenizar contágios e 

demais riscos à saúde, buscando por meio da informação evitar situações de perigo, o 

que vem ocorrendo através dos mais variados gêneros textuais criados e desenvolvidos 

que visam informar e prevenir a sociedade.  
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Assim, órgãos e instituições governamentais como a OMS têm dedicado tempo 

para divulgar diversos materiais acerca da pandemia, materiais estes que deixam o 

caráter científico para os artigos e publicações de revistas e passa a ter um olhar mais 

direcionado à sociedade através da promoção de materiais simples, diversos e de leitura 

rápida, adaptado ao público. Assim acontece com os infográficos, cuja instituições 

filiadas, como a OPS em conjunto da PAHO e da OPAS começaram a criar seus 

próprios materiais, adequando-os à realidade de cada língua. O material, aqui estudado 

foi desenvolvido de forma trilíngue: espanhol, português e inglês, e tem abordado 

assuntos importantes à sociedade global acerca da pandemia, relacionando áreas como a 

publicidade e a tradução, pois utiliza diversas funções estruturais e comunicativas 

presentes em tais produtos e que auxiliam desde o processo de criação até a 

apresentação da obra final. 

 

1.2 A interface tradução e publicidade 

 

  A tradução tem sido um campo cada dia mais presente na vida das pessoas, 

assim como a publicidade, estas que apresentam funções semelhantes como a de 

transmitir a mensagem para o outro, no caso o público-alvo a que pertence através de 

sua obra. Atualmente ambas as áreas têm se desenvolvido e utilizado cada vez mais 

recursos tecnológicos como o uso de ferramentas que auxiliam tais profissões e as redes 

sociais, possibilitando aos publicitários, intérpretes e tradutores o exercício de suas 

funções de maneira mais ampla. 

A tradução possui diversas interfaces, uma delas está relacionada  à publicidade, 

citada por Zipster & Abreu (2017, p.36) como o ponto de partida das situações 

comunicativas, na qual há um emissor com intenções específicas e um destinatário 

representando uma audiência pré-estabelecida, ou seja, a publicidade é vista como a 

área que integra as estratégias de marketing e que contempla interesses semelhantes aos 

presentes no processo tradutório. 

 A interface tradução e publicidade pode ser entendida através do pensamento de 

Natalino (2014, p.60), quando discorre que “A tradução de textos publicitários exige 

que os receptores da cultura-meta os entendam e que esses textos produzam os mesmos 

efeitos apelativos e persuasivos que os produzidos nos receptores da cultura de origem”.  

Ou seja, o ideal comunicativo da publicidade é apresentado no processo criativo, este 
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que possui objetivos similares ao da tradução, apresentando pontos comuns quanto à 

técnica e aos veículos que as utilizam.  

O pensamento de Natalino (2014) contempla e relaciona essa similaridade ao 

observar como as estratégias tradutórias, de marketing e de comunicação são utilizadas 

em dado material. Para a autora tais áreas baseiam-se em perguntas-chave que auxiliam 

na elaboração e criação de conteúdo, perguntas estas comuns que circundam a interface 

tradução e publicidade, que são: Para quem? Por quê? O quê? Como? Quando? Onde? 

 A tradução junto à publicidade promove e cria determinado conteúdo, a 

publicidade é responsável não apenas pela divulgação do conteúdo mas por sua criação 

a partir de estratégias de marketing e de comunicação, assim como a tradução é 

responsável pela recepção da mensagem através das estratégias e escolhas utilizadas 

pelo tradutor (NATALINO, 2014, p. 52). E ao relacioná-las é possível tecer 

contribuições importantes, uma vez que ambas acrescentam e contribuem com, 

pensamentos, filosofias e etapas criativas de uma para outra, como por exemplo a 

questão da diferença entre propaganda e publicidade, conceitos abordados em 

sequência. 

 

1.2.1 Publicidade vs. propaganda 

 

Define-se publicidade como a divulgação de mensagem feita por um veículo de 

comunicação que busca influenciar determinado público. Etimologicamente a fusão 

terminológica de publicidade é resultado de Público + i + dade, originária do francês 

publicité (DICIO, 2021). Para Muniz (2004) o termo publicidade está designado ao ato 

de divulgar, de tornar público. Com origem do termo em latim publicus (que significava 

público) e do gerúndio latino do verbo propagare (que significa propagar, multiplicar - 

por reprodução ou por geração). Enquanto a definição de propaganda está ligada à 

difusão de uma ideia, de uma crença, de uma ideologia ou religião (DICIO, 2021). A 

propaganda é considerada também parte complementar à publicidade (AULETE, 2021). 

Para Natalino (2016) o termo propaganda refere-se à ação de tornar algo ou alguém 

conhecido publicamente, em sua maioria divulgando e buscando a aceitação do público. 

É a partir desta divulgação que a venda de determinado produto se concretiza.  

A linha tênue entre fazer publicidade ou fazer propaganda está ligada à intenção 

comunicativa (globalizada ou regional, internacionalizada ou localizada), ou seja, 
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enquanto a publicidade, refere-se a quem a marca deverá “apelar”, qual será́ o objetivo 

comunicativo, qual o conteúdo da mensagem, e o que será́ mais eficiente para aquele 

público, a propaganda não se restringe somente a venda, mas também a promover e 

divulgar diferentes pensamentos, e apesar de a maioria das propagandas possuírem 

intenções capitalistas, esse nem sempre será o interesse final, já que a propaganda é 

parte integrante do campo publicitário.  

Apesar dos interesses capitalistas, fazer propaganda para ou contra algo/alguém 

pode também estar ligada às ideologias, promovendo reflexões, conscientizando e 

fomentando atitudes e posicionamentos dentro da sociedade. É necessário entender que 

ambas as definições fazem parte de um campo maior, que as englobam, o campo 

publicitário. Em relação à divulgação da covid-19 no mundo é importante ater-se a tais 

concepções tanto de publicidade quanto de propaganda, pois são parte essencial da 

divulgação de campanhas e anúncios publicitários, materiais estes criados para difusão 

de notícias ou produtos. depor mais que não seja um produto, a pandemia tornou-se a 

notícia central no mundo e a atual motivação da imprensa que visa englobar diversos 

outros interesses do mercado  à problemática mundial. No entanto, o tema da pandemia 

apresentado nos infográficos analisados na presente pesquisa não está ligado somente 

aos interesses lucrativos mas sim, informativo, pois destaca o caráter multimodal do 

produto, apresentando a partir de estratégias e escolhas comunicativas o alcance e 

importância de campanhas e anúncios que visam a conscientização mundial sobre o 

vírus. 

O cenário pandêmico apresentado no material infográfico traduzido, traz outras 

concepções relacionadas à tradução, já que tal análise envolve vários processos de 

criação do material e de escolhas de tradução, desenvolvendo e ampliando percepções 

distintas quanto às características que o constituem. É também gênero textual, bem 

como as noções de anúncio ou campanhas. O anúncio destina-se a conduzir o raciocínio 

por caminhos pré-determinados e por meios diversos, rumo à intenção primeira 

(MARTINS, 1997, p. 154 apud NATALINO, p.54). A campanha é uma peça maior da 

publicidade que envolve inúmeros planejamentos, possuindo um discurso persuasivo, 

onde o enunciador busca convencer o receptor a crer em algo que lhe é apresentado. O 

mesmo ocorre com o anúncio, quando considerado material oriundo da publicidade, 

anúncio é visto como uma pequena parte da campanha, sendo utilizado em vários tipos 

de propaganda, ou seja, o anúncio é considerado uma peça publicitária que constitui 

uma campanha. 
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Assim, para exemplificar enquanto há a campanha a favor da vacinação no 

Brasil, criada para a população, cujo alcance é nacional, o anúncio é o produto menor, 

cujo alcance é regional, por exemplo, como: divulgação de cuidados a serem tomados 

pelos idosos a partir de 69 anos de idade no dia da vacinação, ou seja, a campanha trata 

de um tema central: A vacinação no país, enquanto o anúncio trata de um tema restrito, 

o de orientar determinada parcela da sociedade que pode se vacinar de acordo com sua 

idade: Idosos a partir de 69 anos de idade. Sendo assim, tais materiais são criados a 

partir de estratégias diversas, como o caso da que será apresentada a seguir. 

 

1.2.2 Estratégias de marketing e comunicação 

 

Diversas são as abordagens e estratégias que constituem a área publicitária e o 

mercado a que pertence, por isso foi desenvolvida a tão citada e conhecida por muitos 

publicitários, a Gramática do Design Visual (GDV) criada por Kress & Van Leeuwen 

(2001) e aqui citada através de Barbosa (2018). Desenvolvida para entender e analisar 

como se dá o processo criativo de materiais publicitários. Inicialmente o interesse da 

GDV era de categorizar o estudo das linguagens em textos verbo-visuais, analisando 

como os elementos composicionais se comportam diante dos aspectos formais e 

funcionais. Este estudo tornou-se fundamental para a significação do texto, pois ao 

agregar aspectos da multimodalidade e funções representacional, interativa e 

composicional atribui características capazes de envolver diversos campos, como o caso 

da interface tradução e publicidade apresentada na presente pesquisa, portanto tal 

gramática influenciou diversas outras estratégias. 

Natalino (2014, p.58), cita três importantes estratégias criadas pela teórica 

Fernández (2007), cujo objetivo é compreender e nortear o processo de 

desenvolvimento de campanhas publicitárias a nível internacional, explicitando como a 

internacionalização é uma estratégia tradutória peculiar aos anúncios globalizados que 

tornam o conteúdo publicitário acessível ao público-alvo, não havendo rigor quanto às 

questões culturais envolvidas, assim os anúncios localizados são adaptados às culturas 

locais. Para isso os conceitos de localização e internacionalização, segundo a autora 

estão relacionados com a adaptação, e parametriza os níveis de alteração e as possíveis 

estratégias com as quais o tradutor pode trabalhar, observe a seguir. 
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Quadro1: Modelo de Estratégias de Marketing  

Estratégias de Marketing 

a) campanhas internacionalmente uniformes, em que há a centralização do conceito 

publicitário, isto é, mesmo layout em todos os mercados, a fim de construir uma 

imagem uniforme da marca /produto;  

b) campanhas internacionalmente diferenciadas, em que há a descentralização do 

conceito publicitário, ou seja, a estratégia publicitária é desenvolvida de forma 

direcionada ao mercado;  

 c) campanhas que seguem um modelo ou protótipo, em que a parte criativa se 

desenvolve de forma centralizada e a execução é responsabilidade das agências 

publicitárias de cada país. 

Fonte: Adaptado do modelo de Estratégias de Marketing de Fernández (2007), apresentadas por 

Natalino (2014). 

Tais estratégias mostram quão semelhantes são as abordagens das campanhas às 

noções de localização e internacionalização, citadas nesta pesquisa, cujas escolhas 

comunicativas se completam. Outras importantes estratégias são as de comunicação 

citadas por Sant’Anna, Garcia e Rocha Jr. (2010), que baseadas na análise das principais 

informações visuais presentes em um material, demonstram o comportamento do 

material publicitário em relação às estratégias de marketing, incluso a de criação e tipos 

de veiculação de anúncios. Confira o quadro abaixo:  

Quadro 2: Modelo de Estratégias de Comunicação  

Estratégias de comunicação  

a) veículos visuais: jornais, revistas, cartazes, outdoor, folhetos, cartas, catálogos; 

b) veículos auditivos (rádio e autofalantes); 

c) veículos audiovisuais (televisão e cinema). 
Fonte: Adaptado de Tradução e criação de anúncios publicitários internacionalmente de 

Sant’anna; Garcia & Rocha (2010), apresentado por Natalino (2014). 

