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Resumo 
 

Tradução e trânsito: a afinidade entre estas duas palavras vai além da aliteração 

patente. De facto, pretendemos provar que a tradução pode ser vista como uma forma de 

viajar. 

Neste projecto, fazemos uso da metáfora «A tradução é uma viagem» para 

explicar de que forma podemos viajar usando diferentes perspectivas de tradução. A 

escolha de duas autoras de diferentes nacionalidades e que contactam com diferentes 

culturas – a irlandesa Emma Donoghue e a escritora/ tradutora de francês Lydia Davis – 

permite-nos lidar com diferentes influências culturais nos seus estilos de escrita. 

Seleccionámos dois short stories (ambos escritos em inglês) e propomos uma 

tradução para português europeu, tendo em conta não só as diferenças linguísticas entre 

a língua de partida e a de chegada, como também o desafio de usar duas perspectivas de 

tradução diferentes: a aceitabilidade e a adequação (Toury, 1995). O primeiro short story, 

«Speaking in Tongues» de Emma Donoghue, será traduzido de acordo com o princípio 

da adequação, privilegiando o contexto de partida. No segundo, «French lesson I: le 

Meurtre» de Lydia Davis, aproximar-nos-emos do contexto de chegada, adoptando uma 

perspectiva de aceitabilidade. Por outro lado, e uma vez que o exercício de tradução é, 

neste projecto, comparado a uma viagem, este projecto está dividido em várias etapas 

norteadas pelo modelo circular contínuo (Nord, [1988] 2005). 

Todas as opções feitas e caminhos percorridos terão em conta as particularidades 

da tradução literária, conciliando os contributos dos estudos de tradução e dos estudos 

literários para um bom trabalho de tradução. 

 

 

Palavras-chave: Modelo Circular Contínuo, Aceitabilidade, Adequação, Emma 

Donoghue, Lydia Davis, Tradução Literária 

 



Abstract 
 

Translation and travelling: these two words have more in common than the 

amount of letters they share. As we intend to prove, translation can be seen as travelling 

in more than one way. 

In this project, we take the metaphor of translation as a journey and we explain 

the ways in which one can travel with the aid of different translation methods. By 

selecting two women writers living in-between cultures – the Irish writer Emma 

Donoghue and the American writer/ French translator Lydia Davis – we deal with a 

variety of cultural influences reflected upon their writing and their identity. 

Our aim is to translate two English-language short stories into European 

Portuguese while addressing the interlinguistic and intercultural challenges they present 

and adopting two distinct approaches, respectively adequacy and acceptability (Toury, 

1995). We thus propose a source-oriented translation of Emma Donoghue’s “Speaking in 

Tongues” and a target-oriented translation of Lydia Davis’s “French Lesson I: Le 

Meurtre”. All translation phases will be guided by the looping model (Nord, [1988] 2005), 

proving the suitability of the metaphor “translation is a journey” for this project. 

Preliminary decisions and adopted strategies will take into account literary studies 

and translation studies, in order to achieve a good translation. 

 

 

Keywords: Looping Model, Acceptability, Adequacy, Emma Donoghue, Lydia Davis, 

Literary Translation. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Either the translator leaves the writer in peace as much as possible and moves the 

reader toward him; or he leaves the reader in peace as much as possible and 

moves the writer toward him. 

 

 

Friedrich Schleiermacher
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Introdução 

 

O presente projecto tem dois objectivos fundamentais: por um lado, a tradução de 

diálogos interlinguísticos em dois short stories de duas autoras de diferentes 

nacionalidades e que se movem entre duas culturas, adoptando diferentes perspectivas de 

tradução para cada um dos textos, e, por outro, o estudo de casos particulares dentro de 

cada um desses textos, que serão compilados num relatório. 

Para chegarmos ao particular, partiremos do geral. Quando, no texto de partida, 

temos apenas uma língua, a tradução terá sempre presentes dois níveis: o do contexto de 

chegada e o do contexto de partida. Embora traduzamos em apenas uma língua, existem 

sempre marcas do leitor do texto de partida que são intrínsecas ao texto e caberá ao 

tradutor escolher mantê-las ou apagá-las/modificá-las: o autor constrói o texto em função 

de um leitor implicado1 – aquele a quem cabe descodificar a mensagem nele contida – 

sendo a presença intrínseca desse leitor implicado passível de ser eliminada ou 

modificada, como veremos oportunamente. Quando, por outro lado, e como sucede nos 

short stories seleccionados, encontramos um diálogo entre duas culturas no texto de 

partida (a língua em que se escreve e as marcas linguísticas de uma língua estrangeira), a 

tradução terá de ter em conta uma trindade: a língua do texto de partida e do seu leitor, a 

língua estrangeira ao texto de partida contida no mesmo e a língua de chegada em que se 

traduz, que dará conta do diálogo entre as duas primeiras ou apagará este diálogo e 

substituí-lo-á por outro. Falamos em apagar, manter ou alterar, ponderando assim 

alternativas em vez de uma única opção, uma vez que o processo tradutório e a forma 

como este é operado dependerão do objectivo da tradução. Por esta razão, serão adoptadas 

duas posições distintas em cada um dos short stories: no primeiro, «Speaking in 

Tongues», da irlandesa Emma Donoghue, adoptar-se-á uma tradução feita com base no 

princípio da adequação2, visando preservar as marcas quer do leitor do texto de partida, 

quer da língua estrangeira presente no texto (o gaélico irlandês), respeitando as normas 

do texto de partida. Assim, recorrer-se-á a notas de rodapé e o tradutor será bastante 

visível. Por outro lado, no segundo short story – «French Lesson I: Le Meutre» – centrar-

nos-emos mais no contexto de chegada e menos no de partida, numa tradução que 

                                                           
1 Cf. Gérard Genette, Nouveau Discours du Récit (Paris: Éditions du Seuil, 1983), 103-104. 
2 Cf. Giddeon Toury, Descriptive Translation Studies and Beyond (Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins, 1995), 56-57. 
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privilegiará o leitor do texto de chegada e se regerá pelo princípio da aceitabilidade.3 

Assim, e sendo o texto de Lydia Davis construído a partir de comparações entre a língua 

francesa e a inglesa (língua do texto de partida), estas comparações serão eliminadas e 

substituídas por um diálogo entre a língua francesa e a língua portuguesa (língua do texto 

de chegada). Esta será uma tradução que pretende ser fiel não tanto ao conteúdo do texto 

de partida, mas ao efeito que este tem junto dos seus leitores, visando assim reproduzi-lo 

nos leitores portugueses. 

Neste relatório, optou-se pela expressão short story e não pelo correspondente 

português conto, por razões que se prendem com uma maior clareza na designação 

adoptada, conforme propõe Luísa Flora: 

 

Próxima do termo inglês tale e, por essa via, das narrativas da tradição oral dos 

contos populares, dos contos de fadas, das histórias e fábulas de carácter lúdico 

ou moralizante, esta designação ilude a deliberada vertente literária de que se 

reveste o conto continental e o short story em língua inglesa a partir de meados 

do século XIX (…).4 

  

De facto, a palavra portuguesa short story poderia suscitar dúvidas em relação à 

via através da qual a narrativa é transmitida. Uma vez que falamos de uma narrativa breve 

escrita, utilizaremos o termo em inglês que, para além de atribuir à forma narrativa aqui 

trabalhada uma designação mais precisa, nos remete para a tradição anglófona da 

narrativa literária breve. 

À presente introdução seguir-se-ão três capítulos (I - Trânsitos, II - Estudos de 

tradução e estudos literários em articulação, III - Relatório: estudo de casos) e uma 

conclusão. No primeiro capítulo serão desenvolvidos os objectivos apresentados nesta 

introdução e será feita uma apresentação detalhada do corpus utilizado. Em seguida, 

proceder-se-á a uma articulação do corpus com os objectivos estabelecidos e as 

metodologias adoptadas dentro dos estudos de tradução. No segundo capítulo, articular-

se-ão estudos literários e estudos de tradução de forma a perceber de que forma a análise 

de questões estilísticas e literárias será importante para conseguir uma boa tradução e o 

terceiro será constituído pelo relatório da tradução e o estudo de casos. Finalmente, 

                                                           
3 Ibid. 
4 Maria Luísa Flora, Short Story – Um Género Literário em Ensaio Académico (Lisboa: Centro de Estudos 

Anglísticos da Universidade de Lisboa e Edições Colibri, 2003), 39. 
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chegaremos à conclusão, onde se relembrarão objectivos e se fará uma avaliação do 

trajecto percorrido. 



 

11 
 

Capítulo I – Trânsitos 

 

1. Tradução em trânsito 

 

1.1. Objectivos e viagens 

 

Na introdução, falámos em objectivos; não só nos objectivos gerais do projecto, 

como no objectivo de cada tradução. De facto, podemos dizer que a posição do tradutor 

face à tradução dependerá da «missão» que o texto de chegada pretende cumprir. Esta 

teoria funcionalista, designada por Skopostheorie, é da autoria de Vermeer5 e será mais 

tarde evocada por Christiane Nord: «(…) the skopos of a translation is determined  by the 

function which the target text is intended to fulfil»6. Assim, para funções diferentes, 

skopoi diferentes. É partindo desta premissa que, para dois short stories com uma temática 

semelhante (a do trânsito e do diálogo intercultural), surgem, neste projecto, duas 

perspectivas de tradução diferentes.  

Falámos também em trindade e em como, nas duas traduções que aqui serão 

propostas, o tradutor terá de proceder a uma espécie de malabarismo, conjugando três 

realidades. Também em Michael Cronin7 encontramos a ideia de trindade. Cronin vê o 

papel do tradutor como o centro de uma triangulação: num dos vértices do triângulo está 

a língua e cultura de partida; no outro, a língua e cultura de chegada. Finalmente, temos 

o último vértice, onde se situa o ponto ideal para mediação dos outros dois. Aqui, o 

tradutor procura a medida ideal entre o distanciamento da cultura de partida e a 

proximidade da cultura de chegada. Neste vértice temos também o factor interpretação: a 

forma como o tradutor lê o texto de partida e o reescreve na sua produção final que é o 

texto de chegada depende das suas próprias vivências, da sua experiência e da cultura em 

que está inserido. A aresta que vai do vértice do texto de chegada ao vértice do texto de 

partida indica, pois, os caminhos que o tradutor tem de seguir e as escolhas que tem de 

fazer. Esta triangulação faz-nos lembrar um dos três modelos representativos do processo 

                                                           
5 Hans Vermeer, “Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie”, Lebende Sprachen 23 (1983): 99-

102.  
6 Christianne Nord, Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a 

Model for Translation-Oriented Text Analysis 2nd edition (Amsterdam: Rodopi, 2005), 27. 
7 Michael Cronin, Across the Lines: Travel, Language, Translation (Cork: Cork University Press, 2000). 
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tradutório que nos são apresentados por Christiane Nord8: o chamado modelo trifásico 

(«three-phase model»), que vem acrescentar uma peça importante a um modelo anterior, 

a que chamamos difásico («two-phased model). Este primeiro modelo de duas fases é 

constituído por duas etapas cronologicamente definidas: análise (ou descodificação) e 

síntese (ou codificação). Na primeira fase, o tradutor analisa o texto de partida e extrai 

dele todos os aspectos relevantes e, na segunda, o significado do texto de partida é 

reconstruído no de chegada. O modelo trifásico completa o difásico, acrescentando-lhe 

uma terceira fase a que chamamos transferência. Nesta fase intermédia, o tradutor 

simplifica a mensagem do texto de partida até à estrutura mais básica possível, para depois 

a reestruturar no registo que se pretende apresentar ao leitor do texto de chegada. Nesta 

fase, aliamos o significado da mensagem à função (skopos) do texto de chegada. Mas 

mesmo um modelo a três fases não satisfaz Christiane Nord, que acaba por criar o 

conhecido modelo circular contínuo («looping model»). Nesta terceira e última 

representação, o tradutor inicia o processo de tradução por uma reflexão sobre a 

funcionalidade do texto de chegada (o seu objectivo e função); o segundo passo divide-

se em duas fases, começando com a análise rápida dos elementos do texto de partida que 

são compatíveis com o que é pretendido no texto de chegada e acabando numa análise 

mais pormenorizada, em que o tradutor analisa os elementos do texto de partida que 

importa recriar no texto de chegada e que são relevantes para o seu skopos. A terceira 

etapa, que fecha um ciclo completo, consiste na estruturação final do texto de chegada. 

Findo o ciclo, o processo pode e deve ser repetido, pela ordem descrita, ad infinitum. 

A grande metáfora conceptual por detrás da ideia para este projecto é «A tradução 

é uma viagem». Há, porém, vários tipos de viagem. Todos estes modelos esquemáticos 

representarão os diferentes tipos de viagem que uma tradução pode ser. Se nos basearmos 

em Lakoff e Johnson9 para percebermos que metáforas conceptuais poderão estar por 

detrás destes modelos, podemos dizer que aquela que diz respeito ao primeiro modelo 

(«two-phased model») será «A tradução é uma viagem de regresso». Se fizermos um 

mapeamento entre o domínio alvo e o domínio fonte desta metáfora, no primeiro teremos 

a tradução e, no segundo, a viagem. No primeiro, o tradutor e, no segundo, o viajante. No 

primeiro, o contexto de partida e, no segundo, o local/país visitado. No primeiro, o 

contexto de chegada e, no outro, o local aonde regressamos (o nosso país). No primeiro, 

                                                           
8 Nord, Text Analysis in Translation, 34-39. 
9 George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By (London: The University of Chicago Press, 

2000). 
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a primeira fase do modelo (descodificação); no segundo, o vivenciar de experiências. No 

primeiro, a segunda fase (codificação); no segundo, o acto de contar essas mesmas 

experiências. Este mapeamento encontra-se ilustrado na Figura 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao segundo modelo, o trifásico, a metáfora que melhor o representa é «A 

tradução é uma viagem de regresso com escala». Assim, no domínio alvo temos, em 

primeiro lugar, a tradução e o tradutor e, no domínio fonte, a viagem e o viajante. O 

contexto de partida continua a ser conceptualizado em termos do local visitado e o 

contexto de chegada como o local aonde regressamos. O mesmo se passa com a 

codificação e descodificação, que continuam a ser vistas como o vivenciar de experiências 

e o acto de contá-las. Mas inserimos agora um novo elemento - a transferência – que aqui 

conceptualizamos como o país onde fazemos escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapeamento da metáfora «A tradução é uma viagem de 

regresso»,  à luz do modelo difásico 

Figura 2 - Mapeamento da metáfora «A tradução é uma viagem de 

regresso com escala», à luz do modelo trifásico 
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Finalmente, temos o modelo circular, cuja metáfora conceptual é «A tradução é 

uma viagem contínua e cíclica». De facto, ao percorrer diversas vezes e «retirar 

experiências» dos contextos de partida e de chegada, o tradutor leva a cabo uma viagem 

com um fim incerto e indefinido, cujo prazo será ditado pelos seus próprios padrões. É 

por este último modelo, e partindo da premissa de que a tradução é uma viagem com 

prazo indefinido, que nos regeremos durante o processo tradutório dos dois short stories 

em análise. 

 Ainda na temática do tradutor como viajante, uma outra esquematização relativa 

ao papel do tradutor é-nos proposta por Cronin: a da viagem horizontal (horizontal travel) 

e da viagem vertical (vertical travel). A primeira refere-se à progressão linear de um ponto 

para outro; a segunda, à estada de um viajante em determinado local durante um período 

de tempo prolongado, usado para explorar as dimensões espaciais (paisagem, entre 

outras) e temporais (folclore, história local, entre outras) do lugar em questão. Referindo-

se à tradução intralinguística, Cronin afirma que, de forma a executar uma boa tradução, 

o tradutor precisa de ser um viajante e de fazer estes dois tipos de trânsito:  

 

The translator is, from the point of view of mother-tongue competence, first 

and foremost, an intraglingual traveller. S/he must horizontally (going to 

different regions, countries where the mother tongue is spoken) and vertically 

(historical sense of language, awareness of detail of place) explore the complex 

spread of language.10  

 

Apesar de o tipo de tradução a ser operada no presente relatório ser a 

interlinguística, podemos dizer que a tradutora terá também de fazer, a par da viagem 

contínua em loop inspirada no modelo de Nord, dois outros percursos lineares: o da 

análise em profundidade do contexto de partida e do de chegada, e o trajecto temporal 

ocupado desde a análise de contextos à estruturação do texto de chegada. Assim, ambas 

as metáforas (a metáfora conceptual «A tradução é uma viagem contínua e cíclica», 

baseada no modelo circular contínuo de Nord e a metáfora da viagem vertical e 

horizontal) mantêm, neste projecto, uma aliança de complementaridade e é partindo desta 

moldura conceptual que se procederá ao exercício de tradução. 

 

 

                                                           
10 Cronin, Across the Lines, 19. 
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1.2.  Uma questão de identidade 

 

Uma vez que falamos em trânsitos, e uma vez que um dos principais objectivos 

deste projecto é a tradução ou recriação de diálogos entre duas línguas na cultura de 

chegada, será importante aprofundarmos um conceito que está intrinsecamente ligado à 

ideia de cultura: a identidade. Cronin11 explica-nos este conceito, invertendo a metáfora 

que há pouco explorámos e propondo que, em determinados casos, o Viajante passe a ser 

o Tradutor12: temos como exe 

mplo um escritor que viaje até outro país e que elabore uma narrativa de viagem, 

procurando relatar os acontecimentos aí vividos e explicar, na sua língua-mãe, a cultura 

do Outro. Este processo também é encarado como uma tradução, uma vez que o Viajante 

está entre dois mundos e procura reproduzir, no seu contexto original13, o contexto em 

que se encontra provisoriamente. Temos ainda o caso em que o elemento traduzido é o 

Viajante. Neste último caso, é o Outro14 que o procura traduzir, fazendo-o passar, de certo 

modo, por um processo de aculturação. Eva Hoffman explica-nos este processo, que 

sofreu na pele: «Our Polish names (…) were as surely to us as our eyes or our hands. 

These new appelations (…) are not us. They are identification tags, disembodied signs 

pointing to objects that happen to be my sister and myself».15 De facto, a escritora 

emigrou com os pais para o Canadá durante a guerra fria, e foi rebaptizada, juntamente 

com a irmã, tendo perdido os seus nomes polacos e, consequentemente, parte da 

identidade. 

Mas estará a questão da identidade intrinsecamente ligada às origens? No seu 

ensaio «Imagining Homelands», Bharati Mukherjee identifica quatro diferentes 

narrativas que definem um escritor emigrado: a expatriação, o exílio, a imigração e a 

repatriação. Situando-se na terceira narrativa, a da imigração, Mukherjee define-a como 

uma transformação completa e aquisição de nova identidade (aquela relativa à cultura em 

que o imigrante está inserido). Dá-nos também o exemplo da irmã que, à sua semelhança, 

é uma indiana que emigrou para os Estados Unidos, sendo a narrativa em que a última se 

insere a de expatriação – a resistência à total remoção da identidade associada ao país de 

origem, a par da preservação de costumes e identidade, ainda que adaptados à cultura que 

                                                           
11 Ibid. 
12 Grafam-se estes nomes a maiúsculas, de forma a facilitar a identificação dos diferentes papéis. 
13 Aquele a quem a sua narrativa de viagem se destina. 
14 Neste caso, a cultura em que o Viajante se encontra. 
15 Eva Hoffman, Lost in Translation (London: Vintage, 1998), 105. 
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acolhe: «(…) which one of us is the freak? Someone who retains the food, the clothes, 

the accent of expatriation, or her T-shirted, blue-jeaned sister? The answer is by no means 

clear.»16 

A questão da identidade é, pois, complexa e dinâmica. Se, à partida, associamos a 

identidade de um indivíduo ao país em que nasceu e à cultura da qual fez, inicialmente, 

parte, a diáspora (na acepção de deslocação, de trânsito) veio trazer novas noções sobre a 

identidade e a pertença. Se não, vejamos o que diz Rosita Boland sobre a ideia de casa: 

«(…) I had not yet found a home that did not dissolve with restlessness, if a dwelling 

place (…) was what was meant by home. Yet I felt at home in many places (…)».17 Cronin 

acrescenta: «Part of the impulse of travel can be not so much to leave home as to find 

home.»18 

No ponto 2. deste capítulo, perceberemos de que forma a identidade, entre outras 

questões, é importante para a leitura dos dois short stories em análise. Começaremos por 

apresentar as autoras de cada um dos short stories e, em seguida, faremos uma leitura dos 

temas que são centrais a cada uma das narrativas. 

 

2. Apresentação do corpus 

 

2.1.  Dados biobibliográficos das autoras 

 

2.1.1.  Emma Donoghue 

 

Emma Donoghue nasceu em Dublin, em Outubro de 1969. Filha de Frances 

Donoghue e do crítico literário e professor na Universidade de Nova Iorque Denis 

Donoghue, é a mais nova de oito irmãos. Licenciou-se em University College Dublin, em 

inglês e francês, embora, nas palavras da autora, «without learning to actually speak 

French»19. Em 1990, depois de ter recebido uma bolsa da Academia Britânica e da 

Universidade de Cambridge, decidiu fazer o seu doutoramento em Inglaterra, estada que 

                                                           
16 Bharati Mukherjee, «Imagining Homelands», in Letters of Transit: Refllections on Exile, Identity, 

Language and Loss, ed. André Aciman (New York: The New York Press, 1999), 76-77. 
17 Rosita Boland apud Cronin, Across the Lines, 33. 
18 Cronin, Across the Lines, 33. 
19 "Biography of Emma Donoghue", <http://emmadonoghue.com/emma-donoghue.html>, consultado a 23 

de Março de 2013. 
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se prolongou por oito anos.20 Em 1998 mudou-se para o Canadá, onde vive até hoje com 

a mulher e os filhos. 

A escrita de Donoghue surge nas últimas duas décadas do século XX, depois de 

muitos anos de uma Irlanda dominada pela opressão e o preconceito. Os que são 

oprimidos pela sociedade começam a insurgir-se, e os escritores começam a dar-lhes voz: 

às mulheres que se tentam libertar de uma sociedade onde predominam valores 

masculinos; àqueles que pertencem a minorias éticas; aos homossexuais. De facto, ao dar 

voz à diversidade, os autores de short stories, memórias e algumas autobiografias destas 

duas décadas estavam a questionar a identidade irlandesa: afinal esta corresponderia a um 

ideal nacionalista e católico, ou será que existiam várias identidades, várias Irlandas 

dentro da Irlanda?21 Também o short story aqui em análise, «Speaking in Tongues», 

colocará a questão da identidade, embora a um outro nível, como veremos no ponto 2.2.1. 

Sobre  a sua própria identidade como escritora, e na sua condição de emigrante, Donoghue 

não se considera cem por cento irlandesa, nem cem por cento canadiana, mas algo 

intermédio: «You end up as this funny halfway creature, liking and disliking aspects of 

both places. But that’s good for a writer. A writer should always be slightly off-balance, 

should never settle in and get too comfortable»22. 

