
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC/SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTA RODRIGUES DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 

A TRADUÇÃO DE MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MILÍCIAS SEGUNDO O 

MODELO COMPARATIVO E A GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESTRADO EM 
LINGUÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

São Paulo 
2013 



 

ROBERTA RODRIGUES DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TRADUÇÃO DE MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MILÍCIAS SEGUNDO O 

MODELO COMPARATIVO E A GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, como 
parte dos requisitos exigidos para obtenção do 
título de Mestre em Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem. 
 
 
 
Orientadora: Profa. Dra. Sumiko Nishitani Ikeda 

 
 
 
 

 

São Paulo 

2013 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 
 
 

______________________________________________ 
 
 
 
 

_______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, pelo apoio incondicional. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À Profa. Dra Sumiko Nishitani Ikeda, pela orientação sempre assertiva, pela extrema 

paciência e, acima de tudo, por me ajudar a realizar um sonho. 

A todas aquelas e aqueles que foram minhas professoras e professores e que me 

ajudaram a chegar até aqui. 

Ao CNPq, pela concessão da bolsa de estudo, fundamental para conclusão da 

pesquisa. 

A Maria Lúcia e a Márcia, funcionárias do LAEL, que sempre me atenderam com 

atenção e carinho. 

À minha querida mãe, Margarida, pelo apoio incondicional, pelo amor e cuidados 

dedicados à minha filha, quando minha ausência fez-se necessária, e acima de tudo, 

por me motivar a estudar sempre. 

À minha filha, Serena, pela compreensão, paciência, pelos beijos, abraços e 

palavras de força e carinho em todos os momentos. À minha irmã, Regiane, que 

sempre me ajudou quando eu não podia estar com a minha filha. 

Às minhas queridas amigas Adriana Cestari, Claúdia dos Santos, Greta Marchetti e 

Nanci Vellazi pela amizade e conversas tão enriquecedoras. A todos os amigos que 

me apoiaram nesse processo. 

Aos meus queridos alunos que ao compartilharem comigo seus questionamentos me 

instigaram a fazer essa pesquisa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 

 

 

“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo.” 

Mahatma Gandhi, (1869-1948) 



 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa de mestrado é examinar a tradução do romance 

Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida - do português 

para o inglês, para verificar qual é a natureza das modificações decorrentes das 

escolhas léxico-gramaticais na tradução para a língua inglesa e quais são as 

consequências dessas escolhas. Como resultado de uma postura logocêntrica, tanto 

as pessoas linguisticamente leigas, quanto especialistas em tradução tendem a  

considerar a tradução como um tipo de texto que é a reprodução exata de um texto 

originalmente escrito em outra língua. Nos anos noventa, a figura do tradutor 

subserviente ao texto original foi substituída pela do tradutor visivelmente 

manipulador, o artista criativo mediador de línguas e culturas. O que muda agora é 

que o tradutor é entendido como um sujeito inserido num certo contexto cultural, 

ideológico, político e psicológico – fatores que não podem ser ignorados ou 

eliminados na elaboração de uma tradução. Relacionada à essa questão, a hipótese 

do determinismo linguístico pode ajudar a entender o motivo das diferenças que 

cercam as categorias das experiências incorporadas nas várias línguas. As línguas 

diferem grandemente tanto nas categorias das experiências que expressam, como 

nos meios linguísticos especiais que empregam para a representação dessas 

categorias. Essas diferenças vão além do fato tão conhecido de que a maioria das 

palavras não tem tradução perfeitamente equivalente, de uma língua para outra. 

Whorf estava mais interessado em relacionar o léxico e a gramática à cosmovisão 

de uma cultura (a Weltanschauung). A pesquisa deve responder às seguintes 

perguntas: (a) Qual é a natureza das modificações decorrentes das escolhas léxico-

gramaticais na tradução de Memórias de um Sargento de Milícias para a língua 

inglesa? (b) Quais são as consequências dessas escolhas?  A análise desse 

romance apoia-se, inicialmente, na metodologia proposta por van Leuven-Zwart 

(1990) e na Gramática Sistêmico-Funcional, de Halliday (1994) e Halliday e 

Matthiessen (2004). Os resultados mostram que a natureza das escolhas léxico-

gramaticais do tradutor é influenciada pelo contexto cultural e ideológico no qual ele 

se insere. 

 

Palavras-chave: Memórias de um Sargento de Milícias, Tradução, Modelo 

Comparativo, Gramática Sistêmico-Funcional 

 



 

ABSTRACT 

  

 
The objective of this research is to examine the translated novel “Memoirs of a Militia 

Sergeant” by Manuel Antônio de Almeida – from Portuguese into English, to verify 

the nature of the changes arising from the lexical-grammatical choices in its 

translation into the English language and what the consequences of those choices 

are. As a result of a logocentric stance, both linguistically lay people and experts in 

translation tend to consider the translation as a kind of text that is the exact 

reproduction of a text originally written in another language. In the nineties, the figure 

of subservient to the original text translator was replaced by the figure of a visible 

translator that manipulates the text, the creative artist mediator of languages and 

cultures. What changes now is that the translator is understood as someone 

belonging to a certain ideological, political, psychological and cultural context, - 

factors that cannot be ignored or eliminated in a translation. Related to this issue, the 

hypothesis of linguistic determinism can help us to understand the reasons for the 

differences that surround the categories of the experiences incorporated into the 

various languages. Languages differ greatly in both categories of experiences that 

they express and in the special linguistic means they employ to represent these 

categories. These differences go beyond the so well-known fact that most words do 

not have fully equivalent translation from one language to another. Whorf was more 

interested in relating the lexicon and grammar to the worldview of a culture (the 

Weltanschauung). The research should answer the following questions:  (a) What is 

the nature of the changes arising from the lexical-grammatical choices in the 

translation of Memoirs of a Militia Sergeant into the English language? (b) What are 

the consequences of those choices? The analysis of this novel initially relies on the 

methodology proposed by van Leuven - Zwart (1990) and Systemic Functional 

Grammar, Halliday (1994) and Halliday and Matthiessen (2004). The results show 

that the nature of lexical-grammatical choices of the translator are influenced by the 

ideological and cultural context in which the translator is inserted.   

 

Keywords: Memoirs of a Militia Sergeant, Translation, Comparative Model, Systemic 
Functional Grammar 
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1.     INTRODUÇÃO 

 

 É provável que a concepção que a grande maioria dos leitores tem a respeito 

de uma obra traduzida seja a de que têm diante de si um texto que reproduz, com 

fidelidade, todas as características da obra original, afirma Bezerra (2009). Traduzir 

seria, então, nessa perspectiva, a simples substituição da léxico-gramática de uma 

língua para outra. O papel do tradutor, consequentemente, limitar-se-ia a uma tarefa 

mecânica e objetiva, na medida em que nada de sua subjetividade ou de seu 

aparato histórico-cultural fosse capaz de interferir nesse processo.  

 Como diz House (2006), “pessoas linguisticamente ingênuas em geral 

enxergam a tradução como um tipo de texto que seria a ‘reprodução’ de um texto 

originalmente escrito em outra língua”.  Mas, na opinião de Timoczko (2007, p. 54), 

essa visão sobre a tradução não está restrita apenas às pessoas comuns – ou 

linguisticamernte ingênuas, como diz House. Para ela, um grande número de 

especialistas em tradução também a enxerga como o processo ou o resultado do 

transporte de um texto de uma determinada língua para outra. Segundo Arrojo 

(2003, p. 99), essa postura é resultado da visão logocêntrica – da crença na 

estabilidade do significado – que a tradição ocidental tem dessa atividade. 

Sou professora de língua inglesa, tendo lecionado para alunos de todas as 

idades em diversos colégios regulares e cursos de idiomas há anos. Sabia, que na 

tradução de certas instâncias de uma língua para outra surgiam problemas, por 

vezes, intransponíveis. A curiosidade em examinar mais sistematicamente essa 

questão foi se instalando em mim e, assim, resolvi encetar uma pesquisa, 

comparando as duas línguas. Foi quando entrei em contato com a hipótese do 

determinismo linguístico juntamente com a abordagem sócio-cognitiva da língua 

que, a meu ver, é uma dimensão que não tem recebido a atenção merecida. 

  Bezerra (2009) traz um exemplo que mostra essa questão na pesquisa que 

fez comparando o original e a tradução de “Menino de Engenho”, de José Lins do 

Rego, traduzida por Emmi Baum. Nela, a tradutora ou eufemiza a tradução dos 

vocábulos considerados de baixo calão e aqueles que fazem menção ao sexo, ou 

elimina outros. Vejamos dois exemplos: 
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Quadro 1 - Comparação entre original e tradução de Menino do Engenho 

Texto original Tradução  

 (1a)  
     Nas paredes de barro havia sempre santos    
     dependurados, e num canto a cama de  
     tábuas, onde há mais de um século faziam o    
     seu coito e pariam os seus filhos. (p. 55) 

 

 (1b)  
        The walls were covered with pictures of  
         saints, and one corner was occupied by a    
         bed with wooden boards on which for  
         hundreds of years generations of slave  
         children had  been conceived and born.  

         (p.49) 

 

 (2a)  
      Sabia ruindades, puxara demais pelo sexo,  
      era um menino prodígio da porcaria. E ali,  
      sozinho, no quarto, os pensamentos maus me  
      conduziam às gostosas masturbações. A  
      negra Luísa me deixara, andava de barriga  
      empinada, com as dificuldades e os medos  
      da primeira cria. Estava prenha e não sabia de  
      quem. Diziam que era de todos os  
      cambiteiros do Santa Rosa. 
 

 (2b)  
       I was only proficient in dirty things; I was a  
       boy wonder when it came to filth. And there  
       alone in my room, evil thoughts came to me  
       and I committed those pleasurable acts of  
       masturbation. Luisa had left me. She walked  
       about with a swollen belly, experiencing all  
       the difficulties and fears of her first child. She  
       was pregnant, but did not know by whom.  
       They said that it was the combined effort of all  
       the hands on the plantations.   
 

 Fonte: Bezerra (2009) 

 

Vê-se, nessa comparação, segundo Bezerra (2009), que as escolhas léxico-

gramaticais alteram, de modo significativo, a atmosfera e também a representação 

das personagens do romance. A ideologia da tradutora materializa-se na seleção 

lexical e na forma como ela dispõe as palavras nas frases. Além disso, os exemplos 

deixam claro que é impossível falar-se em apagamento do tradutor ou em tradução 

literal, no sentido de que todas as palavras de um texto (A) seriam transportadas para 

o texto (B), sem quaisquer interferências de ordem linguística ou ideológica do 

tradutor.  

   Creio ser importante trazer aqui a observação de van Dijk (2008), a respeito 

da estrutura  triangular - discurso-cognição-sociedade - em que modelos de contexto 

servem de mediadores entre as estruturas discursivas e as estruturas sociais em 

todos os níveis de análise. Ou seja, fatores de diferentes contextos, como acontece 

no confronto de duas línguas diferentes, influiriam, necessariamente, na construção 

do significado. Essa questão será ampliada mais adiante. 

 Nesse sentido, já Fillmore e Atkins (1992, p. 78) afirmavam - e demonstraram 

- que "o significado das palavras só pode ser entendido com referência ao contexto 

estrutural da experiência, crenças ou práticas, constituindo uma espécie de pré-

requisito conceitual para o entendimento do significado". E é, nesse sentido, que 

Fillmore (1988 apud FILLMORE, 1996) ampliou a visão de semântica, colocando os 

significados das palavras no enquadre cognitivo.  
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 A propósito, a conferência interdisciplinar pioneira sobre a questão dos 

universais linguísticos, organizada em 1961, por Greenberg, Osgood e Jenkins 

gerou bastante informação a respeito das línguas do mundo, e veio revelar padrões 

comuns surpreendentes (SLOBIN, 1980) que deu início à noção de tipologia 

linguística. Assim, todas as línguas são condicionadas por: (a) tendências humanas 

a pensar e imaginar de certa maneira; (b) natureza e metas da interação humana. 

Nesse contexto, por meio do exame de uma extensa e variada amostra das Iínguas 

do mundo, Greenberg (1963) e outros depois dele encontraram curiosas 

combinações possíveis dos traços gramaticais que constituem uma língua.  

 O que deve ficar claro é que tanto o léxico quanto a gramática são como são 

porque, primordialmente, eles resultaram de necessidades existentes em uma 

cultura, e do modo como essa cultura 'enxerga' a realidade que a envolve, para 

então - essa é a hipótese - tornarem-se donos da situação, determinando um tipo 

específico de visão do mundo. Essa hipótese veio a ser conhecida como "Hipótese 

do Determinismo/Relativismo Linguístico". Isso significa que, entre uma língua e 

outra, existem modos de ver a 'realidade' que, assim, torna-se múltipla devido às 

categorias e aos meios de expressão que uma língua incorporou. Assim, a categoria 

de 'futuro' é expressa morfologicamente em português, como em falarei, falará, em 

que o morfema 'r' indica o futuro, enquanto que em inglês essa categoria é expressa 

sintaticamente por 'will': I will speak.  

 O objetivo desta pesquisa de mestrado é examinar a tradução do romance 

Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida - do português 

para o inglês, para verificar qual é a natureza das modificações decorrentes das 

escolhas léxico-gramaticais na tradução para a língua inglesa e quais são as 

consequências dessas escolhas. Esta pesquisa deve responder às seguintes 

perguntas: (a) Qual é a natureza das modificações decorrentes das escolhas léxico-

gramaticais na tradução de Memórias de um Sargento de Milícias para a língua 

inglesa? (b) Quais são as consequências dessas escolhas?   

 A análise do romance apoia-se nas propostas teórico-metodológicas, de van 

Leuven-Zwart (1990) e na Gramática Sistêmico-Funcional, de Halliday (1994) e 

Halliday e Matthiessen (2004).  

           Esta dissertação de mestrado está assim estruturada, abrangendo cinco 

capítulos: 1. Introdução; 2. Fundamentação Teórica; 3. Metodologia, no qual 

apresento o corpus da minha pesquisa e também o modo como os trechos foram 
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analisados; 4. Análise e Discussão dos Resultados; 5. Considerações Finais, 

seguidos das Referências e Anexos. 

 Mas antes de iniciar a apresentação do apoio teórico que embasa a minha 

análise, trago alguns dados sobre o autor, Manuel Antônio de Almeida, bem como 

algumas informações sobre o romance Memórias de um Sargento de Milícias.  

 

 

1.1     Sobre Memórias de um Sargento de Milícias 

 

Sobre Manuel Antônio de Almeida 

Manuel Antônio de Almeida, conhecido como “Maneco” pelos amigos mais íntimos, 
nasceu em 17 de novembro de 1831, no bairro da Gamboa, Rio de Janeiro, era o 
segundo filho dos quatro filhos de um casal português de condições modestas: o pai, 
Antônio de d'Almeida era tenente, e sua mãe, Josefina, dona de casa.  Parte da 
infância e da adolescência do autor foi vivida no bairro da Lapa, na cidade do Rio de 
Janeiro. Apesar da morte de seu pai quando ele ainda era jovem e das dificuldades 
financeiras decorrentes, Manuel concluiu seus estudos básicos na Escola São Pedro 
de Alcântara. Em 1849, Manuel entrou para a Escola de Medicina, época em que 
começou a escrever para alguns jornais fazendo traduções de folhetins franceses.   

A morte de sua mãe, em 1852, trouxe mais dificuldades financeiras para a família e 
Manuel, aos 21 anos de idade, começou a trabalhar no jornal Correio Mercantil para 
conseguir sustentar suas duas irmãs. Em 1856, Manuel deixou o jornal, após ter se 
formado em Medicina, mas não atuou como médico e tornou-se diretor da Tipografia 
Nacional entre 1857 e 1859, onde conheceu o jovem Machado de Assis. Logo após, 
trabalhou na Secretaria do Ministério da Fazenda. Manuel faleceu em 1861, vítima 
do naufrágio do vapor Hermes, quando viajava para Campos, a fim de conseguir 
apoio político para a sua candidatura para deputado pela Assembleia Provincial do 
Rio de Janeiro. 

A obra de Manuel Antônio de Almeida não é extensa, o autor possui apenas: seis 
crônicas, oito ensaios de crítica textual, dois artigos sobre ética e funções da 
imprensa, alguns versos na convenção romântica, uma imitação de um drama lírico 
italiano e o romance Memórias de um Sargento de Milícias segundo Mendonça 
(1991). 

 

Sobre Memórias de um Sargento de Milícias 

Inicialmente, Manuel Antônio de Almeida publicou a obra “Memórias de um Sargento 
de Milícias” na forma de folhetim anônimo na seção “A Pacotilha” do jornal Correio 
Mercantil entre 27 de junho de 1852 e 31 de julho 1853 segundo Moisés (1969, 
p.197). A Pacotilha era uma seção dominical humorística do jornal cujo intuito era 
criticar a situação político-econômico-social do país em tom irônico e sarcástico. 
Mais tarde, entre 1854 e 1855, o romance foi publicado em dois volumes sob a 
assinatura de Um Brasileiro. Mendonça (1991) afirma que o anonimato e o 
pseudônimo faziam parte do dia-a-dia da imprensa da época, mesmo nas matérias 
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tipicamente autorais. Esse comportamento era entendido como um mecanismo de 
despistamento político, ou simplesmente, como um salvaguarda de um literato 
envergonhado. Somente em 1863, o livro foi atribuído a Manuel Antônio de Almeida 
por iniciativa de Quintino Bocaiuva, jornalista e político brasileiro que atuou no 
processo da Proclamação da República Brasileira. 

Memórias de um Sargento de Milícias possui todas as características típicas de um 
folhetim: seus capítulos eram publicados semanalmente, interligados e elaborados 
de modo a aguçar a curiosidade do leitor.  Além disso, a obra não apresenta 
nenhuma frase de cunho político ou partidário, porém, muitos críticos acreditam que 
seu conteúdo tem um caráter de desaprovação às condições do Brasil de 1852-
1853.  

Almeida (2008) nos mostra que há duas explicações possíveis para a origem da 
obra.  A primeira afirma que o autor fez uso de sua realidade e de elementos 
biográficos para compor a narrativa. A outra considera que, como estudante de 
medicina, Manoel recusou-se a utilizar seus conhecimentos científicos e preferiu 
adequar-se aos costumes populares, ou seja, o seu mundo pessoal não 
caracterizaria a tessitura do romance.  

Nesse sentido, Andrade (1978 apud ALMEIDA, 2008) ao analisar o título da obra 
questiona se Manoel está relatando fatos da vida de Antônio César Ramos, que lhe 
contava casos do tempo do rei, época em que se passava a história, ou se o autor 
se refere à personagem Leonardo, fruto de sua criação. Antônio César Ramos, 
segundo Serra (2010) era um ex-sargento de milícias da corte que chegou ao Brasil 
para a Guerra da Cisplatina de 1817 e servira sob o Major Vidigal, importante 
personagem da história. Nas palavras de Wilson Martins (1985, apud Almeida, 2008) 
depois de ter assimilado as memórias do velho sargento, o ficcionista teria 
sobreposto a elas uma dose de fantasia.  

Para Antônio Cândido (1993), em seu ensaio “Dialética da Malandragem”, um dos 
mais relevantes e difundidos estudos sobre Memórias, Leonardo é o primeiro grande 
malandro que entra na novelística brasileira, vindo de uma tradição quase folclórica 
e correspondendo, mais do que se costuma dizer, à certa atmosfera cômica e 
popularesca de seu tempo, no Brasil. […] O malandro [...] astucioso, comum a todos 
os folclores.  

Memórias é uma publicação singular no panorama da literatura brasileira do século 
XIX, um dos primeiros folhetins publicados na forma de livro. É verdade que a obra 
foi produzida durante o romantismo, no entanto, seu modo cômico e satírico de 
retratar a sociedade da época não vai ao encontro das características idealizadoras 
do período e a torna destoante das demais produções do romantismo nacional. O 
romance foi escrito em dois tomos, o primeiro com aspecto documentário composto 
de quadros aparentemente soltos, mas indiretamente interligados pelo destino das 
personagens, o segundo com a narrativa contada em capítulos organizados de 
modo sequencial. 

O livro, segundo Almeida (2008), teve receptividade limitada evidenciada por sua 
vendagem diminuta, tanto na publicação em folhetim, quanto na sua edição em livro. 
Para os críticos do período, isso ocorreu porque o romance não tinha uma atmosfera 
romântica, as idealizações e lirismo, típicos do romantismo, não era protagonizado 
por um representante da elite, mas sim, por um aventureiro das classes populares e, 
além disso, soava como uma sátira à tendência sentimental da classe dominante da 
época. A presença da linguagem coloquial do tempo, simples e direta praticamente 
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sem metáforas ou refinamentos linguísticos também foi um fator limitador para o 
recebimento da obra quando da sua publicação conforme Mendonça (1991). 

A linguagem utilizada para relatar esses fatos segundo Galvão (1976 apud 
ALMEIDA, 2008) é a linguagem carioca da época em tom de conversa ágil que torna 
o narrador amigável e cheio de humor. Nesse sentido, segundo Preti (1994), na 
prosa de costume, assim como em Memórias de um Sargento de Milícias, pode 
ocorrer a transcrição da linguagem oral em seus diálogos porque nesses casos a 
linguagem é um elemento expressivo na caracterização do ambiente.  Preti (1994) 
afirma que os escritores românticos foram os primeiros, entre nós, a reagir contra a 
tirania da gramática, opondo-se ao “purismo” arcádico com um estilo que pendia 
para o coloquial.  

 

O Enredo 

O livro retrata as aventuras de Leonardo, herói das Memórias de um Sargento de 
Milícias, filho de Leonardo-Pataca e de Maria da Hortaliça, imigrantes portugueses 
que se conheceram a bordo do navio que os trouxera ao Brasil. Leonardo nasceu 
sete meses após esse encontro. Maria da Hortaliça não era fiel a seu companheiro 
e, após ser pega em flagrante adultério pelo marido, abandonou sua casa e retornou 
para Portugal com o capitão do navio que os trouxera. No momento do flagrante, 
Leonardo-Pataca num surto de raiva, após ter discutido e agredido Maria, chutou o 
filho para fora de casa. O menino, então, passou a morar com o padrinho barbeiro, 
que era seu vizinho. O padrinho com a ajuda da comadre parteira cuidou do menino 
por longos anos. Quando criança, Leonardo era um menino travesso cujas 
travessuras eram, muitas vezes, apoiadas pelo padrinho que sonhava em vê-lo 
clérigo. 

Após a morte do padrinho, Leonardo voltou a morar com seu pai Leonardo- Pataca, 
mas as constantes brigas com Chiquinha, esposa de Leonardo-Pataca, fizeram o pai 
expulsar o filho de casa. Nas ruas, Leonardo encontrou um amigo de infância com 
quem fazia as suas travessuras e mudou-se para a casa de sua família, onde 
conheceu a mulata Vidinha, que foi o motivo de diversas confusões na vida do jovem 
Leonardo. Luisinha, o grande amor de Leonardo durante sua juventude, ficou viúva, 
e este ao receber a notícia foi ao encontro da moça. Pouco tempo depois, os dois se 
casaram. Ao longo da narrativa, a vida de Leonardo é recheada de confusões que 
acabam depois que ele se torna um sargento de milícias. 
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2.     FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Apresento a seguir as teorias que apoiarão a minha análise, iniciando com a 

noção de determinismo linguístico, seguida de propostas sobre o significado da 

'tradução', com posterior apresentação de exemplos que demonstram as diferenças 

que marcam o original de um texto e sua tradução para outra língua.  A análise dos 

trechos de Memórias de um Sargento de Milícias apoia-se na Gramática Sistêmico-

Funcional (HALLIDAY, 1994; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) e no modelo de 

tradução de van Leuven-Zwart (1989; 1990). Inicio, tratando da relação entre 

discurso e sociedade. 

 

 

2.1     A Dimensão Sócio-Cognitiva da Linguagem 

 

 van Dijk (2008) sugere que a relação entre discurso e sociedade não é direta, 

mas precisa ser mediada pelos chamados modelos de contexto. Ou seja, as 

estruturas sociais - organizações, grupos, sexo, raça etc - fenômenos que não 

podem ser diretamente ligados aos processos mentais de produção do discurso e 

compreensão. 

        Para van Dijk (2008), dentro da estrutura teórica do triângulo discurso-

cognição-sociedade, modelos de contexto servem de mediadores entre as estruturas 

discursivas e as estruturas sociais em todos os níveis de análise. Isso significa que a 

"sociedade" é entendida aqui, de um lado, como uma configuração complexa de 

estruturas situacionais no nível local (participantes e suas identidades, papéis e 

relacionamentos envolvidos em interação espaço-temporal e institucionalmente 

situada, dirigida aos objetivos) e de outro, as estruturas societais (organizações, 

grupos, classes etc. e suas propriedades e relações - de, por exemplo, poder). 

     Assim, o discurso é um fenômeno social multidimensional, diz o autor. É, do 

mesmo modo, um objeto (sequências ou palavras, ou frases significativas) 

linguístico (verbal, gramatical), uma ação (como uma afirmação ou uma ameaça), 

uma forma de interação social (como uma conversa), uma prática social (como uma 

palestra), uma representação mental (um sentido, um modelo mental, uma opinião, 

conhecimento), um evento ou uma atividade interacional ou comunicativa (como um 

debate parlamentar), um produto cultural (como uma telenovela) ou mesmo um bem 
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econômico que pode ser vendido e comprado (como um romance). Em outras 

palavras, uma "definição" mais ou menos completa  da noção de discurso envolveria 

muitas dimensões e seria composta de muitas outras noções fundamentais que 

precisam de definição, isto é, teoria, como significado, interação e cognição. 

       A Análise Crítica do Discurso, cujo interesse é a análise da semântica local  e 

o estudo das várias formas de significados implícitos ou indiretos, tais como 

implicações, pressupostos, alusões, imprecisões e assim por diante, vê esses 

significados relacionados às crenças subjacentes, mas não aberta, direta ou 

precisamente afirmadas por várias razões contextuais, incluindo o conhecido 

objetivo  ideológico. Entre as muitas propriedades semânticas do texto, a Análise 

Crítica do Discurso menciona também a importância do que está sendo deixado de 

fora do texto. 

        Assim, os discursos não são muito coerentes porque referem-se a fatos 

"objetivos" em algum mundo possível, aos episódios (eventos e situações)  como 

interpretados, definidos e (vistos como) relacionados por usuários da língua. As 

interpretações subjetivas são representadas na memória episódica como modelos 

mentais de eventos e situações. Podemos, assim, dizer que o discurso é coerente 

se os usuários da linguagem forem capazes de construir um modelo mental para ele. 

Podemos chamar esses modelos de modelos de eventos, a fim de explicar o fato de 

que eles representam subjetivamente os eventos  a que o discurso se refere. 

Enquanto os modelos de contexto, como discutido acima, são pragmáticos, modelos 

de eventos são semânticos. 

       A noção de um modelo mental também explica outra propriedade fundamental 

do significado do discurso: sua incompletude. Semanticamente falando, um discurso 

é como a ponta de um iceberg: apenas algumas das proposições necessárias para 

se compreender um discurso são realmente expressas; a maioria das outras 

proposições permanecem implícitas e devem ser inferidas a partir das proposições 

explícitas (dado um conjunto de conhecimento de mundo, a que  voltaremos a 

seguir). É o modelo que fornece essas "proposições perdidas". Proposições 

implícitas ou subentendidas do discurso são, portanto, simplesmente definidas como 

aquelas proposições que fazem parte do modelo mental para aquele discurso, mas 

não estão presentes em sua representação semântica. Ou seja, por razões 

pragmáticas como definido pelo modelo de contexto de um discurso (incluindo as 

crenças atribuídas ao destinatário pelo falante), apenas parte das proposições de 
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um modelo precisa ser expressa - por exemplo, porque o falante acredita que essa 

informação é irrelevante, porque o destinatário já conhece essas proposições ou 

porque pode ser inferida a partir de outras proposições. Assim, modelos mentais ao 

mesmo tempo proporcionam uma excelente definição de pressuposições, a saber, 

como aquelas proposições de modelos de eventos que estão implícitas, mas não 

afirmadas no discurso. 

 

 

2.2     A Hipótese Sapir-Whorf 

 

 A hipótese de que línguas diferentes influenciam o pensamento de maneiras 

diferentes existe desde o início da filosofia, segundo Slobin (1980), sendo conhecida 

como determinismo linguístico (ou relatividade linguística quando aplicada à uma 

determinada língua), também conhecida como hipótese whorfiana, em homenagem 

a Benjamin Lee Whorf, que devotou grande atenção ao problema (WHORF, 1956). 

Comecemos com uma afirmação sobre o problema feita por Edward Sapir (1958), o 

grande linguista que foi professor de Whorf:  

 

Os seres humanos não vivem isolados no mundo objetivo, nem no mundo 
da atividade social como ordinariamente se entende, mas estão muito a 
mercê da língua que se tornou o meio de expressão de sua sociedade. O 
fato é que o "mundo real" é, em larga extensão, inconscientemente 
construído sobre os hábitos linguísticos do grupo (SAPIR, 1958, p. 162). 