Um veículo de comunicação é criado a partir do olhar de quem produz certa 

campanha ou anúncio, nesta etapa é que se decide as estratégias e abordagens do 

conteúdo, pensando na recepção de tal material frente ao público-alvo, se preocupando 

com as táticas e abordagens, ou seja, antes desse produto chegar às mãos do público ele 

passa por diversas etapas criativas. Por isso, entender quais estratégias são utilizadas é 

também compreender o processo de criação do produto, do conteúdo publicitário e da 

mensagem. Dito isto, Natalino (2016) enfatiza que a importância em observar os 

propósitos da mensagem, está relacionada aos recursos e as possibilidades que a língua 

oferece. Em resumo, é fundamental conhecer os elementos presentes em determinados 

materiais publicitários para compreender a finalidade de sua produção.  



21 

 

O cadastramento de informação do público-alvo é outra estratégia utilizada pelo 

mercado publicitário, este anseia por traçar o perfil dos leitores que se interessam pelo 

material online, sejam eles produtos restritos aos sites, jornais, ou gratuitos como os 

disponíveis nos sites governamentais, dado o incentivo no cadastramento do leitor a 

determinada página da internet. Assim Dalmonte (2009) enfatiza ao dizer que o 

interesse dessas entidades privadas ou públicas se dá justamente em conhecer seu leitor, 

para traçar as melhores abordagens, revelando o posicionamento do Webjornal no 

mercado, contribuindo com a presente análise os conceitos de multimodalidade e 

metafunção observados em sequência.  

 

1.2.3 Multimodalidade e metafunção  

 

Analisar um material rico em informação textual e visual é também procurar 

entender a intenção do ato comunicativo, por isso ressaltar a função da multimodalidade 

na análise de materiais visuais é extremamente importante, assim Barbosa (2018, p.5) 

cita que as mensagens são dotadas de direcionalidade (origem, meta e propósito), além 

de se submeterem aos contextos de situação (onde o registro se adéqua às variáveis de 

campo, relações, modo) e de cultura (contexto mais amplo no qual se forjam os gêneros 

textuais), contribuindo assim para com a análise do infográfico que utiliza  recursos 

semióticos diversos.  

Tais mensagens são compostas por dois planos, o mimético (texto) e o semiósico 

(discurso). O plano mimético leva em conta a representação da realidade através da 

linguagem, assim como os elementos primários (estrutura, atividades de 

produção/elaboração do texto). Já o plano semiósico se associa aos aspectos da 

comunicação, à negociação social dos significados, à ação discursiva dos sujeitos. Para 

tanto, Barbosa (2018, p.6) cita Kress & Van Leeuwen (2006), estes que estabeleceram o 

escopo da multimodalidade, e que nele são apresentados 04 estratos: discurso: 

conhecimento sobre algum aspecto da realidade construído socialmente; design: aspecto 

conceitual, formato a partir do qual a mensagem se manifesta; produção: processo de 

elaboração e organização; e distribuição: vias de transmissão/vulgarização da 

mensagem. Considerando que os textos publicitários possuem essa característica 

multimodal, é necessário ter em mente que, para analisar tanto o texto original quanto 

sua tradução deve-se considerar todos os elementos da composição artística (cores, 
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imagens, fontes, personagens etc.) composições estas que se enquadram à interface 

tradução e publicidade. 

Já a metafunção trata de estipular a estrutura dos significados visuais para assim, 

criar um quadro de categorias e subcategorias responsáveis por analisar as imagens e 

funções representacionais. Para entender como a linguagem se organiza em torno de um 

propósito, Barbosa (2018, p.6) cita Halliday  (1978) dizendo que este último estabelece 

para os componentes funcionais da língua três metafunções, que segundo o linguista, 

dão conta dos modos de usos da linguagem: 

1. metafunção ideacional 

2. metafunção interpessoal 

3. metafunção textual. 

A metafunção ideacional – é baseada nas escolhas efetuadas dentro de um 

código para representar objetos em sua relação com o mundo. Os significados 

interativos são formados a partir da metafunção interpessoal e se concentram na relação 

entre o produtor e o receptor de um signo, buscando formas adotadas na interação. Os 

significados composicionais, oriundos da metafunção textual, prezam os elementos 

internos e externos utilizados na formatação dos textos. (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004, KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, apud BARBOSA, 2018, p.8-

9). Tais funções contribuem fortemente para com a Gramática do Design Visual (GDV), 

interligando o ponto central semiótico através da significação presente no processo de 

produção e recepção do signo. 

Ambos os conceitos analisam o papel dos componentes e estruturas visuais do 

material, a partir das concepções semióticas, assim como no caso da presente pesquisa, 

que visa analisar as estruturas presentes no infográfico, para que tais concepções 

teóricas sejam apresentadas, reforçando assim o interesse em analisar ao máximo os 

elementos, verbais e não verbais (imagens, cores e composição dos anúncios) que 

constituem a mensagem, considerando o caráter semiótico e funcional da presente 

pesquisa, desde aspectos visuais à aspectos tradutórios formados por estratégias 

diversas. Na tradução por exemplo, citam-se as estratégias de localização e  

internacionalização, estas conceitualizadas adiante. 
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1.2.4 Estratégias de tradução: localização e internacionalização 

 

No âmbito da tradução existem diversas estratégias e abordagens de análise do 

material traduzido e do processo tradutório, no entanto seguindo a lógica funcionalista e 

dando prioridade a duas estratégias predominantes ao tipo de material analisado, foi 

possível chegar aos conceitos de localização e internacionalização, Natalino (2016, 

p.58) diz que tais conceitos se relacionam a adaptação que, segundo alguns autores, 

parametriza os níveis de alteração e as possíveis estratégias com as quais o tradutor 

pode trabalhar. E complementa ao dizer que Nord (1991) organiza a tradução em uma 

escala que irá da extrema fidelidade (tradução palavra por palavra - literal) à extrema 

liberdade (tradução livre). Seguindo tal pensamento pode-se considerar que a 

localização e a internacionalização, são estratégias utilizadas para definir qual o tipo de 

tradução está sendo priorizada em determinado texto, em especial os textos da área da 

tradução publicitária. 

A localização é a adaptação da mensagem publicitária para os diferentes 

mercados, pois se ajusta às necessidades e preferências de grupos específicos de 

consumidores e, portanto, a complexidade do trabalho dos localizadores, não se limita 

ao tratamento da configuração linguística dos textos, mas também às técnicas, como o 

gerenciamento de dados, projeção, gestão e criação de gráficos e imagens (RICOY 

2007, apud NATALINO, 2016, p.57). Os tradutores executam aqui mais do que apenas 

uma transferência linguística, pois há uma preocupação quanto às questões como: 

formatação dos documentos, imagens e suporte informático, assim como os 

publicitários quando executam a criação do material. 

A internacionalização, não se restringe ao material promocional, seu 

componente linguístico tende a ser limitado e/ou preservado em um determinado idioma 

(sem transferência). Podendo ser vista como uma estratégia tradutória peculiar aos 

anúncios globalizados, ou seja, desenvolvidos e traduzidos para uma cultura global e 

muito provavelmente dominados por valores culturais anglo-americanos, a tradução 

desses textos publicitários exigem que os receptores da cultura-meta os entendam e que 

esses textos produzam os mesmos efeitos apelativos e persuasivos que os produzidos 

nos receptores da cultura de origem. (FERNÁNDEZ, 2007, apud NATALINO, 2016, 

p.60).  
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Por existir certo paralelismo entre a dicotomia de marketing na localização e na 

internacionalização, Ricoy (2007) diz que é necessário estabelecer se é preferível 

apresentar aos consumidores campanhas desenvolvidas de acordo com sua identidade 

cultural (orientado para a cultura-alvo e focado no receptor, de acordo com a 

terminologia da tradução) ou anúncios baseados em uma identidade cultural distinta 

(orientada para a cultura de origem focalizada no remetente). É indiscutível que tais 

estratégias surgem como uma alternativa atraente tanto na tradução quanto na 

comunicação publicitária, pois acaba realçando os segmentos demográficos, seja porque 

há certo prestígio social associado à compreensão de conceitos e idiomas estrangeiros, 

ou por causa da associação a uma certa ilusão de pertencer à uma comunidade global. 

Na interface tradução e publicidade pode-se relacionar também assuntos como a 

recriação do material, a utilização de estratégias de marketing e de, assim como a 

recepção da obra traduzida e o caráter funcionalista desta, como será apresentado a 

seguir. 

 

1.3 O funcionalismo de Nord e Natalino 

 

O funcionalismo é uma corrente que apresenta e estuda o significado e as formas 

linguísticas em atos comunicativos dentro de um sistema não-autônomo, ou seja, 

contextualizado de acordo com fenômenos psicológicos e sociológicos, no entanto, 

entre essa corrente há outra em contraste, o formalismo. A corrente formalista em 

contrapartida se dispõe a enxergar as formas linguísticas como um sistema autônomo, 

independente de contextualização. Entretanto, o funcionalismo concentra-se em estudar 

o uso e as vivências da linguagem, colocando o texto, como uma peça comunicativa 

central às reflexões sobre os variados usos linguísticos.  

Para o campo da tradução o funcionalismo aborda o interesse em desprender 

conceitos puramente linguísticos, e assim incluir aspectos contextuais, culturais e 

interacionais, algo possível com ajuda da semiótica, área que estuda o signo e seus 

significados, e que juntas formam a semiótica funcionalista, uma combinação entre o 

estudo das funções da linguagem, do signo e dos respectivos processos de significação 

da mensagem. Na tradução funcionalista não se traduzem palavras, mas funções 

comunicativas, que segundo Pontes & Pereira (2017, p.2129) o texto é entendido como 

um evento comunicativo, localizado em tempo e lugar, que possui, pelo menos, dois 
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interlocutores em condições apropriadas e dispostos a se comunicar para alcançar um 

objetivo concreto. Para a teórica funcionalista Christiane Nord (1991) o processo de 

comunicação intercultural envolve três figuras principais: o Emissor, o Tradutor 

(atuando como mediador entre culturas) e o Receptor (o leitor destinatário), este 

distribuído por fatores extratextuais e intratextuais analisados a partir do Texto fonte 

(TF) ou texto base (TB). 

Os fatores extratextuais (FE) analisam a situação comunicativa buscando 

identificar e responder perguntas como: Quem é o autor ou emissor do texto?  Para quê 

o texto foi escrito, qual é a intenção do emissor? Para quem o texto foi escrito, quem é o 

destinatário ou receptor? Qual é o meio ou canal pelo qual o texto é comunicado? Qual 

é o lugar e o tempo da produção e recepção do texto? Qual é o motivo da comunicação? 