Encontramos em Donoghue uma especial propensão para a História. A História 

de um país é, para ela, uma fonte inesgotável: «To me all of history is a kind of warehouse 

of stories for me to burgle».23 Este desejo de assaltar armazéns de histórias dentro da 

própria História materializa-se no seu doutoramento, sobre as amizades entre homens e 

mulheres no século XVIII: Donoghue conta-nos como alguns escritores, entre os quais 

Samuel Richardson, Sarah Fielding, Charlotte Lennox e Henry Fielding, mantinham uma 

amizade profissional, baseada na entreajuda e numa amizade platónica entre os dois sexos 

sem segundas intenções. Donoghue, que, desde os 23 anos, tem como única ocupação a 

escrita, tem nove romances publicados, alguns dos quais são reflexos desta sua faceta de 

historiadora. É o caso do seu terceiro romance, Slammerkin (2000), cuja acção decorre 

no século XVIII, em Londres, e aborda temas como a relação mãe-filha numa sociedade 

patriarcal onde os varões são preferidos; o papel que a sociedade atribui às mulheres (a 

                                                           
20 “Emma Donoghue - FAQ”, <http://emmadonoghue.com/faq.html>, consultado a 23 de Março de 2013. 
21 Questão posta por Heather Ingman, A History of the Irish Short Story (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2009). 
22 Arminta Wallace, "Room with a Different View", The Irish Times, 15 de Setembro de 2012. 
23 Linda Richards, “January Interview – Emma Donoghue”, January Magazine, Novembro de 2000, 

<http://januarymagazine.com/profiles/donoghue.html>, consultado a 23 de Março de 2013. 
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personagem principal rejeita o papel de mãe ao fazer um aborto, pondo em causa a visão 

da maternidade como uma predisposição genética e questionando a identidade da 

mulher); a procura de uma nova identidade (a protagonista é uma mulher que transgride 

as normas, prostituindo-se, e tem uma obsessão por roupa, o que nos revela a sua 

necessidade de criar diferentes identidades paralelas àquela que está padronizada pela 

sociedade). O seu quarto romance, Life Mask (2004), decorre por volta de 1790 e conta-

nos a história verídica de um triângulo amoroso entre três personalidades históricas da 

elite de Londres, provenientes do mundo da política, das artes e do desporto (vemos 

novamente, à semelhança do seu doutoramento, a temática das relações interpessoais no 

século XVIII). Em The Sealed Letter (2008), o seu penúltimo romance, o tema abordado 

é o polémico divórcio do almirante inglês Henry Codrington, cuja mulher mantinha uma 

relação extra-conjugal com um oficial da marinha e uma amizade próxima com a activista 

dos direitos das mulheres Emily Faithfull. As questões que parecem ser recorrentes em 

Donoghue são a maternidade, as relações interpessoais e a identidade de género. No seu 

último romance, Room (2010), traduzido para português como O Quarto de Jack por 

Cristina Correia e publicado pela Porto Editora, Emma Donoghue serve-se novamente de 

uma história verídica (desta vez não recuando séculos, mas apenas alguns anos), o caso 

mediático da austríaca Elizabeth Fritzl, cujo pai a engravidou e aprisionou numa cave 

durante 24 anos. O objectivo é explorar o tema da vinculação entre mãe e filho num 

ambiente confinado e limitado e que, por isso, nos apresenta a interacção entre as duas 

personagens em estado puro, com poucos estímulos exteriores, e a importância do 

estímulo da faculdade da linguagem. Esta história mostra-nos também a capacidade de 

uma mãe ou um pai conseguir criar um filho, mesmo numa ambiente adverso, servindo-

se do que a escritora considera ser a base de uma família: «What are the crucial patterns 

that any family establishes, even under those weird circumstances? Things like routine 

and rhythm and ritual. You need those, but you don’t need parenting books and you don’t 

need lots of money. You need love and a lot of sanity and protection.»24  

Seria, no entanto, impossível falarmos de Emma Donoghue sem nos referirmos 

aos seus dois primeiros romances, Hood e Stir-Fry, que abordam o tema do lesbianismo. 

Aliás, o primeiro, Stir-Fry (1994), que conta a história de uma irlandesa em descoberta 

da própria sexualidade, foi publicado pouco depois da descriminalização da 

homossexualidade na Irlanda em 1993. Apesar de ter emigrado para Inglaterra por aí estar 

                                                           
24 Ibid. 
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isenta dos custos do seu doutoramento e não por razões pessoais, Donoghue reconhece 

que muitas escritoras lésbicas emigraram, nos anos 90, por não terem esperança de que o 

panorama irlandês viesse a mudar. 

O short story traduzido neste projecto, «Speaking in Tongues», é, como os dois 

romances anteriores, a história de uma relação lésbica. Referindo-se o título à expressão 

bíblica «falar em línguas», é também um reflexo da já referida faceta de historiadora 

demonstrada pela autora, invocando um tema recorrente na literatura. No seu ensaio 

«Speaking in Tongues», Zadie Smith25 fala-nos da capacidade que algumas pessoas têm 

de conseguirem preservar diferentes «línguas» dentro da própria língua, ao mesmo tempo 

que nos retrata a dificuldade em conseguir conjugar duas línguas e duas identidades. 

Veremos, oportunamente, em que medida as duas personagens do short story de Emma 

Donoghue «falam em línguas» e quais de que forma a identidade de cada uma contribui 

para uma relação construída na base de não-ditos. 

Como veremos no ponto 2.2.1., o tema das relações interpessoais, da identidade e 

da forma como a comunicação é dificultada através do jogo de acções e não-ditos é central 

na narrativa de «Speaking in Tongues». 

 

2.1.2.  Lydia Davis 

  

 Lydia Davis nasceu em 1947 em New Hampton, Massachusetts, filha de dois 

escritores. De 1974 a 1978 foi casada com o também escritor Paul Auster, de quem tem 

um filho. É actualmente casada com o pintor abstracto Alan Cote com quem teve o seu 

segundo filho. Reside em Albany, onde é professora de escrita criativa na State University 

of New York (SUNY), em Albany. 

 Entre os seus trabalhos publicados, merecem destaque o seu romance The End of 

the Story, publicado em 1994, e as suas quatro compilações de short stories: Varieties of 

Disturbance (2007), Samuel Johnson Is Indignant (2001), Almost No Memory (1997) e 

Break It Down (1986), bem como o volume que reúne todas estas quatro colecções, The 

Collected Short Stories of Lydia Davis (2009). Recebeu vários prémios literários 

americanos e, em 2003, a Mac Arthur Fellowship. 

 A par da sua actividade como escritora, Davis traduz literatura francesa para 

inglês, tendo sido nomeada Cavaleira da Ordem das Artes e Letras pelo governo francês. 

                                                           
25 Zadie Smith, “Speaking in Tongues”, in Chaning my Mind: Occasional Essays (London: Penguin Books, 

2009), 76-77. 
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Entre os escritores franceses traduzidos por Davis estão nomes como Flaubert, Blanchot, 

Foucault, Michel Leiris e Proust. Sobre o último, comenta: «I think part of the pleasure I 

took recently in translating Proust was the pleasure of writing in a style that was not my 

own, and never would have been, but that was wonderful to try out.»26 De facto, ao 

contrário do que encontramos na escrita de Proust, conhecida pelos parágrafos 

intermináveis que se estendem por várias páginas, temos em Lydia Davis narrativas muito 

curtas, muitas delas não ocupando mais do que uma página. Davis teve o primeiro 

contacto com este estilo ao ler Russel Edson, conhecido pela sua escrita experimental. 

«[His work] seemed to say you can do whatever you want. You can try all these different 

things and they might not work out but that’s ok.»27 Alguns dos seus short stories (story 

é uma designação de que não abdica independentemente da sua extensão) chegam a ter 

escassas frases. Estes últimos foram criados como forma de poder continuar a escrever 

enquanto o seu tempo estava limitado pela tradução do primeiro volume de Em Busca do 

Tempo Perdido, de Proust, «Do Lado de Swann», mas também como forma de levar a 

cabo uma experiência:  

 

There were two reasons. I had almost no time to do my own writing, but didn't 

want to stop. And it was a reaction to Proust's very long sentences. The sheer 

length of a thought of his didn't make me recoil exactly – I loved working on it 

– but it made me want to see how short a piece of fiction could be that would 

still have a point to it, and not just be a throwaway joke.28 

 

Os seus short stories são conhecidos pela precisão incisiva dos seus narradores, 

pelas suas frases claras e as suas personagens constrangidas pela estranheza da própria 

existência. Também o uso da língua é um constrangimento para a escritora, que escolhe 

minuciosamente as palavras que utiliza e não acredita em sinónimos. Beckett, que lê desde 

os treze anos, foi uma das suas primeiras influências e o seu tipo de escrita, sempre 

consciente de todas as escolhas linguísticas, foi objecto de estudo por parte de Davis, que 

copiava as suas frases preferidas do autor. «What I liked was the plain, Anglo-Saxon 

vocabulary; the intelligence; the challenge to my intelligence; the humor that undercut 

                                                           
26 Sara Manguso, “The Believer - Interview with Lydia Davis”, The Believer, Janeiro de 2008, 

<http://www.believermag.com/issues/200801/?read=interview_davis>, consultado a  23 de Março de 2013. 
27 Emily Bobrow, “Lydia Davis: Gained in Translation”, More Intelligent Life, Outono de 2009, 

<http://moreintelligentlife.com/content/emily-bobrow/lydia-davis-gained-translation>, consultado a 23 de 

Março de 2013. 
28  WIlliamSkidelsky, “Lydia Davis: ‘My Style Is a Reaction to Proust's Long Sentences’”, The Guardian, 

1 de Agosto de 2010, <http://www.guardian.co.uk/books/2010/aug/01/lydia-davis-interview-reaction-

proust>, consultado a 23 de Março de 2013. 

http://moreintelligentlife.com/content/emily-bobrow/lydia-davis-gained-translation
http://www.guardian.co.uk/books/2010/aug/01/lydia-davis-interview-reaction-proust
http://www.guardian.co.uk/books/2010/aug/01/lydia-davis-interview-reaction-proust
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what might have been a heavy message; and the self-consciousness about language.»29 

De facto, também Beckett circulava entre o inglês e o francês. Tendo estudado, francês, 

inglês e italiano em Dublin, o escritor viveu por um largo período de tempo em França e 

publicou peças em francês, como é o caso de Mercier et Camier, peça que escreveu pouco 

antes de (e deixava prever o que se passaria em) Waiting for Godot, inicialmente escrita 

em francês, En Attandant Godot, e traduzida pelo próprio para inglês.30 

 Concentrada no detalhe e na descrição, e menos na narração e no diálogo, Davis 

é muitas vezes criticada por conferir pouca emoção à sua escrita e por muitas vezes não 

atribuir um nome às suas personagens, mas isto deve-se ao facto de a escritora se centrar 

mais nos pensamentos interiores das personagens e menos na interacção entre elas e na 

estrutura habitual de uma história, com princípio, meio e fim. Interessa-lhe, sobretudo, a 

observação empírica e o questionamento da realidade, numa tentativa de reunir todas as 

peças de um puzzle até alcançar uma solução lógica:  

 

I often pose questions to myself and want the answers. The questions may be 

psychological or emotional. Or they may involve botany or, in this case, for 

instance, physiology: how does my body know that I am holding two pieces of 

paper between my thumb and forefinger, rather than one?31 

 

 

 Em última análise, e ainda que seja considerada pioneira no seu estilo de escrita, 

Lydia Davis procura ir ao encontro daquilo que considera ser o objectivo de qualquer 

escritor, de qualquer género literário: 

 

Whatever your form is in this wide range, it does boil down to people, and (…) 

the emotional heart of it is people and their feelings and thoughts, and then the 

other half of it is interest in language and language well-used.32 

 

No short story em análise e que apresentaremos no ponto 2.2.2., veremos de que 

forma alguns das características fundamentais da escrita de Lydia Davis já referidas – a 

questão da precisão linguística e da ausência de identidade das personagens (embora 

substituída por um outro tipo de identidade) - estão presentes. 

                                                           
29 Manguso, “The Believer - Interview with Lydia Davis”. 
30 “Samuel (Barclay) Beckett”, <http://www.4-

wall.com/authors/authors_b/beckett_samuel/beckett_samuel.htm>, consultado a 23 de Março de 2013. 
31 Manguso, “The Believer - Interview with Lydia Davis”. 
32 Lydia Davis, “Writers’s Read: Lydia Davis Master Class”, Youtube, 

<http://www.youtube.com/watch?v=XHl0dc3veUk>, consultado a 23 de Março de 2013. 
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2.2.  Short stories 

 

2.2.1.  «Speaking in Tongues» 

 

Publicado pela primeira vez em Londres no ano 2000, numa compilação de contos 

eróticos lésbicos33, «Speaking in Tongues» conta-nos a história de duas mulheres lésbicas 

de idades diferentes e provenientes de meios culturais diferentes – uma vive em Dublin e 

a outra estuda em Cork – que se encontram numas jornadas em Galway sobre o 

bilinguismo na Irlanda. De facto, as jornadas têm lugar em Galway, um dos condados 

mais representativos de Gaeltacht34, representando 25% das regiões irlandesas com uma 

população para quem o gaélico irlandês é a primeira língua.35 

Sylvia, a mais velha das duas e escritora de profissão, participa com uma 

apresentação que visa promover a sua escrita junto de editores irlandeses. A única coisa 

que as duas personagens parecem ter em comum é a sua origem: ambas são oriundas da 

pequena cidade de Shanbally, uma pequena no condado de Cork, no sul da ilha da Irlanda.  

Constatamos que a questão da trindade volta a estar presente. Falámos, na 

introdução e no primeiro ponto deste capítulo, sobre a trindade de línguas presente em 

cada um dos short stories em análise: a língua do texto de partida, a língua do texto de 

chegada e uma terceira língua, presente no texto de partida como referência cultural. Em 

«Speaking in Tongues» temos uma trindade no que diz respeito aos diferentes locais onde 

as personagens se movem: Shanbally, a cidade rural natal das duas personagens; Dublin, 

onde Sylvia trabalha, e Cork, onde Lee tem a sua vida de estudante; Galway, a cidade 

onde ambas se encontram e acabam por se envolver. E, uma vez que falámos também na 

noção de identidade (e das várias identidades/várias Irlandas dentro da própria Irlanda) e 

de casa, é interessante analisarmos a forma como as personagens se movem entre estas 

três cidades e as diferentes identidades a que se vão moldando quando estão em cada uma 

delas: em Dublin ou em Cork, sendo a última o local onde as personagens se conhecem 

pessoalmente, Sylvia e Lee têm a sua vida profissional e os seus amigos, a sua habitual 

forma de estar e comportamento social. Em Shanbally, a sua terra natal, que, sendo um 

                                                           
33 Rose Collis, ed., The Mammoth Book of Lesbian Erotica (London: Constable & Robinson and New York: 

Carroll & Graf, 2000). 
34 Área da Irlanda que engloba zonas onde a primeira língua é o irlandês. 
35 Cf. “Galway”, <http://www.udaras.ie/en/an-ghaeilge-an-ghaeltacht/an-ghaeltacht/gaillimh>, consultado 

a 23 de Março de 2013. 
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meio rural, é também mais conservador, ambas as personagens adoptam uma postura 

diferente e mais discreta, não vivendo abertamente a sua orientação sexual. Existem, no 

entanto, diferenças entre o comportamento de Lee e de Sylvia em Shanbally, uma vez que 

a primeira adopta uma postura mais rebelde, aparecendo de cabelo rapado (numa clara 

referência a Sinéad O’Connor) na igreja e alimentando, assim, boatos em relação à sua 

orientação sexual, como podemos ver neste excerto narrado por Sylvia: «I listened in on 

a euphemistic conversation about her in the Post Office queue but contributed nothing to 

it. My reputation was a clean slate in Shanbally, and none of my poems had gendered 

pronouns.» (p. 181).36 O comportamento discreto de Sylvia em Shanbally, depois de ter 

conhecido Lee em Cork, num ambiente mais aberto, é, aliás, visto por Lee como estranho, 

o que a leva a pensar que o seu distanciamento se traduz apenas em animosidade: «After 

that I smiled at her in Mass once when I was home in Shanbally for the weekend. Sylvia 

nodded back, very minimally. Maybe she wasn’t sure where she knew me from. Maybe 

she was praying. Maybe she was a bitch.» (p. 180). Finalmente, a cidade de Galway é o 

lugar onde ambas as personagens deixam de ser as «locais» de Shanbally e deixam o seu 

estilo de vida em comportamento que têm em Cork/Dublin. Em Galway, por não 

conhecerem ninguém, as personagens podem dar voz ao seu desejo sem se preocuparem 

com juízos de valor sobre as suas idades (separa-as uma diferença de 17 anos) ou sobre o 

que é ou não moralmente correcto: «If this was going to happen (…), it was happening 

because we were not in Dublin surrounded by my friends and work life, nor in Cork 

cluttered up with Lee’s, not above all in Shanbally where she was born the year I left for 

college. Neither of us knew anything at all about Galway.» (p. 185). Adjacente à questão 

das identidades que as personagens adoptam consoante os locais onde se movem, 

encontramos, aliás, no texto marcas de uma questão de identidade mais geral e presente 

em vários volumes de Donoghue: uma estratégia identificada pela queer theory e que 

consiste na apropriação, por parte de homossexuais, de termos heteronormativos (da 

norma heterossexual) insultuosos de forma a retirar-lhes a conotação negativa e desprovi-

los de poder. Jenniffer Jeffers37 identifica esta estratégia em Donoghue, referindo-se a 

Stir-Fry (1995), Hood (1996) e Life Mask (2004). Também em «Speaking in Tongues» 

encontramos este fenómeno, nomeadamente na seguinte passagem de Lee: «I played the 

cheeky young thing and the baby dyke and the strong silent type who had drunk too much 

                                                           
36 O texto de partida pode ser encontrado no Anexo II, encadernado separadamente. 
37 Jennifer M. Jeffers, “The Reclamation of ‘Injurious Terms’ in Emma Donoghue’s Fiction”, in A 

Companion to Irish Literature, Vol. 2, ed. Julia M. Wright (Oxford: Wiley-Blackwell, 2010), 425-35.  
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wine. » (p. 182, destacados nossos), onde a palavra dyke («fufa») é usada de forma casual 

e sem valor pejorativo. 

A par da questão da identidade, temos a questão do bilinguismo. Situando-se a 

acção do short story numa conferência sobre o bilinguismo na Irlanda, e apesar de a língua 

do texto de partida ser o inglês, existem várias referências ao gaélico irlandês, língua, 

aliás, dominada por Sylvia Dwyer e na qual escreve alguns (se não a totalidade) dos seus 

poemas. Para além desta duplicidade linguística, encontramos um outro tipo de 

bilinguismo na história: a presença de duas vozes distintas, associadas a cada uma das 

personagens, que tornam o texto de partida polifónico, se escolhermos considerar as vozes 

de cada personagem com duas línguas distintas, ou antes uma língua com diferentes 

vozes, o que remete para a noção de heteroglossia proposta por Bakhtin: 

 

(…) language is heteroglot from top to bottom: it represents the co-existence 

of socio-ideological contradictions between the present and the past, between 

differing epochs of the past, between different socio-ideological groups in the 

present, between tendencies, schools, circles and so forth, all given a bodily 

form... Therefore languages do not exclude each other, but rather intersect with 

each other in many different ways.38  

 

Esta presença de duas vozes diferentes deve ser transmitida na tradução, 

percebendo o registo de cada uma delas e tentando reproduzi-lo de forma a que o leitor 

do texto de chegada sinta a diferença entre as duas, diferença essa que advém da diferente 

personalidade, idade e vivências de cada uma das personagens. 

Uma outra questão importante que encontramos no texto é a do silêncio, dos não-

diálogos. De facto, encontramos neste short story duas vozes narrativas diferentes, numa 

estrutura dialógica que vai alternando entre a voz de Sylvia e a de Lee. E, no entanto, 

apesar de haver diálogo entre excertos do texto que se complementam e, portanto, diálogo 

entre as vozes, percebemos que não existe diálogo concreto entre as personagens. 

Nenhuma delas sabe verdadeiramente o que a outra está a pensar, o que dá origem a várias 

interpretações erradas e a mal entendidos. O leitor é, então, a única entidade que conhece 

ambos os lados e a versão completa da história. No segundo capítulo voltaremos a 

considerar estas questões, quando caracterizarmos o texto do ponto de vista dos estudos 

literários. 

 

                                                           
38 Mikhail Mikhailovich Bakhtin, “Discourse in the Novel”, in The Dialogic Imagination – Four Essays, 

ed. Michael Holquist (Texas: University of Texas Press, 1981), 291. 



 

25 
 

2.2.2.  French Lesson I: Le Meutre» 

 

 Vimos, no ponto 2.1.2. que Lydia Davis não costuma atribuir uma identidade às 

suas personagens, revelando alguma despreocupação com a coerência da narrativa. No 

entanto, neste short story, publicado pela primeira vez em 1986 na compilação Break it 

Down, é-nos apresentado um outro tipo de identidade – a identidade cultural. O narrador, 

um professor de francês que faz uma introdução à língua francesa para alunos americanos, 

frisa de forma muito clara a existência de duas realidades culturais – uma em França, 

outra na América - a par de duas línguas e defende que não podem existir vários signos 

para um só referente: «A French arbre is not the elm or maple shading the main street of 

our New England towns (…). An arbre is a plane tree in an ancient town square with 

lopped, stubby branches and patchy leprous bark (…)» (p.105)39. Esta passagem lembra-

nos uma afirmação de Sapir, a respeito da forma como as línguas reflectem diferentes 

representações do mundo: «No two languages are ever sufficiently similar to be 

considered as representing the same social reality. The worlds in which different societies 

live are distinct worlds, not merely the same world with different labels attached.».40 O 

narrador parece, então, evocar o relativismo linguístico de Sapir-Whorf, segundo o qual 

a língua influencia a forma como conceptualizamos o mundo. 

A par desta noção relativista, temos a componente pedagógica e linguística (vimos 

anteriormente que Lydia Davis manifesta uma marcada preocupação com as escolhas 

linguísticas na sua escrita) de todo o short story, onde o narrador passa, essencialmente, 

por apresentar vocabulário cuja etimologia seja a mesma em francês e em inglês (palavras 

que têm origem no latim): «Notice that the words poule, poulet, and poultry, especially 

when seen on the page, have some resemblance. This is because all three are derived from 

the same Latin word.» (p.107). Percebemos, então, que o narrador faz uma abordagem ao 

mesmo tempo de diferenciação entre realidades culturais e de aproximação entre 

semelhanças linguísticas. 

Podemos também dizer que o silêncio está presente no texto, ainda que de forma 

diferente do que observamos em «Speaking in Tongues». Aqui, o silêncio é da parte do 

narrador (uso o masculino, uma vez que Davis não nos deixa saber o seu sexo) e traduz-

se no suspense que envolve o short story e o espaço de interpretação que é deixado ao 

                                                           
39 O texto de partida pode ser encontrado no Anexo II, encadernado separadamente. 
40 Edward Sapir, Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality, ed. David G. 

Mandelbaum (Berkely and Los Angeles, California: Univerisity of California Press, Ltd., 1949), 69. 
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leitor. De facto, a história por detrás da aparente aula de francês que é dada ao leitor do 

texto é a de um homicídio, envolto num ambiente de suspeitas mas que deixa tudo em 

aberto: «Now the hired man swings open la barrière and les vaches amble across the 

barnyard, udders swaying (…). But where is le fermier? And why is, in fact, the chopping 

block covered with sang that is still sticky, even though le fermier has not killed un poulet 

in days?» (p.107). 

