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RESULTADOS
Através da comparação

das traduções do periódico

lusitano e de outras cinco edições contemporâneas, pode-se
constatar que, embora com algumas alterações, o espírito poeano
foi bem representado na Europa do século XIX através da
publicação de “O coração revelador” na revista A Ilustração.

CONCLUSÃO
A partir das análises dos textos, a ideia de que a tradução

OBJETIVOS

consiste não apenas em uma ponta entre autor e leitor mas sim em

O trabalho a ser apresentado faz parte

uma cadeia de produção de sentidos foi comprovada, de forma que

do projeto de pesquisa “Um estudo de fontes

as línguas são sistemas

primárias: a presença da literatura brasileira

serem compreendidos.

em periódicos portugueses do século XIX (1850-

REFERÊNCIAS

1900)”, sob a orientação do Prof. Dr. Mauro
Nicola Póvoas. O artigo trata da questão da
tradução do conto de Edgar Allan Poe, “O
coração

revelador”,

publicada

na

revista

lusitana A Ilustração e tem como objetivo
analisar o tipo de texto resultante de acordo
com a essência da obra do autor norteamericano.

FUNDAMENTAÇÃO
TEÓRICA

A fundamentação teórica baseia-se nos

estudos de Solange Mittman e de Paul Ricoeur
no que diz respeito à tarefa/função e desafios
do profissional de tradução, além de um
levantamento acerca da biografia e obra do
autor através das obras de Schmidt e Araújo.

METODOLOGIA
Como metodologia, adotou-se a leitura
do conto original em inglês, e após, a
comparação entre as traduções d’A Ilustração
e de outras cinco traduções contemporâneas.
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