 Enquanto os fatores intratextuais tratam de veicular a mensagem: Tema, 

Conteúdo, Pressuposições, Estruturação, Elementos não-verbais, Léxico, Sintaxe, 

elementos suprassegmentais e efeito do texto, mensagens estas que circundam as 

seguintes perguntas: Qual é o tema, o assunto do texto? Que informação ou conteúdo 

estão presentes no texto? Quais são as pressuposições feitas pelo autor? Em que ordem 

o texto é composto ou construído? Que elementos não-linguísticos ou paralinguísticos 

(ou paratextuais) são usados no texto? Quais são as características lexicais e estruturas 

encontradas no texto? Qual é o tom do texto? Perguntas estas que norteiam o processo 

tradutório. 

Os conceitos da tradução funcionalista abordados por Nord são pontos 

norteadores para análise dos FE e FI , uma vez que o objetivo comunicativo determina o 

modo de se traduzir um texto, por isso o modelo de Nord não analisa apenas o encargo 

da tradução, mas a situação comunicativa, considerando o contexto de recepção, e 

cultura, quesitos fundamentais, já que para alcançar a compatibilidade entre as funções 

dos textos, é preciso entender que cada texto possui uma autenticidade determinada pelo 

contexto e situação. Tal modelo fora inicialmente criado para o ensino de tradução, mas 

tem sido também utilizado para analisar processos tradutórios. 

O significado de um texto é constituído pela interdependência entre forma e 

conteúdo dos elementos textuais, bem como suas funções comunicativas. 

Complementando o método de análise de Nord (1991). As teóricas Pontes & Pereira 

(2017, p.2131) atribuem certas funções ao processo de análise tradutória, que são: a) 

função fática: serve para estabelecer, manter ou terminar contato entre os participantes 
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da comunicação; b) função referencial, informativa ou descritiva: se refere à 

representação, descrição de objetos ou fenômenos do mundo; c) função expressiva ou 

emotiva: trata-se da verbalização das emoções ou opiniões do emissor acerca de objetos 

ou fenômenos do mundo; d) função apelativa: pensada para conseguir um determinado 

efeito extralinguístico nos seus interlocutores.  

Tais funções quando inseridas ao contexto da análise de determinado material 

traduzido pode desenvolver contribuições significativas, pois unindo o caráter 

funcionalista às estratégias de análise de materiais traduzidos a partir de tais 

perspectivas presentes na tradução e na publicidade é possível compreender a relação 

constituinte da interface tradução e publicidade. E ao tratar das influências externas que 

o material recebe, sejam elas, ideológicas, históricas, culturais o contexto de recepção 

possibilita a melhor compreensão do  caráter comunicativo do produto, revelando 

semelhanças importantes e complementares à interface em questão.   

 

  1.4 Paratextos e infográficos 

 

 1.4.1 O paratexto de Genette e os parâmetros de Carneiro 

 

O termo paratexto é composta pelo prefixo grego para, designando uma 

modificação da palavra texto. Conforme a etimologia de origem, tal prefixo indica: algo 

que se coloca perto de, ao lado de, a ação de receber ou apanhar qualquer coisa das 

mãos de alguém. Bailly (1901) é citado por Dalmonte (2009, p. 115) quando define que 

o paratexto é formado por duas modalidades de elementos paratextuais: o peritexto e do 

epitexto. O peritexto refere-se a uma categoria espacial marcada pela continuidade ou 

unicidade da obra. Os elementos peritextuais circundam o texto dentro do próprio 

espaço da obra, estando em continuidade direta, como o nome do autor, os títulos, 

intertítulos e toda a materialidade daí advinda, como as indicações de coleção, capa etc. 

 Já o epitexto se distingue do peritexto por um princípio puramente espacial 

como Genette (2009) mesmo defende: “É epitexto todo elemento paratextual que não se 

encontra materialmente anexado ao texto no mesmo volume, mas que circula livremente 

em um espaço físico e social virtualmente ilimitado”. Segundo o teórico, o epitexto 

público está endereçado ao público em geral e, por meio do suporte midiático, podendo 

atingir uma parcela significativa da sociedade. O epitexto também está situado no 
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entorno do texto, estando, contudo, a uma distância marcada por uma descontinuidade 

em relação à obra. Os elementos epitextuais são divididos em públicos, que tomam 

forma nos suportes midiáticos, como as entrevistas com o autor, debates, 

correspondências e diários que, com o tempo, podem passar a integrar a obra. Por meio 

da ação da mídia, posicionando-a no mercado. Antes do produto, o que chega aos 

leitores são fragmentos de um paratexto na condição de elementos epitextuais.  

A textualidade, segundo a lógica paratextual, é marcada pela transitoriedade de 

seus elementos. Carneiro (2015) também reflete quanto a isto, ao dizer que os elementos 

paratextuais possuem forte carga publicitária e imagética, garantindo uma textualidade 

fluída ao texto, reforçando a identidade da obra e colaborando assim para com a sua 

difusão simplificada de material ao público. O quadro a seguir foi criado para observar 

os parâmetros elaborados por Teresa Carneiro. 

Quadro 3: Proposta de parâmetros para análise de paratextos de livros traduzidos 

PARÂMETROS DE ANÁLISE PARATEXTUAL DO LIVRO TRADUZIDO 

MOVIMENTO 1 – APRESENTAÇÃO DA EDIÇÃO 

MOVIMENTO 2 – BIOGRAFIA DO(S) AUTOR(ES) 

Passo 2A – Fatos histórico-biográficos. 

Passo 2B – Escola literária de pertencimento 

Passo 2C – Fontes e influências 

MOVIMENTO 3 – O CONJUNTO DA OBRA E A OBRA ESPECÍFICA 

Passo 3A – Significado da obra específica no conjunto da obra. 

Passo 3B – Análise literária (estilo, temas, construção literária). 

Passo 3C – Exemplos concretos 

MOVIMENTO 4 – DIFICULDADES / PECULIARIDADES DA TRADUÇÃO 

Passo 4A – Exemplos concretos. 

MOVIMENTO 5 – JUSTIFICATIVAS PARA O PROJETO TRADUTÓRIO 

Passo 5A – Descrição do projeto tradutório. 

Passo 5B – Contribuições teóricas. 

Passo 5C – Possíveis deficiências da tradução. 

Passo 5D – Perspectiva humilde, com ou sem pedido de desculpas. 

Fonte: Adaptado de Proposta de parâmetros para análise de paratextos de livros traduzidos. Teresa Dias 

Carneiro (2015). 

Apesar de estes parâmetros terem sido estabelecidos por Carneiro (2015) para 

analisar prefácios específicos de livros e de seus respectivos tradutores, o intuito da 

presente pesquisa é o de relacionar tais estratégias à análise de infográficos, bem como 

as similaridades entre os aspectos tradutológicos e de marketing que forem encontrados 

ao longo da mesma,  para aproximar a interface tradução e publicidade à esfera 

paratextual de Genette e de Carneiro, e consequentemente interligá-las ao caráter 

interdisciplinar da tradução, justamente por que tais métodos de análise muito se 
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assemelham à percepção semiótica e funcionalista de ambas as áreas, contribuindo para 

com a interface em questão, através da análise do processo criativo da mensagem, e dos 

demais elementos gráficos e visuais que constituem o material estudado.  

Enquanto o trabalho de Teresa Carneiro (2017) foca na análise dos elementos 

paratextuais e enfatiza a forte influência das editoras presentes em tais decisões, na 

análise do infográfico o papel de editora se dá através das instituições analisadas, pois 

muitas escolhas feitas no processo criativo deste material possivelmente foram 

influenciadas por tais. Assim como o processo de divulgação, no caso da OPS a 

apresentação destes materiais se dá em maioria no par linguístico espanhol - inglês pela 

rede social Instagram, mas em menor quantidade no idioma português, um contraste 

quando comparado aos sites das entidades parceiras da OMS, uma vez que a 

apresentação do material infográfico traduzido está em maior quantidade no par 

linguístico espanhol-português. Constatando que a criação do material original 

possivelmente pertence à instituição cujo idioma é o espanhol. 

 

1.4.2 O infográfico: material e gênero textual 

 

Diversos são os meios, materiais e formas de divulgação de um produto ou 

notícia, por isso definir que tipo de material está sendo apresentado é algo importante 

para o andamento da pesquisa e posterior análise do processo criativo. Saber o que é um 

infográfico significa também entender a mensagem que se pretende repassar para o 

público, observando sua relevância e alcance por meio de sua divulgação. O infográfico 

aqui é apresentado como material publicitário de caráter variado, podendo ser utilizado 

por diversos campos, em especial a publicidade, que unida a tradução forma a interface 

de estudo em questão. 

Portanto, inicialmente é importante se ater aos conceitos de texto, discurso e 

gênero, para explicar a fundo as diversas qualificações do infográfico. Assim, Knoll & 

Fuzer (2019, p.586) explicam ao dizer que texto é uma unidade semiótica maior, 

possuindo origem latina do termo textos, que significa algo tecido junto, ou seja, é a 

materialidade formada por um conjunto de mensagens que coexistem juntas, pois 

operam no mesmo contexto e na mesma situação. Enquanto o discurso para Santos; 

Pimenta (2014) e Hodge; Kress (1988) é definido como algo mais amplo do que o texto, 

pois é o processo social do qual o texto emerge como materialidade produzida. Para a 
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semiótica social, não existe texto sem discurso, tampouco discurso sem texto, há entre 

ambos uma relação constitutiva, sendo para estes o conceito de texto um fato 

socialmente atribuído e de caráter multimodal.  

Disseminado virtualmente, dentro das mais variadas plataformas digitais, o 

infográfico tem sido muito utilizado por jornais, órgãos públicos, redes sociais e 

variadas outras instituições, o que revela sua característica multifuncional, ou seja, 

visando alcançar e difundir informação rápida distribui conteúdo de forma gratuita, em 

sua maioria e de fácil leitura e acesso à população via online. Um infográfico é o 

material constituído de imagens (fotografia, desenho, gráficos, anagramas etc.) e texto 

discursivo, é o produto criado pela publicidade que busca sintetizar uma notícia ou 

resumir certas informações a serem apresentadas, podendo ser visto também como a 

junção de elementos gráficos e visuais usados para caracterizar uma informação. 

Etimologicamente essa palavra é a junção dos termos Info + grafia (DICIO, 2021).  

No entanto, o infográfico pode significar mais do que somente um material 

textual, visto que Knoll & Fuzer (2019, p.587) defendem que o texto não é apenas o 

produto material, mas uma unidade semiótica que depende da realidade das interações 

sociais (virtuais ou não), e essas diferentes linguagens não só representam significados, 

mas constroem. Portanto, compreende-se que o infográfico não é somente um produto, 

mas um gênero textual extremamente atual e utilitário ao público que o lê, pois suas 

características multimodais e multifuncionais possibilitam tal diversidade.  