 

3. Metodologia adoptada 

 

Como já foi explicado em 1.1, a moldura conceptual fundamental para a realização 

deste projecto são os tipos de viagem efectuados pelo tradutor: por um lado, a tradução 

como «viagem contínua e cíclica» (que aqui surge à luz do modelo circular de Christiane 

Nord) e, por outro, como viagem horizontal (ao longo do tempo) e vertical (em 

profundidade; a imersão no texto), segundo o modelo de Cronin. Como foi também 

referido, estes modelos estabelecem aqui uma aliança de complementaridade. O modelo 

de Cronin é aplicado na medida em que todo o processo tradutório está contido num 

determinado período de tempo, fazendo o tradutor uma viagem horizontal desde que 

inicia este projecto de tradução até ao seu fim e, ao mesmo tempo, deste processo faz 

também parte o estudo a nível do(s) texto(s) e do(s) contexto(s), existindo também uma 

viagem vertical. Por outro lado, o modelo de Nord é a aplicação prática da viagem 

vertical, uma vez que é através dos passos por ela propostos que o tradutor compreende 

ambos os contextos (de partida e de chegada), qual é o skopos e função do texto de partida 

e o que é relevante recriar no texto de chegada, de acordo com o seu skopos e função. 

É precisamente seguindo os passos propostos no modelo circular contínuo de 

Christiane Nord que este projecto ganha corpo. O primeiro passo, definir o objectivo e 

função do texto de chegada, foi já apresentado na introdução deste projecto e é 

aprofundado nos pontos 2.1.1. e 2.2.1. do capítulo II, onde se faz uma análise do contexto  

de recepção de ambas as traduções (a de «Speaking in Tongues» e a de «French Lesson 

I: Le Meurtre»), percebendo, assim, qual é o objectivo dos textos de chegada. O segundo 

passo, a análise dos elementos do texto de partida a recriar no texto de chegada, foi 

introduzido neste capítulo, no ponto 2.2., e será mais desenvolvido em 2.1.2. e 2.2.2. do 

capítulo II, pontos que estabelecem uma ponte entre os estudos literários e os estudos de 

tradução, de forma a analisar as vozes narratológicas e a dimensão estilística presentes 
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em ambos os textos de partida, com vista a compreender de que forma o leitor do texto 

de partida o recebe. O terceiro passo, a estruturação final do texto de chegada, que fecha 

um ciclo, será descrito no capítulo III, o relatório, onde serão estudados casos específicos 

e será feita a descrição de estratégias de tradução adoptadas. 

Passemos, então, ao capítulo II deste projecto, que fará uma ponte entre os estudos 

de tradução e os estudos literários. Através desta ponte, perceberemos os aspectos 

estilísticos do texto a reproduzir no texto de chegada, ao mesmo tempo que seguimos a 

linha narratorial de cada uma das personagens, de forma a analisarmos o discurso de cada 

uma e melhor o reproduzir na tradução. 
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Capítulo II – Estudos de tradução  

e estudos literários em articulação 

 

1. Enquadramento nos estudos de tradução 

 

 Como já foi dito, para cada um dos short stories em análise, serão adoptadas 

diferentes perspectivas de tradução: no primeiro, «Speaking in Tongues», a perspectiva 

adoptada está mais perto do conceito de adequação que encontramos em Toury41 e que 

consiste na preservação das marcas culturais do texto de partida, sendo este privilegiado 

em relação ao texto de chegada. Assim, na tradução deste short story, os itens culturais 

(culture-specific items) irlandeses são preservados tanto quanto possível, a fim de 

possibilitar ao leitor do texto de chegada um contacto mais directo com o texto e contexto 

de partida, sendo mantidos e explicados em nota de rodapé. Em «French Lesson I: Le 

Meurtre» o trabalho da tradutora é orientado pelo conceito de aceitabilidade42 

privilegiando o contexto de chegada e efectuando, nas ocorrências de culture-specific 

items, uma tradução por substituição cultural, estratégia apontada por Mona Baker: «The 

main adavantage of using this strategy is that it gives the reader a concept with which s/he 

can identify something familiar and appealing.»43 Através desta substituição de itens 

culturais, que tem como objectivo criar no leitor um impacto e desencadear uma memória 

cultural colectiva equivalente àquela que é criada no leitor do texto de partida, o tradutor 

torna-se invisível. A visibilidade/invisibilidade do tradutor é outro dos parâmetros 

distintivos entre as duas traduções aqui apresentadas. De acordo com Venuti, «A 

translated text (...) is judged acceptable (…) when the absence of any linguistic or stylistic 

peculiarities makes it seem transparent, giving the appearance that(…) the translation is 

not in fact a translation, but the “original”.»44 Assim, em «French Lesson I: Le Meurtre», 

o leitor não sente a presença do tradutor, sentindo-se o destinatário do texto, enquanto em 

«Speaking in Tongues» o leitor se depara constantemente com a presença do tradutor nas 

várias notas de rodapé explicativas, que acabam também por ter uma componente 

                                                           
41 Toury, Descriptive Translation Studies and Beyond, 56-57. 
42 Ibid. 
43 Mona Baker, In Other Words: A Coursebook on Translation (London and New York: Routledge, 1992), 

31. 
44 Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility - A History of Translation (London: Routledge, 1995), 1. 
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pedagógica, na medida em que introduzem o leitor em alguns aspectos da cultura 

irlandesa.  

 Uma vez que falámos em substituição de itens culturais, urge definirmos o 

conceito de adaptação no contexto deste projecto. Conceito desprezado por alguns 

autores, preferindo estes usar o termo «tradução» para qualquer tipo de transformação 

feita no texto de chegada, é, no entanto, definido por Santoyo, ainda que no contexto da 

tradução de texto dramático, como uma forma de «naturalização» do texto, sendo este 

direccionado para um novo meio cultural, para um público proveniente de uma esfera 

cultural diferente:  

 

La adaptación tiene un único objetivo: naturalizar teatro en una nueva cultura 

meta para lograr el «efecto equivalente» de que habla Newmark; acomodar, 

adecuar y ajustar particulares a las espectativas  de un colectivo distinto, 

separado del primero por un amplio gap socio-cultural de tiempo o espacio, o 

de ambos a la vez.45 

 

Já Vinay e Darbelnet46 definem-no como uma forma de recriação e de 

estabelecimento de situações equivalentes sempre que existe um conflito cultural entre 

contexto de partida e contexto de chegada. Uma vez que falamos de equivalência, é 

também importante frisar que a noção de equivalência adoptada neste projecto é a de 

Nida47; falamos da «equivalência dinâmica» (por oposição à equivalência formal), aquela 

que pretende reproduzir no texto de chegada os potenciais efeitos do texto de partida e 

assim obter do leitor do texto de chegada uma resposta semelhante à do leitor do texto de 

partida. Se a tradução de «French Lesson I: Le Meurtre» neste projecto é, assumidamente, 

uma adaptação, criada com o objectivo de estabelecer uma equivalência entre a 

experiência do leitor do texto de partida e aquela do leitor do texto de chegada, a tradução 

de «Speaking in Tongues» conta com algumas estratégias características de uma 

adaptação, como seja a explicitação de informação subentendida no texto de partida – por 

exemplo, a clarificação do significado de alguns termos irlandeses, significado este que 

não é facultado ao leitor do texto de partida, embora o leitor anglófono não irlandês possa 

desconhecê-lo. 

                                                           
45 Julio César Santoyo, “Traducciones y Adaptaciones Teatrales: Ensayo de Tipología”, Cuadernos de 

teatro clásico 4 (1989): 104. 
46 Paul Vinay and Jean Darbelnet, Comparative Stylistics of French and English, trans. and ed. Juan C. 

Sager, M.-J. Hamel (Amsterdam: John Benjamins, 1995), 39-40.  
47 Eugène Albert Nida, Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and 

Procedures Involved in Bible Translating (Leiden: Brill, 1964). 
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 No próximo ponto, faremos uma análise dos contextos de recepção de ambos os 

short stories e caracterizaremos ambos os textos do ponto de vista do narrador e da 

estilística. Esta caracterização será importante, pois levantará questões de tradução a 

serem debatidas no capítulo III, o relatório. 

 

2. Caracterização dos textos de partida e seus contextos de recepção 

 

2.1. «Speaking in Tongues» 

 

2.1.1. Publicação e leitor visado 

 

O short story «Speaking in Tongues», inserido no volume Touchy Subjects48, faz 

parte da secção «Desire», a quarta de cinco: «Babies», «Domesticity», «Strangers», 

«Desire» e «Death». Todos os três short stories incluídos na quinta secção («Team Men», 

«Speaking in Tongues» e «The Welcome») contam histórias de amor e luxúria 

homossexuais. «Speaking in Tongues» foi, no entanto, inicialmente publicado no volume 

The Mammoth Book of Lesbian Erotica49, o que nos pode fazer questionar sobre qual é, 

na verdade, o leitor visado deste short story. Se atentarmos no volume em que foi 

originalmente publicado, será uma leitora lésbica que esteja interessada em literatura 

erótica. No entanto, o livro foi posteriormente compilado em Touchy Subjects, volume 

que se destaca pela grande variedade de temas, registos e vozes que a autora vai 

adoptando. O jornal The Observer publica a seguinte recensão crítica do volume: 

 

Donoghue is one of those rare writers who seems to be able to work on any 

register, any tone, any atmosphere, and make it her own.  None of these stories 

feel as if they were written by the same person: each has a unique voice… It’s 

hard to outline the cleverness of these stories without giving away the twists… 

They are as funny as they are moving.50 

 

A versatilidade da autora e a multiplicidade de temas presentes no volume faz com 

que o leitor-alvo do short story a ser traduzido deixe, assim, de ser alguém interessado 

em histórias eróticas lésbicas, para passar a ser um leitor adulto generalista, interessado 

                                                           
48 Emma Donoghue, “Speaking in Tongues”, in Touchy Subjects (London: Virago Press, 2006), 179-193. 
49 Cf. nota 31. 
50 Viv Groskop, “Tales Beyond the Cringe”, The Observer, 31 de Dezemebro de 2006, 

<http://www.guardian.co.uk/books/2006/dec/31/fiction.features>, consultado a 25 de Março de 2013. 
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no que o conjunto das secções do livro tem para oferecer: uma reflexão sobre tabus, 

«temas sensíveis», situações constrangedoras e convenções com que o ser humano, de 

qualquer sexo, idade ou orientação sexual, se depara.  

No texto de chegada, o leitor-alvo será este mesmo leitor generalista, uma vez que 

temos de enquadrar a tradução no contexto da publicação a partir da qual estamos a 

traduzir. 

 

2.1.2. Caracterização estilística e narratológica do texto de partida 

 

O desafio tradutório passará, antes de mais, pela tentativa de avaliar de que forma 

o texto de partida é recebido pelo leitor nele contemplado. Para esse efeito, é necessário 

analisarmos o texto do ponto de vista dos estudos literários para caracterizarmos estilística 

e narratologicamente as duas vozes narrativas presentes no conto: a de Sylvia e a de Lee, 

que, no texto, estão diferenciadas graficamente pelo uso de itálico, no caso de Lee, e sem 

nenhum tipo de realce no caso de Sylvia. Para efeitos de uma melhor caracterização, 

dividiremos o texto em diferentes momentos, paralelos às duas vozes, enquanto as 

analisamos estilística e narratologicamente e percebemos que problemas de tradução 

podem advir das características assinaladas e de que forma é possível apresentar estas 

características ao leitor do texto de chegada. 

Antes de prosseguirmos para a caracterização narratológica do texto, relembremos 

que «Speaking in Tongues» é narrado a duas vozes distintas, ambas autodiegéticas. Sendo 

estas duas vozes autodiegéticas, resta-nos saber a quem elas se dirigem. Se assumirmos 

que, para haver narrador, terá de haver narratário, podemos especular sobre quem é o 

último. Ao contrário do que veremos no outro short story em análise, «French Lesson I: 

Le Meurtre», as narradoras de «Speaking in Tongues» escrevem num estilo intimista e 

confessional, provavelmente para elas próprias. Se, no entanto, tivéssemos de explorar 

todas as possibilidades para tentar perceber quem poderá ser aqui o narratário, diríamos 

que este tem de ser alguém irlandês. De facto, ambas as vozes narratoriais fazem diversas 

referências à cultura irlandesa que surgem naturalmente, sem estarem explicadas, pelo 

que o narratário terá de estar perfeitamente a par das referências feitas. Isto leva-nos a 

uma outra questão importante de definir antes de avançarmos para a caracterização do 

texto: quem é o leitor implicado deste short story e quem é o seu leitor ideal? Se 

considerarmos que o leitor ideal é aquele que compreende sem qualquer problema o 

significado da mais ínfima palavra utilizada pelo autor e percebe em pleno as suas 
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intenções, e adoptarmos a definição de Genette51 para o leitor implicado (já enunciada na 

primeira página da Introdução deste projecto), podemos concluir que o leitor ideal, tal 

como o narratário, terá de ser irlandês, ou pelo menos familiarizado com todas as 

referências culturais e expressões em gaélico irlandês. Quanto ao leitor implicado, este 

não é necessariamente irlandês: é, naturalmente, anglófono, tendo em conta o local de 

publicação da compilação Touchy Subjects, mas não precisa de ser irlandês para 

compreender a mensagem do texto, ainda que possa não dominar por completo as 

referências feitas. Vejamos, por exemplo, passagens como  «I’d borrowed it from the 

library to help me revise for the Leaving Cert that would get me out of convent school» 

(p. 180); «Blame it on the heat. We sung so long in the céilí that the whole line went 

askew. » (p. 186); « (...) something came on the radio, an old song by Clannad or one of 

that crowd. » (p. 186); «she (…) crooned a phrase into my ear. I didn’t understand it – 

something about ‘bóthar’, or was it ‘máthar’? – but it made my face go hot anyway. » (pp. 

186/187). O leitor pode não conhecer a expressão «Leaving Cert», mas, através da 

contextualização que é feita, fica a perceber que é um exame de transição de ano; pode 

não conhecer a palavra «céilí», mas perceberá que se trata de uma dança irlandesa; não 

conhece o significado das palavras «bóthar» e «máthar», mas este é irrelevante para o 

contexto de enunciação. 

Para levar a cabo a caracterização narratológica do texto, recorrer-se-á à 

terminologia de Dorrit Cohn52 para descrever os três possíveis modos de apresentação da 

consciência das personagens: a psiconarração, o monólogo citado e o monólogo narrado. 

Teremos, no entanto, de frisar que esta terminologia se aplica a narrativas na terceira 

pessoa e que, no caso do presente texto (uma vez tratar-se de uma narrativa na primeira 

pessoa), teremos recorrer a uma especificação destes três modos de apresentação da 

consciência. Esta especificação está prevista em Cohn (Op. Cit.)e passa por uma mudança 

de olhar: em vez de o narrador olhar para dentro de um terceiro (introspectiva), olha para 

dentro de si próprio, para memórias do que sentiu (retrospectiva). Assim, e seguindo a 

proposta de Cohn, passamos a ter como formas de representação dos pensamentos da 

personagem (que é também o próprio narrador) a auto-narração, o monólogo auto-narrado 

e o monólogo auto-citado. A primeira, a auto-narração, é, em geral, caracterizada pelo 

uso de tempos verbais no passado e divide-se em dois subtipos: dissonante e consonante. 

                                                           
51 Genette, Nouveau Discours du Récit, 103-104. 
52 Dorrit Cohn, Transparent Minds – Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction 

(Princeton, New Jersey and Guildford, Surrey: Princeton University Press, 1978). 
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O narrador faz uso do primeiro tipo quando o efeito pretendido é o da análise mais ou 

menos distanciada do próprio pensamento; o narrador descreve-nos os acontecimentos 

passados de um ponto de vista denotativo, analisando de fora os eventos, fazendo 

comentários e justificando acções ou sentimentos. Neste tipo de auto-narração, o narrador 

tem, visivelmente, privilégio cognitivo sobre o seu «eu» passado (past self). No segundo 

tipo, a narração consonante, o narrador é invisível e funde-se com o fluxo de consciência 

que é narrado, transmitindo-nos sensações ou pensamentos passados de forma a criar a 

ilusão de que estes fazem parte de e se confundem com o momento de enunciação. Ao 

contrário do que acontece na auto-narração dissonante, aqui o narrador cria a ilusão de 

que não possui qualquer privilégio cognitivo sobre o seu «eu» passado. A diferença entre 

a auto-narração e os dois tipos de monólogo já referido é o facto de a auto-narração 

consistir, essencialmente, no discurso do narrador sobre os pensamentos da personagem 

(no caso da narração na primeira pessoa, o discurso do narrador sobre o «eu» passado) 

enquanto o monólogo é o próprio discurso mental da personagem (ou «eu» passado). Mas, 

enquanto no monólogo auto-citado o narrador cita este discurso ipsis verbis, no monólogo 

auto-narrado o discurso mental do «eu» passado é narrado à laia de discurso do narrador. 

Podemos, então, adivinhar que o tempo verbal do monólogo auto-narrado será o mesmo 

da auto-narração, enquanto no monólogo auto-citado o narrador fará uso do presente. À 

medida que formos identificando os diferentes momentos que constituem o texto em 

análise, perceberemos outras nuances destas três formas de apresentação da consciência, 

compreendendo também de que forma as duas vozes narratológicas presentes dialogam e 

de que maneira as escolhas estilísticas e linguísticas da tradução traduzem, por um lado, 

essa dança de vozes e, por outro, as diferentes formas de apresentação da consciência das 

personagens. 

 

1º Momento 

 

O texto começa com uma narrativa in media res, na voz narratorial de Sylvia, a 

personagem mais velha do conto. A acção começa no momento em que Sylvia e Lee se 

preparam para abandonar o espaço em que decorreu a conferência.  
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2º Momento 

 

Segue-se uma analepse iniciada na voz narratológica de Lee, a personagem mais 

nova, e continuada na de Sylvia, onde as duas narradoras nos apresentam uma 

retrospectiva da altura em que cada uma teve o seu primeiro contacto com a outra na sua 

aldeia natal comum, Shanbally. «The reason I got into that van was a poem» (p. 180): é 

desta forma que Lee, a personagem/narradora de 17 anos inicia o seu discurso, numa auto-

narração manifestamente dissonante, caracterizada pela análise de comportamentos 

passados e pela procura de razões que justifiquem actos. Também a frase «Deirdre had 

just left me for a boy, so I was working hard.» (p. 180) manifesta este tipo de auto-

narração. Depois de uma pequena introdução, onde percebemos de que forma Lee teve o 

seu primeiro contacto com Sylvia e como esse primeiro contacto potenciou a sua 

curiosidade e fascínio pela poeta, eis que, aquando do contacto presencial com esta 

personagem, a estratégia narratorial utilizada para fazer chegar ao leitor as emoções 

sentidas por Lee é o monólogo auto-narrado: «I couldn’t believe she was a local. I might 

even have sat next to her in Mass»; «Maybe she wasn’t sure where she knew me from. 

Maybe she was praying. Maybe she was a bitch.» (p.180), com o pensamento passado de 

Lee transcrito, no pretérito, sendo usado o mesmo tempo na enunciação e na narração, 

embora estes sejam momentos distanciados. 

A parte narrada por Sylvia inicia-se em «Of course I had heard of Lee Maloney» 

(p. 180) e acaba em «’She’s a worry to her mother’, said mine.» (p.181). 

A nível estilístico, percebemos que a voz de Lee é caracterizada, muito graças à 

sua idade e vivências, pelo uso de calão e expressões informais: «I hadn’t a notion what 

the poem was about»; «Her smooth bob and silver-grey suit were intimidating as hell.»; 

«Maybe she was a bitch» (p. 180). O tipo de metáforas usadas por esta narradora prende-

se com elementos físicos e concretos: «The woman’s voice had peat and smoke in it, 

bacon and strong tea.» (p. 180). Quanto a Sylvia, percebemos neste momento do texto 

que a sua voz é estilisticamente diferente da de Lee na medida em que o registo por ela 

utilizado se afasta do calão de Lee, dando lugar a uma linguagem mais cuidada e a um 

vocabulário mais rico: «I listened in on a euphemistic conversation about her (…)»; «(…) 

she was barely civil». Também as metáforas deixam de ter a dureza das de Lee para dar 

lugar a uma maior subtileza: «My reputation was a clean slate» (p.181). A nível de 

estratégias narratológicas, este segundo segmento da voz de Sylvia segue a linha do de 

Lee: uma auto-narração dissonante, que explica comportamentos passados: «I (…) 
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contributed nothing to it. My reputation was a clean slate in Shanbally (…)». Concluímos, 

então, que, neste momento do texto, o desafio tradutório será o de preservar os registos 

de ambas as personagens e também o estilo narratológico predominante nesta espécie de 

introdução retrospectiva: o monólogo auto-narrado. 

 

3º Momento 

 

Num terceiro momento do texto (páginas 181-183), as narradoras encontram-se 

num colóquio académico em Galway sobre o biliguismo na Irlanda, no qual Sylvia 

participa activamente. O encontro foi desencadeado por Lee, que, por acaso do destino, 

encontrou o panfleto referente à jornada e decidiu ir ao encontro da poeta. Lee («It must 

have been after I saw Sylvia Dwyer’s name (…) with a blank page like me?») continua 

numa narração dissonante, fazendo um apontamento irónico sobre a sua reacção no 

momento em que encontrou o panfleto relativo à conferência em que Sylvia iria 

participar: «It must have been after I saw Sylvia Dwyer’s name (…) that my subconscious 

developped a passionate nostalgia for the language my forebears got whipped for.» (p. 

181). É também neste segmento que aparece a segunda descrição que Lee faz de Sylvia: 

«I saw her walk into that lecture theatre in her long brown leather coat, with a new streak 

of white across her black fringe» (p. 181). Estamos perante uma descrição bastante 

pormenorizada das cores e texturas associadas à personagem mais velha do short story, 

ao contrário do que já tínhamos visto na descrição que Sylvia faz de Lee – «her chin had 

a curve you needed to fit your hand to, and her hair looked seven days old» (p. 181) – 

marcado por uma descrição mais subjectiva. É neste segmento que encontramos o registo 

do primeiro contacto entre as duas personagens. Lee descreve-nos partes da conversa que 

teve com Sylvia, ao mesmo tempo que faz reflexões sobre os comportamentos que 

adoptou, continuando numa auto-psiconarração dissonante, plena de juízos de valor em 

relação às próprias atitudes, que culminam numa interrogação retórica à laia de monólogo 

auto-narrado: «What would a woman like Sylvia Dwyer want with a blank page like me?» 