 

             Segundo Slobin (1980), começamos a pensar em relatividade linguística 

quando comparamos línguas e descobrimos quão diferentes podem ser as 

categorias das experiências incorporadas nas várias línguas. As línguas diferem 

grandemente tanto nas categorias que expressam, como nos meios linguísticos 

especiais que empregam para a representação dessas categorias. Essas diferenças 

vão além do fato tão conhecido de que a maioria das palavras não tem tradução 

perfeitamente equivalente de uma língua para outra. Whorf estava mais interessado 

em relacionar o léxico e a gramática, especialmente a gramática - a Weltanschauung 

total, à total cosmovisão de uma cultura. 

 Segundo Slobin (1980), é possível falar-se aqui em determinismo na sua 

versão mais fraca, que poderia ser denominado de predisposição, no sentido de que 

os usuários de uma língua estariam predispostos a categorizar suas experiências de 
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acordo com o mapa mental gravado na estrutura sintático-semântica de seu uso 

linguístico habitual: a língua ajuda a pessoa a classificar coisas, encoraja-a a pensar 

o mundo em termos de certas categorias artificiais tacitamente sentidas como sendo 

senso comum. Ou seja, a língua, numa primeira etapa da filogênese, refletiria os 

usos e costumes de uma comunidade, mas, numa segunda etapa passaria a influir 

no pensamento e na maneira de as pessoas enxergarem a ‘realidade’. Esta é a 

hipótese determinista. 

 Para Slobin (1980), é grande ilusão, imaginar que alguém se adapte à 

realidade sem o uso da língua, e que esta é apenas um meio incidental de 

solucionar problemas específicos de comunicação ou de reflexão. O fato é que o 

‘mundo real’ é, em larga extensão, inconscientemente construído sobre os hábitos 

linguísticos do grupo. "Vemos e ouvimos e temos outras tantas experiências porque 

os hábitos linguísticos da nossa comunidade nos predispõem a certas escolhas de 

interpretação" (SAPIR, 1958, p. 162). 

 Nesse contexto, podemos lembrar Fowler (1991), para quem qualquer coisa 

que é dita ou escrita sobre o mundo é articulada de uma posição ideologicamente 

particular: a língua não é uma janela límpida, mas um meio de refração e de 

estruturação, e, como consequência, a visão do mundo resultante será 

necessariamente parcial. Para ele, qualquer aspecto da estrutura linguística carrega 

significação ideológica – seleção lexical, opção sintática, etc. – todos têm sua razão 

de ser. Há sempre modos diferentes de dizer a mesma coisa e esses modos não 

são alternativas acidentais. Diferenças em expressão trazem distinções ideológicas 

e assim diferenças de representação.   

 É verdade que alguns estudiosos não aceitam a hipótese Sapir-Whorf, e de 

fato a versão forte da hipótese não se sustenta; porém, há uma tendência geral a se 

aceitar a proposta na sua vertente fraca, ou seja, de que as línguas predispõem a 

certas escolhas de interpretação.  

 

 

2.3      A Tipologia Linguística 

 

 Como vimos anteriormente, a noção de tipologia refere-se ao fato de que 

todas as línguas do mundo são condicionadas por: (a) tendências humanas a pensar 

e imaginar de certa maneira; (b) natureza e metas da interação humana. Slobin 
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(1996), que comparou o inglês com o espanhol, mostra um exemplo que envolve 

contraste tipológico. Essas línguas representam os polos opostos da dicotomia 

tipológica, que Leonard Talmy (1985, 1991, apud SLOBIN, 1996) caracterizou como 

sendo de tipo enquadre-satélite versus tipo de enquadre-verbo. Consideremos o 

exemplo prototípico de Talmy (1985, 1991) sobre a descrição de um homem, saindo 

a cavalo de um jardim, em que o autor compara o inglês com o espanhol (que vale 

também para o português): 

 

 (1)    He rode out of the garden
1
.   VERSUS   Salió montando a caballo

2
. 

  

  Em inglês, o satélite do verbo, out, expressa a formação nuclear do 

movimento, enquanto que em espanhol, é o verbo por si, salir, que expressa essa 

informação.  

 Notemos que a informação sobre o 'modo do movimento' que é expresso pelo 

verbo em inglês (incluído em rode), não o é no espanhol, que precisa, assim, do 

acréscimo do adjunto adverbial (montando um cavalo). 

Assim, podemos notar que o espanhol codifica a direção 'para fora' no próprio 

verbo (salió), enquanto o inglês precisa acrescentar a partícula adverbial (out). 

Esses padrões são muito frequentes nas duas línguas (com exceção de verbos de 

origem latina, no inglês).  

 

Quadro 2 - Enquadre-Satélite (inglês) e Enquadre-Verbo (espanhol) 

Inglês  Espanhol 

Rode Out Salió montando a caballo 

mov + modo fora 

(satélite) 

mov + fora Modo 

               Fonte: Slobin (1996)    

 

 O que se observa, então, é que a realidade é recortada de maneira peculiar 

por cada cultura. Assim, para a língua japonesa, por exemplo, é necessário codificar 

na palavra o correspondente ao numeral "um/uma", não só o lexema de unidade, 

mas também o tamanho ou o ser enumerado. Assim, temos: "ippiki" (um animal), 

"hitori" (uma pessoa), "ippon" (um algo longo, como garrafa, lápis), "itto" (um algo 

                                            
1 Ele saiu do jardim montando um cavalo. 
2 Ele saiu montando um cavalo. 
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grande), "ikko" (um algo pequeno) e assim por diante; já a discriminação 

masculino/feminino não é importante, no caso do numeral. 

 O inglês, por sua vez, possui muitos verbos de movimento que codificam o 

modo, mas não a direção (walk, run, crawl, fly etc.), combináveis com uma coleção 

de satélites (in, up to, across, etc.) que codificam a direção. Já o português prefere 

verbos inerentemente direcionais (entrar, descer, subir etc.), com uso mais restrito 

de verbos de movimento não-direcionais e alguns verbos de modo. Talmy (1991, p. 

486) propõe a universalidade da dicotomia tipológica e divide as línguas naquelas 

que expressam o 'esquema nuclear' (no caso, movimento) no verbo ou por meio de 

satélites. Essas diferenças, então, segundo o determinismo linguístico, abrangem o 

componente cognitivo, na medida em que passam a interferir no pensamento. 

 As línguas que mapeiam o esquema nuclear no verbo serão consideradas 

como tendo um enquadre-de-verbo (línguas românicas, semíticas, japonês, tamil, 

polinésio, a maioria das bantu, a maioria dos mayanos, o nez perce e o cado). Por 

outro lado, as línguas que mapeiam o esquema nuclear no satélite serão 

consideradas como enquadre-de-satélite (a maioria das línguas indo-européias - 

exceto as românicas - o finlandês, o chinês, ojibwa e o warlpiri). 

 

  

2.3.1     Os Verbos de Movimento   

 

  Os verbos ingleses superpõem movimento e modo (crawl, creep, 

plummet, splat, swoop, etc.). Talmy (1991, p. 486, apud SLOBIN, 1996) define 

'satélite' como "a categoria gramatical de qualquer constituinte além do complemento 

nominal que está em relação fraternal com a raiz do verbo". Em inglês, satélites são 

partículas verbais. Por exemplo, em “He ran out  of the house”, ‘out’ é um satélite e 

‘of the house’ é uma frase preposicional. Talmy (1991) classifica as línguas como 

sendo de enquadre-de-verbo se mapeiam o esquema nuclear no verbo (entre elas: 

português e espanhol); e de enquadre-de-satélite se mapeiam o esquema nuclear 

no satélite (entre elas: inglês, chinês).  

      A diversidade de construções inglesas verbo + satélite é representativa. Essa 

diversidade faria das narrativas em inglês mais ricas em descrição de movimentos. 

Essa possibilidade pode ser explorada de vários modos, começando com o uso de 

frases locativas em associação com verbos. Além dos 'verbos simples', como fall ou 
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cair (se), tanto o inglês quanto o espanhol usam frases preposicionais para indicar 

origem e meta. Por exemplo, (2a) e (2b) são quase equivalentes nas duas línguas: 

 

(2a) They fell in the water. (idade: 9 anos)
3
  

(2b) Se cayeron al agua. (idade: 9 anos)
4
   

 

 As duas línguas mostram tendências comparáveis para preferirem 

construções com verbos simples como They fell ou Se cayeron? A questão é se o 

verbo ocorreu sozinho ou com algum tipo de partícula locativa (frase preposicional 

ou expressão adverbial) indicando direção para baixo, origem e chegada do 

movimento. Essa comparação pode ser feita também de outro modo. Notemos que 

fall e fall down são equivalentes ao espanhol (caer [se]), já que nada é comunicado 

sobre o percurso (origem e chegada do movimento). A análise de Slobin (2006), 

portanto, compara verbos para verificar se estão acompanhados por frases 

preposicionais referindo-se ao percurso (e.g. fell out of the window, fell into the 

water). 

 Os verbos simples não fornecem o percurso do movimento, além da direção 

inerente do próprio verbo. Em todas as idades, os falantes de inglês acrescentaram 

muito mais detalhes locativos para os verbos de movimento do que os falantes de 

espanhol.  Há, pois, uma tendência para a descrição de movimento ser mais rica em 

inglês do que em espanhol.   

 Slobin (1996) mostra que a diferença entre os verbos de movimento em inglês 

e em espanhol é parte de um enquadre mais amplo que abrange uma série de 

domínios conceituais e, provavelmente, se aplica a todas as línguas. Um exame 

desses dados em narrativas requer que se preste atenção a um movimento mais 

estendido através de orações e que se vá além do movimento simples de evento 

que Slobin (1996) chama de 'viagem' (trajetória). A análise de narrativas em inglês e 

em espanhol estabelece um quadro para comparação de narrativas em países de 

língua inglesa e de língua espanhola, com algumas consequências literárias 

inesperadas, e com proveito para a comparação com o português.   

 

 

                                            
3
 Eles caíram na água. 

4
 Eles caíram na água. 
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2.3.2     Viagens 

 

 As narrativas podem expressar os movimentos de um protagonista de um 

lugar para outro. A análise linguística de uma narrativa pode observar os elementos 

desse percurso ou a sua trajetória entre origem e chegada. Nesses relatos, os 

narradores não precisam apenas limitar a descrição do percurso a um único verbo e 

seus adjuntos, eles podem também apresentar uma série de percursos ligados ou 

um percurso com estações. Slobin (1996) chama esse percurso complexo de 

viagem - isto é, um percurso longo que inclui submetas. Além disso, um percurso 

pode ser situado em um meio (ao longo de estrada, através da água, etc). Um bom 

exemplo de uma viagem com vários componentes é oferecido pelas cenas da queda 

de um menino na estória da rã. Na análise dessa narrativa, Slobin (1996) ao estudar 

a influência do relativismo linguístico no pensamento e na fala, observou que uma 

viagem pode ser narrada em uma sequência de orações nas quais percurso é 

delimitado, como nessa versão elaborada por um narrador adulto inglês.  

 

(3) O que o menino achou que eram galhos eram na verdade os chifres de 

um cervo nos quais ele ficou preso. O cão, alheio a tudo isso, está olhando 
por trás das pedras. O cervo dispara com o garoto preso entre seus chifres, 
e o cão corre a seus pés gritando para ele parar. Eles estão se aproximando 
de um penhasco, e o cervo para abruptamente, o que faz o menino perder o 
equilíbrio e cair com o cão no córrego

5
.  

 
 

 Esse seguimento é altamente analítico. Em inglês, o narrador faz menção 

específica à colina como um marco ao longo do caminho para a chegada. É possível 

também para um narrador mais jovem compactar os componentes de uma viagem 

em uma única oração, com verbos relacionados com satélites ou frases 

preposicionais como temos abaixo em (4a), onde o jovem narrador inglês utiliza um 

único verbo e os marcos de chegada. Nesse mesmo caso, um narrador espanhol 

jovem utilizaria menos elementos locativos e mais verbos direcionais.  

 

(4a) E um cervo…o garoto prendeu-se nos chifres do cervo. E então o cervo o carregou ao 
longo do penhasco e o jogou do penhasco num lago. (narrador inglês, idade: 5 anos) 

6
. 

                                            
5
 What the boy took to be branches were really antlers of a deer on which he gets caught. The dog, oblivious to 

all this, is looking behind the rock. The deer takes off with the boy strewed across his antlers, and the dog runs at 

his feet yelling at him to stop it. They're approaching a cliff, and the deer stops abruptly, which causes the boy to 

lose his balance and fall with the dog down into the stream.   
6
 And a deer… the boy caught on the deer´s antlers. And then the deer carried him over a cliff and threw him 

over the cliff into a pond. 



26 
 

 (4b) O cervo que estava atrás do menino quando ele subiu.... E ele escorregou em cima do 

cervo, enquanto o cervo estava correndo [...]. Ele os jogou onde havia um rio. (narrador espanhol, 

idade: 5 anos)
7
 

 

 Em resumo, na comparação com falantes do inglês, os narradores espanhóis 

usam menos verbos de movimento; mencionam menos elementos de percurso em 

orações individuais; e descrevem menos seguimentos de uma viagem. Sua 

narrativa, em termos gerais, parece 'contar a mesma estória' que a dos ingleses, 

porém, as duas línguas parecem diferir na alocação relativa da atenção para 

movimentos e configurações. O inglês, com seu rico meio para descrição de 

percursos, pode deixar a configuração para ser inferida; o espanhol, com suas 

possibilidades escassas para percurso, em geral elabora descrições de 

configurações, deixando o percurso para ser inferido.  

 

 

2.4      A Tradução 

 

As teorias da linguagem que emergem da tradição intelectual do Ocidente, 

alicerçadas no logocentrismo e na crença que Jacques Derrida chama de 

“significado transcendental”, têm considerado o texto de partida como um objeto 

definido, congelado, receptáculo de significados estáveis, geralmente identificados 

com as intenções de seu autor, afirma Arrojo (1993, p. 16). Obviamente, esse 

conceito de texto traz consigo uma concepção de leitura que atribui ao leitor a tarefa 

de descobrir os significados originais do texto (ou de seu autor).  

Porém toda tradução, diz Arrojo (2003), por mais simples e breve que seja, 

trai sua procedência, revela as opções, as circunstâncias, o tempo e a história de 

seu realizador. Toda tradução revela ser produto de uma perspectiva, de um sujeito 

interpretante e, não, meramente, de uma compreensão neutra e desinteressada ou 

de um resgate comprovadamente correto ou incorreto dos significados 

supostamente estáveis do texto de partida. Portanto, “nenhuma tradução será [...] 

“neutra” ou “literal”; será, sempre e inescapavelmente, uma leitura.” (ARROJO, 2003, 

p.68). 

                                            
7
A deer that was behind the boy when he climbed…And he slipped on the top of the deer, while the deer was 

running […]. He threw them down where there was a river. 
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 É o que diz Venuti (1995, p. 18), “[...] um texto estrangeiro é o lugar de 

diferentes possibilidades semânticas, estabelecidas apenas provisoriamente em 

qualquer tradução, com base em hipóteses culturais variáveis e escolhas de 

interpretação, em situações sociais específicas, em períodos históricos diferentes. O 

significado é uma relação plural e contingente, não uma essência unificada imutável, 

assim uma tradução não pode ser julgada conforme conceitos matemáticos de 

equivalência semântica ou de correspondência bi-unívoca. 

 Nos anos noventa, a figura do tradutor subserviente foi substituída pela do 

tradutor visivelmente manipulador, o artista criativo mediador de línguas e culturas 

(BASSNETT, 2003, p. 14). Mas o que mudou? Bohunovsky (2001, p. 54) afirma que 

o que muda agora é que “o tradutor é entendido como um sujeito inserido num certo 

contexto cultural, ideológico, político e psicológico – fatores que não podem ser 

ignorados ou eliminados na elaboração de uma tradução. O tradutor tornou-se 

“visível”. Dessa forma, deixou-se de esperar do tradutor uma tarefa que, como diz 

Arrojo (1993, p.73) é impossível: um tradutor que seja não apenas invisível e 

inconspícuo, mas que possa também colocar-se na pele, no lugar e no tempo do 

autor que traduz, sem deixar de ser ele mesmo e sem violentar a sintaxe e a fluidez 

de sua língua, de seu tempo. 

 De fato, como diz Robinson (apud PÉREZ, 2003, p. 7), tradutores sabem 

algumas coisas: como regular o grau de "fidelidade" em relação ao texto fonte, como 

estabelecer o tipo de fidelidade apropriada ao contexto de uso específico [...], como 

tratar da terminologia, como falar e agir do modo como faz um profissional, dentre 

outras coisas. Os tradutores são pessoas que sabem essas coisas, e deixam seu 

conhecimento governar seu comportamento. E esse conhecimento é ideológico, 

controlado por normas ideológicas [...]. Se quisermos ser um tradutor, devemos 

submeter-nos ao papel submisso de tradutor, submeter-se à ser "possuído" por 

aquilo que as normas ideológicas o informam. 

 Halliday (1970) afirma que examinar a estrutura linguística em si não é 

suficiente para explicar a sua organização. Seria necessário também levar em conta 

o uso da língua. Se pensarmos a tradução do ponto de vista da Gramática 

Sistêmico-Funcional (GSF), veremos que as escolhas léxico-gramaticais do tradutor 

são importantes, principalmente se olharmos para essas escolhas como alternativas 

para aquelas que poderiam ter sido feitas e também os efeitos de sentido criados por 

essas escolhas. Não é outra a situação que se vê no campo da literatura. Como não 
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poderia ser de outra forma, diante de um texto literário qualquer, os tradutores 

devem fazer escolhas léxico-gramaticais, que não são neutras, pois refletem a 

ideologia, a subjetividade e a visão que cada pessoa tem sobre o que é "ser um 

texto" e como ele significa.  

 Talvez por essas razões, tanto norte-americanos quanto ingleses demonstram 

certa resistência à leitura de textos traduzidos, pois quando os leem, esperam um 

texto cuja tradução soe tão natural que pareça ter sido escrita originalmente em 

inglês, segundo Landers (2001, p. 7) e Munday (2008, p. 30). Por outro lado, nos 

Estados Unidos, conforme afirma Venuti (2001, p. 321), questões de ordem 

econômica afetam inevitavelmente as estratégias de tradução, as quais, desde a 

década de 1940, têm sido dominadas por uma marcada domesticação. Assim, 

domesticar o texto traduzido ou permitir que marcas da cultura estrangeira sejam 

percebidas pelo leitor do texto-alvo são os dois métodos de tradução propostos por 

Schleiermacher (apud VENUTI, 2001, p. 242). Segundo ele, o tradutor teria duas 

direções possíveis: 

 

(a) deixar o autor em paz e conduzir o leitor até ele, ou seja, transferir as formas 

 estrangeiras do original para a língua-alvo;  

(b) deixar o leitor em paz e conduzir o autor até o leitor, isto é, traduzir de tal 

 forma que a tradução pareça fluente na língua-alvo.  

 

 Schleiermacher, filósofo e tradutor alemão do século XIX, reconhecia que a 

maior parte das traduções era domesticadora, uma redução etnocêntrica do texto 

estrangeiro aos valores da cultura da língua-fonte.   

De certa forma, essa questão da domesticação tem a ver com a noção de 

expectativa linguística. Uma fala é considerada fluente porque propicia compreensão 

fácil, porque permite um rápido processamento cognitivo por parte do ouvinte, que 

está acostumado a certas escolhas léxico-gramaticais para a expressão de 

determinado conteúdo semântico-pragmático, ou seja, as categorias. Em termos 

gerais, a comunicação entre interlocutores que compartilham várias afinidades é 

mais bem sucedida do que a que envolve pessoas muito diferentes. Assim, falantes 

de línguas e culturas diferentes terão muito mais dificuldade de se entenderem do 

que aqueles que as têm semelhantes. Mas mesmo dentro de um mesmo país, as 

interlocuções podem se ressentir de dificuldades semelhantes. 
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 O tratamento cognitivo que se dá no caso acima refere-se a problemas de 

gramaticalidade não em termos de algum princípio formal da gramática, mas em 

termos de construção (construability) de uma situação. O que se coloca aqui é o fato 

de que as construções portam significados independentemente das palavras das 

sentenças.  

Sobre a importância do papel da cognição, Chafe (1987) afirma que o que 

acontece na mente das pessoas quando elas manipulam "informação dada ou 

nova", "tópico e comentário", "sujeito e predicado", bem como "unidades 

entoacionais", "orações", "sentenças", "parágrafos" são manifestações de processos 

básicos de cognição.  

 

 

2.4.1     A Tradução e os Modelos Comparativo e Descritivo 

 

 Em dois artigos (1989 e 1990), van Leuven-Zwart descreve dois modelos – o 

Comparativo e o Descritivo – para contrastar traduções de ficção literária e seus 

originais e a sua aplicação no corpus. Partindo da tradução de textos do espanhol 

para o holandês, o método foi, também, testado em traduções do inglês, do francês, 

do alemão, do italiano e do russo. 

 Comparando cada oração do original com a tradução, a autora classificou as 

diferenças (shifts) encontradas, tendo como base os trabalhos de Darbelnet (1958 

apud VAN LEUVEN-ZWART, 1990) e Levy (1969 apud VAN LEUVEN-ZWART, 1990) 

e, calcada neles, desenvolveu outras categorias de análise. Suas análises 

mostraram que a distinção teria de ser feita nos vários níveis linguísticos de análise: 

o sintático, o semântico, o estilístico e o pragmático. 

 O método foi desenvolvido a partir de dois objetivos: (a) estabelecer 

descrições válidas intersubjetivamente de como e em que grau a tradução difere do 

seu original; (b) com base em (a), usar a descrição como base para a formulação de 

hipóteses referentes à interpretação do original pelo tradutor e a estratégia adotada 

durante o processo de tradução. 
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2.4.1.1     O Modelo Comparativo 

 

 As diferenças entre o original e a tradução são examinadas, primeiramente, 

no nível microestrutural, tendo como base a unidade denominada transema 

(transeme): trecho que constitui uma "unidade compreensível", como em "she sat up 

quickly" que corresponde ao transema em espanhol: "se enderezó’. A seguir, a 

autora define a noção de Arquitransema (Architranseme) (ATR), um denominador 

comum (semelhanças entre os transemas: veja sublinhado) ou seja o núcleo que 

não varia na tradução, como em "sit" que corresponde a "enderezó".  

 Feito isso, comparam-se os transemas com o Arquitransema:  

 

(a)  se os transemas coincidem com o Arquitransema, não haverá mudança na 

 tradução; 

(b) caso contrário, haverá mudança na tradução. 

 

 As mudanças são classificadas em três categorias principais: modulação, 

modificação e mutação. 

 Há dois tipos de transema:  

 

●  Transema de estado de coisas (verbo e seus argumentos); e 

●  Transema satélite (especificação adverbial ou ampliação do transema de 

 estado de coisas.  

 

 Veja exemplos a seguir:  

 [o limite do estado de coisas está indicado por /.../ e o satélite por (...)] 

  

 (5a) /Four men in their shirt-sleeves stood grouped together/ (on the garden path.)/
8
 

                    (transema de estado de coisas)                                   (transema satélite) 
 

 (5b) /Cuatro hombres em mango de camisa estaban juntos/ (em el camino del jardin.)/
9
 

                   (transema de estado de coisas)                                     (transema satélite) 
 

 (6a)  /Linda frowned; //she sat up quickly (in her steamer chair)// and clasped her ankles./
10

 
 
(6b) /Linda frunció las cejas;// se enderezó (sobre su chaise longue)//y cogió los tobillos 

  (con las manso.)/
11

 

                                            
8
/Quatro homens em suas camisas de mangas longas pararam juntos/ (no caminho do jardim.)/ 

9
/Quatro homens em mangas de camisa estavam juntos (no caminho do jardim.)/ 

10
/Linda franziu a testa; //sentou-se rapidamente (na cadeira de descanso) // e cruzou os tornozelos./ 
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 Nesse contexto, van Leuven-Zwart (1990) trata do conceito de Relação, de  

Lyons (1977 apud VAN LEUVEN-ZWART, 1990) e baseia-se nas semelhanças e 

diferenças entre os transemas quando comparados. A comparação tem os seguintes 

passos: 

 

1º.  Identificar o Arquitransema (ATR), que pode ser semântico ou pragmático. É 

chamado de semântico se os transemas partilham certos aspectos do 

significado descritivo de Lyons (1977 apud VAN LEUVEN-ZWART, 1990). É 

chamado de pragmático ou situacional, quando certos aspectos dos dois 

transemas aplicam-se apenas à determinada situação. Segundo o autor,            

preposições, conjunções e pronomes não aparecem no ATR. 

 

    (7a) /She sat up quickly (in her steamer-chair)/
12

  
                             ATR                               ATR 
 

    (7b) /Se enderezó (sobre su chaise-long)/
13

 
 
 

     A relação entre os dois transemas aventa quatro possibilidades: sinonímia, 

hiponímia, contraste, sem relação: 

 

(a)  se a relação entre cada transema e o ATR for de sinonímia, não ocorrerá 

 mudança na tradução; 

(b) se um transema estiver em relação de sinonímia com o ATR, mas o outro 

 estiver em relação de hiponímia, haverá mudança na tradução; 

(c) se ambos os transemas estiverem em relação de hiponímia com o ATR, caso 

 de contraste, haverá mudança na tradução; 

(d) se não houver nenhuma relação entre os transemas, sendo impossível 

 estabelecer o ATR, haverá mudança na tradução.  

 

2º.  Comparar cada transema com o ATR, que pode ser correspondente ou 

 divergente. 

 

        (7a) /She sat up   [quickly].../ 

                                                                                                                                        
11

/Linda franziu a testa;// se endireitou (em sua cadeira de descanso) // e agarrou os tornozelos (os mansos.)/ 
12

 /Ela sentou-se rapidamente (em sua cadeira de descanso.)/ 
13

/Ele se endireitou (na cadeira de descanso.)/ 
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        (7b) /Se enderezó…/ 

 

      Se compararmos os transemas com o ATR “sentar”, há aspectos 

correspondentes entre: se enderezó = sit up, em relação de sinonímia. Mas o inglês 

descreve um jeito de sentar (quickly) (VAN LEUVEN-ZWART, 1989, p. 159-64), o 

que não ocorre em espanhol, caracterizando uma relação de hiponímia e, portanto, 

mudança na tradução. 

 Essas quatro possibilidades de relação entre os transemas estabelecem três 

categorias de mudanças microestruturais: (a) Modificação, (b) Mutação e (c) 

Modulação.  

 

 

(a)     MODIFICAÇÃO 

 

Ambos os transemas mostram alguma forma de contraste (em termos 

semânticos, estilísticos, pragmáticos, ou alguma combinação deles) em comparação 

com o ATR. Por exemplo, "you had to cry" e "hacía llorar" (VAN LEUVEN-ZWART, 

1989, p. 165-8): o ATR é "chorar"; porém o inglês inclui "precisa" chorar, enquanto o 

espanhol inclui "fazia" chorar. Veja esquema: 

   

Modificação 

       Texto Fonte (TF)        Texto Meta (TM) 

                                ↘   ↙        
                                                                     ↓                     ↓ 
                Disjunção      Disjunção 

 

 A modificação, segundo van Leuven-Zwart, pode ser de natureza semântica, 

estilística, sintático-semântica, sintático-estilística, sintático-pragmática. 

 

(i) Modificação Semântica: Disjunções que afetam a dimensão do significado do 

transema assim como sua dimensão descritiva. 

 (8a) /But all the same you had to cry./  (to have to cry)
14

 

 

             (8b) /Pero com todo hacía lhorar./  (to cause to cry)
15

 

                                            
14

/Mesmo assim você tinha que chorar./ 
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 Esses exemplos foram explicados acima. 

 

(ii) Modificação Estilística: As disjunções de aspectos estilísticos não afetam o 

significado semântico ou descritivo do transema. Existem dois tipos de modificações 

estilísticas, uma refere-se ao caráter social e é expresso por meio de cinco 

subcategorias, a saber: elementos do registro, elemento profissional, elemento 

temporal como o arcaísmo, por exemplo, elementos textuais específicos como 

aqueles que indicam gênero textual e elementos culturais. O segundo tipo refere-se 

aos elementos da expressividade como elementos sintagmáticos e os 

paradigmáticos. 