 A amostra deste estudo qualitativo é composta por infográficos selecionados a 

partir da pesquisa por materiais sobre o tema da pandemia de COVID-19, que buscando 

vincular tal assunto à interface tradução e publicidade analisa as estruturas textuais e 

composicionais citadas em algumas das estratégias de tradução e de marketing. Apesar 

de o infográfico ser considerado tanto um material quanto um gênero textual, é 

importante ressaltar que são os fatos culturais e históricos que o constitui como tal, ou 

seja, Knoll & Fuzer (2019, p.587) explicam que o infográfico não deve ser visto como 

algo exterior ao contexto de comunicação, para ambas autoras ao analisar o produto a 

intenção textual final do infográfico é revelada, bem como seu instante sócio-histórico, 

ou seja, visando a intenção comunicativa e o caráter informativo é possível entender 

como  ocorre o processo de recepção de notícias através da comunicação intercultural, e 

como estão influenciados pelo contexto social, cultural e ideológico a que pertencem, ou 
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seja, de forma cronológica à época que está inserido, no presente caso sobre o tema da 

pandemia do novo coronavírus, atual época pandêmica. 

O intuito do material infográfico estudado é o de conscientizar, uma vez que 

aborda temas distintos, porém universais como cuidados básicos frente a pandemia, a 

fome, o desemprego e os vários tipos de violência, problemas estes que se 

intensificaram durante o COVID-19 e que são trazidos e contextualizados através de 

dados. Dados estes que exercem finalidades variadas, cuja intenção é convencer o leitor, 

optando por sensibilizá-lo através de diferentes formas e metodologias, sejam elas 

publicitárias,  tradutórias, ou até mesmo a junção destas.  

 Um infográfico, portanto, traduz o interesse de compreender e informar todo um 

público, cooperando para com a difusão de informação, já que diversas instituições vêm 

utilizando-o como uma nova forma de comunicação rápida e de fácil compreensão. Para 

isso é fundamental entender as estruturas que compõe este material, a fim de observar 

como o campo da tradução juntamente ao campo publicitário contribui com tal, 

abordando assuntos relacionados, no presente caso, ao novo coronavírus. 

Em síntese, o infográfico é mais do que apenas um material, trata-se de um fato 

social reconhecível, isto é, seu leitor só o reconhece como tal devido  às recorrências em 

sua composição (KNOLL & FUZER, 2019, p.589), seja ela textual, visual ou temática, 

características estas que designam suas semelhanças e diferenças, bem como sua 

funcionalidade e finalidade, unindo necessariamente texto verbal e visual (gráficos e/ou 

imagens) para informar, explicar ou demonstrar aquilo que se pretende. A infografia é, 

portanto, um material e gênero textual multimodal e metafuncional que compõe o 

sentido da divulgação publicitária relacionada à condições específicas e à finalidades 

variadas, caracterizando como anúncio, quadro explicativo, banner, etc., pois aí está a 

característica multimodal do mesmo, moldado à intenções distintas, seja a de vender 

algo, ou apenas informar, orientar e desmitificar assuntos, sua finalidade é 

desenvolvida, pois não segue uma padronização fixa, mas sim mutável, adequando-se 

ao objetivo funcional e comunicativo de determinado assunto. 

 

1.4.3 Paratextos de infográficos 

 

 A teoria dos paratextos criada por Genette (2009) e reformulada por Carneiro 

(2015) quando atribuído ao campo tradutório tem um importante papel nessa pesquisa, 
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pois existe aqui o interesse em observar quais semelhanças e diferenças há entre a 

pesquisa da autora com o presente material – os infográficos estudados, revelando a 

princípio a volubilidade do material em análise, no quesito semiótico e funcionalista, 

tais possibilidades se ampliam cada vez mais. Para isso, vale considerar que o material 

visual deve ser entendido não apenas como a presença de imagens em um texto, mas 

como um elemento composicional sobre o qual incidem aspectos formais e funcionais, 

ou seja, algo fundamental para a significação do texto (KNOLL; FUZER, 2019, p.584).  

Seguindo essa linha de raciocínio pode-se considerar que por mais que tal 

material pouco se assemelhe as estruturas de um livro, há aspectos semelhantes em sua 

composição. Por isso, quando envolvido os parâmetros de Teresa Carneiro (2015) à 

análise paratextual dos infográficos, significa que a intenção em relacionar tais 

estratégias está ligada ao interesse em entender como se dá o processo de criação e 

desenvolvimento do então denominado paratexto de infográfico.   

Que há uma relação direta entre os estudos da multimodalidade e os estudos 

linguísticos, não resta dúvidas, por este motivo Knoll & Fuzer (2019, p.584) defendem 

que: “O infográfico, como materialidade textual, é uma peça fundamentalmente gráfica 

e visual cuja análise oportuniza a compreensão do funcionamento da linguagem nesse 

gênero que tem se disseminado nos meios digitais de comunicação”.  

Para a interface tradução e publicidade é importante estabelecer a função 

comunicativa deste material abordado nessa pesquisa, para seguir com a análise 

composicional e paratextual do material, complementando com o pensamento de 

Carneiro (2015) cujo objetivo de contribuir para a construção de uma teoria do 

paratexto do livro traduzido se baseia em duas linhas de questionamento e análise, que 

são elas: 1. Análise do discurso do tradutor nos paratextos e 2. Marcas da visibilidade 

geral do tradutor na edição, pode-se considerar que a análise de paratextos de 

infográficos traduzidos anseia por objetivos similares, uma vez que o material 

publicitário em análise é resultado advindo de múltiplas escolhas vinculadas às 

concepções comunicativas, por isso, desmembrar a ideia de que e quais tipos de 

paratextos traduzidos compõem dado material é uma tarefa extremamente interessante 

para presente pesquisa, principalmente quando pretende-se relacioná-la à interface 

tradução e publicidade. 

E a partir da premissa de que não existe texto sem paratexto, conforme dito por 

Dalmonte (2009) é possível tecer uma série de questões quando se pensa nas 
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potencialidades abertas pelas novas mídias quanto à relação de fluidez textual 

favorecida pelos ambientes digitais, onde os textos se desdobram e se espalham pela 

web, possuindo autorias diversas, mas conectados ao assunto em questão, o da 

pandemia. Considerar, portanto, que o material infográfico culturalmente traduzido está 

inserido na interface tradução e publicidade, desenvolvendo do uma imensa relação 

histórica, comunicativa e prática, demonstra como  o diálogo de ideias, teorias e 

concepções similares, acerca de importantes discussões e problemas sociais se vinculam 

ao objetivo comunicativo destas áreas de pesquisa. 

 

1.5 Ideologia e tradução  

 

 Segundo o dicionário Aulete (2021) uma ideologia é a ciência da formação das 

ideias, valores, opiniões, crenças etc., uma corrente de pensamento como instrumento de 

luta política, das relações entre classes sociais, e religiões diversas, que caracterizam uma 

situação histórica. Portanto,  definir ideologia significa entender como comportamento de 

determinada sociedade e determinada cultura influenciam o meio e suas representações. 

Quando atribuída ao campo da tradução a ideologia vincula concepções, escolhas e 

realidades distintas, realidades estas que refletem pensamentos e escolhas, sejam eles 

políticos, sociais ou culturais que irão influenciar a obra.  

De certo modo, assim também ocorre quando busca-se definir tradução, pois esta 

possui diversas significações, oriundas de concepções distintas, ou seja, para muitos a 

tradução é considerada arte, oficio, ciência, transposição, reescrita, etc., o que 

demonstra a influência de certas crenças e concepções formadas a partir do viés 

ideológico referente à época de debate e pensamentos diversos, responsáveis pelo 

desenvolvimento de estudos sobre tal área e de suas respectivas ramificações, como os 

estudos da tradução, oriundas de ideologias variadas que discorrem sobre pensamentos 

e concepções diversas ligada a vários campos de estudo, vinculando assuntos e  

problemáticas, aproximando linhas e correntes intelectuais.  

Uma delas é a defendida pela teórica Susan Bassnett (1980; 2003) ao tratar dos 

estudos de tradução revelando o processo de manipulação ao qual tal área está inserida. 

Para Bassnett (2003, p.9) a mobilidade dos povos reflete o próprio processo de 

tradução, ou seja, graças  à interface e a globalização foi possível desenvolver a 

comunicação intercultural, onde a exploração da língua e de culturas distintas se dão 
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principalmente através da reescrita, processo este criticado por muitos no início dos 

estudos da tradução, mas que ganhou destaque com o passar dos anos.  

  Considerando que a imprensa não deixa de ser uma instituição social e que vive 

recebendo influências externas, ou até mesmo influenciando vários aspectos da 

sociedade a partir de interesses diversos, o pensamento dos teóricos Bassnett (1980; 

2003) e Lefevere (1992; 2007) é inserido a este campo principalmente relacionado às 

influências ideológicas, quando dizem que toda tradução carrega determinado viés 

ideológico, ao receber influências da sociedade, da língua e da cultura. Apesar disso, é 

importante entender nesta interface as habilidades comunicativas do produto e certas de 

concepções teóricas de tradução, pois estas tendem a trabalharem juntas, já que somente 

saber lidar com o processo criativo ou conhecer a língua não é o bastante nessa 

interface. 

 Assim, Lefevere (1992; 2007), define a função da tradução como refracção, pois 

exercer a função de reescrever o texto original, não apenas espelhando-o na obra 

traduzida, mas levando em consideração a questão da recepção do texto traduzido ao 

público-alvo, descrevendo o que acontece quando é transferido um texto de uma cultura 

para outra, uma vez que tal teórico considera a reescritura uma manipulação que reflete 

ideologias de determinada sociedade, para que compreenda a literatura em questão e 

que seja influenciada por tais. 

Portanto, ambos os teóricos discorrem que em toda reescritura/ tradução há 

ideologia, ou seja, em uma tradução a funcionalidade da obra está implicada a 

concepções ideológicas da época, refletindo e transparecendo a interculturalidade, cujos 

aspectos linguísticos, históricos e sócio-políticos conversam com a língua de chegada. E 

à medida que o mundo se desenvolve, esse caráter ideológico é possível ser moldado, 

isso é perceptível através das traduções de uma mesma obra, que se canoniza através do 

tempo graças  à tradução, assim como Walter Benjamin e Derrida defendem ao dizerem 

que o ato de comunicação intercultural da tradução é um processo intemporal e de 

continuidade do original no mundo globalizado.  

De acordo com o livro Translations in Cascading Crises, apenas em 2018 a 

tradução entrou nos padrões da Sphere (projeto dedicado a padrões de qualidade em 

ajuda humanitária, demonstrando a importância do envolvimento destes profissionais 

em situações de apoio para emergências). A crise atual reflete quão importante é a 

divulgação séria de informação, pois constantemente surgem notícias duvidosas, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sphere_(organization)
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conhecidas por fakes news, por isso ater-se às fontes sérias é também uma forma de 

assegurar a veracidade da notícia. A tradução se faz presente no mundo há bastante 

tempo, mas somente após o desenvolvimento dos estudos da tradução no início dos anos 

setenta que sua presença e reconhecimento tem sido discutido, pois a invisibilidade do 

tradutor ainda é tema a ser levantado, pois seu papel na sociedade produz forte 

relevância, ajudando a construir certas pontes de informação, e por estar em constante 

contato com a sociedade, língua e cultura, possibilitando comunicações interculturais 

diversas. 
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2 LEVANTAMENTO E ANÁLISE  

 

2.1 Instituições e levantamento do material 

 

 Primeiramente, realizou-se a revisão da bibliografia disponível sobre estudos da 

tradução publicitária, área de pesquisa ainda relativamente nova, porém ampla. O 

embasamento teórico principal é relativo à tradução funcionalista do modelo de Nord 

(1991), a leitura sobre as interfaces da tradução de Zipser (2009) e os referentes estudos 

da tradução publicitária levantadas por Natalino (2014, 2016), bem como aos estudos 

paratextuais de Genette (2009) e Carneiro (2015), e as estratégias e estruturas 

publicitárias abordadas por Kress; Van Leeuwen (2006) e Sant’Anna, Garcia e Rocha 

(2010).  