(p. 182). De notar ainda a importância de reproduzir no texto de chegada as expressões 

coloquiais de Lee, uma vez que estas são características da sua voz distinta da de Sylvia 

– «I skived off my Saturday lecture» (p. 181), na tradução «Decidi baldar-me à minha aula 
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de sábado» (p. 3)53; «baby dyke» (p. 182) - «fufa recém-assumida» (p. 3), bem como a 

expressão «blank page» (p. 182), que funciona como um eco da passagem anterior, 

pertencente a Sylvia e na qual encontramos a expressão «clean slate» (p. 181) – na 

tradução, «tábua rasa» (p. 2). Após o segmento de Lee, segue-se outro, paralelo, na voz 

narratorial de Sylvia, iniciado em «For a second in that Galway lecture» (p. 182) e que 

acaba em «the only way I know to say what I really mean.» (p.183). Sylvia Dwyer 

descreve o seu encontro e primeiros contactos com Lee através de metáforas: «The girl 

was looking at me like the sun had just risen» (p. 182) - «Olhava-me como se visse o 

nascer do sol» (p. 4); «It was a battle of feints and retreats» (p. 182) - «uma batalha de 

fintas e retiradas» (p. 4); «we were an island of English in a sea of Irish» (p. 183) - 

«Éramos agora uma ilha de inglês num mar de irlandês» (p. 4). Em relação à segunda 

metáfora, constatamos, através da descrição que Sylvia faz dos acontecimentos, que os 

seus contactos com Lee são de facto uma dança de aproximações e hesitações, na qual 

nenhuma das personagens parece saber os passos e ambas têm dúvidas em relação ao que 

a outra está a sentir. A metáfora «I listened to the opinions spilling out of my mouth» (p. 

183) - «Ouvia o chorrilho de opiniões que me saía da boca» (p. 4), que encontramos a 

dada altura, num momento de auto-psiconarração, revela também um descontrolo em 

relação ao que é dito e uma quebra entre o que é pensado e o que é dito, e a hipálage 

«Lee’s absentminded lips» (p. 183) - «os lábios distraídos de Lee» (p. 4) corrobora o que 

já foi dito sobre as diferenças entre a forma como Lee descreve Sylvia e vice-versa; Sylvia 

confere uma maior subjectividade às suas descrições, chegando, neste caso, a fundir um 

estado de espírito com uma característica física. Em termos do registo utilizado, este 

mantém-se, em geral, comparativamente ao que já foi visto, mais formal e cuidado: 

«What was most unsettling was that…» (p. 182 – destacados nossos); «I murmured 

something faintly suggestive…» (p. 182, destacados nossos), embora por vezes com 

laivos de coloquialidade: «I had expected [the conference] to be about (…) licking up to 

small Irish publishers (…)» (p. 182). Porém, e ao contrário do que tínhamos visto na voz 

de Lee no fragmento anterior, a auto-psiconarração de Sylvia é essencialmente 

consonante, uma vez que a sua voz narratorial se identifica aqui perfeitamente com os 

pensamentos e sentimentos do seu «eu» relativo ao momento narrado, sem auto-exegese; 

há uma quase anulação da distância entre o momento narrado e a narradora, sendo a 

                                                           
53 Páginas relativas ao Anexo I, encadernado em separado, onde podem ser encontrado os textos de 

chegada; relembramos que os textos de partida estão incluídos no Anexo II, também encadernado 

separadamente. 
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distância assinalada apenas pelos recurso a tempos verbais no simple past: «She was so 

cute I felt sick.» (p. 182); «I listened to the opinions spilling out of my mouth and 

wondered who I was kidding» (p. 182).  

 

4º Momento  

 

É chegado o momento de viragem do enredo, que coincide com a apresentação 

de Sylvia – a leitura da versão traduzida do poema irlandês que deu nome à conferência, 

«Dhá Theanga».  

O momento inicia-se na voz de Lee: «Now, the word in Cork had been that…» (p. 

183). Do ponto de vista estilístico, deparamo-nos com uma estrutura sintáctica bastante 

oralizante, como é o caso do breve comentário que introduz a narração dos 

acontecimentos deste segmento. A frase introdutória começa com a partícula expletiva 

«Now» (p. 183) e a segunda frase, que começa e termina com a expressão «However» - 

na tradução, «Mas adiante» (p. 5) – são provas deste tipo de sintaxe, a ser mantida no 

texto de chegada. Notamos, também, a nível de registo, a presença de calão e expressões 

informais: «She’d done a few about…»; «She rummaged round…» (p. 183). Neste 

segmento, começamos a encontrar também algumas figuras de estilo, como é o caso da 

personificação em «I let the familiar vowels caress my ears» (p. 183). Finalmente, a nível 

narratológico, iniciamos com uma auto-narração dissonante. O breve comentário 

introdutório de Lee sobre o que se dizia em Cork sobre Sylvia, com a narradora a abrir 

um parêntesis para fins de contextualização, chega a interromper a narração dos 

acontecimentos. A frase «Her voice was even better live than on the CD from the library» 

(p. 183) contrasta com a introdução em auto-psiconarração, tratando-se de um momento 

de monólogo narrado: não existem verbos de consciência; apenas o que a personagem 

sente, relatado, no entanto, no mesmo tempo da narração. 

Quanto à voz narrativa de Sylvia, e apesar de esta começar apenas após a citação 

do seu poema por Lee, considerá-la-emos a partir da reprodução de «Dhá Theanga» pela 

personagem mais nova. A nível formal, o poema, sendo, pelo que percebemos, uma 

tradução do irlandês que privilegia mais o conteúdo do que a forma, não obedece a 

nenhuma métrica específica nem a nenhum esquema rimático. Vejamos agora quais são 

os problemas de tradução colocados pelo poema. Em português, a palavra «língua» tem, 

à semelhança do seu correspondente inglês, um duplo significado, o que logo à partida 
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facilita a tarefa tradutória. Também o adjectivo «hard» poderia suscitar problemas, não 

mantivesse o seu correspondente em português, «dura», a ambiguidade semântica que 

existe no texto de partida. Um dos principais problemas de tradução postos pelo poema 

são as diversas preposições utilizadas, que sugerem o jogo físico entre as personagens: 

«there’s a lot between them»; «we get on each other’s nerves (…) under each other’s 

skin»; «let my tongue in»; «blossom in your kiss»; «between my lips» (p.184). A 

preposição «over», presente no quarto e quinto versos, é de difícil tradução dado o 

contexto: «pleasures yours have over mine/ and mine over yours.». Optou-se pela 

preposição «em», contraída com o artigo adequado, de forma a preservar a ideia de 

envolvência, embora se perca a ideia de domínio sugerida pela preposição em inglês: 

«prazeres que a minha descobre na tua» (p. 5). Quanto aos versos «we get on each other’s 

nerves sometimes / and under each other’s skin», existe uma simetria, não só pelo facto 

de  ambos conterem expressões idiomáticas, como também pelo paralelismo «on each 

other’s nerves / under each other’s skin». Tratando-se de expressões idiomáticas, a 

preservação do significado das preposições em questão é impossível, mas a opção de 

tradução que foi tomada vai ao encontro da conservação do paralelismo existente: «os 

nervos afloram-nos à pele/ entranhamo-nos na pele uma da outra» (p. 5). Com esta 

tradução conseguimos substituir a expressão «get on somebody’s nerves» por «nervos à 

flor da pele», preservando «nervos» como palavra-chave e, ao mesmo tempo, repetindo 

a palavra «pele», também ela central nestes dois versos deste poema bastante anatómico. 

Após a citação do poema de Sylvia, regressamos, então, à voz narrativa da 

personagem mais velha: «The reason I was going to go ahead (…) was that poem» (p. 

184). Neste segmento, Sylvia começa o seu discurso com uma frase introdutória que 

estabelece um paralelo com a frase que introduz o segundo momento do texto, «The 

reason I got into that van was a poem» (p. 180), uma estratégia sobejamente utilizada 

pela autora para conferir sintonia ao discurso das duas mulheres. (Também a oração em 

auto-narração consonante «I suddenly doubted that I was getting anywhere» faz coro com 

a frase em auto-narração dissonante (dissonante, uma vez que a narradora em questão tem 

vantagem cognitiva sobre o seu «eu» passado, sabendo o que se vai passar a seguir) de 

Lee no terceiro momento do texto: «And till halfway through the evening I didn’t think I 

was getting anywhere.» (p. 182).) Ora, estas frases paralelas causam, logo à partida, um 

problema de tradução que se prende com o registo das duas narradoras: enquanto nos 

parece aceitável que Sylvia use a construção «A razão pela qual decidi fazer aquilo (…) 

foi aquele poema», em Lee esta construção parece-nos deslocada, desadequada ao seu 
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estilo e registo. Por isso, e apesar de esta opção de tradução provocar alterações na forma 

como o leitor recebe o texto (uma vez que causa alterações na ordem pela qual a 

informação é apresentada) optou-se por uma inversão da ordem sintáctica dos elementos 

na frase, passando «aquele poema» para a posição de sujeito, e sendo apresentado com 

clivagem: «Foi aquele poema que me fez decidir fazer aquilo (…)» (p. 5).  

Observando, agora, as características da narradora a nível de estilo, encontramos 

(embora já o tivéssemos visto antes, mas através da citação de uma fala da mãe de Sylvia) 

a expressão «the girl» remetendo para Lee. Esta característica de Sylvia deve, na tradução, 

ser preservada, uma vez que revela um certo sentimento de superioridade geracional face 

à outra personagem, que – como a narradora insiste em relembrar e lembrar-se – ainda é 

uma jovem rapariga. A nível das figuras de estilo presentes neste segmento, encontramos 

hipálages, que tão de acordo estão com a voz de Sylvia: «weary heads of the conference 

goers» ; «smirking gossips» (p. 184). A nível narratológico, encontramos, no último 

parágrafo deste segmento, uma interrogação retórica típica do monólogo narrado: «What 

would Lee Maloney (…) want with a scribbled jotter like me?» (p. 184), de mãos dadas 

com a auto-narração consonante do resto do segmento. Também no segmento seguinte, 

pertencente a Lee e o último deste quarto momento, encontramos uma auto-narração 

consonante, atípica em Lee, mas justificada pelo facto de este quarto momento ser dos 

mais importantes e marcantes de todo o short story, já que a leitura do poema desperta 

em Lee sensações de excitação e emoção tão intensas que uma narração consonante, sem 

reflexões, não é senão expectável: «I sat in that smoky hall, (…) excitement and 

embarassment spiralling up my spine» (p. 185). Este segmento é também caracterizado 

pelo monólogo narrado, especialmente marcado nas passagens «In front of all these 

people», not caring who saw…» (p. 185), onde Lee utiliza o pronome demonstrativo 

«these», em vez de «those», transportando o leitor para o momento narrado e «It was me 

Sylvia was reading it to tonight». O uso de «tonight» em vez de «that night» é uma 

característica do monólogo narrado que consiste em usar a orientação temporal da 

personagem e não a do narrador, ainda que mantendo o tempo verbal da narração. 

 

5º Momento 

 

Num quinto momento da história, iniciado na página 185, na voz de Sylvia: «If 

this was going to happen…» e que termina na mesma página na voz de Lee, ambas as 

narradoras reflectem sobre o momento que se seguirá: o seu envolvimento físico. 
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A personagem mais velha inicia o segmento introdutório com a passagem «If this 

was going to happen, I thought, as I folded the papers away (…)» (p.185), ecoada na 

passagem que introduz o discurso de Lee: «If this was going to happen, I thought, many 

hours later (…)» (p.185), ambas exemplos de monólogo narrado, apropriado à reflexão 

que aqui observamos. Embora à partida possamos pensar que se trata de monólogo citado, 

uma vez que a glosa «I thought, many hours later», nos pareça indicar uma citação, 

percebemos que este monólogo não é uma citação directa, já que o tempo verbal utilizado 

continua a ser o passado. Será, no máximo, um contágio estilístico do monólogo citado 

aplicado ao monólogo narrado. A nível estilístico, encontramos em Sylvia as metáforas 

«brief rainfall of applause» e «cluttered up with Lee’s [friends and worklife]». Em Lee, 

encontramos descrições que, como veremos mais à frente, reflectem uma forma muito 

física de ver o mundo, caracterizada por sensações tácteis e verbos de movimento: «Some 

moment has pushed us over an invisible line»; «The sheepskin lining soft against my 

cheek», «The weight of her elbow on my shoulder». 

 

6º Momento 

 

Num sexto momento, as narradoras dançam céilí com os restantes conferencistas 

e vão, de seguida, para a carrinha de Sylvia. É nesta altura do texto que se dá a sua 

aproximação física e o seu contacto mais íntimo. 

Iniciamos o momento na voz de Sylvia: «Blame it on the heat» (p. 186) e 

acabamo-lo na voz de Lee: «Get your clothes off, she said». (p. 189). O segmento inicial, 

pertencente a Sylvia, inicia-se com a frase «Blame it on the heat», logo repetida no 

segmento seguinte, na voz narratológica de Lee: «Blame it on the dancing» (p. 186), 

suscitando efeitos de paralelismo e sintonia entre as duas vozes. A nível estilístico, 

encontramos neste segmento a metáfora «Lee took off all her layers» (p. 186), 

ambivalente por se referir tanto às camadas de roupa da personagem quanto ao despir 

psicológico de inibições. A passagem relativa à partilha do gole de água, «I offered Lee 

the last splash from my mouth, but she wouldn’t take it» (p. 186), é retomada no segmento 

seguinte: «I tried to take the last bit of water from Sylvia’s mouth, but I was so giddy I 

couldn’t aim right» (p. 186), sendo-nos, assim, mostrada a dança de hesitações e 

aproximações entre as personagens. Também a expressão «whirling scene» confere ao 

segmento de Sylvia uma sensação de tontura e confusão, causada pelas emoções à flor da 

pele que o contacto com Lee lhe provoca. A nível narratológico, este fragmento é 
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essencialmente marcado pela psiconarração consonante. Sylvia conta-nos o desenrolar 

dos movimentos de aproximação e afastamento de Lee sem nenhuma racionalização das 

emoções sentidas no episódio narrado: «I willed it to stay still, hoping Lee would not feel 

the spasm, praying she would not move her hand away.» (p. 186). 

No segmento de Lee, a dança de afastamentos e aproximações é conferida, como 

já vimos, pela apresentação da sua versão do episódio da partilha da água, mas também 

por expressões como «the music made our bones move in tandem» (p.186). A nível 

estilístico, expressões como «she crooned a phrase into my ear» (p.186) e «sculpted 

profile» (p. 187) conferem à voz de Lee a fisicalidade que já vimos ser sua característica. 

Também a metáfora «Sylvia frowned into the darkness» (p. 187) nos revela que Lee tem 

um lado mais obscuro associado à sua voz. Reparamos novamente numa sintaxe bastante 

oralizante, sobretudo no diálogo «And she said something I couldn’t hear, and I said, 

‘What?’ and she said ‘Not tonight.’» (p. 186), com a repetição constante da copulativa 

«and». A narração de Lee continua a ser sobretudo dissonante: «I didn’t understand it – 

something about ‘bóthar’, or was it ‘máthar’? – but it made my face go hot anyway» (p. 

187). Observamos nesta passagem uma reflexão da personagem sobre qual seria o 

significado do que Sylvia lhe dissera ao ouvido. 

No segmento seguinte, voltamos à voz de Sylvia: «Lee didn’t comment…» 

(p.187). Observamos novamente em Sylvia a presença do monólogo citado, menos 

presente em Lee e raro neste texto: «Craddle snatcher, I commented to myself» (p. 187). 

Também encontramos monólogo narrado, quando Sylvia nos mostra exactamente o que 

pensava quando um homem se aproximou da sua carrinha: «What in god’s name was this 

fellow doing wandering round in the middle of the night anyway? He didn’t even have 

our excuse.» (p. 187). A nível estilístico, encontramos a metáfora «with a flurry of 

elbows» (p. 187), em português traduzida pela solução explicativa «a golpes frenéticos 

de manivela» (p. 8). Também a expressão eufemística «cradle snatcher» causou alguns 

problemas de tradução, tendo-se optado pela expressão «papa anjos» (p. 8) em detrimento 

daquela que seria mais directa: «pedófila». A frase final, «The frightening thought 

occurred to me: I could love this girl» será retomada no segmento seguinte, por Lee. 

Voltamos, depois, à voz da personagem mais nova: «The lines above Sylvia’s 

eyebrow were beginning to swoop like gulls» (p. 188). Neste segmento observamos, por 

contraste com o anterior, a maior abundância de diálogo entre as duas personagens. De 

resto, encontramos, ao contrário do que é comum nos outros segmentos, uma mais 

marcada presença do monólogo citado: «Why would she have run off on foot?» (p. 189). 
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Em termos estilísticos, deparamo-nos com uma nova referência ao número cinco, na 

sequência da que encontramos no segundo momento do texto e que encerra uma 

simbologia, relacionada com a sensação de encantamento que Sylvia produz em Lee: 

«five-barred gate» (p. 188). Finalmente, encontramos uma anáfora que retoma o que já 

fora dito por Sylvia, com uma ligeira alteração: «The frightening thought occurred to me: 

I could love this woman» (p. 189) 

 

7º Momento 

 

Passamos ao penúltimo momento da história: aquele em que Sylvia e Lee se 

envolvem intimamente.  

Este momento inicia-se na voz de Sylvia - «I would have liked to leave the map-

reading light on» (p. 189) - e termina na mesma narradora: «We were only two streets 

from the hostel now» (p. 192), com uma passagem por Lee. Curiosamente, e ao contrário 

do que é habitual, na descrição dos eventos a voz de Lee é maioritariamente apresentada 

através de uma psiconarração consonante e a de Sylvia através de uma psiconarração 

dissonante. Vejamos o caso de Sylvia: «There was a script, of course. No matter how 

spontaneous it may feel, there’s always an unwritten script» (p. 189). Esta frase, para 

além de se tratar claramente de uma reflexão feita com a visão de um narrador já 

distanciado, põe-nos um problema de tradução: «unwritten script» é um paradoxo: o 

adjectivo «unwritten» («não escrito») do inglês a classificar o nome «script», do latim 

«scriptum» («escrito»). Na tradução, optou-se pela expressão «guião com falas tácitas» 

(p. 10), que traduz a mesma ideia de antagonismo entre conceitos. Também a comparação 

feita entre o encaixe dos membros inferiores e os cartões electrónicos dos quartos de hotel 

é feita de forma dissonante, reflectida: «I’ve found nothing to compare to that moment 

when the bare limbs slide together like a key into a lock. Or no, more like one of those 

electronic key cards they give you in big hotels (…)» (p. 190). Por outro lado, na voz de 

Lee, as passagens «The tantalization of waiting for those hands to decipher my body made 

the bliss build and build till when it came it threw me.» (p. 191) ou «I looked at this 

stranger’s face bent over me, twisted in exertion and tenderness» (p. 191) marcam uma 

narração consonante, como se o narrador estivesse a viver o momento narrado. Embora 

este tipo de narração também esteja presente no fragmento anterior, relativo a Sylvia, 

encontramos mais pormenores íntimos, que parecem vividos no momento da narração. 
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8º Momento 

 

No oitavo e último momento, as duas narradoras despedem-se. O tipo de narração 

predominante é o consonante, evidenciado pelo monólogo narrado com projecções para 

o futuro que encontramos na frase que introduz este momento, a primeira do segmento 

que diz respeito a Sylvia: «I wouldn’t ask to see her again. I would just leave the matter 

open and drive away» (192); ou pela frase que introduz o fragmento de Lee: «I stood 

shivering in the street outside the hostel and knocked on Sylvia’s car window. I was high 

as a kite and dizzy with fatigue» (p. 193). Neste momento final, ambas as narradoras 

partilham receios e desejos que não vêem concretizados pela falta de comunicação que 

existe entre elas (o único tipo de comunicação que têm acaba por ser a linguagem 

corporal): «I wouldn’t ask to see her again» (p. 192) / «I wouldn’t ask anything naff liked 

when were we likely to see each other again.» (p. 193).  

A conclusão a que o leitor rapidamente chega ao ler o texto é a de que não só 

existe a trindade de identidades que já identificámos em cada uma das personagens no 

primeiro capítulo, como existe uma trindade de participantes na história: as duas 

narradoras e o leitor. O leitor acaba por ser parte integrante da história uma vez que é a 

única entidade que conhece toda a verdade: cada uma das narradoras escreve a sua 

verdade, ignorando a realidade da outra, sem nunca dialogarem. O título «Falar em 

Línguas» acaba, assim, por conter alguma ironia: aqui, a frase bíblica «No princípio era 

o verbo» não se aplica, e a língua em que as personagens comunicam acaba por ser a 

linguagem corporal: «Nobody comes without expectations to this body business» (p. 

189). A interacção entre as mesmas é então a «batalha de fintas e retiradas» (p. 4) e o seu 

encontro culmina na incerteza e no cumprimento de padrões que lhes parecem ser 

apropriados, sendo relegada a hipótese de mais encontros. Esta interacção, a par da 

alternância entre as vozes narrativas de cada uma, compõe a arquitectura e a cadência do 

texto. 

Esta caracterização narratológica e estilística é uma preparação para o terceiro 

capítulo, o do relatório da tradução, uma vez que, por um lado, faz um levantamento das 

diferenças entre as vozes de cada uma das narradoras a nível estilístico, permitindo-nos a 

preparação para a adopção de dois registos diferentes e a exploração de diferentes 
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possibilidades, e, por outro, identifica três formas diferentes de apresentação da 

consciência, sendo todo o ritmo do texto definido pela alternância entre estas três formas 

de retrospectiva. A escolha de tempos verbais em português reflectirá este mesmo ritmo. 

 

 

2.2.  «French Lesson I: Le Meurtre»  

 

2.2.1. Publicação e leitor  

 

O short story «French Lesson I: Le Meurtre» foi pela primeira vez publicado em 

1986, numa editora54 que, embora generalista, se foca na literatura moderna nos seus 

vários géneros e expressões. No entanto, a edição que temos em mãos foi publicada mais 

tarde, no volume The Collected Short Stories of Lydia Davis55, que, como o título indica, 

colige todos os short stories da autora até à data, divididos pelos volumes em que foram 

sendo publicados. 

Inserido na compilação Break it Down, «French Lesson I: Le Meurtre» é parte 

integrante de um conjunto de short stories de narrativa invulgar: para além de contar com 

a brevidade e acutilância características de Lydia Davis, esta compilação visa, como o 

próprio título indica, a «destruição» de formas convencionais de ver o mundo, 

substituindo-as por narrativas que se centram mais numa análise (por vezes irónica) dos 

acontecimentos do que na acção propriamente dita: «the author is less interested in the 

drama of action than that of analysis. The reader rarely accompanies a protagonist or 

narrator through a sequence of events, but rather is audience to a series of subsequent 

analyses.»56 Esta «destruição» pode traduzir-se também na acutilância drástica conferida 

pela brevidade das suas micronarrativas que, por vezes num espaço não mais amplo do 

que dez linhas, expressa uma reflexão, uma sátira ou um manifesto. 

Sendo o contexto de recepção o americano, o short story em análise tem como 

leitor-alvo um americano, falante de inglês nativo, que desconheça a língua francesa e 

esteja perfeitamente familiarizado com a realidade cultural norte-americana. 