 

 (9a) /Pídeselo tu a Dios, hijo./
16

 (vocativo familiar) 

   

Na modificação sintática, ambos os transemas mostram algum aspecto 

disjuntivo de natureza sintática. Isso forma a base para uma mudança em um nível 

superior: semântico, estilístico ou pragmático. Alterações sintáticas que não têm 

efeito em nenhum desses níveis não são levadas em consideração, pois não dão 

nenhuma indicação sobre a interpretação do texto original pelo tradutor ou sobre a 

estratégia subjacente à tradução. Geralmente, essas disjunções estão de acordo 

com as estruturas que a língua oferece, elas não resultam das escolhas do tradutor 

porque não há outras escolhas a serem feitas. Como todo transema é expresso por 

uma forma sintática e como a forma sintática nunca pode estar ausente em um 

transema, uma categoria como modulação-sintática não existe. A modificação 

sintática assume três formas: sintático-semântica, sintático-estilística e sintático-

pragmática. 

 

 (iii) Modificação Sintático-Semântica: A disjunção sintático-semântica ocorre nos 

seguintes elementos gramaticais do transema: tempo verbal, pessoa, número, 

classe gramatical, palavras funcionais, como por exemplo, um adjunto atributivo no 

texto fonte que é um adjunto adverbial no texto meta. Mudanças nas palavras 

funcionais por meio de adição, exclusão ou mudança de significado também 

compreendem essa subcategoria.  

                                                                                                                                        
15

/Mas como tudo me fazia chorar./ 
16

/Pede você a Deus, filho./ 
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           (10a) /Oh, how extraordinarily nice workmen were./
17

   

 

           (10b) /Oh, qué simpáticos son los obreros./
18

 (modificação sintático-semântica/ tempo  

                                           verbal) 

 

(iv) Modificação Sintático-Estilística: A disjunção ocorre quando existe uma 

quantidade diferente de elementos para expressar uma mesma informação. Se o 

texto meta tiver mais elementos que o texto fonte, a mudança é denominada 

modificação sintático-estilística explícita, se o oposto ocorrer a mudança é 

denominada sintático-estilística implícita.  

 

(11a) /Laura gave a loud childish sob./
19

  

 

(11b) /Laura sollozó como una niña./
20

 (modificação sintático-estilística/explicitação) 

 

(v) Modificação Sintático-Pragmática: A disjunção ocorre por meio da alteração dos 

atos de fala, dos dêiticos, das anáforas, do significado temático. 

 

(12a) /Must they be hidden by a marquee?/
21

  

 

(12b) /Debiá esconderlos la marquesina?/
22

  (modificação sintático-pragmática/voz  

                                                        passiva X ativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17

 /Oh, tão extraordinariamente legais eram os operários./ 
18

 /Oh, que simpáticos são os trabalhadores./ 
19

 / Laura deu um soluço alto e infantil./ 
20

 /Laura chorou como uma criança./ 
21

 /Eles devem ser escondidos pela marquise?/ 
22

/Devia escondê-los na marquise?/ 
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(b)     MUTAÇÃO 

 

No caso da mutação, é impossível estabelecer um ATR seja por adição, seja 

por exclusão ou por qualquer mudança radical no significado do texto meta (VAN 

LEUVEN-ZWART, 1989, p. 168-9). Veja esquema: 

 

                                                 Mutação 

                                                        TF               TM 

      ↘   ↙        

           Não há ATR 

 

(13a) /Oh, how extraordinarily nice workmen were, she thought./
23

   

 

(13b) /Oh, qué simpáticos son los obreros! /[ø]
24

  (mutação por subtração) 

 

 Resumindo o que apresentei até aqui sobre o Modelo Comparativo, teremos o 

seguinte Quadro 3: 

 

Quadro 3 - As Possibilidades do Modelo Comparativo 

MODELO COMPARATIVO 

Modificação Mutação Modulação* 

Os transemas em disjunção 
com o ATR.  

Não há ATR (nenhuma 
semelhança) 

Um transema em disjunção e o 
outro em conjunção com o ATR. 

As disjunções podem ser de natureza semântica, estilística, pragmática, sintático-semântica/ 
sintático-estilística/ sintático-pragmática. 

NOTA: Como já fiz ver, a modulação não será levada em conta na minha análise, mas sua explicação 

está no Anexo B.  

 

 

2.4.1.2     O Modelo Descritivo 

 

 Este é um modelo complementar ao Modelo Comparativo e busca descrever 

as consequências das disjunções (shifts) que ocorrem a nível microestrutural no 

nível macroestrutural. O Modelo Descritivo é baseado em Leech e Short (1981 apud 

                                            
23

/ Oh, tão extraordinariamente legais eram os operários, ela pensou./ 

24
/Oh, que simpáticos são os trabalhadores./ 
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VAN LEUVEN-ZWART, 1990) e Bal (1980 apud VAN LEUVEN-ZWART, 1990). O 

princípio básico do Modelo Descritivo é o conceito de Função (Leech e Short) e de 

níveis (Bal). As Funções aqui consideradas são as metafunções de Halliday (1973): 

 

 ●  metafunção Interpessoal – ou o modo como a comunicação é  

  estabelecida  entre o falante e o ouvinte; 

 ●  metafunção Ideacional – ou o modo como é dada a informação relativa 

  ao assunto; 

 ●  metafunção Textual – ou o modo como a informação é estruturada e 

  organizada na língua. 

 

 Apresento, a seguir, a proposta de Halliday (1985, 1994) e Halliday e 

Matthiessen (2004), conhecida como Gramática Sistêmico-Funcional. 

 

 

2.5     A Gramática Sistêmico-Funcional 

 

 A Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), cujo pioneiro é Michael Halliday, é 

descrita como "uma abordagem semântico-funcional da língua" (EGGINS, 2004, p. 

20), uma teoria que procura entender como as pessoas usam a língua em diferentes 

contextos sociais, para fazer sentido do mundo e de cada um. Para classificar os 

tipos e significados que os atores sociais geram, a GSF concebe a língua como a 

expressão de três metafunções concorrentes: Ideacional, Interpessoal e Textual 

(HALLIDAY, 2004 [1994]; MARTIN 2000a, 2000b). Como Martin e White (2005, p. 7) 

explicam, "a GSF é um modelo multi-perspectivo, designado a dar aos analistas 

lentes complementares para a interpretação da língua em uso".  

 Para Hallliday, a fusão entre as três metafunções é possível porque a língua 

possui um nível intermediário de codificação: a léxico-gramática. É este nível que 

possibilita à língua construir três significados concomitantes, que entram no texto 

através das orações. Daí porque Halliday dizer que a descrição gramatical é 

essencial à análise textual. Por outro lado, a língua é um sistema semiótico, ou seja, 

um código convencionalizado organizado como um conjunto de escolhas. Quando 

se faz uma escolha no sistema linguístico (escolha real), o que se escreve ou o que 

se diz adquire significado contra um fundo em que se encontram as escolhas que 
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poderiam ter sido feitas (escolhas potenciais). A noção de escolha é crucial para a 

GSF. 

 Embora a análise de orientação da GSF tenha sido usada em outros estudos, 

é verdade que faltam estudos sistemáticos sobre traduções completas com atenção 

especial para o papel da comunicação na interação escritor/leitor em seu contexto 

sociocultural. Para tanto, Halliday sugere uma análise léxico-gramatical detalhada e 

afirma que "uma análise do discurso que não seja baseada na gramática não é uma 

análise, mas simplesmente um comentário sobre um texto" (HALLIDAY, 1994, p. 

xvi). 

 

 

2.5.1     As Metafunções 

 

 A metafunção Ideacional é de maneira geral o 'significado como 

representação', chamado de 'conteúdo' (HALLIDAY, 1994, p. 109). À parte a 

importância óbvia do componente denotacional das escolhas dos itens lexicais, a 

realização léxico-gramatical maior dessa função é o Sistema da Transitividade: o 

processo descrito pelo verbo, os participantes do processo e as circunstâncias 

associadas ao processo verbal. Veja quadro abaixo: 

 

Quadro 4 - Os Processos e os respectivos Participantes e Circunstâncias 

PROCESSO PARTICIPANTES C 

I 

R 

C 

U 

N 

S 

T 

Â 

N 

C 

I 

A 

S 

MATERIAL (fazer) Ator Meta  Alcance Beneficiário 

COMPORTA-MENTAL  
[entre material e mental]  

Comportante   

MENTAL (sentir, pensar, 
perceber)  

Experienciador  
(humano)  

Fenômeno  
(fato/coisa) 

 

EXISTENCIAL (existir/acontecer) Existente    

RELACIONAL (ser) Portador Atributo   

Identificador Identificado  

VERBAL (dizer) Dizente Verbiagem  
(o que é dito) 

Receptor Alvo  

Fonte: Halliday (1994) 

  

 A metafunção Interpessoal envolve o significado como 'uma troca' (HALLIDAY, 

1994, p. 68), de bens e serviços ou de informação, realizada acima de tudo pela 

modalidade, definida como "o julgamento dos falantes sobre probabilidades ou 

obrigações envolvidas" segundo (HALLIDAY, 1994, p.75). Expressando obrigação, 
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probabilidade, frequência ou desejo, a modalidade permite ao escritor ou ao falante 

indicar sua opinião com grande sutileza e, como é enfatizado por Simpson (1993), 

está ligada, na literatura, ao desenvolvimento do ponto de vista de uma narrativa. 

 A metafunção Textual trata do significado como "mensagem" (HALLIDAY, 

1994, p. 37), isto é, a organização e a estrutura da oração e do texto. É realizada 

pela estrutura temática (a ordem dos elementos da oração e o modo como a 

informação é estruturada) e por padrões de coesão (incluindo o uso de pronomes de 

referência, bem como a colocação, repetição lexical, sinonímia, conjunções, entre 

outros).  

Veja como o exemplo: "Felizmente, ele estudou inglês no passado", seria 

analisado por essas metafunções: 

 

Quadro 5 - As três metafunções 

METAFUNÇÕES Felizmente, ele estud- -ou Inglês no passado. 

 

Ideacional ------ Ator Processo 
Material  

------- Meta Circunstância 

 

Interpessoal Mood Resíduo Mood Resíduo 
Finito 

Modalidade 
Sujeito Predicador Finito/ 

Tempo 
Complemento Adj. adverbial 

 
Textual Tema Rema 

 Fonte: Halliday (1994) 

 

 

● Em relação à metafunção Ideacional, o verbo ‘estudar’ expressa um processo 
 Material, ‘ele’ um Participante ‘Ator’; ‘inglês’ um Participante ‘Meta’; e ‘no 
 passado’ uma Circunstância de tempo. Esses  elementos representam a 
 transitividade da oração.  
 
● Em relação à metafunção Interpessoal, é uma sentença declarativa, na qual o 
 mood é realizado pelo Sujeito ‘ele’, e pelo Finito: (i) pela a terminação ‘-ou’ 
 (flexão do pretérito perfeito); (ii) pela Modalização 'felizmente'. O restante 
 da frase forma o Resíduo.  
 
● Em relação à metafunção Textual, ‘ele’ realiza o Tema da frase e o restante, o 
 Rema. O Tema é o ponto  de partida da mensagem e indica uma posição 
 importante na frase, ajudando a estruturar o discurso e a dar proeminência 
 aos elementos que o compõe.  
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2.5.2     Gênero e Registro  

 

Alguns fatos mostram que língua e contexto estão interrelacionados: (a) 

somos capazes de deduzir o contexto de um texto (um texto carrega aspectos do 

contexto em que foi produzido); (b) somos capazes de predizer a língua (estrutura 

sintática, palavras) através de um contexto; (c) sem um contexto não somos 

capazes, em geral, de dizer que significado está sendo construído.  

 Portanto, ao fazermos perguntas funcionais não é suficiente enfocarmos 

somente a língua, mas a língua usada em um contexto. Mas quais são as feições do 

contexto que afetam o uso da língua? Para responder a essa questão, os 

sistemicistas lançam mão de dois conceitos: registro e gênero. O registro, através 

das variáveis: Campo, Relação e Modo, trata da influência do contexto situacional 

sobre a língua; o gênero, com seus estágios e finalidades, refere-se à influência da 

cultura. O gênero é uma atividade na qual os falantes se envolvem como membros 

de uma determinada cultura, segundo Martin (2000), e grande parte do choque 

cultural é, de fato, choque de gêneros. Esta questão relaciona-se com o que já foi 

mencionado, ou seja, a expectativa linguística.       

 Mais recentemente, a ideologia também integra esse contexto, na medida em 

que analistas críticos do discurso (FOWLER, 1991; FAIRCLOUGH, 1992; 

CHARTERIS-BLACK, 2004), apontam a Gramática Sistêmico-Funcional, uma teoria 

multifuncional, como tendo as características essenciais para esse tipo de análise.  

Li (2010), também vê a Gramática Sistêmico-Funcional assim, em um de seus 

artigos, ela relacionou a microestrutura das escolhas léxico-gramaticais com a 

macroestrutura da ideologia em uma comparação entre um jornal americano e outro 

chinês, sobre um mesmo assunto, o ataque realizado pela OTAN à embaixada 

chinesa.  

 A ideologia é para Gregolin (1995, p. 17) um conjunto de representações 

dominantes em uma determinada classe dentro da sociedade. Como existem várias 

classes, várias ideologias estão permanentemente em contato na sociedade. A 

ideologia é, pois, a visão de mundo de determinada classe, a maneira como ela 

representa a ordem social. Assim, a linguagem é determinada em última instância 

pela ideologia, pois não há uma relação direta entre as representações e a língua. 
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 Santaella (1980, p. 51) nos diz que “[o]s homens interagem entre si e com o 

mundo dentro da ideologia. É ela que forma e conforma nossa consciência, atitudes, 

comportamentos, para amoldar-nos às condições de nossa existência social”.  

 Para Althusser, (apud FREEDEN, 2003, p.27), os indivíduos inevitavelmente 

pensam sobre as reais condições de sua existência de uma forma particular: elas 

produzem um relato imaginário de como elas se relacionam com o mundo real. 

 Pensar a questão da ideologia do tradutor é importante, pois nos faz 

compreender por que uma tradução, realizada numa determinada época, evitará – 

ou não – falar sobre determinados assuntos. Vê-se isso, por exemplo, na tradução 

de Macbeth, de Shakespeare, realizada por Manuel Bandeira, em 1961. Nela, 

Bandeira traduziu ‘whore’ como ‘rameira de soldado’: 

  

  (14)  And fortune, on his damned quarrel smiling. Show’d like a rebel’s whore.  

 

 Lêdo Ivo (1982, p. 67) comenta que nesse trecho: “Manuel Bandeira, em sua 

tradução do Macbeth, evitou a exatidão da palavra ‘puta’, [...] preferindo estampilhar 

a shakespeariana Maria-Batalhão sob a espécie aceitável de uma ‘rameira de 

soldado’. Tal escolha se deu não porque Bandeira desconhecesse a palavra ‘puta’, 

mas porque “[...] cada época não propala apenas a sua estética da tradução, mas 

ainda um sentimento moral, que limpa os textos considerados sujos ou insólitos, e 

os torna frequentáveis ou mesmo assépticos”. O fato remete-se às palavras de 

Baker (apud KATAN, 2004, p. 185): “O tradutor pode decidir-se a omitir ou a 

substituir trechos inteiros do texto que violarem a expectativa do leitor no sentido de 

como este espera que um assunto tabu deva ser tratado”. 

 Outra questão que deve ser considerada na tradução é a questão do contexto 

sociocultural. Assim, vendas do automóvel Corsa, da GM, não decolaram quando o 

carro foi oferecido na Espanha com o nome de NOVA (No va = não vá). Já, mais 

cuidadosa, a Mitsubishi, que vende o modelo 4 x 4 no Brasil e na Grã-Bretanha com 

o nome de PAJERO, rebatizou-o, em países de língua espanhola como MONTANA, 

pois "pajero" significa "masturbar" nesses lugares.   

 Diante do exposto, é possível entendermos que essa relação entre cultura e 

língua surge de maneira inevitável na tradução de uma obra literária. Assim, diz 

Figueiredo (2006) que, dentro da disciplina Estudos da Tradução, especialmente 

com relação às abordagens de bases linguísticas, tem sido entendido que examinar 
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a tradução estritamente como um fenômeno linguístico (isto é, analisar e comparar 

textos com referência à estrutura da língua-fonte e estrutura de língua-alvo) implica 

manter uma visão estreita do fenômeno da tradução (PAGANO; VASCONCELLOS, 

2005) e, como consequência, uma abordagem de investigação restrita. Um diferente 

entendimento da tradução – como um fenômeno linguístico, mas também um 

fenômeno entre contextos sociais e culturas – naturalmente requereria uma teoria 

linguística que visse a língua em uso, em contextos sociais e culturais.  

 A análise a partir de uma perspectiva linguística pode trazer a compreensão 

de como os escritores usam a língua para construir mundos “reais” e “ficcionais”. 

Mais importante ainda, ela pode também ajudar a compreender como os originais e 

as traduções podem criar mundos diferentes. 

    

 

2.5.3      A Avaliatividade 

 

 A metafunção interpessoal da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) 

(HALLIDAY, 1994, HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) tem recebido muitas 

contribuições que ampliaram seu poder explicativo, entre as quais, a inclusão da 

semântica da avaliação- Appraisal (doravante, Avaliatividade) por Martin (2000). 

Para ele, a interação envolve mais do que uma troca de informação e bens e 

serviços, como quer a GSF, e assim ele propõe a consideração de sentimentos, 

julgamentos e avaliação que os interlocutores fazem sobre vários fenômenos de sua 

experiência. Assim, Martin (2000) examina o léxico avaliativo que expressa a opinião 

do falante (escritor) sobre o parâmetro bom/mau. 

 Na essência, a Avaliatividade é um enquadre localizado na GSF, que mapeia 

os recursos que usamos para avaliar a experiência social (MARTIN, 2000; MARTIN; 

WHITE 2005; WHITE 2003). Esses recursos podem se realizar por meio de várias 

estruturas gramaticais e lexicais. A análise da Avaliatividade é um modo de capturar 

de maneira compreensiva e sistemática os padrões avaliativos globais que ocorrem 

num texto, conjunto de textos ou discursos institucionais. O sistema da 

Avaliatividade envolve vários subsistemas: Atitude (Afeto, Julgamento, Apreciação e 

Avaliação Social); Graduação e Compromisso. 

 O Afeto envolve um conjunto de recursos linguísticos para avaliar a 

experiência em termos afetivos, para indicar efeito emocional positivo ou negativo de 
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um evento. Já o Julgamento envolve significados que servem para avaliar o 

comportamento humano com referência a normas que regem como as pessoas 

devem ou não agir. Na Apreciação, temos o tratamento da avaliação estética para 

indicar a beleza ou a falta de sutileza ou refinamento de objetos. A Avaliação Social, 

uma subcategoria da Apreciação, refere-se à avaliação positiva ou negativa de 

produtos, atividades, processos ou fenômenos sociais. A Graduação envolve um 

conjunto de recursos para aumentar ou diminuir a força da avaliação ou foco da 

avaliação. E finalmente, o Compromisso que compreende um conjunto de recursos 

que capacita o escritor (ou falante) a tomar uma posição pela qual sua audiência é 

construída como partilhando a mesma e única visão de mundo ou, por outro lado, a 

adotar uma posição que explicitamente reconhece a diversidade entre várias vozes. 

 

Quadro 6- Os sub-sistemas da Avaliatividade  

 
COMPROMISSO 

 
(a) Monoglóssico (sem negociação) 
(b) Heteroglóssico (com negociação) 

 

ATITUDE 

 
(a) Afeto 

(in)Felicidade 

(in)Segurança 

(in)Satisfação 

 
 
(b) Julgamento 

 
Estima Social 

Normalidade [frequente/raro] 

Capacidade 

Tenacidade 

Sanção Social Veracidade 

Propriedade [ética] 

 
 
(c) Apreciação 

Reação (impacto): [Isso me cativa?] 
Reação (qualidade): [Eu gosto disso?] 

Composição (equilíbrio): [Eles combinam?] 
Composição (complexidade): [Fácil de compreender?] 

Valoração [Vale a pena?] 

 

GRADUAÇÃO 

(a) Força 
Aumenta [completamente devastado] 
Diminui [um pouco chateado] 

(b) Foco 
Aguça [um policial de verdade] 
Suaviza [cerca de quatro pessoas] 

 Fonte: Martin (2000) 
 

 

 A Avaliatividade permite a explicação não somente de expressões de 

significado avaliativo direto ou indireto, mas também explica os modos pelos quais 

padrões de significado avaliativo se acumulam dinamicamente (pelo fenômeno da 

prosódia) através do texto. Essa análise tem sido amplamente aplicada à construção 

dinâmica de significados avaliativos através de um único texto. 
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 Quando a avaliação está explicitamente realizada, é fácil a análise da atitude 

em positiva ou negativa em relação a algum evento, diz Martin como em: 

“Felizmente/Infelizmente, o Brasil desafiou os EUA na ALCA”. Mas o que fazer em 

casos onde a avaliação não está inscrita explicitamente, como em: “O Brasil 

desafiou os EUA na ALCA”. Esse fato levou o autor a postular uma distinção 

importante, envolvendo a noção de “token de atitude”, a Avaliatividade implícita. 

 Assim, Martin (2000) fala em pareamento do significado ideacional com o 

interpessoal presente na avaliação linguística. Assim, surge um item complicador 

que é o fato de que o que conta como Avaliatividade depende do campo do discurso. 

Por isso, significados ideacionais que não usam léxico avaliativo podem ser usados 

para evocar Apreciação, Afeto e Julgamento. Por exemplo, mencionar um certo tipo 

de livro pode indicar o nível de instrução de uma pessoa. 

 Todas as práticas sociais estão carregadas de pareamentos (Ideacional + 

avaliação), e a socialização em uma comunidade envolve tanto um alinhamento com 

as práticas envolvidas quanto uma afinidade com as atitudes que se espera que 

tenhamos em relação a essas práticas. Talvez devesse ser enfatizado que os 

analistas da Avaliatividade deveriam declarar sua posição de leitura já que a 

avaliação depende da posição de leitura que se toma ao ler um texto.  

  
Quadro 7 - Meios de ativação da Avaliatividade 

Inscrita (explícito)  
 

As crianças estavam falando alto. 

Evocada (implícito) 
(tokens ‘fatuais’) 

As crianças conversavam enquanto ele dava aula. 

Implícita provocada  
(alguma linguagem avaliativa) 

A professora já estava na sala, mas as crianças 
continuavam falando. 

               Fonte: Martin (2000) 
                

 

 

2.6      A Abordagem Linguística nos Estudos da Tradução  

 

 Na década de 1960, durante o boom das teorias linguísticas estritamente 

científicas, os linguistas de língua Inglesa também desenvolveram abordagens 

teóricas da tradução. Na Inglaterra, Catford (1965) aplicou a Gramática Sistêmico-

Funcional (GSF), de Halliday (1994) à teoria da tradução, e categorizou as 

mudanças nas traduções entre os níveis, estruturas, classes de palavras, unidades e 

sistemas.  
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 De acordo com Catford, a tradução é o processo de transformar um texto 

originalmente em um idioma em um texto equivalente em outro idioma. 

Compreender a natureza e as regras de uso da língua é essencial para a tradução, 

e, portanto, a teoria linguística desempenha um papel muito importante no 

desenvolvimento da teoria de tradução. Sem a orientação da teoria linguística seria 

difícil para a teoria da tradução ser sistematizada e teorizada, apesar do fato de que 

o processo de tradução está envolvido com muitas  questões não-verbais 

relacionadas com as duas línguas diferentes, por exemplo, as diferentes tradições 

da filosofia, estética e cultura carregadas por diferentes línguas.  

 Para ZHANG (2005), o estudo da teoria da tradução pode ser beneficiado 

com a teoria da GSF, embora esta não seja uma teoria especializada em tradução. A 

GSF leva o uso real da linguagem como seu objeto de estudo e vê a língua como 

uma ferramenta para a comunicação social. Além disso, alguns artigos que 

apareceram em periódicos recentes mostram que o referencial teórico da GSF pode 

ser aplicável ao campo dos estudos de tradução, especialmente para o estudo das 

diferentes versões traduzidas de antigos poemas chineses (Huang, 2002, 2004, 

2006; Li, 2007). 

 

 

2.6.1     A abordagem da GSF nos Estudos da Tradução 

 

 Halliday (1994) afirma que "a língua é um recurso para fazer uma fonte 

infinitamente expansível de significado potencial".  Essa visão da língua como um 

sistema para um significado potencial implica que a língua não é um sistema bem 

definido, nem um "conjunto de todas as sentenças da gramática". Isso implica que a 

língua deve ser estudada em contexto, diz Ming (2007). As escolhas disponíveis 

dependem de aspectos do contexto em que a língua é usada. 

       A GSF estabeleceu-se especialmente para análise de textos. Berry (1996,  p. 

2) também afirma que "uma das grandes forças do trabalho de Halliday é a sua 

aplicabilidade na análise de textos". Fairclough (1995, p. 10) vê a GSF como "uma 

teoria textualmente orientada referente à produção de descrições gramaticais 

utilizáveis na análise de textos". A GSF é funcional no sentido de que está destinada 

a tratar do modo como a língua é usada e como ela se desenvolveu para satisfazer 
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as necessidades humanas; e o modo como ela está organizada é funcional com 

respeito a essas necessidades (HALLIDAY, 1994, p. 139).    

 Examinamos, a seguir, a relação das metafunções da GSF - Ideacional, 

Interpessoal e Textual - com a tradução. 

 

 

2.6.1.1      A Metafunção Ideacional e a Tradução 

 

 Bell (1991) relacionou a questão da Transitividade com a tradução no 

enquadre teórico da GSF. Ele explorou as questões relacionadas à tradução do 

ponto de vista linguístico e tentou estabelecer um método objetivo para descrever os 

problemas enfrentados na tradução. Huang (2002), ao pesquisar a função 

Experiencial para analisar um poema chinês e suas seis traduções em inglês, tinha 

como objetivo: (1) comparar os tipos de Processo empregado nas traduções; (2) 

avaliar as traduções examinando o modo como os Processos eram escolhidos. Com 

referência à função Lógica, segundo Ming (2007), a língua chinesa usa menos 

conjunções do que o inglês. Nesse sentido, verifica-se que no japonês não há o 

equivalente oracional para a oração adjetiva restritiva, cujo significado é um grupo 

nominal anteposto ao núcleo nominal.  

          Entre o original e a tradução de um texto, podem ocorrer diferentes 

significados devido a escolhas de diferentes tipos de Processo ou de diferentes 

relações lógico-semânticas na reprodução do significado original. Esse fato pode ser 

visto mesmo em uma mesma língua, já que, segundo Halliday (1994), há diferentes 

formas de representar o mesmo estado de arte. Essas diferentes formas são 

denominadas metáfora de processo, segundo a metafunção ideacional. Veja Quadro 

8. 

 

 

Quadro 8- Processos para expressar 'satisfação' 

 
 
 
 
                   Fonte: Halliday (1994) 
 
 
 
 

1. Ele está sorrindo porque Maria chegou. Processo Material 

2. Agrada-lhe que Maria tenha chegado. Processo Mental 

3. Ele está feliz porque Maria chegou. Processo Relacional 
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2.6.1.2      A Metafunção Interpessoal e a Tradução 

 

 O significado interpessoal está preocupado com a interação entre o falante e 

o destinatário, que se manifesta principalmente no nível da oração pelo mood 

modo25, modalidade e avaliação.  

 Li (2007) investiga a expressão de significados interpessoais na poesia a 

partir de várias dimensões e verifica como os significados interpessoais são 

traduzidos para o inglês, com especial referência à equivalência. Ao fazer seleções 

na área de sistema mood, um falante adota um papel de expressão e atribui um 

papel complementar ao ouvinte tal como ofertante/aceitador/rejeitador de oferta; 

comandante/cumpridor; questionador/respondedor.  

 A organização do sistema mood e as realizações das várias opções diferem 

de uma língua para outra. Assim, o grau da categoria gramatical correspondente aos 

comandos é variável: pode ou não haver uma forma distinta do imperativo, e mesmo 

nos casos de sua existência, há, geralmente, muitas outras realizações possíveis. O 

tradutor deve estar familiarizado com as características do sistema, que incluem a 

estrutura do mood, o grau de adjuntos modais e a função semântica dos elementos 

do mood.  

 A Modalidade é também um dos recursos mais importantes para construção 

dos  significados interpessoais. Halliday (1994, 2000) estabeleceu uma rede 

sistêmica para a modalidade, que contém as várias categorias, como tipos de 

modalidade (modalização e modulação), orientações na modalidade (subjetiva e 

objetiva; explícitos e implícitos), os valores de modalidade (alta, média e baixa) e 

polaridade (positiva e negativa). A rede oferece especificamente parâmetros práticos 

para a tradução dos significados de modalidade e proporciona também um critério 

para a tradução de equivalência funcional.  

 Além disso, a avaliação, um tipo de significado interpessoal, é digna de ser 

investigada no decorrer da tradução. A avaliação é uma parte central do significado 

de qualquer texto, e qualquer análise dos significados interpessoais de um texto 

deve levar isso em conta (THOMPSON, 1996, 2000, p. 65).  