 Os materiais infográficos selecionados para análise pertencem à algumas das 

instituições mais renomadas mundialmente, que interessadas em distribuir material 

informativo de qualidade possivelmente viram no infográfico toda praticidade e 

velocidade de criação e alcance do público-alvo. Tais sites e materiais colhidos serviram 

como fonte principal para a presente pesquisa, dado o vasto conteúdo encontrado sobre 

infográficos, estes disponibilizados online para diversos idiomas e criados por estas 

respectivas organizações. 

 Sendo uma das instituições, o Centro Europeu para prevenção e controle de 

doença (ECDC), que se destina à defesa da União Europeia (UE) contra doenças 

infecciosas e transmissíveis, analisando e interpretando informações de seus respectivos 

países, utilizando o sistema europeu de vigilância (TESSy). Cuja missão é reforçar a 

capacidade de defesa da Europa contra as doenças infecciosas. Fundada em 2005, sua 

sede fica em Estocolmo (Suécia), tal instituição governamental é responsável por emitir 

pareceres científicos destinados aos governos nacionais e às instituições da União 

Europeia (UE), e assim ajudar os países do bloco na preparação de respostas contra o 

surto da doença.  

 Outra instituição que disponibilizou um número significativo de material 

infográfico foi a Organização Mundial da Saúde (OMS), fundada em 1948, possui 

parcerias no Brasil através da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e na 

Argentina onde a Organización Panamerica de la Salud (OPS) representa e atua como 

Escritório Regional das Américas (além da sede oficial em Washington). Sendo tais 



36 

 

instituições membros do sistema das Nações Unidas, trabalham em prol do bem-estar 

dos países das Américas, visando a melhoraria da saúde e da qualidade de vida de suas 

populações. A OPS foi fundada em 1902, é a organização internacional de saúde 

pública mais antiga do mundo. Atua como escritório regional da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) para as Américas e é a agência especializada em saúde do sistema 

interamericano. O organismo internacional oferece cooperação técnica em saúde aos 

países membros, visando o combate de doenças transmissíveis e doenças crônicas não 

transmissíveis, bem como suas causas, buscando fortalecer os sistemas de saúde e de 

resposta ante emergências e desastres.  

 A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) foi fundada em 1902 pela 

Organização Especializada Interamericana (OEA) com o nome de Repartição Sanitária 

Pan-Americana (RSP ou Oficina Sanitária Panamericana) instituição derivada da 

Repartição Sanitária Internacional (RSI), somente em 1943 seu nome foi alterado, 

tornando-se a atual OPAS. Segundo Nunes (2007) a instituição foi reconhecida pela 

OMS como organismo regional dotado de autonomia diante dos organismos da 

Organização das Nações Unidas, dos quais a OMS fazia parte, através de um acordo em 

1949, pelo qual passava a ser o escritório regional para as Américas da OMS.  

Em relação à presente pesquisa tais instituições desenvolveram um elevado 

conteúdo digital distribuído em conjunto por ambos os sites governamentais, grande 

parte possuindo versão no par linguístico português - espanhol. Enquanto, que o Centro 

Europeu para prevenção e controle de doença (ECDC) apresentou uma rica fonte de 

análise em idiomas diversos, no entanto poucos infográficos possuíam versão em 

espanhol e português, carecendo de versões atualizadas principalmente no idioma 

português, uma vez que a prioridade desta instituição é levar conteúdo a comunidade 

europeia cujo idioma central é o inglês. Os infográficos analisados foram retirados dos 

respectivos sites destas instituições, e contribuíram, portanto, para com o 

desenvolvimento e análise dessa pesquisa, principalmente no que se refere à interface 

tradução e publicidade. 

A amostra deste estudo qualitativo é composta por infográficos da esfera 

pública, selecionados a partir da busca iniciada nos seguintes sites e aplicativos: Projeto 

Guardiões da Saúde, da Universidade de Brasília (UnB), Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), estes em idioma português, e dos sites das instituições em língua 

espanhola: Universidad Nebrija, Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
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Centro Europeu para prevenção e controle de doença (ECDC), Sociedade Espanhola de  

Medicina de Urgências e Emergências – SEMES.  

Que por fim, resultaram na escolha e análise de onze infográficos originais e 

traduzidos das respectivas instituições: OPAS em idioma português, e do site da OPS, 

possivelmente o idioma original é o espanhol, além do ECDC, cujos dois infográficos e 

as versões originais possivelmente pertencem ao idioma inglês, mas possuindo versão 

traduzida para o português e espanhol. Os nove infográficos escolhidos são da OPS, 

cujo idioma oficial é o espanhol,  e da OPAS, em idioma português. Os escolhidos para 

este estudo foram:  

1. Dez formas de ajudar as pessoas idosas e/ou com doenças pré-existentes que 

vivem sozinhas (OPAS/OPS). 

 2. Dez formas de ajudar as pessoas idosas e/ou com doenças pré-existentes que 

vivem com você (OPAS/OPS). 

 3. Dez formas de se preparar e proteger indivíduos com sessenta anos ou mais 

e/ou pessoas que apresentam doenças pré-existentes (OPAS/OPS). 

 4.  Dez dicas para se proteger e proteger outras pessoas (OPAS/OPS). 

 5. Resistência Antimicrobiana e COVID-19(OPAS/OPS). 

 6. Cuidadores de pessoas idosas durante a COVID-19 (OPAS/OPS). 

 7. Pessoas idosas e COVID-19 siga essas orientações para ter um estilo de vida 

ativo e fortalecer o sistema imunológico (OPAS/OPS). 

 8. Dez dicas para o sistema de saúde (OPAS/OPS). 

 9. Vacinação: Dez dicas para os pais (OPAS/ OPS). 

Quanto aos materiais escolhidos a partir da busca feita no site do ECDC, cujo 

idioma original é o inglês, os infográficos que possuíam versões/traduções em 

português e espanhol foram: 

 10. COVID-19 - Novo Coronavírus, prevenção, sintomas e transmissão 

(ECDC); 

11. A utilização de máscaras faciais em público pode reduzir a propagação da 

infecção na comunidade, minimizando a libertação de gotículas respiratórias infectadas 

(ECDC); 

 A seguir observe os infográficos da OPS (espanhol) e da OPAS (português).Na 

imagem 1 são apresentados os infográficos no início da divulgação da pandemia em 

2020 e na imagem 2 uns dos infográficos mais atuais, a princípio pode-se  observar que 

em relação as estruturas visuais as mudanças são poucas na imagem 1, tanto nos 
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originais quanto nas traduções, porém na imagem 2 há certos aspectos a serem 

destacados.  

 

Imagem 1 

 

Fonte: OPS & OPAS. 2020 e 2021. 

Imagem 2 

Fonte: OPS & OPAS. 2020 e 2021. 

  

Na imagem 2 em relação aos aspectos textuais, o infográfico “Cuidadores de 

pessoas idosas durante a COVID-19” apresenta um erro no material em espanhol: onde 

o verbo proteger conjugado no imperativo está escrito com “j”, ocorrendo erro 

ortográfico: protejerte, um erro bastante curioso, justamente por se tratar do material 

considerado original, pois até o presente momento da pesquisa a OPS é a instituição 

base que fornece os infográficos em idioma espanhol.  

 

2.2   Análise de Infográficos: estratégias e parâmetros 

 

Os infográficos escolhidos para este estudo qualitativo pertencem a três 

instituições governamentais, a OPS (idioma oficial - Espanhol), a OPAS (idioma oficial 

- português) e a ECDC (idioma oficial - inglês), a princípio é possível inferir que os 
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infográficos da OPAS (português) e PAHO (inglês) possivelmente são traduções dos 

infográficos da OPS (espanhol), pois ao observar tais sites, foi possível entender que as 

primeiras publicações dos respectivos materiais eram publicados primeiramente pela 

OPS cujo idioma oficial é o espanhol, e somente depois eram disponibilizados nas 

versões em português e inglês, nas respectivas páginas e na rede social Instagram desde 

o ano de 2020, porém muitas dessas versões demoravam certo tempo até serem 

publicadas, o que possibilitou tal observação, pois a finalização da coleta de iguais 

versões somente foi concluída em março de 2021 para a presente pesquisa, uma vez que 

as versões em português e inglês ainda estavam sendo disponibilizadas. Na mesma 

época a OPS já possuía uma quantidade significativamente maior de infográficos que as 

demais instituições.  

Seguindo a definição sobre a interface tradução e publicidade, a princípio citam-

se as características multimodais de um infográfico a serem analisadas seguem o escopo 

apresentado por Kress & Van Leeuwen (2006) na Gramática do Design Visual (GDV) - 

posteriormente citada por Barbosa (2018), nela são subdivididos 04 estratos principais: 

1. Discurso - conhecimento sobre algum aspecto da realidade construído socialmente; 2. 

Design - aspecto conceitual, formato a partir do qual a mensagem se manifesta; 3. 

Produção - processo de elaboração e organização; 4. Distribuição - vias de 

transmissão/vulgarização da mensagem.  

O estrato 1. diz respeito ao discurso, que tratado nos infográficos tem o 

importante papel de conscientizar o público-alvo sobre a pandemia e isso é fortemente 

mantido em todos os onze infográficos analisados pois é a partir dele que se construiu a 

realidade atual. Tendo em vista o estrato 2. Design: pode-se considerar que os 

infográficos da OPS e da OPAS (originais e traduzidos), seguem o padrão de aspecto 

conceitual: Título principal (Covid-19) nos sete primeiros infográficos da OPS e da 

OPAS, apenas em dois deles o título sofre alteração para (Vacinação) em formato: pdf e 

jpg. No caso dos dois infográficos do ECDC um apresenta título principal (Covid-19), 

formato: pdf e jpg, enquanto o outro não apresenta um título principal específico, mas 

sim uma prévia do tema, que é: A utilização de máscaras faciais em público pode 

reduzir a propagação da infecção na comunidade, minimizando a libertação de gotículas 

respiratórias infectadas. Em relação ao estrato 3. Produção: não é possível saber ao certo 

como se dá esse processo, porém é possível inferir que seja realizado com o auxílio de 

ferramentas de design, fotoshop, e até mesmo por plataformas de design gráfico não 
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especificadas. Por fim e correspondendo ao estrato 4. Distribuição: tanto a OPS quanto 

a OPAS e o EDCD disponibilizam o conteúdo de forma gratuita e via online, nos 

respectivos sites das instituições, e no Instagram como a OPS (divulgando alguns 

conteúdos da OPAS e PAHO também). No aspecto da tradução funcionalista Pontes & 

Pereira (2017) distinguem as funções comunicativas, da seguinte maneira:  

Quadro 4: Funções comunicativas 

Funções comunicativas na publicidade 

a) função fática: serve para estabelecer, manter ou terminar contato entre os participantes da comunicação;  

b) função referencial, informativa ou descritiva: se refere à representação, descrição de objetos ou fenômenos 

do mundo;  

c) função expressiva ou emotiva: trata-se da verbalização das emoções ou opiniões do emissor acerca de 

objetos ou fenômenos do mundo;  

d) função apelativa: pensada para conseguir um determinado efeito extralinguístico nos seus interlocutores.  