                                                           
54 Lydia Davis, Break it Down (London: Farrar, Strauss and Giroux, 1986). 
55 Lydia Davis, The Collected Short Stories of Lydia Davis (London: Penguin, 2010). 
56 C. J. McCarthy, “Break it Down by Lydia Davis”, The Second Circle, 

<www.thesecondcircle.net/cmc/davi.html>, consultado a 23 de Março de 2013.  

http://www.thesecondcircle.net/cmc/davi.html
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«French Lesson I: Le Meurtre» tem já duas traduções portuguesas publicadas: 

uma delas está incluída na tradução de José Mário Silva da compilação Break it Down 

(que este short story integra), publicada pela editora Ulisseia57 (podemos encontrar esta 

tradução no Anexo II, encadernado separadamente) e a outra pode ser encontrada na 

tradução de Miguel Serras Pereira e Manuel Resende do volume The Collected Short 

Stories of Lydia Davis58. Esta tradução surge, então, como a apresentação de um estilo de 

narrativa até então desconhecido no contexto português. A razão pela qual é proposta, no 

presente projecto, uma tradução diferente para o short story em análise prende-se com o 

facto de, perante o texto de partida, o tradutor poder adoptar duas posições/perspectivas 

divergentes. Nas traduções já publicadas, os respectivos tradutores adoptam uma postura 

de alteridade, preservando o conteúdo do texto de partida. Desta forma, o contexto de 

partida está marcado no texto de chegada, sendo a língua de chegada (o português) uma 

língua de mediação do diálogo cultural entre o inglês e o francês que encontramos no 

texto de partida. Por outro lado, a postura que é adoptada neste projecto para a tradução 

deste short story é assumidamente etnocêntrica, deixando a língua de chegada de ser 

apenas um agente mediador e passando a integrar um novo diálogo cultural entre o 

português e o francês. Assim, o objectivo da tradução proposta não é o de preservar 

integralmente o conteúdo do texto de partida, mas o de preservar a sua função, o seu 

skopos, e o de estabelecer um paralelismo entre o leitor do texto de partida e o leitor do 

texto de chegada. Enquanto o primeiro é um americano, falante de inglês nativo, que se 

depara com as diferenças linguísticas e culturais entre o inglês (a sua língua materna) e o 

francês, o segundo é um português, falante nativo, que se depara com as diferenças entre 

o português (a sua língua materna) e o francês. Sendo o skopos do texto de partida o de 

envolver o leitor numa primeira lição de francês - língua para ele desconhecida - que tem 

por trás a história de um homicídio, optou-se por, no texto de chegada, manter o mesmo 

skopos e, consequentemente, causar o mesmo efeito no leitor de chegada. Nas traduções 

publicadas, a experiência do leitor é comparável à de um espectador, que observa 

semelhanças entre o inglês e o francês (para este leitor, acaba por ser uma dupla lição – 

de francês e de inglês), sem, no entanto, fazer parte desta lição, uma vez que o texto não 

lhe é dirigido. Na versão proposta neste projecto, a experiência do leitor português é 

                                                           
57 Davis, Lydia. Break it Down – Demolição. Traduzido por José Mário Silva. Lisboa: Ulisseia, 2010.  
58 Davis, Lydia. Contos Completos. Traduzido por Miguel Serras Pereira e Manuel Resende. Lisboa: 

Relógio D’Água Editores, 2012 
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alterada, passando este a receber a lição de francês com comparações com a sua língua 

materna e com alusões a referentes culturais portugueses. 

Podemos imaginar, como forma de exercício, que, se quiséssemos traduzir o texto 

para francês, e preservando a perspectiva que é usada neste projecto, a língua da lição 

teria de ser outra, de forma a podermos preservar o tipo de experiência do leitor. 

 

2.2.2. Caracterização estilística e narratológica do texto de partida 

 

Ao contrário do que verificámos no texto anterior, o short story americano em 

análise é narrado apenas a uma voz. Uma outra diferença óbvia entre os dois textos é o 

facto de o narrador ser, neste texto, heterodiegético: tratando-se de um(a) professor(a) 

que dá uma aula introdutória de francês aos seus alunos americanos sobre o que podemos 

encontrar numa quinta ao mesmo tempo que nos dá conta do mistério que está por detrás 

de um possível homicídio, o narrador descreve e narra os eventos de uma perspectiva 

externa, não participando activamente na história.  

O texto inicia-se com instruções que o narrador dá ao narratário (um estudante 

americano de francês) para que este imagine o cenário campestre em que a acção 

decorrerá, com alusões a alguns comportamentos e papéis das personagens da narrativa – 

«le fermier», «la femme of le fermier» e «le fermier’s children». Simultaneamente, faz 

uma introdução linguística sobre o vocabulário a ser utilizado no contexto de uma quinta, 

incluindo referências ao plural dos nomes e comparações com palavras semelhantes em 

inglês. Segue-se uma explicação etimológica sobre a história do inglês e do francês. Em 

seguida, o narrador introduz um conceito linguístico que, como já foi explicado no ponto 

2.2.2. do primeiro capítulo, nos lembra Sapir e Whorf e as suas teorias relativistas sobre 

como diferentes línguas reflectem diferentes representações do mundo e realidades 

sociais, e que começa com a afirmação «We have just said that we have our own words 

in English for the same things. This is not strictly true. We can’t really say there are 

several words for the same thing.» (p. 104). Seguidamente, a narração da intriga é 

intercalada com explicações linguísticas: o narrador vai revelando a acção que se 

desenrola na ferme até chegar ao fim da lição, que termina em jeito de «cliffhanger» (para 

saber mais, o leitor terá de esperar pela próxima lição), enquanto levanta as pontas do véu 

do mistério, sem nunca revelar toda a verdade sobre o que passou, mantendo o suspense 

e a subjectividade; ao mesmo tempo, intervala passagens relativas à acção com conceitos 

linguísticos, vários parênteses que provocam no leitor ainda maior curiosidade sobre o 
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que se vai passar. O uso que fazemos das palavras «leitor» e «narratário» é intencional, 

pelas razões que passamos a expor. 

Após uma leitura aprofundada do texto, questionamo-nos sobre a forma como o 

narrador (que, como já dissemos, não é uma das personagens do texto) comunica com o 

seu narratário. De facto, e embora percebamos que o narrador observa tudo o que se passa 

e é omnisciente, conhecendo os pensamentos das personagens e sabendo a verdade por 

detrás do mistério que expõe, é importante que definamos sob que forma o narratário 

recebe o texto. Distingamos, para já, narratário e leitor: neste texto, aquele para quem o 

narrador escreve – o narratário – e o leitor do texto são duas entidades diferentes. O 

contexto parece ter, assim, duas dimensões: uma «real» e uma «ficcional». Contudo, este 

contexto «ficcional» pode compreender vários níveis. Genette59 defende a existência de 

vários níveis diegéticos, como sejam o nível extradiegético (o primordial; aquele a partir 

do qual se encaixam outros níveis narrativos), o nível intradiegético (um contexto 

encaixado, correspondente a um universo à parte, o mundo próprio onde as personagens 

da narrativa se movem) e ainda o nível hipodiegético (aquele que parte de um relato que 

tem lugar no nível intradiegético). No short story em questão, apenas os dois primeiros 

níveis nos interessam. No nível extradiegético, está contido o contexto mais abrangente 

do short story – a aula de francês - e o nível intradiegético – a trama da história, o mistério 

em que está envolto um suposto homicídio. Embora estes dois níveis façam parte da 

história, podemos dizer que o leitor e o narratário não têm a mesma percepção de cada 

um destes níveis, como explicaremos de seguida. 

Poder-se-ia defender que leitor e narratário são a mesma entidade, uma vez que, 

tendo sido publicado pela primeira vez em Nova Iorque, o local onde o short story foi 

publicado pressupõe um leitor americano, provavelmente sem conhecimentos de francês. 

Para além disso, percebemos que o canal através do qual a comunicação é efectuada é, 

pelo menos, parcialmente, o mesmo – o leitor, tal como o destinatário do narrador, lêem 

o texto, o que pode ser comprovado pela seguinte passagem: «Now the new word we are 

adding to our vocabulary is the word dans, spelled d a n s. Remember not to pronounce 

the last letter, s, or, in this case, the next to the last letter, n, and speak the word through 

your nose. Dans.» (p. 108). O aviso feito ao aluno para não pronunciar o «s» final só faz 

sentido perante o registo escrito da preposição em questão. No entanto, percebemos que 

o narratário tem outro tipo de acesso ao texto para além da leitura do mesmo. Através da 

                                                           
59 Gérard Genette, Figures III (Paris: Éditions du Seuil, 1972). 
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passagem «She is – now listen60 carefully – dans la cuisine.» (p. 108), constatamos que 

o narrador se dirige a alguém que o ouve. Podemos, assim, concluir, que o texto fará parte 

de um manual de francês acompanhado de um CD ou qualquer outro tipo de suporte áudio 

que permita ao aluno acompanhar a leitura através de uma voz que não a sua. Esta 

distinção entre dois receptores diferentes do mesmo texto é importante, uma vez que nos 

permite reconhecer uma maior ou menor descodificação dos dois níveis diegéticos e, 

assim, distinguir dois papéis diferentes: em primeiro lugar, o do narratário, um aluno 

americano de francês que acompanha, presumivelmente através de um manual e de um 

CD, a sua primeira lição de francês. O texto é especialmente estruturado para este aluno, 

sendo feitas comparações linguísticas entre o inglês e o francês recorrendo à história da 

língua e diferenciações entre as realidades culturais francesa e americana. Todo o enredo 

– o nível encaixado – da história que é contada pelo narrador é escrito de forma a parecer 

acessório, um complemento à lição de francês que está a ser dada. O segundo papel que 

aqui identificamos é o do leitor (quando falamos aqui de leitor, referimo-nos ao leitor 

implicado, uma vez que o leitor ideal será aquele que compreende francês e está, assim, 

em perfeita sintonia com o texto). O leitor do texto de partida é, também, 

presumivelmente americano, mas o que o diferencia do narratário é o facto de não estar a 

desempenhar o papel de estudante de francês. Aqui toda a função do texto se inverte: 

enquanto o estudante de francês narratário está interessado na aquisição de uma língua 

estrangeira, o leitor do texto de partida está interessado na história que é contada e a lição 

de francês não é senão um pretexto para o relato de um assassínio. Enquanto, para o 

narratário, no nível intradiegético, a história é a forma e a lição de francês o conteúdo, 

para o leitor história e lição trocam de posições, são vistas do ângulo oposto. 

Também a forma de tratamento utilizada pelo narrador para se dirigir ao seu 

narratário é um aspecto importante a considerar, já que será uma das principais decisões 

a ter em conta na tradução. Uma vez que o narrador se dirige a estudantes de francês, 

poderíamos optar por traduzir a forma «you» pelo pronome pessoal de tratamento com 

concordância na terceira pessoa «vocês», considerando, assim, que o narrador se dirigiria 

a um colectivo. No entanto, como já foi mencionado acima, podemos imaginar que este 

texto estaria, no contexto onde se insere o narratário, hipoteticamente inserido num 

manual para estudantes de francês, acompanhado de uma gravação áudio, e dirigir-se-ia, 

assim, a uma única pessoa (aquela que segue a lição, não inserida numa turma, mas 

                                                           
60 Todos os sublinhados nesta secção são nossos. 
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estudando individualmente). Outra razão pela qual a terceira pessoa do plural não parece 

ser a solução de tradução mais viável é o facto de o leitor do texto de partida ser apenas 

um: a sua experiência de leitura do texto, embora tenhamos já defendido que narratário e 

leitor não são a mesma entidade, será tanto mais envolvente quanto a proximidade da 

forma de tratamento utilizada pelo narrador (embora o leitor tenha consciência de que o 

texto não é exactamente dirigido a si, essa ilusão é criada por breves momentos quando 

se começa a ler o texto, através da introdução de verbos no imperativo, que exploraremos 

mais à frente). 

Dissemos anteriormente que, existindo dois contextos, o narratário e o leitor do 

texto não são a mesma entidade. Defendemos, no entanto, que existem momentos em que 

é criada uma ilusão de que a interacção do narrador é feita directamente com o leitor. 

Interacção é, de facto, a palavra-chave no texto em análise, uma vez que o narrador 

comunica constantemente com o narratário, estimulando-o e adivinhando-lhe os 

movimentos.  

Comecemos pelo início do texto, onde o imperativo é utilizado em abundância: 

«See the vaches ambling up the hill (…) Learn what a vache is (…) Always start learning 

your foreign language (…) Do not pronounce (…)» (p. 103). Também a conclusão do 

texto é encerrada por verbos no imperativo: «before going to la ville, however, do study 

the list of additional vocabulary» (p. 109). O uso do imperativo torna o narratário (mas 

também o leitor, uma vez que é este que, de facto, imagina e adquire o que é ensinado 

nesta introdução) automaticamente parte da história. Uma outra forma de interacção com 

o narratário (ou destinatário e leitor, cada um no seu contexto de recepção) é a 

apresentação da consciência. Retomando a terminologia de Cohn, que já observámos no 

primeiro texto aqui caracterizado, «Speaking in Tongues», a apresentação da consciência 

é feita, em «French Lesson I: Le Meurtre», na terceira pessoa. Uma vez já definida a 

natureza do narrador como heterodiegética, nem poderia ser de outra forma: o narrador 

relata, de fora, o que as personagens pensam e sentem. Como explicámos acima, nas 

narrativas na terceira pessoa, os três modos de apresentação de estados de consciência 

propostos por Cohen são a psiconarração, o monólogo narrado e o monólogo citado.   

Antes de prosseguirmos com a descrição dos diferentes estados de consciência 

narrados, notemos que o narrador, para além de narrar o pensamento das suas 

personagens, também interage com o narratário através da alusão a referentes culturais 

comuns aos americanos. Embora não se tratando da narração de estados de consciência, 

esta é, pelo menos, uma forma de provocar, na mente do narratário, imagens familiares. 
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Assim, nestas alusões à cultura americana, e para que as imagens sejam evocadas de uma 

forma directa e presente, os tempos verbais mais utilizados são o presente e o futuro (um 

futuro especulativo). Como podemos constatar ao longo da leitura do texto, o narrador 

faz várias alusões ao que é «nosso» (o «nosso país», a «nossa língua»), usando pronomes 

possessivos e formas pessoais que envolvem o narratário no que é narrado, tornando-o 

parte da narrativa e, arriscamos dizer, uma das personagens da mesma: «We can now 

introduce (…)» (p. 103), «Agriculture is a pursuit in France, as it is in our own country»; 

«we have our own words in English for the same things.» (p. 104). Ora, esta memória 

cultural colectiva americana a que o narrador faz várias vezes referência é um veículo 

para adivinhar a imagem cultural estereotipada que o narratário (um americano médio 

que procura aprender francês) tem em relação a itens da própria cultura: «A French arbre 

is not the elm or maple shading the main street of our New England towns in the infinitely 

long, hot and listless, vacant summer of our childhoods» (p. 105); «remember that la 

maison is not wood-framed with a widow’s walk and a wide front porch» (p. 105), «What 

do you see when you say house? Do you see more than one kind of house?» (p. 105) 

Como podemos constatar, é feita uma apresentação das sensações vivenciadas pelo 

narrador ao recordar momentos da infância ou imagens cristalizadas num imaginário 

colectivo.  

A outra forma de interacção com o narratário é feita através de previsões futuras 

do pensamento do mesmo. De facto, embora o narrador pretenda, na maior parte do 

tempo, acompanhar o desenrolar da acção, existem momentos em que o narrador revela 

omnisciência em relação ao tempo, antecipando o que vai acontecer ou o que se vai passar 

na mente do narratário, recorrendo a verbos de consciência (que encontramos com 

frequência também na psiconarração): «In your lessons, you will notice that some French 

words (…) are spelled the same way (…) as the equivalent words in our own language» 

(p. 104); «if you see a Frenchman (…) pointing to an elm or a maple and calling it an 

arbre, you will know this is wrong.» (p. 105); «One day (…) la maison will seem 

inevitably feminine to you, with its welcoming open doors, its shady rooms, its warm 

kitchen.» (p. 106); «Do you remember la femme? Do you remember what she was 

doing?» (p. 108). Em todas as passagens enunciadas, ainda dentro da reflexão 

introspectiva do estudante de francês que recebe o texto, encontramos alguns exemplos 

de alturas em que o narrador parece adivinhar o pensamento do narratário, e o transcreve, 

quase como de monólogos citados e narrados se tratasse, nomeadamente quando o 

narrador parafraseia, sob a forma de interrogação, os pensamentos do narratário, antes de 
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responder a essa interrogações: «When are we going to return to our ferme? As we pointed 

out earlier…» (p. 105); «The whereabouts of le fermier is more of a problem» (p. 109, 

resposta a um hipotético monólgo narrado). Nesta última passagem, embora não exista 

um monólogo narrado, uma vez que não estamos perante um estado de consciência, o 

narrador parece dar resposta àquele que adivinhamos ser o pensamento do narratário: 

«Onde está le fermier?».  

A primeira personagem que podemos afirmar, com toda a certeza, ser alvo de 

introspectiva neste texto é aquela que é conhecida como «la femme of le fermier». Ao 

apresentar-nos a consciência desta personagem, o narrador alterna entre a psiconarração 

dissonante e a psiconarração consonante. Como exemplo da primeira, temos a passagem 

«la femme of le fermier looks out a little anxiously across the barnyard from the window 

of her cuisine» (p. 106). Podemos verificar que, nesta passagem, o narrador parece 

confidenciar ao narratário o que la femme está a sentir, observando de fora o seu 

comportamento exteriorizado. Uma passagem onde encontramos psiconarração 

consonante (passagens em que o narrador é invisível e se funde com o fluxo de 

consciência narrado) são, por exemplo, «La femme wonders why he is standing still 

holding a short object in his right hand.» (p.106), onde a forma verbal de consciência 

«wonders», nos introduz o pensamento da personagem, sendo que desta vez o narrador 

acompanha os movimentos da personagem de uma perspectiva interior e sem comentário 

ou análise. Já na passagem «she will also discover something that does not belong there 

and that makes her stand still, her apron full of eggs, and gaze off across the fields.» (p. 

107), a psiconarração é marcadamente dissonante, uma vez que, apesar de não haver uma 

análise do pensamento ou comportamento da personagem, o narrador mostra-se 

omnisciente em relação ao futuro da mesma, revelando-nos o seu total conhecimento no 

que diz respeito à acção e fazendo-nos um relato, de fora, do que acontece, sendo este 

último facto evidenciado pela própria descrição da personagem, apenas passível de ser 

feita por uma entidade que observa o seu comportamento ao invés de se fundir com o seu 

pensamento: «her apron full of eggs». Uma outra característica interessante desta 

passagem é o facto de o narrador descrever os movimentos da personagem que nos dão a 

entender o seu estado de espírito, sem no entanto fazer referência directa à consciência de 

la femme. Para além de momentos de psiconarração, o narrador faz-nos chegar a 

consciência desta personagem também através do monólogo narrado: «But where is le 

fermier? And why, in fact, is the chopping block covered with sang that is still sticky, 

even though le fermier has not killed un poulet in days?» (p. 107). Percebemos facilmente 
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que estas interrogações não pertencem ao narrador, mas sim a la femme, que se interroga 

sobre todas as pistas que a levam a crer que le fermier terá sido assassinado. Trata-se de 

um monólogo narrado, uma vez que a realidade exterior do narrador se mistura com a 

realidade interior da personagem – acaba por ser o pensamento da personagem na voz do 

narrador, visto que se confunde com a narrativa. Percebemos que não se trata de 

psiconarração, já que não encontramos verbos de consciência, mas sim interrogações 

directas. 

Também os animais parecem ser alvo da introspectiva do narrador. Embora este 

não apresente os seus estados de consciência, revela total conhecimento em relação a tudo 

o que sentem. Na passagem «you will hear les vaches lowing because it is five in the 

winter evening and their udders are full.» (p. 106), o narrador explica-nos a razão pela 

qual as vacas sofrem, interpretando os seus mugidos e estando a par do que estas 

realmente pensam e sentem. Esta passagem faz-nos lembrar a reflexão que Cohn (Op. 

Cit.) faz sobre o monólogo fictício: neste, um narrador imagina a actividade linguística 

de quem não tem uma voz interior, como, por exemplo, uma pessoa que já faleceu. Este 

caso parece comparável ao da passagem transcrita, uma vez que o narrador encontra uma 

razão para uma manifestação exterior do animal em questão, embora não fazendo uma 

apresentação de um estado de consciência. 

Até agora, seguimos os dois primeiros passos do modelo circular contínuo de 

Cristiane Nord: analisámos o objecto do texto de chegada, tendo em conta o contexto de 

chegada e o seu leitor e seleccionámos os aspectos importantes a reproduzir no texto de 

chegada (tendo os pontos referentes à descrição estilística e narratológica do texto de 

partida contribuído para a percepção do que será necessário reproduzir na tradução, 

atendendo às especificidades de um texto literário). Seguindo uma abordagem que parte 

do geral para o particular, no próximo capítulo, o relatório da tradução, faremos uma 

análise de casos particulares que surgem nos textos de partida, agrupando-os por temas e 

justificando as escolhas tradutórias. Uma vez que o modelo circular contínuo é repetível 

por vários ciclos, o próprio exercício de tradução acaba por levantar novas questões, e 

estas serão agrupadas e solucionadas no terceiro capítulo.  
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Capítulo III – Relatório: Estudo de Casos 

 

1. Estrutura 

 

Este terceiro e último capítulo tem como objectivo a análise explicativa das 

soluções de tradução adoptadas em casos particulares, que serão agrupados por temas, 

dentro de cada um dos textos em análise.  

As opções de tradução adoptadas em cada caso serão analisadas de um ponto de 

vista explicativo, mas também descritivo: para esse efeito, seguiremos a linha de Andrew 

Chesterman, que identifica três grupos de estratégias de tradução61 – sintácticas, 

semânticas e pragmáticas – para auxiliar o tradutor a contornar problemas de tradução, 

tendo um fim descritivo do exercício de tradução. No nosso caso, estas serão usadas 

essencialmente de forma a descrever os processos linguísticos pelos quais o texto de 

partida passou até se chegar a solução correspondente no texto de chegada. 

O relatório estará dividido em duas partes: o estudos de casos particulares em 

«Speaking in Tongues» e estudos de casos particulares em «French Lesson». Para cada 

short story, existe uma divisão sobre as questões centrais da tradução de cada short story, 

bem como a apresentação das várias estratégias propostas por Chesterman para abordar 

problemas de tradução que surjam. Assim, cada ocorrência é analisada em dois 

parágrafos, a dois níveis: o da tradução conseguida para corresponder à coerência e ao 

skopos do texto, e o das estratégias de Chesterman usadas para contornar questões 

linguísticas.  

Antes de prosseguirmos para o relatório, identificaremos, no ponto 2., a 

metalinguagem adoptada, relativa às estratégias propostas por Chesterman. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Andrew Chesterman. "Translation Strategies”, in Memes of Translation: The Spread of Ideas in 

Translation Theory (Amsterdam: John Benjamins, 2000), 87-116. 
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2. Metalinguagem adoptada 

 

A fim de descrever opções de tradução, utilizar-se-ão as estratégias de tradução 

propostas por Chesterman abaixo indicadas. Complementarmente, em qualquer 

ocorrência  em que uma opção de tradução não esteja incluída na lista de Chesterman, a 

mesma terá uma designação por nós atribuída, e estará inserida num dos domínios 

correspondentes (sintaxe, semântica ou pragmática).  

Relembramos que os textos de partida (bem como uma das traduções já publicadas 

de «French Lesson I: Le Meurtre») podem ser encontrados no Anexo II e que os textos 

de chegada se encontram no Anexo I, cada um encadernado separadamente. As páginas 

indicadas junto a passagens quer do texto de partida, quer do texto de chegada, referem-

se, pois, às páginas dos respectivos textos em anexo. 

 

Sintácticas 

G2: Empréstimo ou calque. 

G3: Transposição – mudança de classe de palavra (nome, verbo, adjectivo, …). 