  O sistema de Avaliatividade construído por Martin e Rose (2003) nos oferece 

uma base teórica e prática, de acordo com a qual os significados avaliativos de itens 

                                            
25 "Mood" foi traduzido por Modo, mas para evitar confusão com Modo (tradução de "Mode"), preferimos 

manter "mood". 
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lexicais podem ser identificados e analisados no processo de tradução. De alguma 

forma é necessário ao  tradutor  escolher os itens lexicais apropriados com a ajuda 

da teoria da Avaliatividade para reproduzir aproximadamente os significados 

avaliativos implícitos pelos elementos linguísticos correspondentes. 

 

 

2.6.1.3     A Metafunção Textual e a Tradução  

 

 A organização textual vem sendo explorada na GSF enfocando o significado 

decorrente da organização dos constituintes da oração (THOMPSON, 1996, 2000, p. 

27).  A metafunção Textual é composta por três subtipos de sistemas semânticos: 

temático, de estrutura de informação e de coesão. A organização temática, que se 

preocupa com a maneira como a mensagem é transmitida consiste de dois 

componentes funcionais: o Tema, que se refere ao ponto de partida para a 

mensagem, e o Rema, que se refere às informações sobre o ponto de partida. O 

Tema, em inglês, vem em geral em primeiro lugar na oração, segundo Halliday e 

Matthiessen (2004, p. 64).  

 Todas as línguas têm estrutura temática para organizar a oração como uma 

mensagem, atribuindo diferentes estados textuais para diferentes partes da oração; 

contudo, a identificação de Tema e Rema pode variar de acordo com as línguas 

segundo Eggins (2004, p. 300). Em chinês, é frequente o uso de frase temporal 

como Tema, o que é mais raro no inglês. Assim como Baker (1992, p. 172) sugere, a 

tradução deve respeitar a organização temática própria da língua alvo, para facilitar 

a leitura, mas sem distorcer a estrutura informacional do original. O que é difícil de 

acontecer, especialmente entre línguas de tipologias diferentes, como acontece na 

tradução do japonês para o português (NINOMIYA, 2012).  

 A propósito, Figueiredo (2006) investiga um gênero literário, no caso a ficção 

científica, por meio da abordagem da linguística sistêmico-funcional, de Halliday 

(1994); Halliday e Matthiessen (2004). Ele cita Cunha (1972) e Sodré (1973), para 

quem determinada ideologia dominante explica a configuração genérica de qualquer 

obra literária, e que esta se materializa no texto através de escolhas linguísticas. 

Figueiredo responsabiliza a organização textual pelo desenvolvimento da informação 

– em especial a organização da oração em Tema e Rema – através da qual pode se 
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ver como o autor e o tradutor avaliam dada informação e as representações 

resultantes. 

 A seguir, faço um resumo das teorias até aqui apresentadas, no Quadro 9.  

 

Quadro 9 - Teorias que orientam a minha análise 

A dimensão sócio-cognitiva da linguagem 
A hipótese Sapir-Whorf  
A tipologia linguística 

A TRADUÇÃO 
O Modelo Comparativo - O Modelo Descritivo 

A GRAMATICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

Metafunção Ideacional 
Transitividade 

Metafunção Interpessoal 
Avaliatividade 

Metafunção Textual 
Estrutura Temática 

A abordagem linguística nos estudos da tradução 
A abordagem da GSF nos estudos da tradução 
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3.     METODOLOGIA   

 

 Este capítulo tem três objetivos principais: descrever o corpus analisado nesta 

pesquisa, apresentar o resumo do capítulo analisado e expor os procedimentos 

analíticos e os critérios adotados na identificação e classificação das escolhas 

léxico-gramaticais do tradutor. 

 
 
3.1     Dados  
 

 Esta pesquisa analisa a edição bilíngue, com textos paralelos, da obra 

Memórias de um Sargento de Milícias - Memoirs of a Militia Sergeant, de Manuel 

Antônio de Almeida, que faz parte da Coleção River of January, publicada pela 

editora Cidade Viva e traduzida por Mark Carlyon em 2010, na cidade do Rio de 

Janeiro. A Coleção River of January é um projeto carioca que tem como intuito 

traduzir obras literárias, escritas nos últimos 200 anos, que retratem a vida e os 

costumes na cidade do Rio de Janeiro. 

Inicialmente, Memórias de um Sargento de Milícias foi publicada na forma de 

livro em dois volumes em 1854 e 1855 pela Tipografia Brasiliense nessa mesma 

cidade. Essa publicação também foi traduzida para a língua inglesa em dois 

momentos anteriores: a primeira tradução foi elaborada em 1959 e a segunda, mais 

recentemente, no ano 2000, pela editora Oxford University Press, ambas nos 

Estados Unidos.  

 O romance divide-se em 48 capítulos, contudo a análise enfoca trechos do 

capítulo 2 do romance, intitulado: Primeiros infortúnios - First misfortunes, 

comparando a versão original com sua tradução para a língua inglesa. Os trechos 

analisados são aqueles nos quais por meio de anotação manual, verificamos o maior 

número de disjunções. Para contextualizar o capítulo, apresento o seu resumo. 

 

 

3.1.1     Resumo do Capítulo 2 - Primeiros Infortúnios  

 

Leonardo-Pataca suspeitava estar sendo traído por Maria, sua esposa e mãe 

de seu filho Leonardo, pois, algumas vezes, viu alguns homens rondando sua 

residência. Um dia, Leonardo-Pataca chegou inesperadamente em sua casa e um 
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homem que estava na sala abriu a janela fugiu. Leonardo, furioso, agrediu a esposa 

com socos e ofensas. Maria pediu ajuda ao compadre vizinho, que não pôde ajudá-

la porque estava atendendo um cliente. O menino Leonardo assistiu à cena da briga 

e pareceu não se importar com o modo como seu pai maltratou sua mãe. Enquanto 

o pai espancava Maria, o pequeno Leonardo rasgava os autos de um processo que 

o pai trazera para casa. Ao ver os papéis picados no chão, Leonardo-Pataca 

suspendeu o menino pelas orelhas e lhe deu um chute que o fez parar do outro lado 

da rua, na barbearia do compadre. O padrinho barbeiro escutou o choro de Maria e 

foi ajudá-la, após a briga Leonardo saiu de casa. Maria ameaçou levar o marido à 

justiça, mas o compadre convenceu-lhe do contrário e prometeu-lhe que tomaria 

conta do pequeno Leonardo caso algo de pior acontecesse. Mais tarde, Leonardo-

Pataca retornou à casa do compadre, e os dois foram à casa do casal para tentar 

reatar a união. Maria não estava em casa, por isso Leonardo-Pataca chorou em 

desespero e decidiu, também, abandonar o filho e a casa. O menino ficou sob os 

cuidados do compadre barbeiro. Na manhã seguinte, correu o boato de que Maria 

teria voltado para Portugal com o capitão do navio que os trouxera de lá. 

 

 

3.2     Procedimentos metodológicos   

 

 O objetivo desta dissertação de mestrado é examinar a tradução do romance 

Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida - do português 

para o inglês, para verificar qual é a natureza das modificações decorrentes das 

escolhas léxico-gramaticais na tradução para a língua inglesa e quais são as 

consequências dessas escolhas.  

 Para tanto, esta pesquisa deve responder às seguintes perguntas:  

 

(a) Qual é a natureza das modificações decorrentes das escolhas léxico-

gramaticais na tradução de Memórias de um Sargento de Milícias para 

a língua inglesa? 

(b) Quais são as consequências dessas escolhas? 
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 A análise apoia-se na proposta de van Leuven-Zwart (1990), mais 

especificamente no Modelo Comparativo e no Descritivo, resumido no Quadro 3, que 

repetimos aqui para facilitar o acompanhamento da análise. 

 Das três possibilidades do Modelo Comparativo, deixaremos de lado a 

Modulação, que trata da ocorrência da disjunção em relação ao ATR no texto meta 

ou no texto fonte.   

 

Quadro 10 - As Possibilidades do Modelo Comparativo  

MODELO COMPARATIVO 

Modificação  Mutação 

Os transemas em disjunção com o ATR. Não há ATR (nenhuma semelhança) 

As disjunções podem ser de natureza semântica, estilística, pragmática, sintático-semântica/ 
sintático-estilística/ sintático-pragmática. 

 

 Para a análise, o texto original, em português, foi colocado ao lado da 

tradução inglesa e, a seguir, procedemos da seguinte maneira:  

 

(a) Aplicação do Modelo Comparativo, com anotação manual dos trechos 

divergentes, feita da seguinte maneira: 

(i) separação em excertos dos trechos com mais modificações.  

(ii) os trechos sinônimos entre original e tradução são negritados; 

 (iii)  as disjunções são sublinhadas e enumeradas tendo abaixo, a            

   classificação correspondente;   

 (iv)  colocação em uma tabela, dos resultados, com as porcentagens

   correspondentes;  

 

(b)  Aplicação das Metafunções: 

 (i)  exame da Metafunção Ideacional por meio do Sistema da  

   Transitividade, onde os processos são negritados; 

 (ii)  exame da Metafunção Interpessoal por meio da Avaliatividade; 

(iii) exame da Metafunção Textual por meio das noções de Tema e 

Rema. 

(iv) colocação em uma tabela, dos resultados, com as porcentagens 

correspondentes à  Avaliatividade. 
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4.     ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Passamos a analisar os trechos do capítulo 2 do romance intitulado: Primeiros 

infortúnios - First misfortunes. O capítulo na íntegra encontra-se no Anexo A, 

distinguindo com negrito os trechos analisados. 

 

 

4.1     Análise segundo o Modelo Comparativo 

 

 A seguir apresentamos o quadro com as legendas que serão utilizadas para 

esta análise:  

 

Quadro 11 – Legenda para a análise segundo o Modelo Comparativo 

Categorias de análise do Modelo Comparativo 

 

Categorias de análise do Modelo Comparativo 

 

Exemplos 

Original Tradução 

  MSem 

Modificação Semântica 

Modificação que afeta a 

dimensão do significado. 

Passemos por alto
1
 

sobre os anos que 

decorreram
2
 [...] 

I will leave aside
1
 the 

years that followed
2
 

[…]  

MEst 

Modificação Estilística 

Modificação de caráter 

social/expressivo. 

Ai...ai...acuda, Sr. 

Compadre
1
...Sr. 

Compadre
2
! 

“Help! Help! Mr.barber
1
! 

Mr.barber
2
!” 

 

MPrag 

Modificação 

Pragmática 

Modificação dos atos de 

fala/anáforas/significado 

temático. 

Afinal de contas a 
Maria

1
 sempre era     

saiola, e o Leonardo 
começava a 
arrepender-se 
seriamente de tudo 
que tinha feito por 
ela

 
e com ela. 

Leonardo
1 
was 

beginning to seriously 
regret everything that 
he had done, for Maria 
and with her; she was, 
just a peasant girl. 
         
 

 
Modificações sintáticas envolvendo: semântica, estilística (explícita e implícita) e pragmática 

Mutor- 

Mutação com exclusão 

de termos do original 

Exclusão de termos do 

original. 

Havia
1 
alguns meses 

atrás [...]
  
 

 

A few months
 
 before 

[…] 

Mutr+ 

Mutação com inclusão 

de termos na tradução 

Inclusão de termos na 

tradução 

[...] a quem não 

podia encarar [...] 

[…] whom he simply
1 

could not stand […] 
 

Mutt 

Mutação total na 

tradução 

Diferença total de 

significado entre o original 

e a tradução. 

[...] e era estranhão 
até não poder mais

1
. 

[…] and he was quite 
impossible to control

1
. 

           

  

 

Nota: A Modulação não será levada em consideração nesta análise. 
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 Iniciamos agora a análise segundo o Modelo Comparativo. 

 

Análise do Excerto 1 

Original Tradução 

 

Passemos1    por alto2 sobre os anos  

 

 

que decorreram3 desde o nascimento e  

    

batizado do nosso4   memorando5,  

                      Mutor- 

 

e vamos encontrá6-lo  já na idade de7  

 

7 anos. 

 

I will leave1   aside2  the years 
   MSt-Sem      MSem 

    MSt-Prag 

          

that followed3  the birth and the baptism 
          MSem 

 

of the subject of these memoirs5, 
                  MSt-Est-Ex             
 

and rejoin6 him  when he is7 seven. 
       MSt-Sem            MSt-Sem 

Observação: o trecho apresenta 7 modificações (3 MSt-Sem, 2 MSem,  1 MSt-Est-Ex, 1 MSt-Prag) e 1                      

Mutor-. 

 
 
 

 Análise do Excerto 2 

Original Tradução 

 

Digamos unicamente1   que durante 

 

 todo este tempo o menino2 não  

 

desmentiu3  aquilo que 

 

 anunciara4 desde que nasceu5: 

 

atormentava a vizinhança com um choro6  

 

sempre em oitava alta7; era colérico; 

 

tinha ojeriza particular à madrinha,  

 

a quem não podia encarar, e era 

 

estranhão até não poder mais9
. 

 

Logo que pôde andar e falar tornou-se  

 

um flagelo; quebrava e rasgava10 

 

 

Suffice it  to say1 that during all this time 
MSt-Sem 

 

the child2  confirmed3  what 

MSem           MSt-Sem 

                         MSem 

 

had been evident4   from  his birth5: 
Mutt                                          MSt-Sem 

 

he tormented the neighbourhood 

with his crying6, always  
           MSt-Est-Ex 

 

at the highest pitch7; he was  
MSem 

bad-tempered; he had a particular 

loathing for his godmother,  whom he 

simply8 could not stand, and he was  

Mutr + 

quite impossible to control9. 
             Mutt 

As soon as he could walk and talk,  

he became a scourge; everything11 
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tudo11 que lhe vinha à mão12.                  

 

        MSt-Prag 

he got hold of12 he broke  and                                 
          MSem 

pulled to pieces10. 
   MSt-Est-Ex 

Observação: o trecho apresenta 10 modificações (4 MSem , 3  MSt-Sem, 2 MSt-Est-Ex, 1 MSt-Prag)  e 

3 mutações (2 Mutt, 1Mutr+).  

 
 

 

 Análise do Excerto 3 

Original Tradução 

 

Tinha uma paixão decidida pelo1 

 

 

chapéu armado do Leonardo; 

se este2 o deixava por esquecimento3 

 

 em algum lugar4   ao seu alcance 5, 
                                Mutor-              

 

tomava-o imediatamente, espanava  

com ele todos os móveis, punha-lhe 

dentro tudo que encontrava6, 

 

esfregava-o em uma parede, e acabava 

por varrer com ele a casa; até  

que a Maria,  exasperada pelo  

que aquilo lhe havia de custar 

 

 aos ouvidos7,    e  talvez  às costas 8, 

 

arrancava-lhe das  

 

mãos  a vítima infeliz. 

 

Era, além de 9 traquinas, guloso; 

 

quando não traquinava, comia. 

 

He was particularly attached to1  
                  Mutt 

 

Leonardo's cocked hat; 

if he2    was careless enough3 to leave it  

  MSem          Mutt 

 

lying around4, the child immediately 
    MSt-Sem             

 

 grabbed it, scoured the furniture  

with it, put everything he could find6 

                                              MSt-Sem  

inside it, crushed it against the  

wall, and ended up sweeping  

the house with it; until Maria,  

exasperated by the berating7, 

          MSt-Est-Imp 

 

 if not the beating she would 

get as a  result8, 
MSt-Est-Ex  

 

wrenched the wretched victim  

from his hands. 

 

As well as9 mischievous, he  

  Mutt 

MSt-Prag 

 

was greedy;  when he wasn't 

up to his pranks, he was eating. 

Observação: o trecho apresenta 6 modificações (2 MSt-Sem ,1 MSem,1 MSt-Es-Ex, 1 MSt-Est-Imp, 1 

MSt-Prag) e 4 mutações (3 Mutt, 1 Mutor-).  
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Análise do Excerto 4 

Original Tradução 

 

A Maria não lhe perdoava; 

 

trazia-lhe bem maltratada1  uma  região  

 

do corpo4;  porém ele  não se  

 

emendava6, que era também7  

 

teimoso, e as travessuras8 

 

recomeçavam9  mal acabava  a  

 

dor das palmadas. 

 

Assim chegou aos 7 anos10. 

 

 

Maria, who did2 not forgive him, 
            Mutr+ 

 

left the marks1   of her displeasure3   
Mutt     Mutr+ 

 

on a certain5 region    of his anatomy4. 

            Mutr+   MSem 

                                                        MSt-Est-Ex 

But he was wilful   and7 
                                      Mutt 

 

refused to mend his ways6, and as soon  
  MSt-Est-Ex                                           

 

as the pain of spankings had passed , 
                                                     

 

 he was up to mischief8    again9. 
                      MSt-Sem               MSt-Sem                

         MSt-Est-Ex           

   

And so he reached  

 

his seventh birthday10. 
MSt-Est-Ex             

Observação: o trecho apresenta 7 modificações (4 MSt-Est-Ex, 2 MSt-Sem, 1 MSem ) e   5 mutações 

(3 Mutr+,2 Mutt).  

 
 
 
 

Análise do Excerto 5 

Original Tradução 

 

Afinal de contas a Maria1  sempre2 era  
                                                    

saiola, e o Leonardo3 começava a 

arrepender-se seriamente de tudo que 

tinha feito por ela4 e com ela. 

 

 

E tinha razão5,  porque6, digamos7 

                           Mutor- 

 

 

Leonardo3 was beginning to seriously  
MSt-Prag 

 

regret everything that he had done,  

 

for Maria4 and with her; she1 was,  
        MSt-Sem          MSt-Sem 

 

after all, just a2 peasant girl. 
                    Mutt 
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depressa8 e sem mais cerimônias, 

 

havia ele desde9 certo tempo 

 

 concebido10  fundadas suspeitas  

 

de que era atraiçoado. 

And he was right5   let me say it7 
    MSem                  MSt-Sem 

                                     MSt-Est-Ex 
 

straight out8 and without further ado – 

MSem 

 

for9 some time he had had10   well 11 

MSem                                 Mutt     Mutr+ 

 

founded  suspicions that he was  

being betrayed. 

 

Observação: o trecho apresenta 8 modificações (3 MSem; 3 MSt-Sem, 1 MSt-Est-Ex, 1 MSt-Prag) e 4 

mutações (2 Mutt, 1 Mutor-,  1 Mutr+).  

  

 

 

Análise do Excerto 6 

Original Tradução 

 

Havia1    alguns meses 2 atrás3  tinha  

Mutor- 

 

notado  que um certo sargento 

 

 passava-lhe  muitas vezes4 pela  

 

porta, e enfiava olhares5    curiosos6   

 

através das rótulas: uma ocasião,  

 

recolhendo-se7 ,parecera-lhe8 que o  

 

vira  encostado à janela. 

 

A few months2    before3he had noticed 

     MSt-Prag             MSem 

 

that a certain sergeant frequently4 

                                          MSem 

 

passed the door and glanced5  
              MSt-Est-Imp          

 

inquisitively6  through the slats:  
MSt-Sem 

 

on one occasion 
               

as he entered the house7  he thought8 
MSt-Est-Ex                                   Mutt 

 

he saw him leaning   against the  

window.                   

Observação: o trecho apresenta 6 modificações (2 MSem, 1 MSt-Sem, 1 MSt-Est-Ex, 1 MSt-Est-Imp, 1 

MSt-Prag ) e 2 mutações (1 Mutt, 1 Mutor-).  

 

NOTA: A análise dos demais excertos encontra-se no Anexo C. 
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 A seguir, apresentamos a Tabela 1 com os resultados da análise da tradução 

por meio do Modelo Comparativo. 

 

Tabela 1- Ocorrências da Modificação e da Mutação 

Modificação 

Ocorrências: 147 (64,76%) 

Mutação 

Ocorrências: 80 (35,24%) 

MSt-Est MSem MSt-Sem MSt-Prag 

 

Mutt Mutr+ Mutor- 

55 42 36 

 

14 39 22 19 

24,23% 
 

18,50% 15,86% 6,17% 17,18% 9,69% 8,37% 

 

 

 

4.1.1     Discussão Geral dos Resultados da Análise Comparativa 

 

O trecho de Memórias de um Sargento de Milícias, analisado sob o enfoque 

do Modelo Comparativo, de van Leuven Zwart (1990), mostra que, no processo da 

tradução do português para o inglês, houve 64,76% de modificações e 35,24% de 

mutações, com predomínio, portanto, das modificações. Em termos de número de 

palavras envolvidas nessas disjunções, foram 227 (21,49%) do total de 1056 

palavras do texto traduzido.  

 Examinemos cada uma das ocorrências registradas na Tabela 1. 

M-Est (24,23%) - Juntamos aqui as modificações estilísticas determinadas pela 

estrutura sintática (MSt-Est-Ex e MSt-Est-Imp) em nome da concisão da exposição. 

As modificações estilísticas referem-se ao caráter social (elementos textuais 

específicos de determinado gênero discursivo, como os jargões da linguagem 

profissional; elemento temporal como o arcaísmo; elementos culturais).  

 Como se vê na Tabela 1, a M-Est ocupa o topo da lista, e revela, assim, que a 

cultura, ou seja, o contexto marcado pelos usos e costumes de uma comunidade 

linguística determina as características das línguas em confronto, e são, assim, 

elementos cruciais que acabam distinguindo a tradução do seu original.   

 Na base dessa distinção, está o fato de que "o significado das palavras só 

pode ser entendido com referência ao contexto estrutural da experiência, crenças ou 

práticas, constituindo uma espécie de pré-requisito conceitual para o entendimento 

do significado" (FILLMORE; ATKINS, 1992, p. 78), o que explica as diferenças 

inevitáveis que cercam o processo tradutório. E, como consequência, as escolhas 
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léxico-gramaticais alteram de modo significativo, a atmosfera e também a 

representação do mundo em foco, materializando, assim, a ideologia que marca 

uma comunidade linguística (BEZERRA, 2009). 

   

MSem (18,50%) - A porcentagem seguinte, na Tabela 1, refere-se à modificação 

semântica, isto é, na mudança de significado entre o original e a tradução. Isso 

mostra que o significado na tradução do romance não coincide totalmente com o 

significado do original em praticamente 1/5 do total desse item, contribuindo 

essencialmente para a diferença de interpretação entre os dois textos. Podemos 

observar essa mudança nos seguintes termos negritados: no original “[...] o pobre 

homem perdeu [...] as estribeiras [...]” e “the poor fellow lost his head”. Nessa 

análise podemos perceber que os vocábulos modificados sob o escopo dessa 

subcategoria tiveram suas classes gramaticais mantidas; por esse motivo, é possível 

afirmarmos que a mudança sofrida por esses termos foi sútil e que, seguramente, 

houve a tentativa da manutenção do significado. 

 

MSt-Sem (15,86%) - Por outro lado, a modificação sintático-semântica se deve a 

questões de ordem sintática, ou seja, resultam de escolhas léxico-sintáticas 

decorrentes da tipologia que caracteriza cada uma das línguas. Esse tipo de 

disjunção tem a ver com tempo verbal, pessoa, número, classe gramatical, palavras 

funcionais, como, por exemplo, um adjunto atributivo no texto fonte que é um adjunto 

adverbial no texto meta, segundo van Leuven Zwart (1990).      

    

MSt-Prag (6,17%) – Na tabela 1, vemos também a  disjunção que ocorre por meio 

da alteração dos atos de fala, dos dêiticos, das  anáfora e do significado temático, as 

modificações de natureza sintático-pragmática. Como ocorre com as demais 

modificações, muito das diferenças pragmáticas podem referir-se as escolhas feitas 

pelo tradutor, mas muitas delas resultam de questões culturais que variam não 

somente entre diferentes línguas, mas também entre as diferenças sociais dentro de 

uma mesma língua. Assim, um ato de fala de comando, com o uso da forma 

imperativa, pode, na tradução, ser suavizado por uma pergunta.  A tipologia 

linguística pode predispor a uma estrutura temática diferente do original para a 

tradução (FIGUEIREDO, 2006). Isso pode ser observado nos termos negritados: 

“Era, além de traquinas, guloso [...]” e “As well as mischievious, he was greedy [...]”. 
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Mutt - A mutação é a denominação para a impossibilidade de estabelecer um ATR, 

seja por adição (Mutr+), seja por exclusão (Mutor-) ou por qualquer mudança radical 

no significado do texto meta (VAN LEUVEN-ZWART, 1989, p. 168-9). A mutação 

soma 35,24% das diferenças entre original e tradução, portanto, 1/3 do total. Essa 

evidência contribui para entendermos por que, diante de um texto literário, os 

tradutores acabam fazendo escolhas léxico-gramaticais, que não são neutras, pois 

refletem a ideologia, a subjetividade e a visão que cada pessoa tem sobre o que é 

"ser um texto" e como ele significa.  

 Assim, na mutação total de significado, nenhuma semelhança entre os termos 

do original e a tradução é mantida. Inicialmente, segmentos mais longos formados, 

em média, a partir de três termos, foram os mais encontrados nesta análise. 

Possivelmente, esse fato decorre da quase impossibilidade da mudança radical de 

um termo em uma oração sem que mais mudanças no seu cotexto sejam feitas. 

  Além disso, cabe aqui, nos questionarmos como um termo cuja tradução é 

completamente diferente do seu correspondente no original ao ser inserido no 

contexto da narrativa e envolvido pelo seu contexto, tem significado construído 

aproximado ao do original. Um exemplo disso é a seguinte passagem dessa análise: 

no original temos “[...] trazia-lhe bem maltratada uma região do corpo [...]”, na 

tradução “left the marks [...] on a certan region on his anatomy [...]”. Os termos 

negritados são divergentes, contudo, no contexto da narrativa em que se inserem 

podem ser entendidos como afins.  

 A análise do Modelo Descritivo será feita sob o enfoque da Gramática 

Sistêmico-Funcional, visto que esse modelo busca descrever as consequências das 

mudanças que ocorrem a nível microestrutural no nível macroestrutural.  
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4.2     Análise segundo a Gramática Sistêmico-Funcional 

 

 O Modelo Descritivo é um modelo complementar ao Modelo Comparativo, 

proposto também por van Leuven Zwart (1990) e busca descrever as consequências 

das disjunções que ocorrem a nível microestrutural no nível macroestrutural. Para 

tanto, serão examinadas as metafunções ideacional (Sistema da Transitividade) 

onde as circunstâncias serão indicadas por “circ.” e as nominalizações por “nom.”; a 

interpessoal (Modalidade e Avaliatividade) e a textual (Estrutura temática). A 

Avaliatividade quando positiva será indicada com (+) e quando negativa (-). Os 

termos excluídos da tradução são indicados por “trad-“ no original e, os termos 

adicionados por “trad+” na tradução. 

 

 A seguir apresentamos os quadros com as legendas que serão utilizadas para 
esta análise: 
                                

Quadro 12 - Legenda para a análise da Metafunção Ideacional 

Metafunção Ideacional 

Processos (sublinhados e negritados) Participantes 

PM Material Ator/Meta 

PMe Mental Experienciador/Fenômeno 

PE Existencial Existente 

PR Relacional Identificado 
Portador 

PC Comportamental Comportante 

PV Verbal Dizente/Verbiagem 

 

 

Quadro 13 - Legenda para a análise da Avaliatividade 

 
Análise da Avaliatividade

26
 (sublinhado) 

Afeto (+/-)
27

 
Julgamento (+/-) 
Apreciação(+/-) 

Avaliação Social (+/-) 

Graduação (força/foco) 
aumenta: ↑        diminui: ↓ 

 

 
 Iniciamos agora a análise segundo a GSF. 
 

 

 

                                            
26 A  Avaliatividade, quando implícita, será indicada pela palavra "token" 
27 (+/-) (+) para indiciar Avaliatividade positiva e (-) para indicar a negativa.  
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 Análise do Excerto 1 

Original Tradução 

 
Passemos1   por alto2 sobre os anos que 
PM/Ator: nós   
                                      

 decorreram3 desde o nascimento e  
 PE 

    
batizado do nosso4  memorando5,  
            Trad- 

 
e vamos      encontrá6-lo  
 Modalização        PM/Ator: nós 
                            

 
 já  na idade de7  7 anos. 
               Circ. 

 
I will leave1           aside2  the years that  
PM/Ator: I                G.fça↑                                            

                 
followed3   the birth and the baptism of  
PM 
                                              

the subject of these memoirs5, and  
                   G.fco ↑                                          
 
rejoin6    him   when he is 7 seven. 
PM/Ator: I                             PR  
                               Portador: menino 
                                Leonardo 

                               G.fco↑/G.fça↑ 

Observação:  

Em termos de metafunção ideacional, vemos que o tradutor utiliza o pronome “I” como ator dos 

processos “leave-deixar” e “rejoin-reencontrar”. Essa escolha confere à tradução um 

distanciamento para com o leitor, o que não ocorre no original onde o ator desses dois processos é 

“nós”, o narrador e o leitor. No original, o Mood é subjuntivo o que caracteriza um “Compromisso 

heteroglóssico”, enquanto que na tradução, o tradutor prefere o tom monoglóssico. Ainda, para a 

metafunção ideacional, observamos o uso de um processo relacional “ser” cujo portador é o 

menino Leonardo e o atributo a sua idade. Nessa ocorrência, no original, temos uma circunstância, 

o que significa que o leitor deve recuperar no texto o portador da idade. Essas ocorrências tornam o 

original menos assertivo o que resulta, a meu ver, em um tom de reminiscência, enquanto a 

tradução não capta esse clima, visto que as ocorrências das “Graduações de foco e força positivos”, 

assim como, as outras contribuem para um tom diretivo e de caráter mais detalhista, o que torna a 

tradução monoglóssica. 