Fonte: Criação própria, adaptado de O modelo Funcionalista de Christiane Nord aliado ao 

dispositivo de Sequências Didáticas: norteamentos para o Ensino de Tradução de Pontes & Pereira 

(2017). 

Por tratar de um conteúdo de caráter informativo-científico sobre a pandemia, as 

funções que podem ser atribuídas a análise dos nove infográficos da OPS e OPAS são: 

(B) e (D), por apresentarem função referencial: representação o impacto da pandemia no 

mundo, informando e conscientizando a partir daí quanto aos cuidados a serem 

tomados, dada a função apelativa, encontradas principalmente nos infográficos, 

originais e traduzidos, incentivando cuidados básicos de saúde e higiene, 

distanciamento social, segurança e incentivo à quarentena, a vacinação em massa, etc. 

Em relação aos elementos visuais o que pode ser observado nos infográficos 

traduzidos é que a estratégia de tradução mais utilizada é a localização, uma vez que nos 

onze infográficos os desenhos apresentados são universais, ou seja, tanto o original 

quanto o traduzido as imagens gráficas não sofreram alterações significativas, 

possivelmente por que tais imagens retratam cenas do cotidiano pandêmico, como 

pessoas em quarentena, tomando cuidados básicos de saúde e higiene, e até mesmo 

imagens que representam a estrutura do vírus, algo comum, mas necessário ser mantido.  

As estratégias de marketing definidas por Fernández (2007) são apresentadas 

nesta etapa de análise quando relacionadas à interface tradução e publicidade, para 

definir como material em análise traz os diversos assuntos relacionados ao campo, as 

estratégias apresentadas tratam de temas distintos, como:  
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a) campanhas internacionalmente uniformes, em que há a centralização do 

conceito publicitário, isto é, mesmo layout em todos os mercados, a fim de construir 

uma imagem uniforme da marca /produto;  

b) campanhas internacionalmente diferenciadas, em que há a descentralização do 

conceito publicitário, ou seja, a estratégia publicitária é desenvolvida de forma 

direcionada ao mercado e; 

 c) campanhas que seguem um modelo ou protótipo, em que a parte criativa se 

desenvolve de forma centralizada e a execução é responsabilidade das agências 

publicitárias de cada país. 

Na presente análise pode-se considerar que os onze infográficos correspondem 

tanto à estratégia (A)  onde as campanhas são internacionalmente uniformes, 

centralizando o conceito publicitário, isto é, mesmo layout em todos materiais 

analisados, construindo, portanto uma imagem uniforme, apresentada tanto no original 

quanto na tradução e (C) onde as campanhas seguem um modelo ou protótipo, no 

presente caso o das instituições, em que a parte criativa possivelmente é desenvolvida 

de forma centralizada, cuja execução é responsabilidade das respectivas agências 

publicitárias contratadas ou não, e até mesmo dos setores gráficos de cada instituição, 

caso possuam, algo possível de se inferir. Em relação às estratégias de comunicação no 

que diz respeito ao tipo de veículo encontrado, citam-se os: a) veículos visuais: jornais, 

revistas, cartazes, outdoors, folhetos, cartas, catálogos, b) veículos auditivos (rádio e 

autofalantes) e c) veículos audiovisuais (televisão e cinema). Além do veículo de 

comunicação a ser utilizado, quem produz o anúncio deve pensar no público-alvo e 

táticas de como persuadi-lo. 

 Conforme analisado, os presentes materiais se adequam a estratégia: (C) veículo 

audiovisual: pois foram distribuídos pelos sites das instituições e nas redes sociais, caso 

da OPS. A OPAS apresenta os infográficos traduzidos para o português em seu site, 

mas não possui página oficial no Instagram, enquanto OPS utiliza tanto o site quanto a 

rede social Instagram, cujo idioma principal está em língua espanhola, no entanto a 

OPS compartilha conteúdo trilíngue: espanhol, inglês (compartilhando alguns conteúdos 

da PAHO) e português (compartilhando alguns conteúdos da OPAS). Já o ECDC cujo 

idioma oficial é o inglês apresenta tais infográficos apenas em seu site, não possuindo 

até o presente momento dessa pesquisa outra rede social oficial para divulgação do 

material analisado em português e espanhol. 
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Na análise paratextual de livros traduzidos, Carneiro dá destaque para os 

prefácios e posfácios, pois é dessas partes do livro que mais se extraem dados técnicos 

exteriores à obra, ou seja, dados sobre a editora, sobre o tema abordado, o autor (estilo e 

construção literária), apresentação do tradutor, descrição do projeto teórico ou a falta 

desses dados. Baseados nos parâmetros estabelecidos por Carneiro (2015) para analisar 

prefácios e posfácios de livros traduzidos, o intuito dessa pesquisa busca inserir tal 

análise a perspectiva estrutural e visual contida nos infográficos, relacionando como os 

parâmetros paratextuais podem ser apresentados dentro do respectivo material. Em 

razão disto, a tabela a seguir foi adaptada a fim de que seja observado como os 

parâmetros se adequam à análise de infográficos traduzidos.  

 

Quadro 5: Paratextos de infográficos traduzidos: proposta 

Fonte: Elaboração própria, adaptada dos Parâmetros paratextuais de Teresa Carneiro (2015). 

 

Na análise de infográficos traduzidos é importante observar que o tipo material 

escolhido possui certas diferenças, quando relacionadas, tanto ao gênero textual quanto 

PARÂMETROS DE ANÁLISE PARATEXTUAL  

 DOS ONZE INFOGRÁFICOS TRADUZIDOS  

MOVIMENTO 1 – APRESENTAÇÃO DA EDIÇÃO   

2020 – 2021 

MOVIMENTO 2 – BIOGRAFIA DO(S) AUTOR(ES) 

Não apresenta exatamente. 

Passo 2A – Fatos histórico-biográficos. 

Pandemia 

Passo 2B –Escola literária de pertencimento. 

 

Passo 2C – Fontes e influências 

OMS– Possível fonte principal. 

ECDC – não especificado. 

MOVIMENTO 3 – O CONJUNTO DA OBRA E A OBRA ESPECÍFICA 

Passo 3A – Significado da obra específica no conjunto da obra. 

Assuntos variados sobre a pandemia. 

Passo 3B – Análise literária (estilo, temas, construção literária). 

Infográfico como material e gênero textual. 

Passo 3C – Exemplos concretos 

Dados científicos. 

MOVIMENTO 4 – DIFICULDADES / PECULIARIDADES DATRADUÇÃO 

Passo 4A – Exemplos concretos. 

Erros de digitação/ortografia. 

MOVIMENTO 5 – JUSTIFICATIVAS PARA O PROJETO TRADUTÓRIO 

Passo 5A – Descrição do projeto tradutório. 

Não apresentado/ encontrado. 

Passo 5B – Contribuições teóricas. 

Fontes como a OMS. 
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ao formato dos materiais (infográfico e livro) diferenças estas que contribuem para uma 

possível diferenciação entre as estruturas textuais e as estratégias. Sendo uma delas 

ligada ao quesito visual, dado que grande parte dos elementos paratextuais carregam 

forte carga semiótica, e que isso influência muito a composição de um material desde 

sua criação à divulgação da obra, principalmente quando o objetivo é atrair o leitor a 

partir de elementos que despertem seu interesse. 

Nos infográficos traduzidos aqui analisados,  essas estruturas nem sempre 

estavam ordenadas, assim como na maioria dos prefácios ou posfácios de um livro 

traduzido como citado pela teórica, uma vez que apresentam: biografia do tradutor ou 

somente nome, e demais dados editoriais. Entretanto, no caso do infográfico, este 

material apesar de não apresentar uma sequência paratextual similar aos livros, possui 

uma padronização de informações, cujos dados textuais podem ser equiparados, como 

por exemplo: a apresentação das instituições, e dos sites oficiais que geralmente 

aparecem ao final do material ou no canto superior direito, visto que este tipo de 

informação revela a fonte/instituição de onde provém. A partir deste tipo de informação 

pode ser levantado questões quanto a forma e o tipo de tradução realizada por tais 

instituições, como: quem traduz? Por que traduz? E para que traduz? Sendo esta 

primeira questão dificilmente respondida, uma vez que não foi possível realizar uma 

busca mais ampla que indicasse ao certo o tradutor destes infográficos, o que revela o 

apagamento do mesmo frente ao original, em seguida a pergunta: Por que traduz? Está 

possivelmente ligada ao interesse global por informação acerca do vírus e das 

orientações de proceder disponibilizadas por tais instituições, estas reconhecidas 

mundialmente, cuja veracidade da informação possivelmente é mais segura do que 

muitas outras disponibilizadas nas demais páginas da internet. Respondendo por fim, a 

pergunta: Para que traduz? É a pergunta que revela a necessidade que o público-alvo 

tem em relação ao conhecimento sobre o assunto, pois ao traduzir determinado material 

certo conhecimento é repassado, influenciando e eventualmente incentivando as demais 

culturas. 

Sobre as apresentações do (s) tradutor (es) desses infográficos, é possível inferir 

que apesar das instituições não apresentarem os tradutores, nem assinarem como tais, a 

autoria desses materiais traduzidos eventualmente acaba sendo atribuída às instituições, 

que assumem a identidade de fonte divulgadora direta, ocorrendo portanto nos onze 

materiais, cuja logomarca das instituições são apresentadas, e assim assumem o papel de 

“editoras-tradutoras” do material analisado, pois até o presente momento não foi 
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encontrado nos sites dados suficientes que identificassem os tradutores, nem que 

comprovassem o uso de ferramentas automáticas. O que insere mais uma indagação à 

presente análise, o caso da autoria da tradução, e consequentemente ao apagamento do 

profissional tradutor. 

Ao analisar os onze infográficos foi possível estabelecer a relação de tais 

parâmetros a análise paratextual, sendo que no movimento 1 – apresentação da edição: 

como citado anteriormente, as edições são as primeiras e únicas, dado a característica do 

material, assim como no movimento 2 – Biografia do(s) autor(es) e tradutor(es): aqui é 

estabelecido certa confusão, uma vez que a intenção comunicativa deste material é 

apenas de levar informação, e a autoria da tradução não é priorizada pela instituição, no 

quesito visibilidade, uma vez que as instituições assumem os papeis de autoras e 

tradutoras. Em relação ao movimento 3 – o conjunto da obra e a obra específica: é 

possível analisar uma série de elementos textuais, no passo 3a – significado da obra 

específica: o significado das obras de infografia aqui analisadas carregam além do 

conteúdo informativo a historicidade da pandemia dado o cenário atual, enquanto o 

passo 3b – análise literária: relaciona estilo e gênero textual, sendo o infográfico 

considerado na presente análise pertencente aos dois (material e gênero textual), quanto 

ao tema: em todos os onze os  assuntos abordados buscam conscientizar a população 

acerca pandemia. Quanto à construção literária: o caráter dos materiais é o publicitário, 

que se dá em decorrência da divulgação do vírus. No passo 3c – os exemplos concretos: 

dados e informações científicas  presentes em diversos estudos e apresentados no 

material analisado. 