G4: Mudança de tipo de unidade – mudança entre unidades linguísticas (morfema, 

palavra, sintagma, oração, frase, parágrafo). 

G5: Mudança de estrutura sintagmática – qualquer alteração interna de um sintagma, por 

exemplo de número, de género ou de tempo verbal. 

G6: Mudança de estrutura oracional – alteração da ordem dos constituintes de uma oração 

ou frase simples; mudança entre voz activa e voz passiva. 

G7: Mudança de estrutura frásica – alterações a nível da forma como as orações estão 

organizadas dentro de uma frase; alteração de frase simples para frase complexa ou vice-

versa. 

G8: Mudança de coesão – mudanças que afectem a referência intra-textual: elipse, 

pronominalização, repetição, entre outras. 

G9: Mudança de nível – os níveis são a fonologia, a morfologia, a sintaxe e o léxico.  

 

Semânticas 

S3: Hiponímia – forma de coesão intra-textual. Substituição de um referente pelo seu 

hipónimo ou hiperónimo. 
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S5: Mudança de grau de abstracção – mudança, na tradução, de um nível mais concreto 

para um mais abstracto ou vice-versa. 

S6: Mudança distribucional – distribuição de um item lexical por mais unidades lexicais, 

ou vice-versa. 

S7: Mudança de ênfase – alteração a nível da expressividade: acentuar a expressividade 

do texto ou, pelo contrário, atenuá-la. 

S8: Paráfrase – estatégia maioritariamente utilizada para a tradução de expressões 

idiomáticas. Forma mais explicativa de traduzir. 

S9: Mudança de tropo – mudança de figura de estilo ou de imagem, no texto de chegada. 

S10: Outras estratégias semânticas. 

 

Pragmáticas 

Pr1: Filtragem cultural – estratégia de acordo com a perspectiva de aceitabilidade62; 

prioridade dada ao texto de chegada e preocupação com o leitor do mesmo, alterando 

marcas culturais do texto de partida e transformando-a em marcas do texto de chegada. 

Pr2: Mudança de explicitação – alterações que tornem o texto de chegada mais ou menos 

expícito. 

Pr3: Mudança de informação – acréscimo ou eliminação de informação ao texto de 

chegada. 

Pr5: Mudança ilocutória – mudança de actos ilocutórios ou de tipos de frases. 

Pr8: Mudança de visibilidade – o tradutor é mais visível se adicionar notas ou tornar 

explícita a existência de uma tradução; será tanto mais invisível quanto mais se «fundir» 

com o texto e mais fizer com que este pareça uma criação original. 

 

3. Estudo de casos 

 

3.1.  «Speaking in Tongues» 

 

No primeiro ponto deste relatório, analisaremos as escolhas de tradução adoptadas 

no short story «Speaking in Tongues», de Emma Donoghue, estando estas escolhas 

divididas por seis temas: em primeiro lugar, uma pequena introdução explicativa, 

relativamente às origens do título e respectiva tradução. De seguida, faremos uma 

                                                           
62 Toury, Descriptive Translation Studies and Beyond, 56-57. 
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abordagem às diferenças entre as vozes das duas personagens da narrativa. Segue-se a 

justificação da opção adoptada para a tradução das formas de tratamento entre as duas 

personagens. O quarto tópico incidirá sobre o  tema dos sentidos: por um lado, as 

ambiguidades e duplos sentidos encontrados no texto de partida e, por outro, os campos 

semânticos que encontramos na narrativa, alusivos aos cinco sentidos. O quinto tema 

explora a existência de um paralelismo entre a narração de cada uma das personagens e a 

forma como esta simetria pode ser traduzida. Por último, é abordada a questão da 

visibilidade do tradutor e a forma como este se torna visível numa tradução que se guia 

pelo princípio da adequação.63 

 

3.1.1.  Falar em Línguas  

 

Falar em Línguas: é esta a tradução proposta para o título «Speaking in Tongues», 

por ser uma expressão cristalizada, com diferentes correspondentes em várias línguas. 

«Falar em línguas» é a versão portuguesa deste fenómeno, também chamado glossolalia 

(do grego «glossa»= língua e «lalia»=maneira de falar), descrito no Novo Testamento 

como a recepção, por parte dos Apóstolos, do Espírito Santo. O episódio é-nos descrito 

no segundo capítulo do Livro dos Actos dos Apóstolos: os Apóstolos começam a falar em 

línguas que desconhecem e todos os estrangeiros em Jerusalém os compreendem 

individualmente, pois ouvem-nos falar as suas línguas maternas. Este fenómeno tornou-

se, ao longo do tempo, uma prática religiosa, mormente no pentecostalismo64. 

No short story de Emma Donoghue, a expressão «falar em línguas» adquire 

diversos sentidos, partindo do original bíblico. Por um lado, o do bilinguismo: lidamos, 

neste short story, com duas línguas – o inglês e o gaélico irlandês. Uma das personagens, 

Lee Maloney, fala unicamente o inglês, enquanto a personagem mais velha, Sylvia 

Dwyer, é versada em ambas. Isto leva-nos ao segundo sentido para a expressão que 

encontramos no texto: os momentos em que Lee Maloney ouve a voz de Sylvia Dwyer 

em irlandês – em Shanbally, ao ouvir a cassete onde estava gravado o poema «Dhá 

Theanga» e, mais tarde, na carrinha de Sylvia, quando Sylvia lhe sussurra palavras em 

irlandês que são para ela de difícil compreensão. Para Lee, o poema de Sylvia é um 

linguajar ininteligível, como se de uma não-língua se tratasse: «I hadn’t a notion what the 

                                                           
63 Ibid. 
64 Cf. "glossolalia", in Encyclopædia Britannica Online, 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/599257/glossolalia>, consultado a  23 de Março de 2013. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/599257/glossolalia
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poem was about; you needed to know how the words were spelt before you could look 

them up in the dictionary, and one silent consonant sounded pretty much like another to 

me.»65
 O desconhecimento da língua parece, no entanto, pouco relevante para a empatia 

entre as duas mulheres, uma vez que o desejo (e lembremo-nos que o short story se insere, 

no volume, na secção «Desire») sentido pelas duas é eloquente. Pouco eloquente é a 

expressão desse desejo, feita em movimentos atabalhoados de aproximação e hesitação 

entre as duas. Na verdade, nenhuma conhece a versão da história da outra. As suas vozes 

são diferentes, mas encontram-se; complementam-se sempre. E, no entanto, apenas ao 

leitor é dada a visão global dos acontecimentos e dos desejos de cada uma, sendo que os 

constrangimentos sociais e o fosso geracional que se intromete entre as duas as impede 

de darem voz às suas vozes e de se fazerem compreender. Ambas falam em línguas sem 

perceberem que muitas vezes estão a falar a mesma língua. Guiam-se por um «unwritten 

script» (p. 189), sendo a linguagem corporal a única através da qual comunicam, não 

verbalizando aquilo que pensam e acabando por não se aperceberem de que ambas 

querem o mesmo e têm dúvidas e anseios paralelos. 

 

3.1.2.  Duas vozes  

 

 Ao atentarmos nas vozes das duas personagens de «Speaking in Tongues» (Sylvia 

Dwyer, de 34 anos, e Lee Maloney, de 17) percebemos que a autora lhes conferiu 

características distintas e, neste short story, o que mais marcadamente distingue cada 

personagem não são as acções por elas praticadas, a forma como cada uma vê a outra ou 

mesmo os desejos por elas sentidos; é, sim, a voz de cada uma. Entenda-se por voz a 

forma como cada uma elabora o pensamento e nos faz o retrato da outra. Embora as suas 

preocupações, ansiedades e hesitações sejam idênticas, as suas vivências determinam o 

registo que utilizam, os aspectos estilísticos que conferem ao seu discurso e, 

consequentemente, a estrutura morfo-sintáctica do texto66. Sylvia Dwyer é uma escritora 

irlandesa que, apesar de, à semelhança de Lee, ser originária da pequena cidade de 

Shanbally, reside em Dublin, estando (podemos, pelo menos, supô-lo) num meio cultural 

mais rico e diverso. Assim, são características da sua voz a metáfora, a confluência de 

sentidos sugerida pelas suas escolhas lexicais e a suavidade e elegância poéticas com que 

                                                           
65 Donoghue, “Speaking in Tongues”, 180. 
66 Entenda-se texto como o material linguístico «a nu», passível de ser analisado formalmente, e discurso 

como a função das formas linguísticas no texto, em contexto (cf. Nunan, 1993: 5-7)  
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descreve o que a rodeia (os espaços físicos e a outra personagem, Lee) e com que narra 

os acontecimentos. Lee Maloney é, por sua vez, dona de uma voz que, embora fortemente 

poética, se diferencia da de Sylvia na medida em que as suas vivências influenciam a 

forma como a poesia é expressa na sua linguagem. Lee tem metade da idade de Sylvia, 

dezassete anos, diferença que, à partida, condiciona a mundividência de cada uma das 

personagens, ainda que a idade seja um factor pouco relevante no que diz respeito ao 

desejo e à forma como cada uma compreende e incompreende a outra. Lee tem uma dose 

de rebeldia característica da adolescência e a sua forma de ver e de metaforizar o mundo 

é dura e física. A sua voz não possui a sofisticação, suavidade e a elegância que 

encontramos em Sylvia; pelo contrário, encontramos uma linguagem em bruto, onde 

abundam o calão e as metáforas que incluem muitas vezes objectos sólidos, duros, 

resistentes. A própria estrutura sintáctica das frases reflecte a voz de cada uma das 

personagens: as frases de Lee são menos cuidadas e parecem ser menos lapidadas (a 

distância entre o texto e o pensamento parece ser mais curta), enquanto em Sylvia 

encontramos uma linguagem mais trabalhada, reflexo da sua profissão. Para ilustrar a 

sintaxe de Lee, consideremos a frase «Her smooth bob and silver-grey suit were 

intimidating as hell» (p. 180), exemplo de uma linguagem corrente, marcada por um calão 

adolescente («intimidating as hell»), ou ainda «But it was Cork where I met her», uma 

frase curta e que começa com a conjunção adversativa «but», estrutura que seria evitável 

numa escrita mais cuidada. Em relação a Sylvia, a frase «When I was introduced to the 

girl in Cork she was barely civil», primeira descrição de Lee feita pela escritora, 

estabelece um paralelo com a descrição que tinha sido feita por Lee em relação a Sylvia: 

«intimidating as hell» versus «barely civil», o que nos permite ver o contraste entre as 

duas personagens a nível de opções de registo.  

 

Exemplos de diferenças marcadas entre as duas vozes: 

 

a) TP:  «Her smooth bob and silver-grey hair were intimidating as hell» (p. 180) 

 TC: «Tinha um cabelo macio, cortado à tigela, e um fato cinzento metálico que 

 impunham um respeito do caraças.» (p. 2) 

 

b) TP:  «When I was introduced to the girl in Cork she was barely civil. But her chin 

had a curve you needed to fit your hand to, and her hair looked seven days old». 

(p. 181) 
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 TC: «Quando ma apresentaram em Cork, foi tudo menos educada, mas a  curva 

 do seu queixo pedia o encaixe da minha mão e o cabelo não devia ver a escova 

 há uma semana.» (p. 2) 

 

 Nestas duas passagens, uma narrada por Lee (a itálico) e a outra por Sylvia, vemos 

bem o contraste entre o registo de linguagem de uma e de outra. Na tradução, houve uma 

tentativa de reprodução desses registos: na passagem de Lee, é introduzida a expressão 

«respeito do caraças» que traduz bem a expressão «as hell»; na de Sylvia, temos uma 

linguagem mais subtil, menos óbvia («tudo menos educada» para «barely civil»). 

 Estratégias de Chesterman predominantes:  

 Sintácticas  

Mudança de estrutura oracional: Em a), «Her smooth bob and silver grey hair 

were...» é traduzido como «Tinha um cabelo macio... e um fato cinzento metálico...». 

Verifica-se uma alteração a nível do sujeito: enquanto no texto de partida o sujeito é «Her 

smooth bob and silver grey hair», na tradução este passa a ser Sylvia, sob a forma de 

sujeito subentendido: «[Sylvia] tinha um cabelo macio...», passando «smooth bob and 

silver grey hair» a desempenhar a função de complemento directo. Também em b) se 

verifica um alteração semelhante: «Her chin had a curve...» / «A curva do seu queixo». 

Em b), temos uma mudança da voz passiva para a voz activa, uma vez que a última é mais 

frequente em português: «When I was introduced to the girl» / «Quando ma 

apresentaram». 

Mudança de estrutura frásica: Em a), fusão de duas frases, uma vez que a segunda 

frase começa por uma conjunção no TP: «...she was barely civil. But her chin...» / «...foi 

tudo menos educada, mas a curva do seu queixo...». 

Mudança de classe de palavras (transposição): Em b), «her chin had a curve you 

needed to fit your hand to» / «a curva do seu queixo pedia o encaixe da minha mão», o 

verbo «to fit» é traduzido não pelo seu equivalente neste contexto, «encaixar», mas pelo 

nome que corresponde ao verbo: «encaixe». Esta alteração acarreta, obviamente, uma 

mudança radical na estrutura da oração no texto de chegada. 

Mudança de nível: Em a), «smooth bob» é traduzido como «cabelo macio, cortado 

à tigela». Enquanto no TP é utilizado apenas um item lexical, em português temos de 

recorrer a uma oração relativa com elipse para traduzir o significado de «bob» (sem a 

elipse, a oração seria «[cabelo macio] que estava cortado à tigela»). 
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 Semânticas 

Paráfrase: Em b), «her hair looked seven days old» / «o cabelo não devia ver a 

escova há uma semana», a expressão «seven days old» não tem um correspondente em 

português, pelo que se optou por uma paráfrase. Embora «seven days old» se refira à falta 

de lavagem do cabelo, optou-se por encontrar uma expressão suficientemente corrente e 

que se referisse igualmente à falta de tratamento e despreocupação com a imagem pessoal. 

 

c) TP: «I played the cheeky young thing and the baby dyke (…)» (p. 182) 

 TC: «Fiz de menina atrevida, de fufa recém-assumida (…)» (p. 3) 

 

d) TP: «It was probably an old trick of hers.» (p. 185) 

 TC: «Devia ser manha antiga.» (p. 6) 

 

 Na primeira passagem foi encontrado um equivalente português para o calão 

inglês «dyke»; na segunda, a palavra portuguesa «manha» mantém a coerência do registo 

informal de Lee, estilo esse que está de resto presente na expressão «old trick». 

 Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura sintagmática: Em c), «cheeky young thing» é traduzido 

como «menina atrevida». Verifica-se uma alteração a nível do sintagma, uma vez que 

«young thing» (adejctivo+nome) é traduzido como «menina» (nome). Em d), «It was 

probably...» / «Devia ser...», o sintagma verbal «was probably» é transformado no verbo 

«devia», que mantém a falta de certeza conferido pelo advérbio «probably» que, no texto 

de chegada, é apagado. 

 

e) TP: «it fucked up friendships» (p. 183) 

 TC: «lixava amizades» (p. 4) 

 

 Esta passagem, embora da autoria de Sylvia, parece dar voz a um enunciado que 

poderá ter sido dito por Lee, durante a conversa entre as duas. 

 

f) TP: «I climbed in and kneeled on the sheepskin coat beside her, reaching up to 

snap off the little light» (p. 189) / «I would have liked to leave the map-reading 

light on» (189) 
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TC: «Entrei e ajoelhei-me, ao lado dela, sobre o casaco de pele de carneiro. 

Estiquei o braço para apagar a luzinha do carro.» (p. 10)/ «Queria ter deixado 

 acesa a luz interior do carro» (p. 10) 

 

 Nestas passagens paralelas (uma de Lee, outra de Sylvia), vemos a diferença a 

nível de vocabulário entre as duas personagens: Lee utiliza um termo generalista quando 

se refere à luz do carro – little light, traduzido como luzinha – ao passo que Sylvia lhe dá 

o nome técnico – map-reading light, aqui traduzido como luz interior.  

 Estratégias de Chesterman predominantes:  

 Sintácticas 

Mudança de estrutura frásica: No trecho «...on the shipskin coat beside her, reaching 

up to snap off the little light.» / «…ao lado dela, sobre o casaco de pele de carneiro. 

Estiquei o braço para apagar a luzinha do carro.», as duas orações presentes no texto de 

partida são transformadas em duas frases no texto de chegada. 

 Pragmáticas 

Mudança de explicitação: «the map-reading light» é traduzido como «a luz 

interior do carro», tendo a  tradutora tornado explícita informação que estava implícita no 

texto de partida, para efeitos de uma maior clareza. 

 

3.1.3. Formas de tratamento 

 

A diferença entre as vozes das duas personagens de «Speaking in Tongues», 

Sylvia e Lee, é assinalada, no texto de partida, através do registo que cada uma delas 

utiliza, como já foi previamente analisado. As escolhas realizadas a nível do registo de 

linguagem de cada personagem tem, no entanto, outras implicações em português. 

Por um lado, no texto de partida o pronome usado por ambas as personagens para 

se dirigirem uma à outra é «you», um pronome traduzível tanto para a forma da segunda 

pessoa do  singular – «tu» (ou a sua omissão seguida do verbo conjugado na segunda 

pessoa do singular) – ou para a forma da terceira pessoa do singular que utilizamos para 

um tratamento mais formal – «você» (ou a sua omissão seguida do verbo conjugado na 

terceira pessoa do singular). Optou-se, no texto de chegada, pela adopção do tratamento 

mútuo na segunda pessoa do singular, uma vez que todo o  flirt entre as duas personagens, 

que culmina no seu envolvimento, deixa adivinhar uma relação informal entre elas: 
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«Where’re you staying?’ I asked» (p. 179) / «– Onde é que passas a noite? – perguntei.» 

(p. 1). 

Por outro lado, o facto de, em português, os nomes próprios serem muitas vezes 

precedidos por artigos – ainda que, na literatura, estes sejam não raras vezes omitidos –, 

ao contrário do que acontece no inglês, põe-nos outro problema de tradução. No texto de 

chegada, impõe-se, assim, a necessidade de optar pela omissão ou inclusão de artigos 

antes dos nomes das personagens. Uma vez que estas têm registos e vozes diferentes, 

optou-se por marcar a diferença entre o uso de artigos por uma e por outra. Assim, nas 

passagens narradas por Lee, temos artigos antes do nome de Sylvia: «I’d first heard Sylvia 

Dwyer on a CD of contemporary poetry in Irish.» (p. 180)» / «A primeira vez que ouvi a 

Sylvia Dwyer falar foi num CD de poesia contemporânea em irlandês que requisitei da 

biblioteca.» (p. 1). Nas passagens narradas por Sylvia, com um registo mais cuidado, esta  

refere-se a Lee sem acrescentar qualquer artigo antes do seu nome: «Of course I had heard 

of Lee Maloney in Shanbally.» (p. 180) / «Claro que tinha ouvido falar de Lee Maloney 

em Shanbally.» (p. 2). 

 

3.1.4. Questões semânticas 

 

1) Duplos sentidos  

 

 Ao longo do short story, o leitor depara-se com léxico que remete para diversos 

sentidos. Encontramo-lo sobretudo em passagens onde as duas personagens, Sylvia 

Dwyer e Lee Maloney, se descrevem uma à outra. O desafio tradutório é, aqui, o de recriar 

esta confluência de sentidos no texto de chegada.  

 

a) TP: «‘Listen,’ I said, my voice rasping» (p. 179) 

TC: «– Ouve-me – disse-lhe eu, numa voz arranhada». (p. 1) 

 

 O uso do adjectivo «arranhada» para caracterizar a voz de Sylvia permite-nos 

preservar a noção de rouquidão da voz, enquanto mantemos a metáfora presente no texto 

de partida («rasp»=lixa). 
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 Estratégias de Chesterman predominantes:  

 Sintácticas: 

 Transposição: Mudança, no texto de chegada, de um verbo para um nome: 

«rasping» passa a «arranhada». 

 

b) TP: «and your strange hard tongue» (p. 184) 

 TC: «a tua língua dura, estrangeira» (p. 5) 

 

 No texto de partida, os adjectivos «strange» e «hard» encerram, cada um, dois 

sentidos: o primeiro, a ideia de estranho e de estrangeiro; o segundo, a ideia da dureza 

física da língua como órgão e a dificuldade sentida na aprendizagem de uma língua 

estrangeira. Na tradução, procurou-se encontrar adjectivos que pudessem ter uma mesma 

duplicidade de sentidos. No adjectivo «estrangeiro» encontramos a mesma ambiguidade 

que temos em «strange». Por outro lado, o adjectivo «dura» pode classificar a língua como 

órgão humano (uma língua hirta, inflexível), mas também uma língua estrangeira, cruel 

na medida em que põe obstáculos à sua aquisição por um falante não-nativo. 

 

c) TP: «No matter how spontaneous it may feel, there’s always an unwritten script.» 

(p. 189) 

TC: «Há sempre um guião com falas tácitas, por muito espontâneo que tudo 

pareça.» (p. 10) 

 

 No texto de partida existe um paradoxo. A expressão «unwritten script» encerra a 

palavra de origem germânica «unwritten» («não escrito») e a palavra de origem latina 

«script» (etimologicamente, «escrito»; em inglês, «guião»). Passamos a ter a expressão 

«escrito não escrito» que, na tradução literal para português «guião não escrito» se 

perderia. A tradução desta expressão como «guião com falas tácitas» procura compensar 

esta lacuna, encontrando no português uma expressão igualmente paradoxal. 

 Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas: 

 Mudança de estrutura frásica: No texto de chegada, há uma inversão da ordem das 

orações, passando a oração subordinada para segundo lugar e a subordinante para 

primeiro, na estrutura da frase. 
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 Semânticas: 

 Mudança distribucional: A tradução de «unwritten script», «guião com falas 

tácitas», reflecte uma mudança distribucional, uma vez que o significado da expressão é 

distribuído por mais itens do que aqueles existentes no texto de partida: «script» é 

traduzido, literalmente, como «guião»; o significado de «unwritten» é-nos apresentado 

na expansão «com falas tácitas». Ainda que no texto de partida não se explicite a 

existência de falas, sabemos que são elas que constituem um guião. Assim, o paradoxo 

«unwritten script» é distribuído, em primeiro lugar, pela tradução literal de «guião» e, em 

segundo, pelo também paradoxo «falas tácitas». 

 

2) Cinco sentidos 

 

No texto de partida, encontramos, em vários momentos, referências aos cinco 

sentidos, ou não fosse este short story uma história de desejo. De facto, a relação pouco 

definida e verbalizada entre as duas mulheres faz com que a sua interacção seja feita em 

momentos soltos, através de sensações fortes, às vezes exploradas isoladamente, outras, 

em confluência. O número cinco é, aliás, referido em quatro momentos do texto, como 

forma de reforçar esta alusão aos cinco sentidos: «Poem number five was called ‘Dhá 

Theanga’» (p. 180) / «O poema número cinco chamava-se «Dhá Theanga» (p. 1); «We 

stopped with the bumper a foot away from a five-barred gate.» (p. 188) / «Parámos, o 

pára-choques a meio metro de um portão com cinco tábuas.» (p. 9); «Better start back 

round five in case I hit traffic.» (p.188) / « É melhor arrancar por volta das cinco, para 

o caso de eu apanhar trânsito»; (p. 9)  «it was half past five according to the strapless 

watch in the glove compartment». (p.192) /«O relógio sem bracelete marcava as cinco e 

meia no porta-luvas.» (p. 12). 