 
 

 

Análise do Excerto 2 

Original Tradução 

 
Digamos unicamente1  que durante todo  
PV:Dizente:nós 
 

este tempo o menino2    não desmentiu3  
                                          PV/Dizente: o menino 

                                                        
aquilo  que anunciara 4 desde que  
                           PV                                                   
 

nasceu5:  atormentava a vizinhança  
PE/Experienciador: menino 
 

com  um choro6 sempre em oitava alta7;  
 
era colérico; tinha ojeriza particular 
à madrinha, a quem não  

 
Suffice it  to say1 that during all  
PV/ Dizente:eu 
 

this time the child2    confirmed 3  what  
                   G.fça↑           PV/Dizente:child 

                                          G.fça ↑  

 
had been  evident 4 from  his birth5

: 

PR                                       Nom. do PE: nascer 
     

he tormented the  neighbourhood  
with his crying 6, always  
  G.fco↑    

 

at the highest pitch7;  he was 
Julgamento- 
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podia encarar,  e era estranhão   
 
até não poder mais9. 
                Modalização 
 

Logo que pôde andar e falar tornou-se  
 

um flagelo;  quebrava e rasgava10 
 PM 
tudo11 que  lhe vinha à mão12.                 

    

bad-tempered; he had a  particular  
loathing  for his godmother, whom he  
 

simply8  could not stand, and he was 
Afeto – 

G.fça↑ 

 

quite impossible to control 9. 
                                       PM 
                 Julgamento- 

               
As soon as he could walk and talk, he 
became a scourge; 
 
everything11     he got hold of12     
     Tema                         PM 

 

he broke  and  pulled to pieces10 
PM 

G.fco↑ 

Observação:  

Em relação à metafunção ideacional, na tradução, observarmos que 3 dos  processos divergem dos  

processos do original.  O processo verbal “confirmou”, na tradução saturado de “Graduação de força 

positiva”, tem carga semântica mais forte se comparado ao original “não desmentiu”, ambos têm o 

menino Leonardo com dizente; o processo relacional em “had been evident-tinha ficado evidente” 

tem “what- o que” como o sujeito avaliado, essa mudança indica que o menino não é o responsável 

pelo seu comportamento como no original com “aquilo que enunciara” cujo dizente é o menino. O 

terceiro processo é “got hold of-pegava”, processo material no qual o menino é o ator, ao contrário 

do original “vinha à mão” com o participante “tudo” como ator. Em relação à metafunção 

interpessoal, na tradução, notamos a ocorrência de um “Julgamento negativo” em “at the highest 

pitch- no tom mais alto” o que revela mais intensidade na altura do choro do menino. O “Julgamento 

negativo” em “quite impossible to control-bem impossível de controlar” mostra o menino como 

mais travesso na tradução do que no original. Ainda na tradução, encontramos uma ocorrência de 

“Afeto negativo” em “simply-simplesmente” indicando que o menino detestava mais a madrinha na 

tradução do que no original. Em relação à metafunção textual, podemos notar uma mudança de 

tema na tradução “everything- tudo” indicando mais foco na meta do que na ação do menino.  As 

“Graduações de força e foco positivos” que permeiam a tradução, assim como, as demais 

ocorrências apontam para um texto mais assertivo que o original, e, portanto, de tom monoglóssico. 

 
 
 

Análise do Excerto 3 

Original Tradução 

 
Tinha uma paixão decidida pelo1 chapéu  
PR 
 

armado do Leonardo; se  este2  
 
 
o deixava  por esquecimento3        

 
He was     particularly  attached to1  
        PR                                 Julgamento- 
 

Leonardo's cocked hat; if 
 
 
 he2               was      careless enough3   
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                               Circ.                                 
                       Nom. do PMe: esquecer 
 

em algum lugar4    ao seu alcance 5      
       Circ.                        Trad- 

 
tomava-o imediatamente, espanava  
com ele  todos os móveis, punha-lhe  
 
dentro tudo que encontrava6,  

PM 

esfregava-o  em uma parede, e  
acabava por varrer com ele a casa; 
até que  a Maria,  exasperada pelo 
 
que aquilo lhe havia  de custar  
                             Metáfora de PMe: ouvir  

 
aos ouvidos 7,   e   talvez  às  costas8,   
 

arrancava-lhe das mãos a  
 
vítima infeliz. 
 
Era, além de 9 traquinas, guloso;  
 
quando  não traquinava, comia.  
 

G.fco↑             PR              Julgamento-  

                 

to leave it lying around4,  the child             
                        PM 
                        Circ.        

          G.fça↑       

                          

immediately   grabbed it, scoured 
the  furniture with it, put everything  
 
he could        find 6     inside it, crushed  
    Modalização    PM 
    Julgamento - 
 

It against the wall, and ended up 
 sweeping the house with it; 
 until Maria, exasperated by  
 
the berating7,  if not the beating  
Nom. PM                Nom. PM  
Julgamento -                Julgamento -       
 

she would       get   as   a  result8,  
   Modalização       PM              Julgamento- 
           

wrenched the wretched victim from  
his hands. 
 
As well as9  mischievous, he was  
Tema 

 
greedy; when he wasn't up to  
his pranks, he was eating. 

Observação:  

Na tradução, a metafunção ideacional é marcada pela inserção de processos e pelo uso 

nominalizações. O tradutor ao referir-se ao apego que o menino Leonardo tinha ao chapéu de seu 

pai, preferiu utilizar o processo relacional “ser” o que requer o atributo “ attached to-apegado a”. 

Essa modificação é permeada de “Julgamento negativo” e mantém a diretriz assertiva da tradução, 

igualmente revelada por ocorrências permeadas por “Graduação de foco positivo” como em “he-

ele”. Esse direcionamento, a meu ver, é reforçado pela inserção do processo relacional “was-era” 

seguido da característica “careless- descuidado” também permeado pelo “Julgamento negativo”. As 

nominalizações “berating-repreensão”, “beating-surra” e o substantivo “result” da tradução estão 

saturados de “Julgamento negativo”. Esse aspecto avaliativo, indiretamente, mostra Leonardo-Pataca 

como um pai impaciente com as travessuras do menino e com educação que Maria dava à criança. 

No original, o trecho corresponde é bastante vago, pois tem  longas descrições para criar esse perfil 

de Leonardo. Ao final do excerto, o adjunto conjuntivo “as well as- assim como” é o tema na 

tradução e enfatiza o fato do menino ter duas características, ser traquinas e guloso, enquanto no 

original o tema é o processo relacional “era” que enfatiza o fato de menino ter tais características.  
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Análise do Excerto 4 

Original Tradução 

 
A Maria não lhe perdoava; 
 
trazia-lhe bem maltratada1  uma  região 
PM 

 
 do corpo4;  porém ele  não se  
 
emendava6,  que era também7    
PMe 

 
teimoso, e as travessuras8   
  

 

recomeçavam9   mal   acabava    
PM 

a dor das palmadas. 
               

 
Assim chegou aos 7 anos10. 
 

 
Maria, who did2 not forgive him, 
  Trad+  
 

left the marks 1    of her displeasure3 on  
PM                                Trad+ 
Jugamento-                  Afeto - 

G.fça↑                        G.fça↑/G.fco↑      
                                            

a certain5  region  of his anatomy4.  
  Trad+                        G.fco↑                                                                                              
  G.fco↑   

                 
But he was  wilful and7 
                            G.fça↑        
 
 refused to mend his ways6, and  
PMe 
Julgamento-                         
G.fça↑                                      

 
as soon as the pain of spankings had  
 
passed, he was up to mischief 8    
                       PR 
                       Julgamento-                         
              

again9. And so he reached  
Circ. 
             

his seventh birthday10. 
 G.fco↑  

Observação:  

Na tradução, em termos de metafunção ideacional, temos a inserção do processo material “refused-

recusava, a inclusão da circunstância “again-novamente” em decorrência da inserção do processo 

relacional “he was up to-estava-pronto para” e a inclusão de “of her displeasure-do desprazer dela”. 

Essas mudanças incidem sobre a questão da Avaliatividade. Recursos avaliativos como o “Julgamento 

negativo” e o “Afeto negativo” evidenciam a insatisfação de Maria em relação ao menino e  

acentuam o comportamento peralta da criança. Portanto, na tradução o menino é mais travesso e 

Maria mais descontente com a sua vida do que no original. As “Graduações de força e foco 

positivos” refletem as escolhas mais minuciosas do tradutor e intensificam a força da narrativa. Essas 

minúcias da tradução também revelam o caráter monoglóssico do texto. 

 

 

 

Análise do Excerto 5 

Original Tradução 

 
Afinal de contas a Maria1 sempre2 era  
                                                    
saiola, e o Leonardo3 começava a  

 
Leonardo3 was beginning to seriously  
Tema 
 

regret everything that he had done, for  
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arrepender-se seriamente de tudo  
que tinha feito por ela4 e com ela. 
 
 
E tinha razão5,  porque6, digamos7 
   PR                  Trad-          PV/Dizente: nós 
 

depressa8 e sem mais cerimônias, 
Circ. 

 
havia ele desde9 certo tempo 
 
concebido  fundadas suspeitas10  

Metáfora de P.Me 
 
de que era atraiçoado. 

Maria4 and with her; she1 was, after all, 
     
 

just a2 peasant girl. 
Julgamento+ 

 
And he was right5   let me say it7 

       PR                  PM       PV/Dizente: eu 

             G.fça↑             G.fça↑/G.fco↑ 

       Julgamento + 
 

straight out8 and without further ado – 
G.fça↑        

 
for9    some time he   had had    

G.fco↑                   Metáfora de PMe 

                                                  

well  founded  suspicions 10 that  
Trad+ 
        Julgamento- 

                      
he was being betrayed. 

Observação:  

A inversão na apresentação dos fatos na tradução evidenciada pela metafunção textual significa que 

o tradutor optou por ter a insatisfação de Leonardo-Pataca em relação à Maria como o assunto 

sobre o qual o trecho discorre. Na tradução, o “Julgamento positivo” que incide sobre “just-apenas” 

aponta Maria como uma mulher vítima de sua condição social e ameniza a sua culpa pelos seus 

malfeitos. A inserção de “right-certo” saturado de “Julgamento positivo” reafirma o posicionamento 

do tradutor, pois “estar certo” é mais enfático do que “ter razão” como no original. A inclusão do 

processo material “let-deixar” junto a outro processo verbal “say-dizer”, ocorrências saturadas de 

“Graduações de força e foco positivos” dá voz apenas ao narrador resultando no compromisso 

monoglóssico na tradução. Essa escolha do tradutor exclui a participação do leitor como no original 

onde “digamos” com dizente “nós” compreende o narrador e o leitor. Esse caráter monoglóssico é 

corroborado pela escolha da circunstância “straight out-honestamente” que reafirma a postura 

direta do narrador. O “Julgamento negativo” que envolve a circunstância de modo “well-bem” e a 

metáfora de processo mental “had had well founded suspicious-tinha tido suspeitas bem 

fundamentadas” reforçam as suspeitas de Leonardo e ratificam, mais uma vez, o seu 

descontentamento. As demais ocorrências de “Graduação de foco positivo” também marcam a 

monoglossia da tradução à medida que junto às demais ocorrências tornam o texto mais assertivo 

na sua construção de sentido. 

 

 

 

Análise do Excerto 6 

Original Tradução 

 
Havia 1      alguns meses atrás2  
Trad- 
PE 

tinha notado  que um certo sargento 

 
A few months before2  he had noticed  
Tema 

           
that a certain sergeant frequently3  
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passava-lhe muitas vezes3  
 
pela porta, e enfiava olhares 4   curiosos5 
                            Metáfora de                                                                
                            PMe:olhar   
                              
através das rótulas: uma ocasião, 
 

recolhendo-se6,    parecera-lhe7     que  
           PM                      PM 
 

o vira encostado à janela. 

                                                  Circ.                      
                                                  G.fça↑            

passed the door  and  
 
glanced4                inquisitively5:                          
 PMe                                  Circ. 
Julgamento-                      Julgamento- 
                        

   
 

through the slats: on one occasion  
      

as he entered the house6   

               PM 

               G.fco↑     
 

      

he thought 7  he saw him leaning    
PM 

G.fça↑          

 

against the window.                       

Observação:  

Primeiramente, podemos notar que na tradução o tema circunstancial “a few months before- alguns 

meses atrás” difere do apresentado no original, o que torna a noção de tempo mais precisa na 

tradução. O uso do processo existencial “havia” no tempo verbal do pretérito-imperfeito do modo 

indicativo no original confere à passagem um tom nostálgico e, portanto, heteroglóssico, a sua 

exclusão na tradução gera o efeito contrário, a monoglossia. Observamos que esse tempo verbal 

ocorre três vezes no original. Ao longo do trecho traduzido, a monoglossia se mostra por meio do 

“Julgamento negativo” que envolve o modo sorrateiro  e mais curioso pelo qual o sargento espiava a 

casa de Leonardo-Pataca.  A “Graduação de foco positivo” que envolve o processo material “entrar” 

e o seu cotexto revela ao leitor em língua inglesa a focalização de percurso, característica inerente 

das narrativas no idioma. Por último, o processo mental “thought-pensou” de carga semântica mais 

forte do que “parecera” torna as suspeitas de Leonardo-Pataca mais fortes na tradução do que no 

original. Observamos, assim, que o “Compromisso monoglóssico” permeia todo o excerto na 

tradução. 

 

NOTA: A análise dos demais excertos encontra-se no Anexo D. 
  
 
 A seguir, apresentamos a Tabela 2, com os resultados da análise da tradução 

por meio da Avaliatividade. 

 

Tabela 2- Ocorrências da Avaliatividade 

 

Atitude: 52 (32,50%) 

 

Graduação: 108 (67.50%) 

Julgamento Afeto Força Foco 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positiva Negativa Positivo Negativo 

7  34 7 4 54 6 47 1 

4,37% 21,26% 4,37% 2,5% 33,75% 3,75% 29,38% 0,62% 
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4.2.1     Discussão Geral da Análise segundo a Gramática Sistêmico-Funcional 

 

 A Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) foi uma de nossas diretrizes para que 

pudéssemos entender qual é a natureza das modificações decorrentes das escolhas 

léxico-gramaticais na tradução da obra Memórias de um Sargento de Milícias para a 

língua inglesa e quais foram as consequências dessas escolhas.  

 Ao afirmar que "a língua é um recurso para fazer uma fonte infinitamente 

expansível de significado potencial", Halliday (1994) mostra a língua como fonte 

inesgotável de possibilidades que se reflete no fato de que quando se faz uma 

escolha no sistema linguístico, o que se escreve ou o que se fala adquire significado 

contra um fundo em que se encontram as escolhas que poderiam ter sido feitas. 

Assim, as escolhas do tradutor revelam o indivíduo como um sujeito inserido num 

certo contexto cultural, ideológico, político e psicológico de acordo com Bohunovsky 

(2011, p. 54).  

 Nesse sentido, as escolhas linguísticas encontradas nesse estudo mostraram 

ter uma relação contingente com a cultura na qual a língua meta se insere; uma 

essência mutável e resultante de diferentes possibilidades semânticas embasadas 

em hipóteses culturais variáveis, em situações sociais específicas e em períodos 

históricos diferentes.  Por esses motivos, não podemos esperar que uma tradução 

seja fiel ao original em todos os seus aspectos, podemos, sim, esperar que ela 

informe o conteúdo do texto original, porém com as marcas linguísticas próprias do 

tradutor e do seu tempo.  Ademais, Arrojo (2003) reitera que toda tradução trai sua 

procedência e revela-se como produto da perspectiva de um sujeito interpretante 

envolvido por uma ideologia, visão de mundo de determinada classe.   

  A aplicação das três metafunções da GSF nos permitiu explorar a proposição 

da mensagem por meio dos processos da transitividade, seus participantes e suas 

circunstâncias com a metafunção ideacional; o modo como a comunicação foi 

estabelecida entre o narrador e o leitor e também os sentimentos, julgamentos e 

avaliações feitas sobre o fenômeno da experiência dos personagens por meio da 

metafunção interpessoal com a semântica da avaliação, e por último, organização e 

a estrutura da oração e do texto com a metafunção textual. Fenômenos linguísticos 

decorrentes das modificações da tradução como nominalizações de verbos; 

explicitações de nominalizações; manutenção das metáforas de processo ou 

substituição por um só verbo correspondente; inclusão ou exclusão de processos; 
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inclusão, mudança ou explicitação de participantes; adição e exclusão de 

conjunções, advérbios, adjetivos, substantivos; alteração total ou parcial do conteúdo 

semântico-sintático de itens léxico-gramaticais ou de orações inteiras do original e 

mudança de tema foram mapeados e avaliados com o propósito de identificar a 

natureza preponderante sobre as modificações na tradução e suas consequências. 

 

 

4.3     Discussão Geral sobre a aplicação dos  Modelos Comparativo e 

Descritivo  

 

 Esta pesquisa propôs responder duas perguntas, a primeira das quais foi 

assim formulada: (a) Qual é a natureza das modificações decorrentes das escolhas 

léxico-gramaticais na tradução de Memórias de um Sargento de Milícias para a 

língua inglesa? 

 A análise foi conduzida em duas etapas: a primeira com a aplicação do 

Modelo Comparativo e a segunda com a aplicação do Modelo Descritivo sob o 

enfoque da Gramática Sistêmico-Funcional. Os resultados apontaram as naturezas 

sintático-semântica e a estilística como as preponderantes sobre as escolhas léxico-

gramaticais do tradutor.  

  A natureza sintático-semântica se afirma a partir de duas características: a 

natureza semântica sob a qual encontram-se traços em  comum entre as escolhas 

léxico-gramaticais da tradução e do original que afetam a dimensão do significado. A 

natureza semântica pode constituir-se como sendo de ordem implícita ou indireta, 

tais como implicações, pressupostos, alusões e imprecisões que só podem ser 

entendidas quando analisadas a partir da semântica local. A segunda característica 

é de ordem sintática, a gramaticalidade, uma questão cognitiva que aborda a 

construção de uma situação a partir da crença de que construções portam 

significados independentemente das palavras da sentença. Esse aspecto prevê 

disjunções de ordem gramatical no texto traduzido que alteram o significado das 

escolhas e, consequentemente, trazem alterações para o sentido do texto.  

  A natureza estilística refere-se ao caráter social da tradução, sendo marcada 

pelo gênero discursivo com seus elementos culturais. Assim, a cultura, ou seja, o 

contexto marcado pelos usos e costumes da comunidade linguística alvo 

determinam as características da tradução que acabam por marcar sua distinção do 
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seu original.   

 Nesta pesquisa, as escolhas léxico-gramaticais sob a influência das 

modificações de natureza sintático-semântica tiveram seus significados alterados em 

relação ao texto original. Essas alterações quando analisadas sob o escopo da 

metafunção ideacional revelaram a manutenção ou a alteração de processos, 

modificação dos participantes, assim como, a modificação sintática na construção 

das circunstâncias. A observação dessas alterações sob o enfoque dos recursos da 

Avaliatividade revelou os significados implícitos subjacentes às escolhas léxico-

gramaticais que foram avaliados a partir da análise da semântica local. 

 Assim, ao retomarmos a mutação apontada no Modelo Comparativo pelo viés 

da transitividade e da Avaliatividade, é possível observarmos que, de fato, a 

natureza sintático-semântica agiu sobre os significados das escolhas léxico-

gramaticais do tradutor. Como por exemplo, no caso de "he was particularly 

attached" X "tinha uma paixão decidida" (= apaixonar-se"), aqui a mutação 

aconteceu com a manutenção  do processo relacional nas duas ocorrências, no 

entanto, no caso do português, o trecho soa com maior intensidade sentimental. 

 A natureza sintático-semântica atuou, também, sobre as modificações, no 

caso de “o pobre homem perdeu, como se costuma dizer, as estribeiras; ficou cego 

de ciúme” X “the poor fellow lost his head, as the saying goes: he was beside himself 

with jealousy”. No caso do português, o dizente implícito é marcado pela partícula 

“se” e a sua verbiagem é “o pobre homem perdeu as estribeiras, ficou cego de 

ciúme, já no inglês o dizente é “saying” e a verbiagem “he was beside himself”. Essa 

mudança de verbiagem na tradução faz com que tenhamos mais uma afirmação  

monoglóssica sobre a reação de Leonardo, o fato de ele ter perdido a cabeça. 

 Ainda, a partir da relação entre a natureza sintático-semântica, Avaliatividade, 

Modelo Comparativo e escolhas léxico-gramaticais da tradução, observamos que os 

recursos da Avaliatividade revelaram que as estruturas sintáticas do inglês 

focalizadas pelo Modelo Comparativo incidiram de modo significativo na tradução ao 

imprimir sentido diverso do original. Podemos observar isso em “pelo que aquilo lhe 

havia custar aos ouvidos” X “by the berating”, na tradução, o Modelo Comparativo 

apontou “berating” sob o escopo da modificação sintático-semântica, o que significou 

que as modificações de ordem sintática resultaram na supressão de alguns termos 

em relação ao original e no uso de substantivo. A escolha “berating”, uma 

nominalização do processo material “bater”, sob o enfoque do recurso avaliativo do 
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“Julgamento negativo” teve sua carga semântica como sendo mais incisiva, o que, 

consequentemente, revelou a atitude de Leonardo como mais violenta. O recurso da 

“Graduação de foco positivo” focalizou a longa colocação do original em apenas um 

substantivo na tradução. 

 Algo similar também ocorre “Por estas palavras vê-se que ele suspeitara 

alguma coisa” X “His words show that he had suspected something”, nesse caso, na 

tradução, o Modelo Comparativo apontou “His words show” sob o escopo da 

modificação sintático-semântica, o que significou que a modificação de ordem 

sintática resultou na transformação da locução adverbial do original  em um 

substantivo acompanhado de pronome possessivo com a inclusão de um verbo na 

tradução. Essa modificação sob o enfoque da metafunção ideacional consiste no 

processo material “show” com o ator “word” tendo característica atribuída por “his”. O 

pronome “his” tem na sua subjacência o compadre como o responsável por essas 

palavras, fato que não é abordado no original. Ainda, nesse caso, o “Julgamento  

negativo”, um dos recursos da Avaliatividade, revela o caráter malicioso do 

compadre. 

 A compreensão da inter-relação desses fatores nos ajuda a responder a 

segunda pergunta, assim formulada: (b) Quais são as consequências dessas 

escolhas? 

 As escolhas léxico-gramaticais que marcaram as modificações da tradução 

em relação ao original acarretaram modificações na estrutura semântico-pragmática 

da tradução. Isso implicou na adequação da tradução à noção da expectativa 

linguística para permitir processamento cognitivo do leitor alvo que está acostumado 

a certas escolhas léxico-gramaticais para a expressão de determinado conteúdo 

semântico-pragmático. 

 Em linhas gerais, os significados avaliativos diretos ou indiretos subjacentes 

às marcas linguísticas da tradução evidenciaram escolhas léxico-gramaticais mais 

assertivas que parecem enunciar o conteúdo da informação de modo mais 

transparente, onde os detalhes implícitos que envolvem a dinâmica da narrativa são, 

muitas vezes, explicitados. Essas características constroem um efeito de sentido 

pautado no “Compromisso monoglóssico” que informa o leitor de modo direto, sem 

abertura à negociação, levando a tradução ao leitor e não o leitor à tradução. Nesse 

contexto, a postura do narrador expressou sua autoridade por vários meios, tais 

como, pela afirmação de objetividade e a criação de distância com o leitor, pela 
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clareza, explicitação e apresentação não-ambígua dos fatos. Cabe, aqui, reiterar que 

mais estudos são necessários para que se possa confirmar se essa tendência 

assertiva e monoglóssica ocorre em outras traduções do português para o inglês. 

 Certamente, a seleção lexical do tradutor sofreu a influência da relatividade 

linguística, pois diferentes culturas têm diferentes categorias de experiências 

incorporadas em suas atividades sociais que resultam das necessidades humanas 

promovidas pelo meio no qual o homem se inseri. A língua, pautada em estruturas 

sintático-semânticas, é meio para a expressão dessas categorias semântico-

pragmáticas, que refletem os costumes de comunidades e podem chegar a 

influenciar a visão de mundo do homem e o modo como ele expressa seu 

pensamento. 
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5.     CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

   A oportunidade de cursar as disciplinas do curso de Mestrado, no LAEL – 

Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, em 

muito resignificaram meus conceitos linguísticos, minha postura perante língua e 

linguagem e me possibilitaram revisitar a minha prática docente e me sentir mais 

segura para guiar os alunos que possuem tantos questionamentos quando estão 

aprendendo uma língua estrangeira. 

 Também acredito que ficaram esclarecidas questões referentes às 

explicações do porque algumas categorias da experiência são expressas como são 

em uma língua, porque outras não fazem parte do repertório linguístico de certas 

línguas e porque a interferência do tradutor está sempre presente em todas as 

traduções. As respostas encontradas nas leituras sobre língua, os estudos da 

tradução, ideologia e a relação entre discurso e sociedade me mostraram que a 

expressão linguística resulta da confluência de vários conceitos e que não é possivel 

compreendermos a linguagem sem uma visão global desses fatores.  

 Além disso, ter entrado em contato com a Gramática Sistêmico-Funcional me 

permitiu compreender como por meio do exame da micro-estrutura da língua 

podemos identificar os significados ideológicos subjacentes às escolhas léxico-

gramaticais e suas implicações na construção do sentido do texto oral ou escrito.  

 Por fim, acredito que há muitos outros aspectos para serem estudados nessa 

tradução, por isso tenho certeza que esse foi um primeiro passo que deve abrir 

caminhos para futuras análises, sobretudo, sob o enfoque da Gramática Sistêmico-

Funcional que se mostrou uma abordagem muito valiosa para a compreensão da 

linguagem. 
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ANEXO A 

Memórias de um Sargento de Milícias 
 Capítulo 2 (na íntegra, separado em parágrafos) 

Primeiros Infortúnios First misfortunes 

Passemos por alto sobre os anos que decorreram 
desde o nascimento e batizado do nosso 
memorando, e vamos encontrá-lo já na idade de 7 
anos. Digamos unicamente que durante todo este 
tempo o menino não desmentiu aquilo que 
anunciara desde que nasceu: atormentava a 
vizinhança com um choro sempre em oitava alta; 
era colérico; tinha ojeriza particular à madrinha, a 
quem não podia encarar, e era estranhão até não 
poder mais. 
 

I will leave aside the years that followed the birth 
and the baptism of the subject of these memoirs, 
and rejoin him when he is seven. Suffice it to say 
that during all this time the child confirmed what 
had been evident from his birth: he tormented the 
neighbourhood with his crying, always at the 
highest pitch; he was bad-tempered; he had a 
particular loathing for his godmother, whom he 
simply could not stand, and he was quite 
impossible to control. 

Logo que pôde andar e falar tornou-se um flagelo; 
quebrava e rasgava tudo que lhe vinha à mão. 
Tinha uma paixão decidida pelo chapéu armado do 
Leonardo; se este o deixava por esquecimento em 
algum lugar ao seu alcance, tomava-o 
imediatamente, espanava com ele todos os 
móveis, punha-lhe dentro tudo que encontrava, 
esfregava-o em uma parede, e acabava por varrer 
com ele a casa; até que a Maria, exasperada pelo 
que aquilo lhe havia custar aos ouvidos, e talvez 
às costas, arrancava-lhe das mãos a vítima infeliz. 
Era, além de traquinas, guloso; quando não 
traquinava, comia. A Maria não lhe perdoava; 
trazia-lhe bem maltratada uma região do corpo; 
porém ele não se emendava, que era também 
teimoso, e as travessuras recomeçavam mal 
acabava a dor das palmadas. 

As soon as he could walk and talk, he became a 
scourge; everything he got hold of he broke and 
pulled to pieces. He was particularly attached to 
Leonardo's cocked hat; if he was careless enough 
to leave it lying around, the child  immediately 
grabbed it, scoured the furniture with it, put 
everything he could find inside it, crushed it 
against the wall, and ended up sweeping the house 
with it; until Maria, exasperated by the berating, if 
not the beating she would get as a  result, 
wrenched the wretched victim from his hands. As 
well as mischievous, he was greedy; when he 
wasn't up to his pranks, he was eating. Maria, who 
did not forgive him, left the marks of her 
displeasure on a certain region of his anatomy. But 
he was wilful and refused to mend his ways, and as 
soon as the pain of spankings had passed, he was 
up to mischief again. 