No movimento 4 – é especulado as dificuldades / peculiaridades da tradução, no 

passo 4a – os exemplos concretos são: Erros de digitação, erros ortográficos - no caso 

foi encontrado um erro de ortografia em espanhol no infográfico: Cuidadores de pessoas 

idosas durante a COVID-19 (OPAS e OPS), aqui o verbo proteger conjugado no 

imperativo está escrito com “j”, ocorrendo erro ortográfico: protejerte. E no caso do 

infográfico em português: A utilização de máscaras faciais em público pode reduzir a 

propagação da infecção na comunidade, minimizando a libertação de gotículas 

respiratórias infetadas, ocorre um erro de digitação na palavra (infetadas), que 

provavelmente significaria infectadas. E por fim, alguns elementos linguísticos 

divergem do espanhol para o português. Em relação ao movimento 5 – justificativas 

para o projeto tradutório: como o tradutor não é especificado não há como distinguir 

muitas coisas, bem como os dois passos a seguir, o 5a – descrição do projeto tradutório 
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e o 5b – contribuições teóricas, estas duas etapas são fortemente afetadas pelo 

movimento anterior (4) e por isso carecem de informação, no entanto é possível inferir 

que as contribuições teóricas responsáveis pela criação deste material seja a partir de 

informações dadas por instituições como a OMS. Agora, realizando uma análise mais 

particular de cada infográfico é possível adquirir as seguintes observações: 

Os infográficos que possuem tradução no par linguístico ESP-PT mas que não 

apresentam problemas gráficos ou textuais são: Infográfico 1. Dez formas de ajudar as 

pessoas idosas e/ou com doenças pré-existentes que vivem sozinhas (OPAS/OPS), 

Infográfico 2. Dez formas de ajudar as pessoas idosas e/ou com doenças pré-existentes 

que vivem com você (OPAS/OPS), Infográfico 4.  Dez dicas para se proteger e proteger 

outras pessoas (OPAS/OPS), Infográfico 5. Resistência Antimicrobiana e COVID-

19(OPAS/OPS), Infográfico 8. Dez dicas para o sistema de saúde (OPAS/OPS) e 

Infográfico 9. Vacinação: Dez dicas para os pais (OPAS e OPS), além do Infográfico 

10. COVID-19 - Novo Coronavírus, prevenção, sintomas e transmissão (ECDC) a 

língua de partida é o inglês, as versões em espanhol e português são traduções e não 

apresentam despadronização gráfica ou textual, no infográfico, ou seja, dos onze 

infográficos analisados, aparentemente sete não apresentam problemas que afetem a 

recepção da obra. 

Os demais apresentam os seguintes problemas: O Infográfico 3. Dez formas de 

se preparar e proteger indivíduos com sessenta anos ou mais e/ou pessoas que 

apresentam doenças pré-existentes (OPAS/OPS) possui uma hashtag diferenciada dos 

demais, em espanhol #yoprospero e em português #eupropspero, provavelmente ligada 

ao contexto da mensagem central, o Infográfico 6. Cuidadores de pessoas idosas durante 

a COVID-19 (OPAS/OPS) apresenta erro ortográfico em espanhol, onde o verbo 

proteger é escrito com “j”: protejerte, em vez de protegerte, no Infográfico 7. Pessoas 

idosas e COVID-19 siga essas orientações para ter um estilo de vida ativo e fortalecer o 

sistema imunológico (OPAS/OPS) apresenta despadronização de imagem, no subtítulo 

em português, pois foi retirado uma pequena imagem que na versão espanhol ficava 

rente ao subtítulo. Na análise composicional do infográfico 11. A utilização de máscaras 

faciais em público pode reduzir a propagação da infecção na comunidade, minimizando 

a libertação de gotículas respiratórias infectadas (ECDC) é observado na versão em 

português um erro ortográfico/digitação da palavra: infetadas, que possivelmente era 

para estar escrito: infectadas. 
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Além da análise e dos movimentos citados anteriormente, é possível encontrar 

nos infográficos frases finais, mais conhecidas na área publicitária, como slogans. Tais 

frases são padronizadas nos nove infográficos da OPAS e da OPS, pois apresentam os 

respectivos slogans em espanhol: Conócelo, Prepárate. Actúa, e em português: 

Informe-se, Prepare-se. Aja. No entanto é possível encontrar mudanças estruturais em 

relação a um novo dado nos dois últimos infográficos em espanhol disponibilizados 

pela OPS e pela OPAS, nesses últimos, o cenário pandêmico acabara de ganhar uma 

nova perspectiva, a chegada da vacina, e por isso o slogan é mudado, adotando uma 

nova frase com o objetivo de incentivar a vacinação,  por este motivo acrescentam ao 

final do anúncio o slogan: La vacunación es essencial e a hashtag #vacunate – que está 

no modo imperativo do espanhol, e no português esse modo verbal não se mantém, em 

vez disto, apresentam o slogan: A vacinação é essencial, acompanhado pela hashtag 

#asvacinasfuncionam, cujo verbo funcionar é apresentado no presente do indicativo em 

português, observando então uma mudança verbal. Tal mudança revela para o leitor do 

infográfico em português um problema atualmente conhecido e enfrentado pelo Brasil 

quanto à descredibilidade das vacinas, exaltando o forte negacionismo do governo e de 

parte da população quanto a eficácia das vacinas. Inferindo como certas ideologias 

políticas influenciam a tomada de decisão no processo criativo deste tipo de material 

traduzido. No caso dos infográficos do ECDC, não há slogans, mas há hashtags: 

#COVID-19, presentes em apenas um dos dois materiais analisados em questão, o que 

demonstra certa ideologia presente na tradução. Observe a seguir na imagem 3 alguns 

dos infográficos sobre vacinação da OPS e OPAS. 

 

Imagem 3 

 

Fonte: OPS/OPAS. 2021 
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2.3 A ideologia presente na tradução de infográficos 

 

Seguindo a deixa do capítulo anterior é importante citar como as obras originais 

e traduzidas são influenciadas por ideologias culturais, políticas, sociais etc., e que 

interfere não apenas a tradução, mas a publicidade. A forma como um material é 

desenvolvido, sua recepção, pode refletir campos, pensamentos e opiniões diversas, o 

que remete novamente ao pensamento funcionalista de Nord (1991) quanto à 

conscientização e o poder que determinada mensagem é capaz de desempenhar na 

sociedade, dada a extensão e profundidade que tais diferenças causam socialmente. 

Uma ideologia torna-se responsável por disseminar um conjunto de ideias, 

representações, e identidades, ao discutir e tratar das relações culturais, criativas e de 

linguagem diversas presentes no ideal significativo e na forma de expressão de um 

produto ou material (TYMOCZKO 2003 apud SILVA JÚNIOR, 2018). Assim Silva 

Júnior (2018, p.31) destaca: “Pode-se perceber questões ideológicas ligadas à tradução 

já na própria escolha do texto estrangeiro a ser traduzido, pois outros certamente foram 

excluídos para atenderem a interesses específicos.”  

O desenvolvimento de determinada tradução é, portanto, influenciada por 

ideologias e contextos presentes na realidade da língua original e traduzida, pois ao 

traduzir um texto estrangeiro, inserindo-o em um novo discurso, possivelmente as 

escolhas sofrerão influências ideológicas diretas ou indiretas, uma vez que cada 

tradução é única, eternizada pelo contexto histórico e social a partir do momento em que 

foi criada. 

Teóricos dos estudos da tradução tem relacionado linguagem e cultura como 

amplificadoras do conceito de ideologia além da esfera política ao definirem o termo 

como “um conjunto de ideias, que organizam nossas vidas e nos ajuda a entender a 

relação com nosso ambiente”.  (CALZADA-PÉREZ, 2003 apud SILVA JUNIOR, 

2018, p.31). O que ocorre com a tradução, que utilizando elementos linguísticos, 

culturais e ideológicos, busca transmitir a determinado público dadas informações, 

através da criação de materiais capazes de captar e divulgar ideias a partir das mais 

variadas formas, para melhor apresentar seu conteúdo através dos meios de 

comunicação ao leitor, estabelecendo a identidade cultural e buscando se adequar a 

língua de forma que esta, melhor receba o produto/material traduzido e criado. 

 A mudança de slogans contidos nos nove infográficos da OPS e da OPAS, 

quando apresentados no original (Espanhol) pelas respectivas hashtags:  #vacunate – 
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que está no modo imperativo do espanhol, possibilita  uma leitura social da realidade 

que os países de fala hispana enfrentam, ou seja, o incentivo das campanhas de 

vacinação, entretanto a tradução do infográfico em português apresenta uma hashtag 

diferente: #asvacinasfuncionam, cujo verbo funcionar está no presente do indicativo em 

português, essa mudança linguística enfatiza um problema atual para muitos brasileiros, 

já que por traz da campanha de vacinação no Brasil, enquanto incentivada pelos mais 

sérios órgãos, esta ao mesmo tempo sofre certo boicote da oposição política extremista, 

que por motivos e ideologias diversas desincentivam tal campanha, que segue de 

maneira gradativa, lenta e desacreditada por grande parte do povo brasileiro, e  tem 

sofrido consequências estrondosas, espelhando principalmente a desordem e  problemas 

de uma má gestão do governo.  

Desde o início da pandemia uma das mais populares hashtags na internet 

brasileira era a #ficaemcasa, estimulada por várias figuras e celebridades nacionais e 

internacionais – e suas respectivas traduções, agora mais uma vez uma outra hashtag 

pretende convencer a população, a #asvacinas funcionam. Para isso, campanhas de 

vacinação foram criadas e divulgados em vários canais da TV aberta e fechada, como o 

canal da Globo, da Universal entre outras, são exemplos que aderiram à campanha pró-

vacina no intuito de derrubar as incontáveis fakes news que atormentam a população 

brasileira. Para Silva Júnior (2018) a “extrema direita” foca na tradição, no 

conservadorismo, na oposição ao modernismo, ao igualitarismo, ao liberalismo, ao 

socialismo, apoia a supremacia de grupos considerados naturalmente superiores, o que 

pode justificar o porquê de desestimularem práticas que promovem o bem-estar social. 

 Outro aspecto a ser debatido nesse capítulo é em relação aos temas apresentados 

nos infográficos pesquisados nos sites da OPAS e OPS, que em sua maioria 

apresentavam tradução do espanhol e do português ao tratar de assuntos como: cuidados 

com a saúde física e mental, cuidados básicos para se proteger do vírus, etc., no entanto, 

um importante tema já levantado nas mídias sociais do Brasil não foi traduzido no 

infográfico da OPAS, mas priorizado no original (OPS), cujas versões originais em 

espanhol abordam do tema da violência doméstica de forma direta em pelo menos três 

infográficos analisados até o presente momento, mas que não possuíam respectivas 

versões para o português, o que acabou por despertar certa curiosidade em relação ao 

porquê de não traduzirem um assunto tão debatido nos demais meios informativos, e 

nas mais distintas nações. Sendo que as estatísticas nacionais e internacionais neste 

momento de crise apontam para o aumento deste tipo de violência, o que torna tal tema 
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tão necessário quanto aos demais, já que não abordar tal assunto é possivelmente 

resultado da desigualdade, silenciando até a função comunicativa de determinado 

material. 