 O número cinco é, também, o símbolo da união entre o céu e a terra, que se podem 

considerar dois elementos opostos:  

 

O cinco simboliza a união, o centro e o equilíbrio, pelo facto de ser um número 

central na soma de nove e de ser a soma do elemento masculino céu, 

representado pelo número três, e o elemento feminino terra, representado pelo 

número dois. O número cinco é ainda o símbolo do Homem e do Universo, da 

ordem, da perfeição e dos cinco sentidos.67 

 

                                                           
67 “cinco (simbologia)”, in Infopédia [em linha], <http://www.infopedia.pt/$cinco-(simbologia)>, 

consultado a 23 de Março de 2013. 
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A oposição céu/terra ou homem/mulher que aqui é descrita é visível em Sylvia e 

Lee, na medida em que as duas personagens são, por um lado, de meios culturais e sociais 

diferentes e, por outro, de idade e mentalidade também elas diferentes, o que se traduz 

nas suas vozes narratoriais quase antagónicas, como vimos em 2.1.2. do capítulo II. Esta 

oposição entre as duas personagens não impede, porém, que ambas anseiem uma pela 

outra, o que culmina na sua «união», embora esta acabe por ser temporária.  

 

I) Audição 

 

As sensações auditivas estão presentes ao longo de todo o texto, quer como forma 

de marcar o ruído de fundo e isolar as duas protagonistas de modo a dar-lhes destaque, 

quer como forma de traduzir as próprias emoções e características pessoais das 

personagens ou até mesmo o som do desejo entre Sylvia e Lee. Separemos, então, os 

diferentes tipos de sensação auditiva e exploremos as opções tradutórias adoptadas em 

cada caso. 

 

1) Ruído de fundo 

 

a) TP: «during the brief rainfall of applause» (p. 185) 

TC: «sob a breve chuva de aplausos» (p. 6) 

 

Esta passagem mostra-nos um barulho de fundo que serve de pretexto para se 

apresentar nitidamente a consciência da personagem, uma vez que a pouca nitidez do 

ruído contrasta com o realce dado ao monólogo narrado de Sylvia. No texto de chegada 

optou-se por modificar o sentido da preposição usado no texto de partida («during» 

tranforma-se em «sob») por razões estilísticas: em português, «sob a chuva» resulta 

melhor como imagem do que «durante a chuva». 

Estratégias de Chesterman predominantes:  

 Semânticas 

Outras – mudança de perspectiva: A preposição «during» é traduzida como «sob».  

 

b) TP: «I heard it hissing back into its socket as she kissed me in the mouth.» (p. 189) 

TC: «Ouvi o silvo do cinto a soltar-se, enquanto ela me beijava na boca.» (p. 10) 



 

66 
 

 

A expressão «I heard it hissing» coloca um problema de tradução, na medida em 

que o ruído sibilino do cinto resultaria numa tradução pouco natural se traduzíssemos esta 

passagem como «Ouvi o cinto sibilar». Assim, «Ouvi o silvo do cinto» mantém a imagem 

de um cinto que, como uma serpente, desliza regressa lentamente ao seu lugar.  

Estratégias de Chesterman predominantes:  

 Sintácticas 

Transposição: No texto de chegada, temos um nome – «Ouvi o silvo» –, ao passo 

que no texto de partida encontramos um verbo – «I heard it hissing» 

Mudança de coesão - elipse: Encontramos uma elipse em «I heard it hissing back 

into its socket» («Ouvi o silvo do cinto soltar-se» – a palavra «socket» é omitida). 

Acréscimo de «o cinto», quando no texto de partida temos o pronome «it». 

 

c) TP: «Then, with a deafening creak, the back doors of the van swung open.» (p. 

189) 

TC: «Foi então que, com um ranger ensurdecedor, as portas de trás da carrinha 

se abriram de par em par.» (p. 10) 

 

Nesta passagem, que confere suspense à acção, a expressão «to swing open» é 

aqui parafraseada pela portuguesa «abrir-se de par em par». A ideia original do balanço 

das portas é perdida, mas preserva-se a ideia da força conferida à sua abertura, uma vez 

que se abrem completamente (de par em par). 

Estratégias de Chesterman predominantes:  

 Semânticas 

Mudança de tropo: A expressão «swung upon» é traduzida pela expressão 

idiomática portuguesa «abriram-se de par em par», sendo a imagem e o efeito da abertura 

das portas ligeiramente diferente, mas mantendo-se a velocidade e o efeito surpresa 

provocado por esta abertura súbita. 

 Semânticas 

Mudança de ênfase: Enquanto no texto de partida temos «Then, with a deafening 

creak…», no texto de chegada é introduzida clivagem: «Foi então que, com um ranger 

ensurdecedor, …». 
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2) Voz das personagens 

 

d) TP: «I mouthed a curse at the beer-stained carpet.» (p. 179) 

TC: «Entre dentes, roguei pragas à alcatifa manchada de cerveja.» (p. 1) 

 

Através da paráfrase «entre dentes, roguei pragas» usada para a tradução do verbo 

«to mouth», preservamos a imagem do texto de partida (que, nesta passagem, se foca na 

boca da personagem), ao mesmo tempo que mantemos o tom irritadiço presente na voz 

de Sylvia. 

Estratégias de Chesterman predominantes:  

 Semânticas 

Paráfrase: A expressão «I mouthed a curse» é traduzida como «Entre dentes, 

roguei pragas», uma vez que o verbo «to mouth» é intraduzível por um correspondente 

em português.  

 

e) TP: «Sylvia started up the engine and began to sing along with the chorus, her 

hoarse whisper catching every second or third word.» (p. 186) 

TC: «Sylvia ligou o motor e começou a cantar o refrão, os seus murmúrios roucos 

apanhando meia dúzia de palavras da letra.» (p. 8) 

 

Encontramos novamente uma paráfrase, para a expressão «every second or third 

word» («meia dúzia de palavras»). Através desta paráfrase mantemos a ideia de que a voz 

de Sylvia só conseguia apanhar parte da letra, com algumas interferências.  

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura sintagmática: A expressão «Her hoarse whisper» é traduzida 

por «Os seus murmúrios roucos», sofrendo este sintagma uma alteração de número 

(singular para plural). 

 Semânticas 

Mudança de tropo: A expressão «every second or third word» é traduzida por 

«meia dúzia de palavras», sendo esta uma expressão idiomática utilizada em português 

neste contexto, com uma imagem ligeiramente diferente. 

Mudança de explicitação: Nesta passagem, ocorrem duas mudanças de 

explicitação no texto de chegada; a primeira, em «meia dúzia de palavras da letra» (no 
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texto de partida encontramos «every second or third word), sendo o texto de chegada mais 

explícito. A outra, em «cantar o refrão» (no texto de partida, encontramos «sing along 

with the chorus», tendo o texto de chegada tornado a informação sublinhada implícita). 

 

f) TP: «I said rather squeakily.» (p. 188) 

TC: «disse-lhe, numa voz aflautada.» (p. 9) 

 

O advérbio «squeakily», de difícil tradução, é aqui substituído pela expressão 

«numa voz aflautada», que mantém o tom de voz fino e estridente da personagem. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de tipo de unidade: Transformação da palavra «squeakily» no sintagma 

preposicional «numa voz aflautada». 

Transposição: Transformação do advérbio «squeakily» no adjectivo «aflautada». 

 Semânticas 

Mudança de ênfase: No texto de partida, encontramos «I said, rather squeakily» e 

no texto de chegada o advérbio «rather» é omitido: «disse-lhe, numa voz ø 

aflautada». 

 

g) TP: «She (...) let out a puff of laughter» (p. 188) 

TC: «soltou um riso abafado» (p. 9) 

 

Nesta passagem, a expressão «riso abafado» foi usada para traduzir a sensação 

visual e, sobretudo, auditiva, transmitida por «puff of laughter». 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Transposição: Em «puff of laughter», temos um  nome («puff»), enquanto no texto 

de chegada encontramos um adjectivo – «riso abafado». 

 

h) TP: «And then I heard Sylvia laughing in her throat (…)» (p. 188) 

TC: «Foi então que ouvi o riso gutural de Sylvia (...)» (p. 10) 

 

A tradução «riso gutural» permite-nos preservar a sensação auditiva de um som 

rouco, profundo, presente em «laughing in her throat». 
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Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Transposição: «I heard Sylvia laughing» é traduzido como «Ouvi o riso… de 

Sylvia», pelo que ocorreu uma mudança de classe de palavra no texto de chegada, de 

verbo para nome. 

Mudança de estrutura oracional: No texto de partida, o complemento directo é 

«Sylvia laughing…», enquanto no texto de chegada é «o riso de Sylvia».  

 

i) TP: «‘Oh, I know I could,’ said Sylvia, her voice melodic with amusement.» (p. 

189) 

TC: «– Claro que podia – respondeu Sylvia, numa voz melodiosa, divertida.» (p. 

10) 

 

 A expressão «melodic with amusement» é de difícil tradução, pelo que se optou 

por transformar a expressão «with amusement» no adjectivo «divertida», mantendo, 

assim, a sensação de alegria audível na voz da personagem. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de tipo de unidade: No texto de partida, temos «her voice melodic with 

amusement» (sintagma preposicional), enquanto no texto de chegada encontramos «numa 

voz melodiosa, divertida» (palavra). 

Transposição: O nome «amusement», no texto de partida, transforma-se no 

adjectivo «divertida» no texto de chegada. 

 

3) O som do desejo 

 

j) TP: «I’d first heard Sylvia Dwyer on a CD» / «Of course I had heard of Lee 

Maloney in Shanbally» (p. 180) 

TC: «A primeira vez que ouvi a Sylvia Dwyer falar foi num CD» (p. 1) / «Claro 

que tinha ouvido falar de Lee Maloney em Shanbally» (p. 2) 

  

 O acréscimo do verbo «falar» nestas duas passagens prende-se com questões de 

coerência. Uma vez que estas passagens têm uma estrutura paralela, e a expressão «ouvir 

falar de…» é incontornável na segunda, o verbo «falar» foi transposto para a primeira, 
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mantendo-se, assim, a coerência entre as duas passagens: «ouvi… falar» / tinha ouvido 

falar». 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de coesão: No texto de partida, encontramos «I’d first heard Sylvia…» 

e no texto de chegada temos a tradução «ouvi a Sylvia falar», tendo sido acrescentado o 

verbo «falar» de forma a que o texto se mantivesse coeso e o paralelismo encontrado entre 

esta e outra passagem se mantivesse. 

Mudança de estrutura oracional: No texto de chegada ocorre uma alteração de 

sujeito: «A primeira vez que ouvi a Sylvia Dwyer falar…» toma o lugar de «I’d first heard 

Sylvia Dwyer…». 

 

k) TP: «(…) one silent consonant sounded pretty much like another to me. But I 

listened to the poem every night (…)» (p. 180) 

TC: «(...) as consoantes mudas soavam-me todas ao mesmo. Ainda assim, ouvi-o 

noite após noite (...)» (p. 2) 

  

 Nesta passagem, Lee mostra-nos a confusão auditiva que sente ao ouvir o poema 

de Sylvia, uma vez que este é lido numa língua que lhe é estranha. A tradução de «every 

night» por «noite após noite» evidencia a ideia de continuidade e de prazer que a 

personagem sente ao ouvir o poema repetidamente. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura sintagmática: No texto de partida, temos a expressão «one 

silent consonant», enquanto no texto de partida encontramos «as consoantes mudas», 

tendo ocorrido uma mudança a nível do número (do singular para o plural). 

 Semânticas 

Mudança distribucional: A expressão «every night» é distribuída, no texto de 

chegada, por mais itens lexicais – «noite após noite». 

 

l) TP: «your tongue and my tongue/ have much to say to each other» / «when I hear 

my tongue/ blossom in your kiss» (p. 184) 

TC: «a tua língua e a minha/ têm muito para dizer uma à outra» / «quando oiço 

a minha língua / abrir-se na flor do teu beijo» (p. 5) 
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 A tradução «abrir-se na flor do teu beijo» confere ao poema mais naturalidade do 

que a tradução literal «desabrochar no teu beijo». 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Paráfrase: Para efeitos estilísticos, o verbo «to blossom» (desabrochar) é traduzido 

pela paráfrase «abrir em flor». 

 

m) TP: «As she moved on top of me she whispered in my ear, things I couldn’t make 

out, sounds just outside the range of hearing.» (p. 190) 

TC: «Enquanto se montava em mim sussurrava-me palavras que eu não 

conseguia distinguir, sons que saíam dos limites da audição.» (p. 11) 

 

 Nesta passagem, a tradução de «things I couldn’t make out» por «palavras que eu 

não conseguia distinguir» permite ao leitor uma melhor percepção daquilo que Sylvia 

pretende materializar através dos seus sons. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Hiperonímia: O hipónimo «palavras» traduz o seu hiperónimo que encontramos 

no texto de partida – «things» («coisas»). 

 

n) TP: «Lee knocked on the glass. I rolled down the window, put Desert Hearts out 

of my mind (…)» (p. 193) 

TC: «(...) Lee bateu-me na janela. Abri-a e pus a tocar Desert Hearts 

mentalmente.» (p. 13) 

 

 Na tradução desta passagem, próxima da despedida das duas personagens, 

encontramos alguns exemplos de meronímia e holonímia e anáfora, com o objectivo de 

tornar a leitura do texto de chegada mais natural e fluida. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Outras - Holonímia: No texto de partida, encontramos a expressão «Lee knocked 

on the glass» e no texto de chegada temos «Lee bateu-me na janela», tendo sido utilizado 

um merónimo de «glass» («vidro»). 
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Mudança de coesão: Pronominalização presente em «Lee bateu-me na janela. 

Abri-a». No texto de chegada, o pronome «a» aparece como forma de retoma anafórica 

do nome «janela». 

 

II) Tacto  

 

a) TP: «Her smooth bob and silver grey suit were intimidating as hell.» (p. 180) 

TC: «Tinha um cabelo macio, cortado à tigela, e um fato cinzento metálico que 

impunham um respeito do caraças.» (p. 1) 

 

 Como já foi mencionado em 4.2., nesta passagem temos uma descrição de Sylvia 

feita por Lee onde se verifica o uso do calão, característico do seu registo e da sua voz. 

Os problemas de tradução que aqui encontramos prendem-se, por um lado, com a 

tradução da expressão «intimidating as hell» e, por outro, da palavra «bob», que designa 

um corte de cabelo à tigela e para a qual não encontramos em português um 

correspondente lexical. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: No texto de partida, o sujeito da frase é «Her 

smooth bob and silver grey suit», enquanto no texto de chegada temos um sujeito 

subentendido – «ø Tinha um cabelo macio…». 

Mudança de nível: A palavra «bob» é traduzida, em português, pelo sintagma 

«cabelo cortado à tigela». 

 Semânticas 

Mudança distribucional: No texto de chegada, verifica-se uma expansão das 

componentes semânticas presentes no texto de partida. Em «were intimidating», a forma 

verbal «intimidating» é expandida por mais unidades lexicais – «impunham…respeito». 

 

b) TP: «But her chin had a curve you needed to fit your hand to, and her hair looked 

seven days old.» (p. 181) 

TC: «mas a curva do seu queixo pedia o encaixe da minha mão e o cabelo não 

devia ver a escova há uma semana.» (p. 2) 
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 Neste excerto, a maior dificuldade de tradução reside nas expressões «a curve you 

needed to fit your hand to» e «seven days old». Na primeira, optou-se pela solução «a 

curva… pedia o encaixe da minha mão», mantendo-se, assim, o significado de «fit», 

adoptando-se uma estrutura sintáctica um pouco diferente. Na segunda, a expressão 

«seven days old» indica-nos que o cabelo de Lee não era lavado há uma semana. Embora 

a tradução «não devia ver a escova há uma semana» não ilustre o significado exacto 

daquela que encontramos no texto de partida, é preservado aquilo que é, de facto, 

importante: o desmazelo da personagem em relação à aparência. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: No texto de partida, o sujeito é «Her chin», 

enquanto no texto de chegada este passa a ser «a curva do seu queixo». 

 Semânticas 

Mudança de tropo: No texto de partida, a imagem que temos é a de um cabelo que 

não é lavado há uma semana; no texto de chegada, esta imagem é ligeiramente alterada e 

passamos a ter um cabelo que não é penteado há uma semana. 

 

c) TP: «Listen, I said, my voice rasping.» (p. 179) 

TC: «– Ouve-me – disse-lhe eu, numa voz arranhada.» (p. 1) 

 

 A tradução de «rasping» por «arranhada» pretende preservar o significado do 

nome «rasp» (lixa), mantendo a sensação táctil sugerida pela aspereza da lixa. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Transposição: A forma verbal «rasping», presente no texto de partida, é convertida 

no adjectivo «arranhada». 

 

d) TP: «and your strange hard tongue» (p. 184) 

TC: «a tua língua dura, estrangeira» (p. 5) 

 

 Nesta passagem, a expressão «hard tongue» é traduzida, literalmente, por língua 

dura», uma vez que o duplo sentido do adjectivo «hard» (dureza física e dificuldade na 

aprendizagem de uma língua estrangeira) está presente no correspondente português. 

Optou-se por traduzir o adjectivo «strange» por «estrangeira» (não se tendo adoptado a 
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solução «estranha», uma vez que o adjectivo «estrangeira» traduz simultaneamente a 

ideia de uma língua física que é estranha, exterior, e a de uma língua estrangeira de difícil 

aprendizagem). 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura sintagmática: No texto de chegada, o adjectivo «dura» 

(«hard») passa para primeiro lugar, antecedendo «estrangeira» («strange»). 

 

e) TP: «She was leaning her cheek on her hand. It was a smooth hand, blunt at the 

tips.» (p. 184) 

TC: «Apoiava a bochecha na palma da mão; uma mão macia, com as pontas dos 

dedos redondas.» (p. 6) 

 

 O uso do adjectivo «blunt» pode ter, nesta passagem, uma dupla conotação: por 

um lado, «blunt» pode significar «redondo» ou «não afiado». «A blunt knife», por 

exemplo, é uma faca com a ponta arredondada (romba). Por outro lado, pode adquirir um 

sentido figurado e significar «abrupto». À semelhança do que se passa com o adjectivo 

«square» (pág. 179), utilizado para caracterizar as mãos de Lee e, simultaneamente, a sua 

simplicidade, «blunt» enfatiza alguma da brusquidão de carácter que encontramos em 

Lee. No entanto, acreditamos que a tradução «pontas dos dedos redondas (que ecoa a 

ideia de forma geométrica que já encontrámos em «mãos quadradas / («square hands», 

pág.179), traduz a ideia de simplicidade indicada tanto pelo adjectivo «square» como pelo 

último, «blunt». 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: No texto de partida, encontramos a frase «It was 

a smooth hand, blunt at the tips». No texto de chegada, o verbo e sujeito são omitidos e 

obtemos «uma mão macia, com as pontas dos dedos redondas». 
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f) TP: «Sylvia’s voice was rough like rocks grinding on each other.» (p. 190) 

TC: «A voz da Sylvia tornou-se áspera como pedras a rasparem uma na outra.» 

(p. 11) 

 

 O adjectivo «áspera», usado para traduzir o inglês «rough» surge como tentativa 

de ecoar uma passagem que já vimos anteriormente: «Listen, I said, my voice rasping» 

(pág. 179) / – Ouve-me – disse-lhe eu, numa voz arranhada». A aspereza da voz de Sylvia 

é descrita por ambas as personagens – pela própria e por Lee – em momentos diferentes 

da narrativa e existe um paralelismo claro entre estes dois momentos. A «voz áspera» e a 

«voz arranhada» traduzem, então, a relação entre «voice rasping» e «voice… rough». 

 

g) TP: «laughter spilled from her mouth» (p. 191) 

TC: «o riso escorria-lhe da boca em cascata» (p. 11) 

 

 A tradução do verbo «spill» é, neste contexto, «escorrer em cascata». Optou-se 

por esta solução, uma vez que o uso do verbo «to spill» sugere um riso descontraído e 

impetuoso como uma cascata. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Pragmáticas 

Mudança de explicitação: No texto de chegada, ao correspondente do verbo «to 

spill» – «escorrer» é acrescentada a informação «em cascata», para que a imagem seja 

mais facilmente criada na mente do leitor do texto de chegada.  

 

h) TP: «Words leaked out of her throat, distorted by pleasure.» (p. 191) 

TC: «As palavras vertiam-lhe da garganta, distorcidas de prazer.» (p. 12) 

  

 A tradução do verbo «to leak» como «verter» prende-se com o facto de a imagem 

sugerida por esta passagem ser a de uma sensação de impossibilidade de contenção, de 

perda do controlo do discurso articulado, traduzindo-se este em palavras soltas e 

distorcidas; uma torrente de palavras que verte, que se escapa, sem que Sylvia tenha 

controlo sobre ela. 
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Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura sintagmática: A expressão «distorted by pleasure» 

(literalmente, «distorcidas pelo prazer» é traduzida como «distorcidas de prazer», tendo 

ocorrido uma alteração na preposição que antecede o nome «prazer». 

 

i) TP: «I dug my jaw into my palm for anchorage» (p. 185) 

TC: «Enterrei o maxilar na palma da mão – o meu porto seguro» (p. 6) 

 

 A expressão «for anchorage» transmite-nos a necessidade de a personagem se 

sentir segura e de encontrar apoio – físico e emocional – na palma da sua própria mão. A 

tradução «o meu porto seguro» mantém a ideia de ancoramento, evocando uma imagem 

semelhante: no texto de partida temos a imagem de um barco ancorado e, no de chegada, 

a de um barco estacionado e seguro no porto. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: No texto de partida, encontramos o sintagma 

preposicional «for anchorage», enquanto no texto de chegada a tradução «o meu porto 

seguro», entre travessões, funciona como aposto para «a minha mão». 

 

j) TP: «I was still throbbing, so loud I thought the car was ringing with it.» (p. 192) 

TC: «O meu corpo ainda latejava, tão intensamente que parecia que o carro 

vibrava ao ritmo das palpitações.» (p. 13) 

 

 Apesar de o advérbio «loud» nos transmitir uma sensação auditiva, no contexto 

em questão – «I was still throbbing» («O meu corpo ainda latejava»), o latejar da 

personagem é, mais do que audível, intenso (é audível internamente, pela própria), pelo 

que, na tradução, se optou pelo advérbio «intensamente». 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: No texto de partida, encontramos o sujeito «I» e 

no texto de chegada este passa a ser «O meu corpo». Na oração «parecia que o carro 

vibrava…», encontramos também uma mudança de sujeito: no texto de partida, este é «I 

thought…», enquanto no texto de chegada este passa a ser um sujeito expletivo. 
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 Pragmáticas 

Mudança de explicitação: A informação «ao ritmo das palpitações» é adicionada, 

de forma a que o sentido do verbo «to ring» se torne mais explícito no texto de chegada. 

 

k) TP: «I let the familiar vowels caress my ears.» (p. 183) 

TC: «Deixei as vogais que eu tão bem conhecia acariciarem-me os ouvidos.» (p. 