Assim chegou aos 7 anos. And so he reached his seventh birthday. 

Afinal de contas a Maria sempre era saloia, e o 
Leonardo começava a arrepender-se seriamente 
de tudo que tinha feito por ela e com ela. E tinha 
razão, porque, digamos depressa e sem mais 
cerimônias, havia ele desde certo tempo 
concebido fundadas suspeitas de que era 
atraiçoado. Havia alguns meses atrás tinha notado 
que um certo sargento passava-lhe muitas vezes 
pela porta, e enfiava olhares curiosos através das 
rótulas: uma ocasião, recolhendo-se, parecera-lhe 
que o vira encostado à janela. Isto, porém passou 
sem mais novidade. 

Leonardo was beginning to seriously regret 
everything that he had done, for Maria and with 
her; she was, after all, just a peasant girl. And he 
was right - let me say it straight out and without 
further ado - for some time he had had well 
founded suspicions that he was being betrayed. A 
few months  before he had noticed that a certain 
sergeant frequently passed the door and glanced 
inquisitively through the slats: on one occasion as 
he entered the house he thought he saw him 
leaning against the window. But nothing further 
came of it.  

Depois começou a estranhar que um certo colega 
seu o procurasse em casa, para tratar de negócios 
do oficio, sempre em horas desencontradas: 
porém isto também passou em breve. Finalmente 
aconteceu-lhe por três ou quatro vezes esbarrar-se 
junto de casa com o capitão do navio em que tinha 
vindo de Lisboa, e isto causou-lhe sérios 
cuidados. Um dia de manhã entrou sem ser 
esperado pela porta adentro; alguém que estava 
na sala abriu precipitadamente a janela, saltou por 
ela para a rua, e desapareceu. 
 

Then he became suspicious of a colleague from 
work who used to come to the house to talk 
business, but never when he was at home; 
however, these visits also soon ceased. Lastly, 
three or four times, outside the house, he bumped 
into the captain of the ship that had brought them 
from Lisbon, and this left him seriously 
preoccupied. One morning, when he wasn't 
expected, he walked through the front door and 
found someone in the living room, who 
immediately threw the window open, jumped out of 
it into the street, and disappeared. 

À vista disto nada havia a duvidar: o pobre homem 
perdeu, como se costuma dizer, as estribeiras; 
ficou cego de ciúme. Largou apressado sobre um 
banco uns autos que trazia embaixo do braço, e 

 There was no more room for doubt, and the poor 
fellow lost his head, as the saying goes: he was 
beside himself with jealousy. He shoved the legal 
papers that were under his arm onto a bench and 
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endireitou para a Maria com os punhos cerrados. with fists clenched turned to face Maria. 

—Grandessíssima!... "You first-rate...!" 

E a injúria que ia soltar era tão grande que o 
engasgou... e pôs-se a tremer com todo o corpo. 

But the insult he was about to shout out was so 
serious that he choked and he began to shake from  
head to foot. 

A Maria recuou dois passos e pôs-se em guarda, 
pois também não era das que se receava com 
qualquer coisa. 

Maria took a couple of steps back and prepared to 
defend herself; she wasn't the type who was easily 
intimidated. 

— Tira-te lá, ó Leonardo! "Get out of the way, Leonardo!" 

— Não chames mais pelo meu nome, não 
chames... que tranco-te essa boca a socos... 

“Don't call me by my name, ever again”. I'll smash 
your mouth in." 

 — Safe-se daí! Quem lhe mandou pôr-se aos 
namoricos comigo a bordo? 

"Get out of the way! Whose idea was it to get all 
lovey-dovey on the boat?" 

o eIsto exasperou o Leonardo; a lembrança do amor 
aumentou-lhe a dor da traição, e o ciúme e a raiva 
de que se achava possuído transbordaram em 
socos sobre a Maria, que depois de uma tentativa 
inútil de resistência desatou a correr, a chorar e a 
gritar: 

This exasperated Leonardo; being reminded or his 
love made his betrayal more painful; in a fit of 
jealousy and rage he started to punch Maria, who 
after a hopeless attempt at resistance fled the 
scene, sobbing and screaming: 

Ai... ai... acuda, Sr. compadre... Sr. compadre!... "Help! Help! Mr. barber! Mr. barber! 

Porém o compadre ensaboava nesse momento a 
cara de um freguês, e não podia largá-lo. Portanto 
a Maria pagou caro e por junto todas as contas. 
Encolheu-se a choramingar em um canto. 

But the barber, at that moment, was soaping a 
customer's face and could not abandon him. So 
Maria paid, and dearly, for all her misdeeds. She 
retreated, whimpering, into a corner. 

O menino assistira a toda essa cena com 
imperturbável sangue-frio: enquanto a Maria 
apanhava e o Leonardo esbravejava, este ocupava-
se tranquilamente em rasgar as folhas dos autos 
que este tinha largado ao entrar, e em fazer delas 
uma grande coleção de cartuchos.  

The child had watched the entire scene with 
complete indifference: while Leonardo was ranting 
and beating Maria, he calmly occupied himself in 
tearing up the legal papers that his father had 
shoved down on the bench, turning them into a 
great collection of paper arrows. 

Quando, esmorecida a raiva, o Leonardo pôde ver 
alguma coisa mais do que seu ciúme, reparou 
então na obra meritória em que se ocupava o 
pequeno. Enfurece-se de novo: suspendeu o 
menino pelas orelhas, fê-lo dar no ar uma meia-
volta, ergue o pé direito, assenta-lhe em cheio 
sobre os glúteos, atirando-o sentado a quatro 
braças de distância. 

When Leonardo's rage, during which he had been 
conscious of nothing but his furious jealousy, 
finally died down, he noticed the fine piece of work 
that the little one was engaged in. His fury 
returned; he grabbed the boy by the ears, swung 
him around and lifting his left foot kicked him in the 
buttocks with such force that he came to land 
halfway across the room. 

— És filho de uma pisadela e de um beliscão; 
mereces que um pontapé te acabe a casta. 

"You're the offspring of a stamp and a pinch; you 
deserve a good kick to complete your pedigree!" 

O menino suportou tudo com coragem de mártir, 
apenas abriu ligeiramente a boca quando foi 
levantado pelas orelhas: mal caiu, ergueu-se, 
embarafustou pela porta fora, e em três pulos 
estava dentro da loja do padrinho, e atracando-se-
lhe às pernas. O padrinho erguia nesse momento 
por cima da cabeça do freguês a bacia de barbear 
que lhe tirara dos queixos: com o choque que 
sofreu a bacia inclinou-se, e o freguês recebeu um 
batismo de água de sabão. 

The boy took it all with the courage of a martyr, 
only opening his mouth lightly when he was lifted 
up by the ears; the moment he landed, he got to his 
feet, rushed out of the door, and in three hops was 
inside the barber's shop, clinging to his godfather's 
legs. At that moment, the barber had just lifted the 
basin from under his client's chin and was holding 
it over his head: with the jolt the basin tipped over, 
and the client was baptised with soapy water. 

Or—Ora, mestre, esta não está má!... “Well done, Mr.barber, well done indeed!” 

— Senhor, balbuciou este... a culpa é deste 
endiabrado... O que é que tens, menino? 

"Sir," stammered the barber; "this little devil is to 
blame. What is the matter, child?" 

O pequeno nada disse; dirigiu apenas os olhos 
espantados para defronte, apontando com a mão 
trêmula nessa direção.  

The child said nothing, but directed his frightened 
stare across the street, pointing in the same 
direction with a trembling hand. 

O compadre olhou também, aplicou a atenção, e His godfather followed his look, and listening 
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ouviu então os soluços da Maria. intently, heard Maria's sobs. 

Ha— Ham! resmungou; já sei o que há de ser... eu bem 
dizia... ora aí está!... 

"Hmm," he muttered. "I know what this must be! I 
thought as much; and now it's happened." 

E    E desculpando-se com o freguês saiu da loja e foi 
acudir ao que se passava.  

 

And apologizing to his customer, he left the shop 
and went to break up the fight. 

Pó Por estas palavras vê-se que ele suspeitara alguma 
coisa; e saiba o leitor que suspeitara a verdade. 

His words show that he had suspected something; 
and a reader now knows, he had suspected the 
truth. 

Espiar a vida alheia, inquirir dos escravos o que se 
passava no interior das casas, era naquele tempo 
coisa tão comum e enraizada nos costumes, que 
ainda hoje, depois de passados tantos anos, 
restam grandes vestígios desse belo hábito. 
Sentado, pois no fundo da loja, afiando por 
disfarce os instrumentos do ofício, o compadre 
presenciara os passeios do sargento por perto da 
rótula de Leonardo, as visitas extemporâneas do 
colega deste, e finalmente os intentos do capitão 
do navio. Por isso contava ele mais dia menos dia 
com o que acabava de suceder. 

Prying into other people's lives, questioning the 
slaves' about what went on inside the household, 
was at the time a habit so common, so deeply 
rooted that even today, after so many years, much 
of this time-honoured custom still remains. Thus 
sitting in the back of his shop, pretending to 
sharpen the instruments of his trade, the godfather 
had seen the sergeant walking past Leonardo's 
door, the unscheduled visits of the colleague from 
work, and finally the incursions of the captain of 
the ship. Thus sooner or later he was expecting 
that what had just happened would happen. 

Chegando ao outro lado da rua empurrou a rótula que 
o menino ao sair deixara cerrada, e entrou. Dirigiu-se 
ao Leonardo, que se conservava ainda em posição 
hostil. 

He crossed the street, pushed open the door that the 
boy had slammed behind him and went in. Then 
addressing his godchild's father, whose hostility 
remained unabated, he said: 

—Ó compadre, disse, você perdeu o juízo?... "Leonardo! Have you completely lost your head?" 

— —Não foi o juízo, disse o Leonardo em tom dramático, 
foi a honra!...  

"Not my head," the other retorted dramatically. "My 
honour!" 

A Maria, vendo-se protegida pela presença do 
compadre, cobrou ânimo, e altanando-se disse em 
tom de zombaria: 

Now that she was protected by the presence of the 
barber Maria's spirit revived, and taking courage she 
said in a mocking voice: 

 — Honra!... honra de meirinho... ora! "Honour? A bailiff's honour? What a joke!" 

O vulcão de despeito que as lágrimas da Maria tinham 
apagado um pouco, borbotou de novo com este 
insulto, que não ofendia só um homem, porém uma 
classe inteira! Injúrias e murros à mistura caíram de 
novo sobre a Maria das mãos e da boca de Leonardo. 
O compadre, que se interpusera, levou alguns por 
descuido; afastou-se pois a distância conveniente, 
murmurando despeitado por ver frustrados seus 
esforços de conciliador: 

The torrent of rage that Maria's tears had gone some 
way to assuage erupted again at this insult,  that not 
only offended the man but offended his entire 
profession! Once again, insults and punches rained 
down on Maria from Leonardo's lips and fists. The 
barber, who had intervened, became the unintentional   
target of some of the blows; he withdrew to an 
expedient distance, muttering resentfully on seeing his 
attempts at conciliation frustrated: 

— Honra de meirinho é como fidelidade de saloia. "A bailiff has about as much honour as a peasant girl's 
fidelity!" 

Enfim serenou a tormenta: a Maria sentou-se a um 
canto a chorar e a maldizer a hora em que nascera, o 
dia em que pela primeira vez vira o Leonardo, a 
pisadela, o beliscão com que tinha começado o 
namoro a bordo, e tudo mais que a dor dos murros lhe 
trazia à cabeça. 

At last the turmoil subsided: Maria sat down in a corner, 
crying and cursing the day she was born; the day she 
first saw Leonardo, the stamp and the pinch with which 
the affair had started onboard, and everything else that 
the pain from the punches brought to mind. 

O Leonardo, depois de um pouco de calma, teve um 
momento de exasperação; avermelharam-se-lhe os 
olhos e as faces, cerrou os dentes, meteu as mãos 
nos bolsos do calção, inchou as bochechas, e pôs-se 
a balançar violentamente a perna direita. Depois, 
como tomando uma resolução extrema, juntou as 
folhas dispersas dos autos que o menino 
despedaçara, enterrou atravessado na cabeça o 
chapéu armado, agarrou na bengala, e saiu batendo 
com a rótula e exclamando: 

Leonardo, after a moment of calm, exploded with 
exasperation: his eyes and cheeks went red, he 
clenched his teeth, he thrust his hands into his 
breeches pockets, puffed out his cheeks, and with his 
right leg began violently kick the air. Then, as if he had 
made an irreversible decision, he collected the 
scattered papers that his son had torn into pieces, 
pulled his cocked hat down over his head, all askew; 
grabbed his walking stick and went out, slamming the 
door and exclaiming: 
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— Vá-se tudo com os diabos!... "To hell with it all!" 

— Vai... vai... exclamou a Maria já de novo em 
segurança, pondo as mãos nas cadeiras, que o caso 
não há de ficar assim... pôr-me as mãos!... ora.., vou 
com isto à justiça!... 

Maria, now that she felt safe, put her hands on her hips 
and shouted: "Go on, get out! You haven't heard the 
end of this! Laying hands on me! Just wait. I'll see you 
in court!" 

— Comadre... "Maria..." 

— Nada, não atendo, compadre... vou com isto à 
justiça, e apesar de ser ele um meirinhaço muito 
velhaco, há de se haver comigo. 

"No, godfather, my mind is made up! I'm taking him to 
court; even though he's a bigwig bailiff, as crooked as  
me, he's not going to get away with this" 

— É melhor não se meter nisto, comadre... sempre 
são negócios com a justiça... o compadre é seu oficial, 
e ela há de punir pelos seus. 

"Don't get involved with the law, Maria; you have to 
make payoffs in court. Leonardo is a court officer and 
the court will take his side." 

As ameaças da Maria não passavam de bravatas que 
lhe arrancava o despeito, e portanto com mais quatro 
razões do compadre cedeu, e foi restituída a paz em 
casa. Houve então larga conferência entre os dois, no 
fim da qual o compadre saiu dizendo: 

Maria was just venting her rage and her threats were 
mere bravado; she gave in after further protestations 
from the barber, and peace was restored to the home. 
The two then engaged in a lengthy discussion, at the 
end of which the barber left with the words: 

— Ele há de voltar... aquilo é gênio... há de passar... e 
se não... o dito está dito; fico com o pequeno. 

"He'll be back. That was just temperament. It'll blow 
over. But if it doesn't, I'll keep our agreement; I'll take 
the child." 

A Maria mostrou-se satisfeita. Tinha ela suas 
resoluções tomadas, ou anteriormente ou naquela 
ocasião, e por isso na conferência que referimos 
tratara de engordar o compadre e arrancar-lhe a 
promessa de que no caso de algum desarranjo 
tomaria a si e cuidaria do filho. Esse desarranjo ela 
figurara e o compadre acreditara que só partiria de 
Leonardo; porém o leitor vai ver que o pobre homem 
era condescendente, e que a Maria tinha razão 
quando falara ironicamente em honra de meirinho. 

 Maria was pleased. She had made her decisions, 
either then or beforehand, and for that reason, during 
the discussion I have just mentioned, she took care to 
flatter the barber and get a promise out of him that if 
things should go wrong he would take her son and look 
after him. She implied, and the barber believed, that 
any upheaval would be provoked by Leonardo. But, as 
the reader will see, the wretched man was too 
indulgent and Maria was right to have spoken so 
disparagingly of a bailiff s honour. 

Toda esta cena que acabamos de descrever passou-
se de manhã. À tardinha o Leonardo entrou pela loja 
do compadre, aflito e triste. O pequeno estremeceu no 
banco em que se achava sentado, lembrando-se do 
passeio aéreo que o pontapé de seu pai lhe fizera dar 
de manhã. O compadre adiantou-se e disse-lhe com 
um sorriso conciliador: 

The scene that I have just described took place in the 
morning. At the end of the afternoon Leonardo came 
into the barber's shop, troubled and sad. The little boy, 
remembering being hurled through the air by his 
father's kick that morning, trembled on the bench 
where he sat. The barber spoke first,and said with a 
conciliatory smile: 

— O passado, passado; vamos... ela está 
arrependida... doidices de rapariga... mas não há de 
fazer outra... 

"The past is the past; come on... she's repentant... The 
folly of a young girl. It won't happen again!" 

O Leonardo não respondeu; pôs-se a passear pela 
loja com as mãos cruzadas para trás e por baixo das 
abas da casaca; porém pelo seu semblante via-se que 
ele estimara as palavras do compadre, e que seria o 
primeiro a pronunciá-las se ele não o precedesse. 

Leonardo didn't reply; he started to walk around the 
shop with his hands crossed behind his back, 
concealed beneath his coat. But from his expression 
one could tell that he agreed with the barber's words 
and would have said them himself if the other hadn't 
spoken first. 

Vamos até lá, disse o compadre, e acabe-se tudo! 
Coitada!... ela ficou muito chorosa. 

"Let's go to the house," the barber said, and put it all 
behind us. Poor girl! How she cried!” 

— Vamos, disse o Leonardo!...  "Yes, let's go," Leonardo said. 

Chegando à porta de casa fez uma pequena parada 
como quem tinha tomado a resolução de não entrar; 
mas o que ele queria eram algumas súplicas do 
compadre, que pudessem ser ouvidas pela Maria; a 
fim de fazê-la acreditar que se ele voltava era 
arrastado, e não por sua vontade. O compadre 
percebeu isto, e satisfez o pensamento de Leonardo 
dizendo: 

When he reached the door, he paused for a while, as if 
he had decided not to go in; but what he really wanted 
was a few entreaties from the barber, that would be 
heard by Maria and make her think he was being 
dragged back against his will, and not from any wish of 
his own. The barber understood this and indulged 
Leonardo by saying: 
 

— Entre, homem... basta de criançadas... o 
passado,passado. 

"Go in, man! No more tomfoolery! The past is the past!" 
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Entraram. A sala estava vazia; o Leonardo sentou-se 
junto de uma mesa, descansou o rosto numa das 
mãos, conservando sempre o chapéu armado 
atravessado na cabeça, o que lhe dava um aspecto 
entre cômico e melancólico. 
 

They went in; the living room was empty. Leonardo sat 
down at a table and propped up his head with one of 
his hands; his hat, still askew on his head, gave him a 
half-comic, half-tragic look. 

Co  Comadre, disse em voz alta o agente da conciliação, 
tudo está acabado; venha cá... 

"Maria," the conciliator called out; "it's all over; come 
out!" 

Ninguém respondeu. No one replied. 

 — Há de estar aí a chorar metida em algum canto, 
tornou o compadre.  

"She must be somewhere in there, crying," the barber 
said. 

E começou a procurar por toda a casa. And he started to search the house for her. 

Não era esta mui grande; em pouco percorreu-a toda, 
e ficou tomado do mais cruel desapontamento por não 
encontrar a Maria. Voltou portanto à sala entre 
consternado e espantado. 

It was not a large house; before long he had searched 
it all. It was a cruel disappointment for him not to find 
Maria. He went back to the living room, half dismayed 
and half alarmed. 

O Leonardo, supondo que ele tinha achado a Maria, e 
que sem dúvida a trazia pela mão contrita e 
humilhada, quis fazer-se de bom: ergueu-se, meteu as 

mãos nos bolsos, e pôs-se de costas para o lugar 
donde vinha o compadre. 

Leonardo, presuming he had found Maria and, without 
a doubt, was leading her by the hand, downcast and 
contrite, wanted to play the good husband: he got up, 
put his hands in his pockets and so that his back was 
turned to the direction from which the barber was 
coming. 

—Ó compadre, disse este aproximando-se... "Leonardo!" the barber cried as he approached. 

— Nada, atalhou o Leonardo sem voltar-se... o dito 
por não dito... mudei de resolução!... 

"It's no good!" Leonardo retorted without turning round. 
"This can't go on! I've changed my mind!" 

— Olhe, homem... "Listen, man!" 

— Nada, nada... está tudo acabado...  "It's no good! It's no good! It's all over!" 

O Leonardo, dizendo isto, ia dando sempre as costas 
ao compadre, quando se lhe queria pôr de frente.  

And every time the barber tried to face him, he turned 
his back on him. 

— Homem... escute... olhe que a comadre...  "Listen, man! Maria..." 

— Não quero saber dela... está tudo acabado; e já 
disse... 

"I don't want to know! It's all over! I've already told you!" 

— Foi-se embora... homem... foi-se embora, gritou o 
compadre impacientado. 

"Has gone... Leonardo, she's gone'." the barber 
shouted, losing his patience. 

O Leonardo foi fulminado por estas palavras; voltou-se 
então todo trêmulo. Não vendo a Maria desatou a 
chorar. 

Leonardo was thunderstruck by these words; he turned 
around, trembling all over; and seeing she wasn't there, 
he outburst into tears. 

— Pois bem, disse entre soluços, está tudo acabado... 
adeus compadre!  

"Well then," he said between sobs, "it's all over! 
Godfather, farewell!" 

– Mas olhe que o pequeno... atalhou este. 
 

"But what about the little one?" the barber protested. 

O Leonardo nada respondeu, e saiu precipitadamente. Leonardo said nothing and rushed from the room. 

O compadre compreendeu tudo: viu que o Leonardo 
abandonava o filho, uma vez que a mãe o tinha 
abandonado, e fez um gesto como quem queria dizer: 
— está bom, já agora... vá; ficaremos com uma carga 
às costas. 

The father saw it all: he saw that Leonardo was 
abandoning his son because the mother had 
abandoned him. He shrugged his shoulders as if to say 
"That's fine, after all the hullaballoo. Go! Leave the 
burden to me." 

Ao outro dia sabia-se por toda a vizinhança que a 
moça do Leonardo tinha fugido para Portugal com o 
capitão de um navio que partira na véspera de noite. 

The next day the whole neighbourhood had heard that 
Leonardo's girl had run off to Portugal with the captain 
of a ship that had sailed the night before. 

— Ah! disse o compadre com um sorriso maligno, ao 
saber da notícia, foram saudades da terra!... 

"Oh!" the barber said with a malicious grin when he 
heard the news; "she must have been homesick for 
Portugal." 
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ANEXO B 
 

Trago aqui, por uma questão de completude, a categoria "Modulação", do Modelo Comparativo, que 

deixou de ser tratada na minha análise. 

 

MODULAÇÃO 
 
 É o caso em que um transema está em relação de sinonímia, mas o outro está em relação de 
hiponímia com o ATR. A disjunção pode ser semântica, estilística ou pragmática, resultando nas 
seguintes categorias de modulação: (i) de especificação; (ii) de generalização. A modulação não 
será examinada na análise. 
 
(i)  Modulação de Especificação: Se a disjunção (semântica, estilística ou pragmática) ocorrer 
no transema do texto meta (TM). Veja no exemplo a seguir, que o ATR é "ter uma desculpa", comum 
para as duas línguas; porém em espanhol há o acréscimo de "procurar" que resulta em "encontrar". A 
disjunção, portanto, ocorre no TM.  
  

(1a) /It’s so delicious // to have an excuse // for eating out./
28

                                                                                    
                                                                         ATR 
 

(1b) /Es tan delicioso // encontrar una excusa // para comer fuera.../
29

 
                                                  Disjunção semântica no TM  

  
 
 Veja esquema: 

Modulação de Especificação 
                            TF                 TM                                       

                           ↓      ↘  ↙      ↓ 

                     ATR                 ↓                                  
                                                                        Disj.            
 
 
(ii)  Modulação de generalização: Se a disjunção (semântica, estilística ou pragmática) se 
manifesta no texto fonte (TF). Veja no exemplo que o ATR envolve o significado de "ir embora" 
comum para as duas línguas; porém, o  inglês inclui em "flew", algo mais, ou seja, que a ação foi 
"rápida": a disjunção ocorre no texto fonte (TF).  
 
  (2a) /Away Laura flew./

30
  

                                      ATR               ATR   
 
 (2b)   /Allá fue Laura./

31
 

 
 
 
 Veja esquema: 
                       Modulação de generalização 
 
                                            TF             TM 

           ↓     ↘  ↙ 
                              ↓         ATR 
                                                                 Disj. 
 

                                            
28

 /E tão delicioso ter uma desculpa para comer fora./ 
29

 /E tão delicioso encontrar uma desculpa para comer fora./ 
30

 /Longe Laura voou mais rapidamente./ 
31

 /Lá foi Laura./ 
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ANEXO C 
 

 Este anexo traz o restante da análise segundo o Modelo Comparativo, que preferi colocar 
aqui por uma questão de apresentação mais equilibrada do espaço da dissertação.  
 

Excerto 7 

Original Tradução 
Isto

1 
porém

 2
 passou sem mais novidade

1.
 

Depois  começou a estranhar
3 

 
que um certo

4
 colega  seu 

5 

              Mutor-                         
o procurasse

6 
em casa,   para tratar

7 

 
de negócios  do ofício

8
,  sempre

9
 

                                   Mutor- 
 em horas desencontradas

11
: porém 

 isto
12

 também passou
13 

 em breve. 

But
2 

          nothing  further  came of it
1
.  

MSt-Prag                MSem 
Then he became suspicious of

3
 

     MSt-Sem       
a colleague  from work

5
 

                       Mutt 
who used to come

6
   to the house 

        Mutt 
to talk

7 
 business,  but

10
     never

9
  

MSem                      Mutr+    Mutt 
when he was at home

11   
however, 

Mutt 
these  visits

12
 also soon ceased

13
.                      

  MSt-Est-Ex                      MSem  

Observação: o trecho apresenta 6 modificações (3 MSem, 1 MSt-Sem, 1 MSt-Est-Ex, 1 MSt-Prag) e 7 

mutações (4 Mutt, 1 Mutr+, 2 Mutor-).    

 
 
 

Excerto 8 

Original Tradução 
Finalmente aconteceu-lhe

1 
por três 

 Mutor- 
 ou quatro vezes esbarrar-se 
 junto de

2 
casa com o capitão do navio 

em que tinha vindo
3
 de Lisboa, 

e isto causou
4
-lhe sérios

5
    cuidados

6
. 

Lastly, three or four times, outside
2 

         Mutt 
 
the house, he bumped into the captain 
of the ship that had brought them

3
 

Mutt 
from Lisbon, and this left

4 
 him 

        MSem        
him seriously

5
 preoccupied

6
.   

        MSt-Sem      Mutt 

Observação: o trecho apresenta 2 modificações (1 MSem, 1 MSt-Sem) e 4 mutações (3 Mutt, 1 Mutor-).  

 
 
 

Excerto 9  

Original Tradução 
Um dia de manhã

1 
entrou sem ser

3 
 

 
esperado pela porta adentro

4
;  

                                       Mutor- 
alguém que estava na sala 
abriu

8 
 precipitadamente

9
 a janela, 

saltou por ela para a rua,  
e desapareceu. 

 

One morning
1
,   when

2
   he wasn't

3
  

 MSt-Est-Imp        Mutr+      MSt-Sem  
 expected, he walked  
through  the front

5
  door 

                     Mutr+ 
and

6 
    found

7
 someone in the  

Mutr+     Mutr+ 
living room, who immediately

9
    

                                          Mutt       
threw

8
 the, window open

8
  jumped  

MSem 
and disappeared. 

Observação: o trecho apresenta 3 modificações (1 MSt-Sem,  1 MSt-Est-Imp,1 MSem) e 6 mutações (4 Mutr+, 
1 Mutor-, 1 Mutt).  
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Excerto 10 

Original Tradução 
À vista disto

1
  nada

 2
 havia

3
  a duvidar

4
: 

      Mutor-               
o pobre homem

5 
 perdeu, 

como se costuma dizer
8
, as estribeiras

7
, 

ficou cego de
9
 ciúme. 

There was
3  

 no more room
2
 for doubt

4
, 

MSt-Prag         MSt-Est-Ex          MSt-Sem 
and 

6  
the poor fellow

5   
 lost his head

7
, 

Mutr+                 MSem          MSem 
                                            MSt-Est-Ex 
as the saying goes

8
: 

         MSt-Sem 
he was beside himself with

9 
jealousy. 

             Mutt 

Observação: o trecho apresenta 7 modificações (2 MSt-Est-Ex, 2 MSt-Sem, 2 MSem, 1 MSt-Prag ) e 3 mutações 
(1 Mutor-, 1 Mutr+, 1 Mutt).   

 
 
 

Excerto 11 

Original Tradução 
Largou

1 
 apressado

1
 sobre um banco  

uns autos que trazia
2
 embaixo do  

 braço
3
, e endireitou

4
 para a Maria  

com os punhos cerrados. 
- Grandessíssima

5
!... 

E
6  

a injúria que ia soltar
7
 

era tão grande
8  

que o engasgou... 
e pôs-se  a  tremer com  
 todo o corpo

9 
. 

 

He shoved
 1  

the legal papers  

MSem 
MSt-Est-Imp 
that were

2
 under his arm

3
 onto a bench 

        MSem        MSt-Est-Ex      
and with fists clenched turned to face

4
 Maria.   

                                            MSt-Est-Ex 
"You first-rate

5
...!" 