 

2.4  Proposta de tradução de infográficos sobre violência doméstica    

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), houve um crescimento da 

violência contra mulheres durante a pandemia, com os membros das famílias vivendo 

bastante tempo em casa, diversos são os tipos de violência sofridos pelas vítimas, o que 

agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade destas ao redor do mundo, em especial 

as mulheres latino-americanas. No caso do Brasil foram registradas 649 ocorrências de 

feminicídios durante a primeira metade de 2020, e de acordo com o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, houve uma alta de 2% em relação ao mesmo período de 2019.  

Os infográficos em espanhol encontrados no site da OPS tratam do tema da 

violência doméstica na América Latina, abordando as dificuldades encontradas por estas 

mulheres. Um material com cunho informativo, como o caso dos infográficos têm, 

portanto, um importante papel, o de denunciar atitudes violentas, expondo problemas e 

dados a fim de que a população entenda e se conscientize sobre tal assunto. Para que 

não seja um assunto restrito entre as vítimas e os profissionais da saúde que se deparam 

diante deste tipo de situação constantemente traduzir esse tipo de material para o 

português seria extremamente importante, simbolizando uma rede de apoio contra a 

violência e contra ideologias que a banalizam mundo afora. 

Em vez disso, o material em questão não possui tradução para o português, algo 

curioso, pois o assunto possui extrema importância principalmente no caso do Brasil, 

que segundo o jornal Correio Braziliense a cada 2 minutos uma mulher é agredida, ou 

seja, se um país que está em quinto lugar no ranking de feminicídio. Não traduzir essa 

triste realidade é compactuar para que estas estatísticas se estendam, revelando ainda 

mais como as ideologias são fortemente responsabilizadas pelo silenciamento de 

notícias que afetam não apenas um país, mas o mundo inteiro.  

Em 2020, início da pandemia muito se falou sobre as diversas agressões sofridas 

por mulheres em seus próprios lares, no entanto conforme passavam os meses o assunto 

foi esquecido, porém a realidade pouco mudou. Traduzir um material como infográfico 

sobre um assunto recorrente no mundo como a violência doméstica é entender e retratar 
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o que parte da sociedade esconde, sustentando ideologias opressoras que silenciam até 

mesmo a divulgação de um material.  

As abordagens sobre violência doméstica muito se assemelham as campanhas ou 

anúncios brasileiros sobre o tema, no entanto uma dificuldade encontrada na proposta 

de tradução do infográfico 1 diz respeito aos meios de denúncia e acompanhamento, já 

que no idioma espanhol aparece o termo Msalud, uma definição que engloba aplicativos 

saúde, no entanto, optou-se por generalizar a tradução com: aplicativos de saúde. No 

infográfico 2 não houve demais problemas. No infográfico 3 a tradução do anagrama 

ANIMA consegue alcançar a equivalência e o ideal textual e composicional da 

mensagem. Observe abaixo as propostas de tradução dos infográficos sobre violência 

doméstica. 

 

Infográfico 1 

 

 
Fonte: OPS & OPAS, 2020. 

Proposta de tradução do infográfico 1 

 

COVID-19 

ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO CONTEXTO 

DA COVID-19  

À medida que as pessoas começam a ficar em casa, as notícias sobre 

violência doméstica aumentam.  Mulheres, meninas e meninos correm um 

risco particular de violência em suas casas.  Prevenir e responder à 

violência é um componente importante na resposta ao COVID-19.  Requer 

a ação dos responsáveis pelas políticas e programas nos diversos setores, 

incluindo o setor da saúde. 

10 FORMAS DE PREVENIR E RESPONDER À VIOLÊNCIA 

 1. Incluir o assunto da violência doméstica ao planejar, implementar e 

monitorar a preparação e resposta às emergências de saúde.  

 2. Oferecer e investir na prevenção e resposta à violência como um 

serviço essencial no contexto do COVID-19.   

3. Fortalecer o acesso aos serviços online - por exemplo “linhas diretas, 

como aplicativos de saúde e telessaúde”   

4. Inovar maneiras de fornecer informações e dar apoio - por exemplo nas 

farmácias, supermercados etc.   

5. Capacitar o pessoal de saúde na identificação de sobreviventes e apoio 

na linha de frente. 

 6. Orientar as vítimas quanto aos abrigos, lares adotivos ou outras 

instituições para facilitar o apoio contínuo das sobreviventes de violência. 

7. Evitar prejudicar as crianças, por exemplo.  Apoie as mães e os pais, 

evite a separação de longo prazo entre as crianças e suas famílias, 

estabeleça formas de cuidados alternativos, seguros e aceitáveis em caso de 

doença ou morte de um cuidador.   

8. Compartilhe informações sobre o apoio disponível para sobreviventes 

e comunidades, envolvendo-os no desenvolvimento de respostas.   

9. Mobilizar as comunidades para promover a igualdade de gênero e 

tolerância zero para a violência.   

10. Coordenar com outros setores para que abordem os fatores de risco 

que favorecem a violência (por exemplo, uso prejudicial de álcool) e assim 

proteja mulheres e crianças.   

SEM DESCULPAS PARA A VIOLÊNCIA   

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde  

OMS - Organização Mundial da Saúde Américas  

Conheça.  Informe-se. Prepare-se. Aja. 

 Fonte: Criação nossa. 
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Infográfico 2 

 

 
    Fonte: : OPS & OPAS, 2020. 

Tradução do infográfico 2 

 

COVID-19 

ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO 

CONTEXTO DA COVID-19 

À medida que as pessoas começam a ficar em casa, as notícias 

sobre violência doméstica aumentam.  Mulheres, meninas e 

meninos correm um risco particular de violência em suas casas.  

Prevenir e responder à violência é um componente importante na 

resposta ao COVID-19. 

O que as comunidades podem fazer? 

1. Estar ciente do aumento do risco de violência doméstica durante 

o COVID19 e lembre-se: A violência nunca pode ser justificada. 

2. Comunicar e manter contato, e apoiar mulheres, crianças e 

meninas. 

3. Tomar cuidado ao contatar sobreviventes, pois o agressor pode 

estar presente em casa. 

Obter informação sobre os tipos de ajuda disponíveis e 

compartilhe com sobreviventes e comunidades. 

4. Preparar-se para ligar para os serviços de emergência caso 

alguém precise de ajuda imediata. 

O que podem fazer as e os sobreviventes? 

Lembre-se que as medidas de isolamento podem afetar o seu 

bem-estar e o de sua família. 

Tente reduzir e controlar o estresse tanto quanto possível, por 

exemplo, fazendo exercícios físicos, técnicas de relaxamento etc. 

Entre em contato com familiares e amigos de confiança para 

obter ajuda e assistência. 

Faça um plano para proteger você e seus filhos de todas as 

maneiras que puder.   

Saiba mais sobre os serviços de suporte disponíveis e busque 

suporte através de linhas de ajuda, abrigos ou outros serviços de 

saúde ou proteção. 

A VIOLÊNCIA CONTRA VOCÊ NUNCA É CULPA SUA. 

VOCÊ MERECE SE SENTIR SEGURA EM CASA. 

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde. 

OMS - Organização Mundial da Saúde Américas. 

Conheça.  Informe-se. Prepare-se. Aja. 

Fonte: Criação nossa. 
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Infográfico 3 

  

Fonte: : OPS & OPAS, 2020. 

Tradução do infográfico 3 

 

COVID-19 

ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO 

CONTEXTO DA COVID-19  

À medida que as pessoas começam a ficar em casa, as 

notícias sobre violência doméstica aumentam.  Mulheres, 

meninas e meninos correm um risco particular de violência 

em suas casas. Prevenir e responder à violência é um 

componente importante na resposta ao COVID-19, e o 

pessoal de saúde desempenha um papel fundamental. 

O que os profissionais de saúde podem fazer?   

Estar ciente do aumento do risco de violência doméstica no 

contexto da COVID-19.    

Reconhecer os sinais para que saiba quando e como 

perguntar sobre violência. 

Se atentar, inclusive à saúde física, sexual, reprodutiva e 

mental.   

Oferecer suporte imediato às sobreviventes. 

Compartilhar informações sobre o suporte disponível e 

fazer encaminhamentos para outros serviços essenciais.   

                Suporte imediato! 

Viva o ANIMA: 

     Atenção ao ouvir com empatia. 

     Não julgue e valide. Mostre que acredita nelas. 

     Insista para que elas não se culpem pelo ocorrido. 

     Melhore a sua segurança. 

     Ajude a conectar-se com outros serviços de suporte. 

 

O suporte imediato pode ser o método mais importante que 

você pode fornecer. Se isso é tudo que você pode fazer, terá 

ajudado muito o sobrevivente. 

SEM DESCULPAS PARA A VIOLÊNCIA. 

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde . 

OMS - Organização Mundial da Saúde Américas.  

Conheça.  Informe-se. Prepare-se. Aja.   

Fonte: Criação nossa. 
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3  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 As escolhas feitas no processo criativo de dado material direcionam os seus 

propósitos e, consequentemente, sua recepção, bem como os fatores ideológicos, sejam 

eles sociais ou culturais. Nos presentes materiais, o processo criativo e tradutório, 

portanto assemelha-se, visto que as funções de tais áreas têm demonstrado relevância 

quanto à divulgação e aceitação do material, levando informação e conectando culturas, 

seja através das redes sociais, televisão, sites institucionais e demais meios de imprensa,  

que empenhados a criar e divulgar informação utilizam inúmeros conteúdos e métodos 

variados, inseridos em materiais diversos.  

 A área publicitária é responsável por criar gêneros e materiais novos que 

rapidamente tornam-se populares, como o material em análise. Os infográficos, criados 

para informar e divulgar, misturam contexto histórico-social e dados científicos. O 

infográfico ganhou espaço no meio publicitário a pouco tempo, anteriormente utilizado 

por instituições educacionais e coorporativas, esse novo formato de material tem 

agradado o público, e segundo o site Cio From IDG (2019) as buscas no Google pela 

leitura deste, aumentaram com o passar do tempo, sendo um dos materiais mais 

compartilhados nas redes sociais.  

 Apesar do presente material ter sido encontrado em sites, a página oficial da 

OPS no Instagram tem divulgado alguns infográficos relacionados a pandemia nos 

idiomas espanhol e inglês, no entanto há pouco conteúdo em português, algo a ser 

notado justamente porque o Brasil, país de idioma português pertence a América Latina 

e tal instituição trata de assuntos vinculados ao continente Americano, mas há pouco 

conteúdo em idioma português divulgado na presente rede social. Contrastando com os 

sites, uma vez que há mais materiais infográficos em idioma português e espanhol do 

que em inglês. 

 Na presente pesquisa o texto do material infográfico, quando traduzido une duas 

importantes áreas, a publicidade, responsável pela criação. E a tradução, responsável 

pela reescrita do conteúdo para outra língua, ambas responsáveis por divulgar o material 

final apresentando-o para a sociedade, discutindo assuntos de extrema importância 

como a violência doméstica, atuando no repasse de conhecimento e  informação, algo 

vital na atualidade pandêmica, demonstrando a força intercultural que a tradução exerce,  

principalmente unida à outras áreas do conhecimento, como a publicidade.  
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