     MSt-Est-Ex 
But

6
  the insult  

Mutt                                       
MSt-Prag                       
he was about to shout out

7
 

MSt-Est-Ex     
was so serious

8 
 that he  choked, 

                   Mutt 
and he began 

 
to shake    

from head to foot
9
.
 
    

         MSt-Est-Ex  

Observação: o trecho apresenta 9 modificações (5 MSt-Est-Ex, 2 MSem , 1 MSt-Est-Imp, 1 MSt-Prag) e 2 
mutações (2 Mutt).  

 
 
 

Excerto 12 
Original Tradução 

A Maria recuou dois passos e 

pôs-se  em guarda
1
, 

pois
2
     também

3
    não era das

4
 que 

Mutor-      Mutor- 
se receava com qualquer coisa

5
. 

— Tira-te lá, ó Leonardo! 
— Não chames mais

6
 pelo meu nome, 

                           Mutor-  
não chames

7
... 

que tranco
8
-te essa boca a socos

8
... 

— Safe-se daí! 

Quem lhe mandou  pôr-se  
aos namoricos comigo

9
  a bordo? 

 

Maria took a couple of steps back  
and  prepared  to defend  herself

1
; 

               MSt-Est-Ex     
she wasn't   the type

4
 who 

                       MSt-Sem 
was easily intimidated

5
. 

  MSt-Est-Imp 
"Get out of the way, Leonardo!"         
“Don't call  me by my name, 

 ever again
7
”. 

    MSt-Sem 
I'll smash

8
 your mouth in." 

   MSt-Est-Imp 
"Get out of the way!             

Whose idea was it   
to get all lovey dovey

9
 

          Mutt 
on the boat ?   

Observação: o trecho apresenta 5 modificações (2 MSt-Sem, 1 MSt-Est-Ex, 2 MSt-Est-Imp) e  4 mutações (3 
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Mutor-, 1 Mutt).  
 
 
 

Excerto 13 

Original Tradução 
Isto exasperou o Leonardo;  

a lembrança
1
  do amor

2
  aumentou-lhe

3
   

a dor
4
  da traição,   e o ciúme e  

a raiva de que se achava  

possuído
5     

transbordaram em  
socos sobre a 

6
 Maria, que depois 

 de uma tentativa inútil
 
de  

resistência desatou  a correr
7
, 

a chorar e a gritar: 
Ai... ai... acuda, Sr. Compadre

9
!... 

Sr. Compadre
10

!... 

This exasperated Leonardo;  

being reminded
 
of

1 
  his love

2
  

MSt-Sem          MSt-Est-Ex  
MSt-Prag        
made his

3
   betrayal more painful

4
; 

MSem                          MSt-Sem     

in a fit of
5
  jealousy and rage 

Mutt 
MSt-Prag         
he started to punch

6 
Maria 

MSt-Sem 
who after a hopeless attempt at  
resistance fled

7
          the scene

8
, 

              MSt-Est-Imp    Mutr+ 
sobbing and screaming: 
"Help! Help! Mr. barber

9
! Mr. barber

10
! 

 MEst           MEst 

Observação: o trecho apresenta 10 modificações (3 MSt-Sem, 2 MEst, 1 MSt-Est-Imp, 1 MSt-Est-Ex, 1MSem, 2 
MSt-Prag) e 2 mutações (1 Mutt, 1 Mutr+).  

 
 
 

Excerto 14 

Original Tradução 
Porém o compadre

1
 ensaboava  

nesse momento a cara de um freguês, 
 e não podia largá-lo. 
Portanto a Maria pagou caro e  
por junto  todas as contas

2
.  

Encolheu-se
3
 a  choramingar em um  

canto. 

But the barber
1
,   at that moment, was  

              MEst          
soaping a customer's face and could  
not abandon him.        
So Maria paid, and dearly, for all 
her misdeed

2 
. She retreated

3
,  

MSem                        MSem 
MSt-Est-Ex 
whimpering, into a corner. 

Observação: o trecho  apresenta 4 modificações (2 MSem; 1 MEst, 1 MSt-Est-Ex).  
 
 
 

Excerto 15 

Original Tradução 
O menino

1
  assistira a toda essa cena  

com  Imperturbável
2
  sangue-frio

3
: 

enquanto a Maria apanhava
4 
e o  

Leonardo esbravejava, este
5 

 ocupava-se tranquilamente em  
rasgar as folhas dos autos que  
este

6
 tinha largado  ao entrar

7  
, 

e em fazer delas uma 
grande coleção de cartuchos. 

The child
1
 had watched the entire  

  MSem 
scene  with complete

2
 indifference

3
: 

                       Mutt       Mutt 
while Leonardo was

4
 ranting and  

beating
4 

 Maria, 

 Mutt 
he

5 
         calmly   occupied himself 

MSem     
in tearing up the legal papers that  
his father

6      
had shoved down  

MSt-Est-Ex                     
on the bench

7  
turning

 
 them into

 

Mutt          
a great collection of paper arrows .

 
    

Observação:  o trecho apresenta 3 modificações (2  MSem, 1 MSt-Est-Ex) e 4 mutações (4 Mutt).  
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Excerto 16 

Original Tradução 
Quando, esmorecida

1 
a raiva

2
,  

o Leonardo pôde ver alguma coisa  
mais do que

3
    seu ciúme

4
 , 

reparou então
5 
na obra meritória

6
  

                Mutor- 
em que se ocupava o pequeno. 

When Leonardo's rage
2
,  

                     MSt-Est-Ex 
during  which  he  had  been  conscious  
of nothing  but

 3      
his furious  jealousy

4
, 

          Mutt              MSt-Est-Ex 

fnially
7
  died down

1 
, he noticed 

  Mutr+      MSt-Sem                     
the fine

6 
piece of work that the little 

       Mutt 
one was engaged in.  

Observação: o trecho apresenta 3 modificações (2 MSt-Est-Ex, 1 MSt-Sem) e 4  mutações (2 Mutt, 1 Mutr+,1 
Mutor-).  

 
 
 

Excerto 17 

Original Tradução 
Enfurece-se

1
  de novo

2
: 

suspendeu
3 

 o menino pelas orelhas, 

fê-lo  dar no ar  uma meia-volta
4
, 

ergue o pé direito, assenta
6
-lhe  

 em cheio
7
  sobre os glúteos, 

 atirando-o sentado
8 

  a quatro  
braças de distância

9
. 

 

His fury
 1

    returned
2
; 

MSt-Sem       MSt-Sem 
he grabbed

3 
 the boy  by the ears, 

Mutt 
swung him  around

4
    and

5
 

      MSt-Est-Imp          Mutr+ 
lifting his left foot kicked

6
   him  in  

                              MSem 
the buttocks with such force

7
     

                        Mutt 
  that he came to land 

8
  

                     Mutt                      
halfway across the room

9
. 

                  Mutt 

Observação: o trecho apresenta 4 modificações (2MSt-Sem, 1 MSt-Est-Imp, 1 MSem) e 5 mutações (4 Mutt, 1 

Mutr+).  
 
 
 

Excerto 18 
Original Tradução 

— És filho de uma pisadela e de um beliscão; 
mereces que um pontapé te  
acabe

 
 a casta

2
. 

O menino suportou tudo com  
coragem de mártir, apenas abriu ligeiramente a 
boca quando foi  
levantado pelas orelhas: 

mal
3 
 caiu

4
, ergueu-se

5
, 

embarafustou pela porta fora, e  
em três pulos estava dentro  
da loja do padrinho

6
, 

e atracando-se-lhe
7
  às pernas. 

"You're the offspring of a stamp and 
a pinch; you deserve a good

1 
kick 

         Mutr + 
 to complete your pedigree!

2
" 

  MSt-Es-tEx           
The boy took it all with the courage 
of a martyr, only opening his mouth 
lightly when he was lifted up by  
the ears; the moment

3
  he landed

4
,  

                     MSem                MSem   
he got to his feet

5
, rushed out of the  

MSt-Est-Ex 
door, and in three hops was inside 
 the barber's shop

6 
, clinging to 

                 MEst 
his godfather's

7 
legs. 

      MSt-Est-Ex 

Observação: o trecho apresenta  6 modificações (3 MSt-Est-Ex, 2 MSem, 1 MEst) e 1 mutação ( 1 Mutr+).  
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Excerto 19 

Original Tradução 
O padrinho

1
 erguia nesse momento

2
 

por cima da cabeça do freguês
3
 

a bacia de barbear
 4

  que lhe tirara  dos
  

queixos
5
: com o choque que sofreu

7
  

a bacia inclinou-se, e o freguês  
recebeu um batismo

8 
de água de sabão. 

At that
 
moment

2
, the barber

1
  

   MSt-Prag                MEst 
had just lifted the basin

4
   

                           MSt-Est-Imp                 
from under  his client's

 
chin

5 

MSem     
and was holding

6  
 it over 

          Mutr+                
his

3
 head

 
:    with the jolt 

7
 the basin  

MEst                MSt-Est-Imp              
tipped over, and the client  
was baptised

8
 with soapy  water. 

MSt-Sem 
MSt-Prag   

Observação: o trecho apresenta 8 modificações (2 MSt-Est-Imp, 2 MSt-Prag, 2 MEst, 1 MSt-Sem, 1MSem,) e 1 
mutação (1Mutr+).  

 
 

Excerto 20 
—Ora1, mestre

2
, esta não está má

3
!... 

— Senhor, balbuciou este
4
... a culpa

5
  

 é deste endiabrado
6
... O que é 

 que tens
7
,  menino

8
? 

O pequeno
9
 nada disse; dirigiu 

 apenas
10

  os olhos
 
espantados

11
                  

 para de fronte, apontando  
com a mão  trêmula  nessa direção. 

 

“Well done
1
,    Mr.barber

2
,  

 MSt-Sem              MEst   
MSt-Est-Ex 
well done indeed

3
!” 

Mutt  
"Sir," stammered the barber

4
; 

                                   MEst 
"this little devil 

6
 is to blame

5
. 

                MSem MSt-Sem 
What is the matter

7
, child

8
?" 

                 MSt-Sem          MSem 
The child

9 
said nothing, 

MSem 
but

10 
  directed his frightened stare

11
 

Mutt                                   MSem 
                                       MSt-Est-Ex                                        
across the street pointing in the same direction 
with a trembling hand. 

Observação: o  trecho apresenta 11 modificações (4 MSem, 3 MSt-Sem, 2 MEst, 2 MSt-Est-Ex) e 2 mutações 

(2 Mutt). 

 
 
 

Excerto 21 

Original Tradução 
O compadre

1
    olhou  também

2
,                                     

aplicou  a atenção
4
,  e

5   
ouviu 

 Mutor -        
 então

5
  os soluços da Maria. 

 Mutor - 
—    Ham! resmungou; já

7 
sei o que há  

                                       Mutor - 
de há de ser... eu bem  dizia

8
…  

ora aí está
10

!... 

His godfather
1  

 followed his look
2
, and

3
 

MEst                     MSt-Sem             Mutr+
 

MSt-Est-Ex                      
 listening intently

4
, heard Maria's sobs. 

               Mutt 
"Hmm," he muttered. " I know what  
this must be! I thought as much

8
; 

                         Mutt 
and

9
    now     it's happened

10
." 

Mutr +                       Mutt 

Observação: o trecho apresenta 3 modificações (1 MSt-Sem, 1 MSt-Est-Ex, 1 MEst) e 8 mutações (3 Mutt, 3 
Mutor-, 2 Mutr+).  
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Excerto 22 
Original Tradução 

E desculpando-se com o freguês
1 

 
saiu da loja e foi acudir ao

2
  

que se passava
3
. 

Por estas palavras
4
    vê-se

5
 que ele 

                                 Mutor- 
suspeitara alguma coisa; e saiba 
o leitor que suspeitara a verdade. 

And apologizing to his customer
1
, he  

     MSt-Est-Ex 
had just left  the shop  
and  went   to break up

2    
the  fight

3 
. 

                            MSem         MSt-Est-Imp            
                                                 MSt-Sem    
His

 
words show

4   
that he had  

    MSt-Sem      
suspected   something; and a  
 reader now

6
    knows, he had  

                 Mutr +   
suspected the truth. 

Observação: o trecho apresenta 5 modificações (2 MSt-Sem, 1 MSem, 1 MSt-Est-Ex, 1 MSt-Est-Imp) e 2 

mutações (1 Mutr+, 1 Mutor-).  

 
 

 

Excerto 23 

Original Tradução 
Espiar a vida alheia, inquirir  
dos escravos o que se passava  
no interior das casas, era naquele 
 tempo  coisa

1
 tão comum e enraizada 

nos costumes
2
, que ainda  hoje,                                                  

         Mutor - 
depois de passados tantos anos

4
,                               

 
restam  grandes  vestígios

5
 desse 

belo
6
  hábito. 

Prying into other people's lives, 
questioning the slaves about what  
went on inside the household,  
was at the time a habit

1
 

                                   MSem 
so common, so deeply

3
 rooted 

                        Mutr + 
that even today, after so many years

4
, 

     MSt-Est-Imp 

much of
 5  

this time-honoured 
6 
custom  

   Mutt                       Mutt 
MSt-Prag          
still

7 
remains. 

 Mutr + 

Observação: o  trecho apresenta 3 modificações ( 1MSem, 1 MSt-Est-Imp, 1 MSt-Prag) e 5 mutações (2 Mutt; 

2 Mutr+,1 Mutor-).  

 
 

 

Excerto 24 

Original Tradução 
Sentado pois

1 
no fundo da loja

2
, 

 afiando
3
   por disfarce

4
 os  

instrumentos do ofício
5
, o compadre

6
   

presenciara
7
  os passeios

8  
do  sargento 

por perto
9  

da rótula de Leonardo, 

    Mutor- 
as visitas extemporâneas do colega 
deste

10
, e finalmente os  

intentos
11 

  do capitão do navio. 
Por isso contava ele mais  
dia menos dia  com o que 
 acabava de suceder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thus
1 

sitting in the back of his shop
2
, 

 MSt-Prag                          MSt-Est-Ex 
pretending

4 
     to sharpen

3
  

MSt-Sem            MSt-Sem                          
 the instruments  of his trade

5
, 

  MSt-Est-Ex      
 the godfather

6 
  had seen

7
 

         MEst             MSem                                        
the sergeant   walking past

8  

                            MSt-Sem
 

Leonardo's  door,  the unscheduled
  

visits of the colleague from work
10

,  

                                              Mutt 
and  finally   the   incursions

11  
of  

                                   MSem 
the captain  of the ship. 
Thus sooner or later he was  
expecting  that

12
 what had just  

happened   would happen
12 

. 

                                Mutr+ 

Observação: o  trecho apresenta 9 modificações (2 MSem, 3 MSt-Sem, 2 MSt-Est-Ex, 1MEst, 1 MSt-Prag) e  3 
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mutações (1 Mutt, 1 Mutr+, 1 Muor-).  
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ANEXO D 
 

Análise segundo a Gramática Sistêmico-Funcional 
 

Excerto 7 

Original Tradução 
 
Isto

1 
porém

2
 passou sem mais novidade

1. 

   PM 
Depois  começou a estranhar 

3
 que um  

                   Metáfora PMe               
               
certo

4
  colega  seu 

5   
o procurasse

6
  

 Trad-                       PM 
 
em casa,   para tratar

7   
de negócios  

 

                          PM 
 
do ofício

8
,  sempre

9
  

Trad- 
 
em horas desencontradas

11 
,   

Circ. 
Token de Julgamento– 
 
porém  isto

12  
também passou

13
                                                          

                                      PM 
 
em breve. 

 
But

2 
   nothing  further  came of it

1
. 

Tema            PM 
                                 
   
Then he became suspicious of 

3
  

             Metáfora PR 
 

a colleague  from work
5
  

                        G.fco↑            

 
who used to come

6
   to the house  

           PM  
           
to talk

7
  business,       but

10
         never

9
    

PV                              Trad+         G.fça↑      

                                   Tema  
                                     
 
when he was at home

 11
 ; however,  

               PR 
         Julgamento– 

       G.fça↑/G.fco↑ 

 
these  visits

12
  also  soon ceased

13
.                                         

  G.fco↑                             PM 

                                          G.fça↑                                          

Observação:  

O excerto traduzido inicia-se com o tema textual “but-mas” que ameniza a importância das rondas do sargento 

próximas à casa de Leonardo-Pataca, ao contrário do original que retoma o fato e o coloca como tema 

ideacional com “isto”.  Essa mudança e também a mudança total de significado da oração permitiram ao 

tradutor utilizar “nothing-nada” para afirmar que as rondas do sargento não tiveram consequências. Mudanças 

que, a meu ver, evidenciam o tom monoglóssico do texto. Ainda na tradução, a metáfora de processo “became 

suspicious of- tornar-se suspeitoso de” reforça o detalhamento da tradução à medida que o processo 

relacional “become” incide mais fortemente sobre Leonardo ao contrário do original. Observamos também 

que as características desse visitante são aguçadas pela “Graduação de foco positivo” e, que apesar de haver 

mantido o processo material em “procurasse” e “used to come- costumava vir”, o tradutor parece, mais uma 

vez, evidenciar a importância do percurso, visto que ir até a casa de alguém não implica procurar por uma 

pessoa. As escolhas do tradutor para sinalizar a ausência de Leonardo-Pataca durante essas visitas também 

revelam os pormenores da situação com a inclusão do adjunto conjuntivo “but”, uso do advérbio “nunca” de 

significado oposto ao original e pelo uso de uma frase para expressar o fato, essas modificações também 

marcadas pelas “Graduações de força e foco positivos” não mantém o “Token de Julgamento negativo” que 

confere implicitude ao original.  Assim, o público alvo da tradução recebe um texto com minúcias, logo, 

monoglóssico. 
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Excerto 8 

Original      Tradução 
 
Finalmente  aconteceu 

1
-lhe

    
por três  

                        Trad- 
                         PE 
 
ou quatro vezes esbarrar-se

1 
 

 
junto de

2 
casa com o capitão  

 Circ. 
 
do navio em que tinha vindo

3 
  

           PM /Ator: Leonardo-Pataca      
 
de Lisboa, e isto causou 

4
-lhe  

                             PM 
 
sérios

5
  cuidados

6
. 

 

 
Lastly, three or four times, outside

2 
 

                                              Circ. 

                                              G.fco↑                                          

     
the house, he bumped into the  
captain of the ship that 
 
had brought them

3
  from Lisbon, 

       PM         Meta 
      
and   this left 

4 
 him            seriously

5 
    

                  PM                      Afeto - 

              G.fça↑              G.fça↑    

            
preoccupied 

6
.           

Afeto - 

G.fça↑ 

Observação:  

Nesse excerto, na metafunção ideacional, encontramos a exclusão do processo existencial “aconteceu-lhe” que 

caracteriza a metáfora de processo correspondente ao processo material “esbarrou-se”. Essa supressão 

confere à tradução um caráter monoglóssico, visto que a colocação feita no original “aconteceu-lhe [...] 

esbarrar-se” é reminiscente e de tom heteroglóssco. As demais modificações na tradução também remetem à 

monoglossia, pois as escolhas do tradutor estão saturadas de “Graduação de força positiva” que associada  ao 

“Afeto negativo” revelam o estado mental de Leonardo como sendo mais intenso ao contrário do original, 

onde Leonardo pareceu ter uma atitude apenas mais cuidadosa. 

 
 

 
Excerto 9 

Original Tradução 
 
Um dia de      manhã

1          
entrou    

          Trad- 
   
 
sem ser

3  
esperado pela porta 

       PR  
 
adentro

4
;      alguém que estava 

Trad- 
 
na sala abriu

8
       precipitadamente

9
 

              PM                  Circ.  
            
a janela, saltou por ela  para a rua, 
 
e desapareceu. 
 

 
One morning

1
,       when

2
   he wasn't 

3
  

G.fco↑                 Trad+          PR 

                             Circ             G.fco↑                                                     

                             G.fco↑                                 

   
expected, he walked through   
 
the front

5
   door  and

6 
  

Trad+                   Trad+  

G.fco↑                G.fça↑ 

 
found

7  
 someone in the living room, 

Trad+ 
PM/Ator: Leonardo 

G.fco↑                 

 
who immediately

9
    threw 

8
 the window  

         Circ.                   PM 

         G.fça↑               G.fça↑ 

 
open

8
 , jumped out of it into the 

 
street, and disappeared. 

Observação: 

Na tradução desse excerto, podemos observar a inclusão de quatro itens léxico-gramaticais. Essas inclusões 

associadas às “Graduações de força e foco positivos” conferem ao texto maior explicitação de participante em 
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“he wasn´t- ele não estava”, de características em “the front door- porta da frente” marcando percurso, de 

progressão da narrativa com a conjunção aditiva “and” e detalhamento das ações de Leonardo com o processo 

em “found- encontrou”. A carga semântica mais intensa pode ser percebida nas opções do tradutor para 

apresentar o modo como a janela foi aberta “immediately threw the open- escancarou imediatamente a 

janela”.  Assim, podemos notar que as ocorrências citadas tornam a tradução explícita e, consequentemente, 

monoglóssica. 

 
 

Excerto 10 

Original Tradução 
 
À vista disto

1 
  nada

 2
 havia

3
  a duvidar

4
:  

Trad-                              PE           PM 
                                
 
o  pobre homem

5
  perdeu, como  

 
se costuma dizer 

7
,         as estribeiras

6
,   

                        PV                    Verbiagem                   
Dizente: a comunidade      
de falantes     
 
ficou cego de

8 
ciúme. 

Verbiagem 

 
There was

3 
 no more room

2
    

 PE                 G.fça↓              

  Tema 
                                                    
for doubt

4
,      

        Nom.de  PMe:duvidar 
         
and  the poor    fellow

5
     lost   his head

6
,  

Trad+                 G.fça↓            G.fço↑           

G.fça ↑           

 
as  the saying  goes

7
:      

                 Metáfora de                  
                 PV/Dizente: saying 
       
he was beside himself  with

 
 jealousy

8
. 

Verbiagem 

Observação: 

A metafunção textual na tradução é marcada por um tema diferente do original, onde temos um tema 

interpessoal “À vista disto” com “disto” retomando o fato de Leonardo ter encontrado alguém na sua casa. 

Esse adjunto conjuntivo marca a heteroglossia do original ao contrário da tradução que é assertiva e, logo 

expõe o resultado do ocorrido marcando, assim, a monoglossia.  Para a metafunção ideacional, encontramos 

uma divergência referente ao processo verbal “dizer”. No original, o processo verbal “dizer” está modalizado 

como em “como se costuma dizer”, seu dizente implícito é marcado pela partícula “se” e a sua verbiagem é “o 

pobre homem perdeu as estribeiras, ficou cego de ciúme”. Na tradução, existe uma metáfora de processo 

verbal “as the saying goes- como o ditado vai/diz” cujo dizente é o ditado e a verbiagem é “he was beside 

himself- ele estava fora de si”. Essa mudança da verbiagem na tradução faz com que tenhamos mais uma 

afirmação monoglóssica sobre a reação de Leonardo, o fato de ele ter perdido a cabeça. Os recursos da 

avaliatividade marcam a presença da metafunção interpessoal no trecho por meio da “Graduação de força 

positiva e negativa” que aguçam e suavizam os termos escolhidos pelo tradutor e por meio da “Graduação de 

foco positivo” que explicita “his-dele”, termo implícito na tradução. As mudanças feitas pelo tradutor marcam, 

novamente, a monoglossia do texto.  

 
 
 

Excerto 11 

Original Tradução 
 
Largou apressado

1
   sobre um banco  

PM 
 
uns autos que trazia

 2
 embaixo do  

                         PM/Ator: Leonardo 
                  
 
braço

3
,  e endireitou

4
 para a Maria  

 
He shoved

1
       the legal papers  that  

         PM                        

        G.fça↑                           

                                                                 
were

2
  under             his arm

3
 onto a  

PR                             G.fco↑ 

Identificado:legal 
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                   PM 
 
com  os punhos  cerrados. 
 
- Grandessíssima

5
!... 

 
E

6
 a injúria que ia soltar 

7 
era tão  

                            Metáfora           
                            PV 
                        
grande

8    
que o engasgou

 
 e pôs-se

 

  
 
a tremer 

 
com todo o corpo

9
.
 

 

papers 
                                       
bench and  with fists clenched  
 
turned to face 

4      
Maria.   

      PM  
 Julgamento- 
                             
"You first-rate

5
...!" 

  G.fco↑ 

 
But

6
     the insult he was about  to shout out 

7
 

Tema                      Metáfora de PV 

G.fça↑                         G.fça ↑      

                                  
was so serious

8 
 that he choked, 

              G.fça↑        

 
and he  began  to shake  from head to foot

9
.
 
         

               G.fco↑            

Observação:  

Mais uma vez, a monoglossia se mostra na tradução. Nesse excerto, é possível observarmos que o tradutor 

empregou o detalhamento e a supressão de termos. Esse detalhamento ocorre em “his arm- braço dele”, em 

“turned to face- virou-se para enfrentar”, na escolha da conjunção “but-mas” indicando oposição aos fatos, 

em “you-first-rate-você de primeira classe” e em “from head to foot-da cabeça aos pés”. “A Graduação de foco 

positivo” que encontramos, em alguns casos, aumenta a assertividade da tradução e, em outros, focaliza a 

relação dos participantes com os outros termos. Temos o apagamento da circunstância de modo “apressado” 

no processo material “shoved- largou bruscamente”, que já indica movimento e modo, tipologia verbal 

comum aos verbos de movimento em língua inglesa. As opções do tradutor permitem que o leitor de língua 

inglesa receba uma narrativa mais detalhada, o que permite, assim, dizer que o “Compromisso monoglóssico” 

foi mantido na tradução. 

 

 

 
Excerto 12 

Original Tradução 
 
A Maria recuou dois passos e 
pôs-se  em guarda

1
,    pois

2
    

  PM                              Trad- 
            
 

também
3
    não  era   das

4 
 que 

Trad- 
 
 se receava com qualquer coisa

5
. 

        PMe 
 
— Tira-te lá, ó Leonardo! 
 
— Não chames mais

6
 pelo meu nome, 

                           Circ 
 
 

não chames
7
...     que tranco 

8
-te  

         Trad-          P.M 
 PV 
 
essa boca a socos

8
... 

 
— Safe-se daí! 

 
Maria took a couple of steps back 
 
and  prepared  to defend  herself

1
;  

                PM  
         Julgamento+ 
  
she wasn't   the type

4
    who  

                Julgamento+ 

                      G.fco↑    

 
was easily intimidated

5
. 

PR  
Julgamento+     
 
"Get out of the way, Leonardo!" 
              
“Don't call  me by my name,  
 
ever again

6
”. 

Circ. 

G.fça↑                

                       
 “ I'll smash 

8
 your mouth in." 
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Quem lhe mandou

 
 

                       PV 
 
pôr-se aos namoricos

        
comigo

 
 a bordo

 9
? 

 Metáfora de PM:namorar 
  Ator: Leonardo Pataca 
Token de Julgamento - 
 

         PM 

         G.fça↑ 

              
"Get out of the way! 
            
Whose   idea    was    it  

                         PR                                
                               
to get all lovey dovey

 
on the boat

 9
 ? 

          PM  

          G.fça↑  

Observação: 

A metafunção ideacional na tradução está evidenciada por meio de termos que, além de explicitarem as 

colocações do original, por vezes, estão saturadas de “Graduações de forca e foco positivos”. Isso ocorre pela 

inserção do processo material “defend-defender”, pelo uso do substantivo “type-tipo” e pela escolha de “was 

easily intimidated- era facilmente intimidada”, todos permeados pelo “Julgamento positivo”, o que constrói a 

imagem de Maria como a de uma mulher mais forte e corajosa do que no original. Na tradução, as palavras de 

Maria, também, têm carga semântica mais forte evidenciada pela circunstância “ever again- nunca mais” e 

pelo processo “to get all lovey dovey- ficar se beijando e se abraçando em público” saturado de “Graduação de 

força positiva” que evidencia intensa carga semântica.  No original, “namorico” tem significado inocente, mas 

está saturado de “Token de Julgamento negativo”, que é apagado na tradução. A meu ver, as escolhas lexicais 

feitas pelo tradutor tornam o texto mais objetivo, ou seja, monoglóssico.  

 
 
 

Excerto 13 

Original Tradução  
 
Isto exasperou o Leonardo;  
 
a lembrança

1    
do amor

2  
 aumentou-lhe

3
   

Nom.do PMe:                     PM 
lembrar 
                                                                              
a dor

4
   traição, e o ciúme  

 
e a raiva de que se achava possuído

5  
 

                     Metáfora de PR 
 

transbordaram em socos sobre a 
6
   

 PM 
 Ator: o ciúme [...] possuído 
 
Maria, que depois de uma  
 
tentativa  inútil de resistência  
 
desatou  a correr

7
, a chorar e a gritar: 

Metáfora de PM 
 
Ai... ai... acuda, Sr. Compadre

9
... 

Sr. Compadre
10

!... 

 
This exasperated Leonardo;  
 
being reminded of

1
   his love

2
  

 
   

PM                              G.fco↑        

Voz passiva                                           

G.fça↑ 

 
made his

3 
  betrayal  more painful

4
 

PM G.fça↑ 

 
in a fit of

5 
     jealousy 

G.fça↑       

 
and rage he started to punch 

6 
 

         Metáfor de PM/ Ator: Leonardo 

                      G.fça↑ 

 
 Maria, who after a hopeless  
                                  
attempt at resistance fled

 7
     

                                  PM 

                                G.fça↑     

 
the scene

8
,  sobbing and screaming: 

 Trad+ 

 G.fco↑  

 
"Help! Help! Mr. barber

9 
!   Mr. barber

10
!                

Observação:  

Na tradução, constatamos que as ações de Leonardo-Pataca são mais explicitadas do que no texto original, as 

marcas linguísticas que propiciam essa afirmação podem ser apontadas por meio da metafunção ideacional. A 
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partir dos “Participantes”, notamos que Leonardo aparece como ator da metáfora de processo material “he 

started to punch- ele começou a dar socos”, como portador subjacente de amor em “his love- amor dele” e de 

traição em “made his betrayal- fez a traição dele”. Leonardo é mostrado, ainda, como meta dos processos 

mentais “exasperated-exasperou” e “being reminded of-ser lembrado de”.  No original, Leonardo aparece 

como meta de apenas dois processos “exasperou”, “aumentou-lhe” e como portador da colocação “de que se 

achava possuído”.  Os processos nos quais Maria é participante são congruentes nos dois textos, contudo, na 

tradução, é importante ressaltar que no processo material “fled- escapou” temos uma marcação de percurso 

inexistente no original com a inclusão de “scene-cena”. Esse fato ilustra a tendência dos narradores em língua 

inglesa em marcarem o percurso. A monoglossia foi mantida nesse excerto através da precisão na descrição 

dos fatos e, também, ratificada pela “Graduação de foco positivo” que focaliza o participante “Leonardo” em 

“his love”,  a circunstância de lugar em “the scene” e pela “Graduação de força” que revela a intensa carga 

semântica dos termos sobre os quais incide. 

 
 

Excerto 14 

Original Tradução 
 
Porém o compadre

1
  ensaboava 

 
nesse

 
momento a cara de um freguês 

 
e não podia largá-lo

.
 

                   
Portanto a Maria pagou caro 
 
e por junto todas as contas

2
. 

 
Encolheu-se

3 
 a choramingar em um canto. 

PM 

 
But the barber

1
,   at that

 
moment,  

          
was  soaping a customer's face  
and could not  abandon

  
him. 

So Maria paid, and dearly, for all  
 
her  misdeeds

2
. 

G.fça↑/ G.fco↑   

 
She retreated 

3
, whimpering, into a corner. 

        PM 
 

Observação:  

Nos dois textos, está implícito o fato de Leonardo-Pataca ter agredido fisicamente a esposa, curiosamente, 

notamos que o tradutor não explicitou essa ação de Leonardo como fez em momentos anteriores da narrativa. 

Esse fato, nesse trecho, é indiretamente retomado pelo substantivo “contas”, pelo processo material 

“encolheu-se” e pelo processo comportamental “choramingar” nos dois textos. Na tradução, a inserção do 

pronome “her-dela” em “her misdeeds- os delitos dela” está saturada de “Graduação de foco positiva” que 

focaliza Maria como o ator do processo e de “Graduação de força positiva” que aguça a carga semântica da 

escolha “delitos”. O valor semântico do processo material “retreated- retirou-se” não indica o ato de Maria 

encolher-se, o que dá um tom mais sentimental ao original.  Outra vez, a monoglossia, até aqui, recorrente na 

tradução, foi mantida. 

 
 

 
Excerto 15 

Original Tradução 
 
O menino

1
  assistira a toda essa cena 

 
com   Imperturbável

2
  sangue-frio

3
: 

 
enquanto a Maria apanhava 

4  
e o  

                                PM/Meta: Maria 
 
Leonardo esbravejava, este

5
  

 
ocupava-se tranquilamente   
em rasgar as folhas dos autos  
 

 
The child

1
 had watched the entire  

Afeto + 
 
scene  with complete

2  
 indifference

3
: 

                         Afeto +        Afeto + 
 
while Leonardo was 

4 
ranting and  

 
beating 

4 
     Maria,       he

5   
calmly occupied 

PM/ Ator: Leonardo     G.fco↑ 

Julgamento - 
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que  este
6
 tinha largado ao entrar

7 

                                                                  
PM 

e em fazer delas uma grande  
coleção de cartuchos. 

himself in tearing up the legal papers  
 
that   his father

6  
had shoved down  

            Afeto +                 

  G.fco↑ 

     
on the bench

7
  turning  them into a   

  Circ.                      

  G.fco ↑                    

 
great collection of paper arrows. 

Observação:  

Nesse excerto, o tradutor ao referir-se a Leonardo-Pataca utilizou “his father- o pai dele” em oposição ao 

original onde encontramos o pronome “este”. Essa escolha está carregada de “Afeto positivo”, pois aponta a 

figura da paternidade que não existe no texto original.   Ao referir-se ao menino, o tradutor também optou por 

“he-ele” ao invés de “este” como no original.  Podemos, assim, dizer que o uso dos pronomes saturados de 

“Graduação de foco positivo” explicita os participantes e torna a tradução mais assertiva. Em relação aos 

processos e seus participantes, o tradutor explicitou, mais uma vez, Leonardo como ator implícito do processo 

“was beating-estava batendo”.  No original, o processo material “entrar” retoma o momento em que Leonardo 

encontrou alguém na sala de sua casa, na tradução esse processo foi substituído por uma circunstância “on the 

bench” que indica o local exato onde Leonardo largou os autos dos seus processos. Essa mudança junto à 

“Graduação de foco positivo”, mais uma vez, marca o percurso em língua inglesa, conforme apontado 

anteriormente. A incidência do “Afeto positivo” sobre “complete indifference-completa indiferença” e sobre 

“child- criança” ameniza a carga semântica dessas escolhas e, a meu ver, indica que o tradutor tentou utilizar 

termos um pouco mais afáveis por tratar-se de uma criança de 7 anos de idade. 

 
 
 

Excerto 16 

Original Tradução 
 
Quando,   esmorecida

1   
  a raiva

2
,  

                    Nom. 
 
o Leonardo     pôde       ver        alguma coisa 

               Modalização   PMe 
  
mais do que

3
  seu ciúme

4
, 

 
reparou então

5  
na obra meritória

6
  

              Trad- 
 
em que se ocupava o pequeno. 

 
When Leonardo's rage

2
,  

                G.fco+ 
 
during which he had been conscious  

                                 PR  
                                 Julgamento -    
                                  
 
of  nothing  but

 3    
his furious  jealousy

4
, 

                                Julgamento- 
                         
finally

7
      died down 

1 
, he noticed 

Trad+           PM/Ator: raiva de Leonardo 

G.fça↑        G.fça↑      

                     
 
the fine

6 
 piece of work that the little 

      G.fça↓ 

 
one was engaged in.                             

Observação:  

A metafunção interpessoal permeia todas as escolhas do tradutor nesse trecho da tradução. O tradutor é 

assertivo ao descrever a raiva de Leonardo e também o modo como ela acabou, por exemplo, ao usar do caso 

genitivo em “Leonardo´s rage- a raiva de Leonardo” saturada de “Graduação de foco positivo”, ele focaliza 

Leonardo como o portador da raiva, ocorrência implícita no original. Na tradução, a ocorrência de “Julgamento 

negativo” indica a intensificação do surto de Leonardo-Pataca que chegou até mesmo a ficar inconsciente de 
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tudo e só pôde ver o seu ciúme furioso. No original, durante esse surto, Leonardo viu o seu ciúme e também o 

que o menino estava fazendo.  Ainda na tradução, temos o processo material “died down-esmoreceu” 

precedido de uma circunstância “finally-finalmente”, essas duas ocorrências recebem “Graduação de força 

positiva” que as tornam mais contundentes e, portanto, monoglóssicas.  Ao contrário da tradução, o original 

tem caráter heteroglóssico marcado por escolhas como “esmorecida”, “pôde ver”, “então” e “meritória” que, 

em minha avaliação, soam como nostálgicas como são as memórias. 

 
 

 
Excerto 17 

Original Tradução 
 
Enfurece-se

1
               de novo

2
:        

PMe                             Circ. 
Exp: Leonardo-Pataca 
 
suspendeu 

3 
 o menino pelas orelhas, 

PM 
 
fê-lo   dar no ar  uma meia-volta 

4
, 

PM   Metáfora de PM 
 
ergue o pé direito, assenta 

6
-lhe   

                              Metáfora do 
                              PM: chutar        
                                    
em cheio

7
  sobre os glúteos,  

Circ.      
 
atirando-o sentado

8 n 
   a quatro braças  

PM                 Circ.       
Ator: Leonardo Pataca 
Meta:o menino 
 
de distância

9
. 

 

 
His fury

 1
          returned 

2
; 

Nom. do                   PM 
PMe:enfurecer-se         
                                                                    
he grabbed

3 
 the boy  by the ears, 

       PM 

      G.fça↓ 

 
swung him  around

4
    and

5
 

 PM                              Trad+  

G.fco↑                         G.fça↑                      

 
lifting his left foot kicked 

6
 him  in the  

                              PM      
                          Julgamento- 

                               Gfça↑ 

 
buttocks with such force

7
    

                 Julgamento-                    
                                                                                 
that he came to land 

8
   

                 PM/ Ator: o menino 
                Julgamento+ 
  
halfway across the room

9
. 

                 G.fco↑ 

Observação: 

Nesse excerto, na tradução, temos o retorno da raiva de Leonardo marcada por “fury-fúria” e pelo processo 

material “returned- retornou”, o que evidencia e aumenta a carga semântica das escolhas do tradutor. Essa 

fúria é ratificada pelo modo direto do tradutor ao expressar o rodopio que o menino sofreu, pela escolha do 

processo material “kicked-chutou” e pela força do chute. Na tradução, a “Graduação de foco positivo” focaliza 

a expressão do ato de violência por meio de apenas um verbo, ao contrário do original onde temos “fê-lo dar 

no ar uma meia-volta
” 

de tom mais indireto e nostálgico; já a “Graduação de força positiva” revela a carga 

semântica de “kicked” como mais intensa do que a metáfora de processo “assenta”. Ainda, na tradução, 

observamos que o menino é o ator do processo material “he came to land- ele veio a aterrissar”, colocação 

permeada por “Julgamento positivo” que, em minha opinião, suaviza o sofrimento do menino. O alcance do 

processo aterrissar, na tradução, saturado de “Graduação de foco positivo” indica não apenas a sua distância, 

mas também o local, este último inexistente no original. Esses fatos tornam a tradução mais diretiva e, 

consequentemente, monoglóssica.  
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        Excerto 18 

Original Tradução 
 
— És filho de uma pisadela e de um beliscão; 
mereces que um pontapé  
te acabe

        
 a casta

2 
. 

 
O menino suportou tudo com  
coragem de mártir, apenas abriu  
ligeiramente a boca quando foi 
levantado pelas orelhas: 
 
mal

3                     
 caiu 

4
,           ergueu-se 

5
, 

Circ.               PM              PM   
 

embarafustou pela porta fora, e  
em três  pulos estava dentro  
 
da loja do padrinho

6
,  

 
e atracando-se-lhe

7
  às pernas. 

 
"You're the offspring of a stamp and  
a pinch; you deserve a   good

 1
   kick 

                                          Trad+ 
                                      Token de Julgamento- 
           
to complete

 
 your pedigree

2
!" 

                              Julgamento- 

                                  G.fco↑     

  
The boy took it all with the courage  
of a martyr, only opening his mouth 
 lightly when he was lifted up by  
 
 
the ears;  the moment

3
    he landed

4
,  

 Circ                     PM                

                       G.fça↑          Julgamento+ 

  
he got to his feet 

5
, rushed out of the 

Metáfora de PM 
Julgamento+ 
 
door, and in  three hops  was inside  
 
the  barber's shop

6 
clinging to 

 
his godfather's

7  
legs. 

Afeto + 

G.fco↑ 

Observação: 

Nesse excerto, as escolhas do tradutor estão saturadas de elementos avaliativos que nos permitem delinear 

um pouco do perfil do menino Leonardo. O “Julgamento negativo” em “your pedigree- seu pedigree” nos 

mostra que o menino, de fato, pertencia a uma casta ruim, pois não era apenas filho de uma pisadela e de um 

beliscão, mas também de uma mulher saiola de costumes simples e de um homem que espancou a esposa na 

frente do filho. No entanto, apesar de sua origem, o menino, a meu ver, parece ser um pouco mais corajoso na 

tradução do que no original, pois o “Token de Julgamento negativo” em “good kick- bom chute” indiretamente 

intensifica a coragem e a firme postura com as quais o menino enfrentou a violência do pai. Na tradução, as 

escolhas do tradutor para mostrar o momento em que o menino caiu e levantou-se estão permeadas por 

“Julgamento positivo” que indicam termos mais afáveis para descrever as ações da criança. Na tradução, a 

colocação “his godfather´s legs-pernas do padrinho dele” está saturada de “Graduação de foco positivo” que a 

torna mais explícita em relação ao original pelo uso do termo “godfather-padrinho”. Nesse caso, o “Afeto 

positivo” realça a relação entre os dois.  Mais uma vez, a monoglossia na tradução foi mantida por meio das 

escolhas explícitas do tradutor. 

 
 
 

Excerto 19 

Original Tradução 
 
O padrinho

1 
erguia nesse momento

2
 

    
por cima da cabeça do freguês

3  

 

a bacia de barbear
4
   que lhe tirara  dos

 
  

                                                PM 
 
queixos

5
:  com o choque que sofreu

6
  

 
At that

  
moment

2
, the    barber

1 
 

    Tema                           
 
had just lifted  the basin

4
   

                          G.fco↓ 

 
  
from under  his client's  chin

5
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                                                 PM 
 
a bacia inclinou-se, e o freguês  
 
recebeu um batismo 

8  
de água de sabão. 

Metáfora de PM:batizar 
 

                  G.fco↑ 

 
 and   was holding 

7 
 it  over his head

3
:  

              Trad+                      G.fco↑ 

               PM 
                                  
with the jolt

6
  the basin tipped over, 

Nom. 

G.fco↑ 

 
and the client  was baptised 

8
  

                              PM 
                              Voz passiva 

                              G.fça↑    

with soapy water. 

Observação:  

Na tradução, a metafunção textual apresenta-se no tema identificado por um elemento circunstancial de 

tempo, o que evidencia a importância de marcar a noção de tempo para enunciar as ações que compõem a 

passagem. No original, essa marcação de tempo não é priorizada pelo autor, pois o padrinho é o tema da 

passagem. Na metafunção ideacional, observamos que, na tradução, alguns dos processos divergem do 

original. Assim, não encontramos o processo material “tirar”, acredito que ele está subjacente ao processo 

material “lifted-ergueu” e à circunstância de lugar “from under his client´s chin-a partir da parte inferior do 

queixo do cliente”. O processo material “was holding-estava segurando” é inexistente no original, sua inclusão 

na tradução marca o percurso da ação do barbeiro também reforçado por “his” em “his head-cabeça dele”, 

novamente, uma característica da narração em língua inglesa. A “Graduação de foco positiva” focaliza a 

nominalização “jolt-choque” que difere do original que possui o processo material “sofrer”. Por último, o 

recurso da voz passiva em “was baptised- foi batizado” tem carga semântica mais forte do que o seu 

correspondente no original devido ao uso do processo relacional “ser” que evidencia o cliente como meta do 

processo material “batizar”. Novamente, observamos que e monoglossia na tradução é marcada por meio das 

escolhas diretas do tradutor. 

 
 
 

Excerto 20 

Original Tradução 
 
—Ora

1
, mestre

2
, esta não está má

3
!... 

                                 PR 
 
— Senhor, balbuciou este

4
... a culpa 

5
  

                    Nom.do 
                                              PV:culpar 
                                                           

 é deste endiabrado
6
... O que é que tens 

7
,  

                   PR  
 menino

8
? 

 
O pequeno

9  
nada disse; dirigiu 

 
apenas

10
  os olhos espantados

11
 

               
para de fronte, apontando com 
 
a mão trêmula  nessa direção. 

 
“Well done

1
,         Mr.barber

2
,  

 Julgamento -            
 
well done indeed

3
!” 

      Julgamento- 
           
 
"Sir," stammered  the barber

4
; 

                             
"this little devil 

6
 is      to blame

 5
. 

         Julgamento-          PV  

                                      G.fça↑ 

         
What is the matter

7
,      child

8
?" 

             Julgamento-      Afeto+ 
                
The child

9 
said nothing, 

Afeto + 
 
but

10 
     directed his frightened stare

11 

G.fça↑                  Nom.do PMe:olhar: 

          G.fça↑/ G.fco↑                                 
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across the street pointing in  
the same  direction with a trembling  hand. 
 
  

Observação:  
A metafunção interpessoal permeia a tradução desse excerto por meio dos recursos da Avaliatividade. O 

“Julgamento negativo” confere tom monoglóssico às palavras de desaprovação do freguês a cerca do 

incidente. No original, essa desaprovação é corrente, porém não se mostra tão assertiva.  O “Julgamento 

negativo” em “little devil – pequeno diabo” parece tornar, mais uma vez, o menino Leonardo mais levado na 

tradução do que no original. No entanto, o “Afeto positivo” existente em “child-criança” demonstra que o 

tradutor prefere ressaltar a pouca idade que menino Leonardo tem para ser tão astuto e capaz de escapar de 

problemas. É importante lembrarmos que em ocorrências anteriores, o tradutor optou por termos que 

suavizaram a conotação pesada das colocações sobre o menino no original. Nas demais ocorrências, onde a 

monoglossia da tradução se realiza, podemos notar que as escolhas do tradutor têm carga semântica mais 

forte do que as do original. Como por exemplo, em “his frightened stare- olhar fixo e amedrontado dele” onde 

encontramos a nominalização do processo mental “stare-olhar fixamente para algo” e a inclusão do pronome 

“his-dele” enquanto que  no original encontramos “olhos espantados”.  Nesse caso, a “Graduação de força 

positiva” evidencia o processo mental “stare” subjacente à nominalização “stare” e a “Graduação de foco 

positivo” explicita o participante “menino” por meio da inserção do pronome “his”. O processo verbal “to-

blame-culpar” é também um exemplo de ocorrência com carga semântica mais forte, visto que está permeado 

pela “Graduação de foça positiva”.  A escolha de “matter-problema”, mais uma vez, aponta para a assertividade 

da tradução; esse substantivo carregado de “Julgamento negativo” é mais inciso do que “tens” do original, 

porque informa ao leitor que há um problema. Essas ocorrências, certamente, tornam o texto mais assertivo e 

monoglóssico. 

 
 
 

Excerto 21 

Original Tradução 
 
O compadre

1
     olhou

  
também

2
, 

                           PMe 
 
aplicou  a atenção 

4
, 

Metáfora de PMe: prestar atenção 
 
e 

5  
   ouviu      então

6
 os soluços da Maria. 

Trad-               Trad- 
 

— _ Ham! resmungou; já
7       

sei o que   
                            Trad-      
  
há de ser... eu bem  dizia

8
…  

                                  PV                             
ora aí está

9
!... 

         PR 
        Identificado: a traição de Maria 
           

 
His godfather

1     
 followed his look 

2
,   

G.fco↑                    Metáfora   

                       de PMe: olhar 

                                 G.fco↑ 

 
and

3
         listening intently 

4
, 

G.fça↑          PMe 

                     G.fça ↑          

 
heard  Maria's sobs. 
  
"Hmm," he muttered. "I know what 
 
 this must be! I thought as much

8
; 

                           PMe 

                           G.fça↓ 

 
and

10
    now     it's happened 

9
." 

Trad+          PE/ Existente: a traição de Maria 

G.fça↑        G.fça ↑    

Observação:  
O tradutor, nesse excerto, fez escolhas mais assertivas que dão ao texto caráter mais preciso e, 

consequentemente, monoglóssico. Essas escolhas estão marcadas pela “Graduação de foco positivo” que 

explicita a presença do menino Leonardo pelo uso do pronome “his-dele” em “followed his look- seguiu o 

olhar dele” ao referir-se ao processo mental olhar. A “Graduação de força positiva” está presente no uso da 

conjunção aditiva “and-e” que adiciona os acontecimentos ao trecho. Podemos notar que em “listening 
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intently- ouvindo atentamente”, o tradutor optou por colocações mais monoglóssicas ao usar um processo e 

um advérbio que têm cargas semânticas mais fortes que “aplicou atenção” do original. Essa opção foi repetida 

em “it´s happened- aconteceu” que remete ao fato e não apenas ao resultado como expresso no original. 

Ainda, na tradução, a exclusão de “também”, e “e”, que conferem um tom amigável para a voz do narrador no 

original, ajuda a manter a monoglossia do texto. 

 
 
 

Excerto 22 

Original Tradução 

 
E desculpando-se com o freguês

1
  

 
saiu da  loja e foi acudir ao

2
     

                               PMa                  
que se passava

3
. 

     PE 
                 Experienciador: o que se passava 
 
Por estas palavras

4
      vê-se

5
  que  

Circ.     Trad-         
                                    PMe   
 
ele suspeitara alguma coisa;  
 
e saiba o leitor que suspeitara 
 
a verdade. 

 
And apologizing to his customer

1
,  

       G.fco↑            

 
he left  the shop and  went  
 
to break up 

2
         the  fight

3
. 

 PM                         Julgamento- 

 Julgamento-            G.fça↑  

 
His

  
words show

4  
that he had  

                     PM 
         Julgamento- 
               
suspected something; and a  
 
reader now

6
   knows, he had 

           Trad+  

            G.fco↑            

 
suspected the truth. 

Observação: 
Nesse excerto, na tradução, é possível observarmos que o tradutor, novamente, optou por escolhas que 

tornaram o texto mais objetivo. O compadre como o principal participante da passagem parece estar mais 

presente na tradução do que no original. Podemos notar que em “his customer- freguês dele” o uso do 

pronome “his-dele” explicita a sua presença, o mesmo ocorre em “his words show”- as palavras dele 

mostram”. Este último, apesar de tratar-se de um processo material cujo ator é “suas palavras”, em sua 

implicitude tem  o compadre como dizente, pois o pronome “his” o indica como o responsável por aquelas 

palavras. A ocorrência correspondente no original apenas refere-se às essas palavras que junto ao processo 

mental “vê-se” convida o leitor a compartilhar a visão do narrador. O “Julgamento negativo” e a “Graduação de 

foco positivo” intensificam a carga semântica de “break up the fight- apartar a briga”, pois no original, o 

compadre apenas acudiu ao que se passava, o tradutor mais uma vez, preferiu ser explícito. Nessa ocorrência, 

o uso do pretérito-imperfeito em “passava” denota o tom reminiscente do original.  Por fim, na tradução, a 

inclusão da circunstância “now- agora”, saturada de “Graduação de foco positivo” reforça o posicionamento 

explícito do tradutor porque reforça as palavras do narrador. Outra vez, o compromisso monoglóssico foi 

mantido na tradução.  

 

 
Excerto 23 

Original Tradução 
 
Espiar a vida alheia, inquirir dos  
escravos o que se passava no  
interior das casas, era naquele 
 
tempo coisa

1
 tão comum   

 
Prying into other people's lives, 
questioning the slaves about what  
went on inside the household,  
 
was at the time a habit

1
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e enraizada nos costumes

2
, que                                                 

                     Trad- 
     
ainda hoje, depois de passados 

                                      P.Ex 
                 Experienciador: tantos anos 

   
  
tantos anos

4
,  restam    

 
grandes  vestígios

5
  desse belo

6
 hábito. 

                         Julgamento- 
                     
so common,   so deeply

3
 rooted 

                           Trad+ 
                           Circ. 
                           Julgamento- 
 
that even today, after so many years

4
, 

                               Circ. 
                            
much of

  5     
this time-honoured

6  
custom  

                           Tema     
                           
still

7   
remains. 

Trad+ 

G.fça↑ 

Observação:  

Nesse excerto, algumas das escolhas do tradutor estão saturadas de “Julgamento negativo” que confere aos 

vocábulos carga semântica mais forte como em “habit-hábito” e em “deeply- profundamente” que reforça as 

características desses hábitos. A concisão nas colocações atribui assertividade à tradução, como por exemplo, 

em “after so many years- depois de tantos anos” com a exclusão de “passados” que dá ao original um caráter 

de rememoração, portanto, heteroglóssico. Ao final do trecho traduzido, pode-se notar que houve a inversão 

na disposição das informações marcada pelo tema “much of this time-honoured custom-muito desse hábito de 

tempos honrados”, no original temos o processo existencial “restam”. Essa inversão indica a ênfase no hábito 

ainda existente e caracterizado pelo viés da tradição, o que vem de acordo com o tom das colocações “deeply- 

profundamente” e “remain-permanecer”. Todas essas ocorrências mantêm a monoglossia na tradução que é, 

também, reforçada pela ocorrência da “Graduação de força positiva” que enfatiza o processo existencial 

“remain” por meio da circunstância “still-ainda”. 

 
 
 

Excerto 24 

Original Tradução 
 
Sentado pois

1   
no fundo da loja

2
,  

 
afiando

3         
por disfarce

4  
os 

 PM                  Nom.do 
                        PM: disfarçar 
 
Instrumentos do ofício

5
,    o compadre

6
   

 
presenciara

7
      os passeios

 
 

P.Me                        Nom. do                      
                               PM: passear 
                           
 
 do sargento

8
     por perto

9  
da rótula  

                               Trad- 
                                
 
de  Leonardo, as visitas 
extemporâneas do colega deste

10
, 

 
 e finalmente os intentos

11  
do capitão  

 
do navio. Por isso contava ele mais  
dia menos dia com o que acabava de suceder. 

 
Thus

1 
sitting in the back of his shop

2
, 

Tema                    G.fco↑ 

 
pretending

4     
 to sharpen

3
  

PM                         PM 
Julgamento-        Julgamento-         
 
the instruments of his trade

5
, 

                                G.fco↑ 

 
the godfather

6
     had seen

7 

       PMe 
 

the sergeant walking past 
8  

Leonardo's                                 

                          PM           
    
door,  the unscheduled

  
visits of the  

                        
colleague from work

10
, and finally 

                  G.fco↑  

 
the  incursions

11  
of the captain. 

         G.fça↑ 

 
of the ship. Thus sooner or later he  
was expecting   that

12
   what had 

                          Trad+  
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just happened   would happen

12
. 

                           Trad+ 
                            PE 
                            Existente: a descoberta  
                            da traição  

Observação:  

Nesse excerto, a tradução e o original têm temas diferentes. Assim, é possível observarmos que o foco da 

tradução é associar esse excerto ao anterior por meio do adjunto conjuntivo “thus-portanto” indicado a 

consequência do antigo hábito, ao contrário do original que destaca o que o compadre fez para saber da 

traição. Para tanto, em “pretending to sharpen-fingindo afiar”, o processo material “fingir” indica que o 

compadre não afiava os instrumentos enquanto espreitava as visitas que aconteciam à casa de Leonardo-

Pataca, ao contrário do original, onde temos processo material “afiar” indicando que ele, de fato, afiava os 

instrumentos como um artifício para disfarçar suas reais intenções. O “Julgamento negativo” que marca a 

tradução sinaliza que o compadre era realmente curioso, visto que era, até mesmo, capaz de fingir fazer algo 

para satisfazer sua curiosidade. Ao observarmos as ocorrências permeadas pela “Graduação de foco positivo”, 

notamos a focalização do participante “compadre” em “his shop- loja dele” e em “his trade- do ofício dele”. O 

processo material “walking past- passar em frente” aguça a ação do sargento indicada por uma nominalização 

no original. Ao indicar o percurso do sargento, o tradutor foi mais assertivo ao excluir a circunstância “por 

perto” cujo sentido é de incerteza e manter “Leonardo´s door- porta de Leonardo” o que confere ao texto tom 

monoglóssico. O tradutor optou por “incursions- incursões” cuja carga semântica é mais forte do que 

“intentos” do original.  O fato do compadre já esperar que a traição seria descoberta é mais incisivo na 

tradução do que no original devido à inclusão da modalização de probalidade “would” e do processo 

existencial “happen” para  intensificar o processo já existente. Ao referir-se ao compadre nos trechos 

analisados, o tradutor utilizou denominações como “barber-barbeiro” ou “godfather–padrinho”. O primeiro 

termo foi utilizado quando, no original, encontramos os termos “compadre” ou “barbeiro” e o segundo 

quando houve situações nas quais os laços de família eram a temática subjacente. Observa-se, assim, que o 

termo “compadre” no contexto familiar não é corrente em língua inglesa. 

 