5) 

 

 Nesta mistura de sensações auditivas e tácteis, o adjectivo «familiar» é aqui 

parafraseado pela expressão «que eu tão bem conhecia», uma vez que a personagem – 

Lee – já conhecia muito bem a voz de Sylvia, de tantas vezes a ter ouvido no CD que 

requisitou da biblioteca, e estava neste momento num processo de reconhecimento da 

mesma. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura frásica: No texto de partida, encontramos o adjectivo 

«familiar», que caracteriza o nome «vowels». No texto de chegada, este adjectivo 

converte-se numa oração relativa restritiva, sendo a estrutura da frase (que no texto de 

partida é uma frase simples) alterada (no texto chegada, torna-se numa frase complexa). 

Mudança de tipo de unidade: Mudança de palavra («familiar») para oração («que 

eu tão bem conhecia»). 

 Semânticas 

Mudança de ênfase: Acréscimo do advérbio «bem» («que eu tão bem conhecia»), 

de forma a reforçar o sentido de familiaridade presente neste fragmento. 

 

l) TP: «we get on each other’s nerves sometimes/ and under each other’s skin» (p. 

184) 

TC: «às vezes os nervos afloram-nos à pele/ entranhamo-nos na pele uma da 

outra» (p. 5) 

 

 A expressão «to get on one’s nerves» (irritar alguém) é aqui usada não com este 

sentido, mas como uma forma de descrever o efeito que as personagens têm uma sobre a 

outra e as alterações que provocam no sistemas nervoso uma da outra – não se tratando 

estas sensações de raiva, mas sim de ansiedade e desejo. Assim, foi procurada, em 
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português, uma forma de preservar a imagem dos nervos, utilizando-se, ao mesmo tempo, 

uma expressão idiomática (tal como no texto de partida). Baseámo-nos, então, na 

expressão «ter os nervos à flor da pele» para construirmos o verso «às vezes os nervos 

afloram-nos à pele». 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de tipo de unidade: No texto de partida, encontramos uma oração («and 

under each other’s skin») e no texto de chegada esta é transformada numa frase simples 

(«entranhamo-nos na pele uma da outra»). 

 Semânticas 

Mudança de tropo: No texto de partida, a expressão idiomática utilizada é «to get 

on one’s nerves» e, no texto de chegada, «nervos à flor da pele», evocando cada 

uma delas imagens diferentes. 

 

m) TP: «(...) Sylvia draped her leather coat round her shoulders and tucked me under 

it for a minute, the sheepskin lining soft against my cheek, the weight of her elbow 

on my shoulder.» (p. 185) 

TC: «(…) quando a Sylvia aconchegou os ombros no casaco de cabedal e me 

aninhou por baixo dele por um momento, a pele de carneiro do forro acariciando-

me a face, o peso do cotovelo dela no meu ombro.» (p. 6-7) 

 

 Nesta passagem, a expressão «the sheepskin lining soft against my cheek» foi 

traduzida como «a pele de carneiro do forro acariciando-me a face». Uma vez que o 

adjectivo «soft» nos indica uma sensação táctil suave e delicada, o verbo «acariciar» 

preserva a sensação da suavidade do toque da pele de carneiro contra a pele da 

personagem. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Transposição: Alteração do adjectivo «soft» para a forma verbal «acariciando». 

 

n) TP: «(…) and she drew the back of her hand down my arm and said, ‘Aren’t you 

the damp thing.’» (p. 185) 

TC: «(…) e ela percorreu o meu braço com as costas da mão e me disse «Estás 

toda molhada».» (p. 7) 
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 A expressão «she drew the back of her hand down my arm» foi aqui traduzida 

como «percorreu o meu braço com as costas da mão». Optou-se por uma mudança de 

perspectiva (no texto de partida, «the back of her hand» é o complemento directo e no 

texto de chegada esta função é desempenhada por «o meu braço»), de forma a solucionar 

o problema de tradução causado pela estrutura do texto de partida, que resultaria pouco 

natural em português. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: O complemento directo do texto de partida, «the 

back of her hand» é substituído, no texto de chegada, por «o meu braço» (que no texto de 

chegada desempenha a função de complemento oblíquo («down my arm»). 

 Pragmáticas 

Mudança ilocutória: Mudança de um tipo de frase interrogativo («Aren’t you the 

damp thing.») para um tipo de frase declarativo («Estás toda molhada.») 

 

o) TP: «(…) and I blew behind her hot ear» (p. 185) 

TC: «(...) e eu lhe soprei ao de leve por trás da orelha quente» (p. 7) 

 

 A introdução da expressão «ao de leve» na tradução deve-se ao facto de a 

expressão «soprar por trás da orelha» poder provocar no leitor uma imagem mais brusca 

do que aquela pretendida no texto de partida. A tradução «soprar ao de leve» suaviza, 

assim, o sentido do verbo, uma vez que define a intensidade do sopro, definida no texto 

de partida pelo sentido de progressão que é conferido a esta passagem: «(…) blew (…) 

until the curtains of hair lifted up (…)». 

 

p) TP: «Lee fitted her hand around my thigh, weighing it down.» (p. 186) 

TC: «Lee encaixou a mão na minha coxa, fazendo contrapeso.» (p. 7) 

 

 A forma verbal «fitted» é aqui traduzida como «encaixou», de forma a ecoar uma 

outra passagem, que encontramos mais atrás (ver p. 181 do TP – «But her chin had a 

curve you need to fit your hand to»). 
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Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura sintagmática: A preposição «around» é aqui traduzida pela 

preposição «em», uma vez que o verbo «encaixar» já pressupõe que a mão envolve a 

coxa. 

 

q) TP: «In thirty-four years I’ve found nothing to compare to that moment when the 

bare limbs slide together like a key into a lock.» (p. 190) 

TC: «Em trinta e quatro anos nunca saboreei um momento melhor do que aquele 

em que os membros nus se encaixam como chave em fechadura.» (pp. 10-11) 

 

 «I’ve found nothing to compare to» é aqui traduzido como «nunca saboreei um 

momento melhor», uma vez que, com esta afirmação, a personagem pretende salientar a 

importância do momento descrito em relação a todos o outros que já vivenciou. A 

tradução de «slide together» como «se encaixam» preserva a ideia de fluidez na junção 

dos membros. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Mudança de tropo: A expressão «I’ve found nothing to compare to» é traduzida 

como «nunca saboreei um momento melhor», sendo a imagem criada no leitor 

ligeiramente diferente daquela implicada no texto de partida. Também a tradução da 

expressão «slide together» («se encaixam») implica uma ligeira mudança, que permite 

uma melhor ligação com a ideia de uma chave que se encaixa numa fechadura. 

 

r) TP: «At one point I touched my lips to the skin under her eyes, first one and then 

the other.» (p. 191) 

TC: «A certa altura levei os lábios aos olhos dela e acariciei a pele por baixo de 

cada um.» (p. 12) 

 

 A solução encontrada para a expressão económica no texto de partida, «I touched 

my lips to…» passou pela paráfrase «levei os lábios a… e acariciei…». Com o verbo 

«levar a» traduzimos também a ideia de movimento contida na expressão «first one and 

then the other». 
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Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Pragmáticas 

Mudança de explicitação: A informação «first one and then the other» está 

implícita no texto de chegada («por baixo de cada um»).  

 

 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura frásica: A informação «to the skin under her eyes, first one 

and then the other» é passada, no texto de chegada, para a segunda oração, com a ajuda 

de uma anáfora: «por baixo de cada um». 

 

s) TP: «I could feel our nerves pulling apart like ivy off a wall.» (p. 192) 

TC:«Sentia os nossos nervos despegarem-se como hera de uma parede.» (p. 

12) 

 

 A tradução de «pulling apart» por «despegarem-se» remete para a imagem da hera 

que se descola de uma parede. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Mudança de distribuição: a expressão «I could feel» é traduzida como «sentia», 

sendo o verbo auxiliar modal eliminado na tradução, estando assim o sentido da expressão 

comprimido (concentrado em menos unidades) no texto de chegada, o que, de resto, 

corresponde a diferenças entre 2 sistemas linguísticos. 

 

t) TP: «Through my trousers I could feel the cold of her fingers, and the hardness of 

her thumb, rubbing the linen.» (p. 192) 

TC: «Através das calças sentia-lhe os dedos frios e o polegar firme roçarem o 

linho.» (p. 13) 

 

 As expressões «the cold of her fingers» e «the hardness of her thumb» não 

resultariam bem em português se a sua estrutura fosse mantida. Por essa razão, optámos 

por transformar os nomes «hardness» e «cold» em adjectivos: «dedos frios» e «polegar 

firme». 
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Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: Enquanto, no texto de partida, o complemento 

directo da frase é «the cold of her fingers and the hardness of her thumb», no texto de 

chegada este passa a ser «os dedos frios e o polegar firme», verificando-se uma alteração 

a nível dos sintagmas – deixamos de ter sintagmas preposicionais. 

Transposição: Alteração dos nomes «cold» and «hardness» para os adjectivos 

«frios» e «firme». 

 

u) TP: «I was going to get out of the car and give her a proper body-to-body hug» 

(p. 192) 

TC: « Ia sair do carro e dar-lhe um abraço bem apertado» (p. 13) 

 

 A tradução de «body-to-body hug» pôs alguns problemas. Acabámos por optar 

pela expressão «abraço bem apertado» que, embora não mantenha o elemento corporal 

presente no texto de partida, resulta numa imagem semelhante: num abraço apertado, os 

dois corpos estão juntos, um contra o outro. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Pragmáticas 

Mudança de explicitação: A expressão «a proper body-to-body hug» é traduzida 

como «um abraço bem apertado», estando a informação «body-to-body» («corpo a 

corpo») implícita na tradução. 

 

v) TP: «I shut my eyes and felt Sylvia’s tongue against mine, saying something 

neither of us could hear. So brief, so slippery, nothing you could get a hold of.» 

(p. 193) 

TC: «Fechei os olhos e senti a língua de Sylvia acariciar a minha, dizendo algo 

que nenhuma de nós ouvia. Breve, escorregadio, inalcançável.» (p. 13) 

 

 O verbo «acariciar» aparece, novamente, como solução de tradução de uma 

imagem de suavidade e delicadeza como a que temos nesta passagem. A tradução de 

«nothing you could get a hold of», «inalcançável», é uma solução que pretende traduzir 

a imagem física de um lugar onde não conseguimos chegar. 
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Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: A expressão «I (…) felt Sylvia's  tongue agaisnt 

mine» é traduzida como «senti a língua de Sylvia de Sylvia acariciar a minha», sendo o 

sintagma preposicional «against mine» substituido pelo sintagma verbal «acariciar a 

minha». 

 

 Semânticas 

Mudança de ênfase: O advérbio «so» («so brief, so slippery») é omitido na 

tradução, verificando-se uma mudança de ênfase relativamente ao texto de partida. 

 

III) Visão 

 

a) TP: «When the headlights went off, the field stretched out dark in front of us and 

there was a sprinkle of light that had to be Galway.» (p. 188) 

TC: «Quando os faróis se apagaram, estendeu-se à nossa frente um campo de 

escuridão e avistavam-se, ao longe, salpicos de luz que só podiam ser Galway.» 

(p. 9) 

 

 A descrição do campo que se estende em frente das personagens projecta no leitor 

uma imagem de imensidão e longinquidade, um imenso campo na escuridão onde, ao 

longe, se avistam pequenas luzes – a cidade. Na tradução «entendeu-se à nossa frente um 

campo de escuridão», a metáfora «campo de escuridão», apesar de não estar presente no 

texto de partida, traduz ao mesmo tempo as ideias da imensidão do campo e da escuridão 

da noite, fundindo-as numa só. A passagem «there was a sprinkle of light» é alvo de uma 

explicitação («avistavam-se, ao longe, salpicos de luz»), de forma a que o leitor 

compreenda que os salpicos de luz se avistam ao fundo do campo. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de tipo de unidade: No texto de chegada, a expressão «the field (…) 

dark» dá lugar a «um campo de escuridão», sendo a palavra «dark» substituído pelo 

sintagma preposicional «de escuridão». 
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 Pragmáticas 

Mudança de explicitação: No texto de chegada, encontramos a explicitação «ao 

longe» (avistavam-se, ao longe, salpicos de luz), enquanto no texto de partida esta 

informação não está explícita: «there was a sprinkle of light». 

 

b) TP: «Her eyes were bright» (p. 189) 

TC: «Tinha os olhos cintilantes» (p. 10) 

 

 O adjectivo «cintilantes» traduz a sensação visual projectada por esta descrição: 

uns olhos luminosos, que cintilam na escuridão. 

 

c) TP: «(…) it would have lit us up like a saintly apparition for any passing farmer 

to see. So the whole thing happened in a darkness much darker than it ever gets 

in a city.» (p. 189) 

TC: «Mas teríamos ficado alumiadas, quais santas aparecidas a agricultores de 

passagem. Tudo se passou na escuridão, em trevas mais cerradas do que a noite 

sobre a cidade.» (p. 10) 

 

 O uso do particípio passado «alumiadas» para traduzir a expressão «to light up» 

prende-se com o facto de a passagem em questão conter referências religiosas (as 

personagens apareceriam aos agricultores como duas santas). O verbo «alumiar» lembra-

nos a luz emitida por uma vela, e podemos associar a vela a vários rituais religiosos. A 

expressão «em trevas mais cerradas do que a noite sobre a cidade» resolve o problema de 

tradução originado pela expressão «in a darkness much darker than…». A tradução 

«numa escuridão mais escura do que…» não é uma hipótese natural nem aceitável em 

português. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: No texto de partida, o sujeito é diferente daquele 

que encontramos no texto de chegada – «It would have lit us up» versus «Teríamos ficado 

alumiadas», verificando-se também uma alteração da voz activa para a voz passiva. 

 Semânticas 

Mudança distribucional: No texto de chegada, a expressão «the whole thing» dá 

lugar ao advérbio «tudo», sendo a informação condensada em apenas um item lexical. 
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d) TP: «After the first line, when her eyes fell for a second, Lee looked right back at 

me.» (p. 184) / «my eyes locked back onto Sylvia’s.» (p. 185) 

TC: «Após ter baixado o olhar a seguir ao primeiro verso, Lee voltou a fitar-me.» 

(p. 6)/ «os meus olhos voltaram a fixar os da Sylvia.» (p. 6) 

 

 Os verbos «look back» e «lock back» constituem uma aliteração, uma vez que a 

passagem de Sylvia, na página 184, e a de Lee, na página 185, são paralelas, havendo um 

paralelismo entre os próprios verbos, de som e grafia semelhantes. A solução de tradução 

passou por encontrar os pares mínimos «fitar» e «fixar» de forma a manter a semelhança 

entre o par de verbos. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: Verificam-se alterações dentro da oração 

subordinada temporal presente no texto de partida. No texto de chegada, a informação 

«when her eyes fell for a second», que surge, no texto de partida, entre vírgulas, depois 

de «After the first line», aparece em primeiro lugar no texto de chegada – «Depois de ter 

baixado o olhar». 

 

e) TP: «And then she glanced away, out the darkening window» (p. 184) / «Sylvia 

frowned into the darkness.» (p. 187) 

TC: «Foi então que ela desviou o olhar para a noite que caía do outro lado da 

janela» (p. 6)  / «A Sylvia fitou a escuridão, franzindo o sobrolho.» (p. 8) 

 

 A expressão «out the darkening window» causou problemas de tradução. Para 

solucioná-los, optou-se pela tradução «para a noite que caía do outro lado da janela», uma 

vez que o cair da noite tem como consequência o escurecer gradual da janela. A expressão 

«frowned into the darkness» foi traduzida como «fitou a escuridão, franzindo o sobrolho», 

tendo-se recorrido a uma paráfrase e a dois verbos para que o sentido fosse preservado. 

O verbo «to glance» (olhar rapidamente, de relance) é aqui traduzido pela expressão 

«passeei os olhos», que nos indica um olhar pouco demorado, casual. 
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Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Paráfrase/ Mudança distribucional: O sintagma preposicional «out the darkening 

window» é traduzido pelo sintagma preposicional «para a noite que caía do outro lado da 

janela», estando a informação contida na forma verbal «darkening» distribuída por mais 

itens lexicais. Esta tradução é também uma paráfrase, na medida em que contorna os 

problemas postos por esta forma verbal. 

 

f) TP: «Her grin was quick as a fish.» (p. 188) / «I caught her eye as we sped round 

a corner, and she grinned» (p. 192) 

TC: «Num ápice esboçou um sorriso de orelha a orelha.» (p.9)  / «Entreolhámo-

nos enquanto dobrávamos uma esquina a toda a velocidade e ela esboçou um 

sorriso de orelha a orelha» (p. 13) 

 

 A tradução do nome/verbo «grin» / «to grin» é, em todas as ocorrências, «sorriso 

de orelha a orelha» / «sorrir de orelha a orelha», de forma a manter a coerência textual 

dentro da narrativa. A expressão idiomática «quick as fish» é aqui traduzida por «num 

ápice», uma vez que esta tradução nos indica um momento rápido, repentino. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Mudança distribucional: O nome «grin» é traduzido por «sorriso de orelha a 

orelha», distribuindo-se o seu significado por vários itens lexicais em português; também 

a expressão «we sped round a corner» é traduzida como «dobrávamos uma esquina  a 

toda a velocidade», estando o significado do verbo «to speed» distribuído pela forma 

verbal «dobrávamos» e pela expressão «a toda a velocidade». 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura sintagmática: No texto de chegada, «I caught her eye» é 

traduzido como «entreolhámo-nos», verificando-se uma mudança de sujeito. 

 

g) TP: «But only when I saw her walk into that lecture theatre in her long brown 

leather coat, with a new streak of white across her black fringe (…)» (p. 181) 

TC: «Mas só quando a vi entrar naquele anfiteatro, com o longo casaco de 

cabedal castanho e a franja preta que tinha agora ganho uma mecha branca (...)» 

(p. 3) 
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 Nesta passagem, a tradução passa por uma mudança de perspectiva: é observada, 

em primeiro lugar, a franja preta e depois a mecha branca (do geral para o particular) 

enquanto no texto de partida Lee descreve Sylvia começando do particular (a mecha 

branca) e passando para o geral (a franja preta). 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura frásica: No texto de partida, encontramos «with a new streak 

of white across her black fringe», enquanto no texto de chegada temos «e a franja preta 

que tinha agora ganho uma mecha branca». No texto de chegada, a frase está estruturada 

de forma a que a franja preta seja o foco principal, seguida de uma relativa explicativa 

(«que tinha agora ganho uma mecha branca»), ao passo que no texto de partida, a mecha 

branca surge primeiro. 

 

h) TP: «The girl was looking at me like the sun had just risen, and then she stared at 

her feet (…)» (p. 182) 

TC: «Olhava-me como se visse o nascer do sol e, subitamente, fixou os próprios 

pés (...)» (p. 4) 

 

 A introdução do advérbio «subitamente» na tradução desta passagem permite ao 

leitor perceber a rapidez com que a personagem muda o ângulo do seu olhar, no texto de 

partida reflectida em «…and then», que corta abruptamente a descrição que está a ser 

feita de Lee. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Transposição: No texto de chegada, a expressão «like the sun had just risen» é 

traduzida por «como se visse o nascer do sol». O sitnagma nominal «o nascer do sol» 

substitui, assim, «the sun had just risen», sendo a forma verbal «had just risen» 

tranformada no nome «nascer (do sol)». 

 

i) TP: «I watched the side of Lee’s jaw (…)» (p. 182) 

TC: «Observei os contornos do queixo de Lee (...)» (p. 4) 
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 Se traduzíssemos «jaw» literalmente, o correspondente português seria «maxilar». 

No entanto, e uma vez que Sylvia está a observar, nesta passagem, o rosto de Lee, a 

palavra «maxilar» resulta demasiado técnica neste contexto. Optou-se, então, pela 

solução «queixo», que resulta mais natural. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura sintagmática: «The side», no texto de partida, é traduzido 

como «os contornos», verificando-se uma alteração de número dentro deste sintagma 

nominal. 

 

 

 Semânticas 

Hiponímia: A tradução «queixo» (no texto de partida, «jaw» (maxilar), constitui 

a substituição de «jaw» por um hiperónimo, uma vez que se pode dizer que o maxilar é 

uma das partes constituintes do queixo. 

 

j) TP: «My eyes dwelt on the apple crumble disappearing, spoon by spoon, between 

Lee’s absentminded lips.» (p. 183) 

TC: «Os meus olhos repousavam no crumble de maçã que desaparecia, a cada 

colherada, entre os lábios distraídos de Lee.» (p. 4) 

 

 O verbo «to dwell» (que, neste contexto, adquire o sentido de «permanecer») é 

aqui traduzido pelo verbo «repousar», uma vez que este nos transmite a mesma sensação 

de permanência, de demora. 

 

k) TP: «(...) until the curtain of hair lifted up and I could see the dark of her neck.» 

(p. 185) 

TC: «(...) até se levantar a cortina de cabelo e eu lhe conseguir ver a penugem do 

pescoço.» (p. 7) 

 

 A expressão «the dark of her neck» é aqui traduzida por «a penugem do pescoço», 

uma vez que a parte mais escura observada por Lee no pescoço de Sylvia será a parte do 

cabelo que não foi levantada como consequência do seu sopro. 
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l) TP: «I stared at him to make sure he was real» (p. 187) 

TC: «Olhei-o fixamente para me assegurar de que era de carne e osso» (p. 8) 

 

 O verbo «to stare» é traduzido, em todas as suas ocorrências no texto, como «fixar 

/ olhar fixamente». A tradução de «to make sure he was real» por «para me assegurar de 

que era de carne e osso» prende-se com o facto de a expressão «de carne e osso» remeter 

para a existência física: era disto que Sylvia se queria certificar; saber se o homem que 

apareceu no meio da estrada existia ou era uma aparição. 

 

 

 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Mudança distribucional: No texto de partida, encontramos o adjectivo «real» (to 

make sure he was real»), enquanto no texto de chegada o significado desta palavra é 

distribuída por mais itens lexicais – «de carne e osso». 

 

m) TP: «The lines above Sylvia’s eyebrows were beginning to swoop like gulls.» (p. 

188) 

TC: «Os vincos da testa da Sylvia desciam-lhe em voo picado, como gaivotas 

entre as sobrancelhas.» (p. 9) 

 

 A tradução do verbo «to swoop» é a paráfrase «descer em voo picado», solução 

encontrada para melhor descrever o voo da gaivota e assim explicar o movimento das 

sobrancelhas de Sylvia. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Paráfrase/mudança distribucional: A forma verbal «swoop» (were beginning to 

swoop like gulls», é traduzida pela expressão «descer em voo picado», verificando-se 

uma mudança distribucional de uma palavra por vários itens lexicais. Por outro lado, esta 

estratégia tradutória pode também ser considerada uma paráfrase, uma vez que o verbo 

«swoop», não tendo um correspondente directo em português, tem de ser traduzido de 

forma mais livre e explicativa. 
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n) TP: «Sylvia’s bare shoulders showed over the blanket that covered her body.» (p. 

189) 

TC: «Por baixo da manta que a cobria, surgiam os ombros nus da Sylvia.» (p. 10) 

 

 A tradução do verbo «to show» como «surgir» garante a imagem de algo que não 

está escondido e que aparece, acidentalmente, destacando-se do resto. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: No texto de chegada, o sintagma preposicional 

«por baixo da manta que a cobria» suge antes do resto da frase, verificando-se uma 

alteração da ordem dos constituintes. 

 

IV) Paladar 

 

a) TP: «The woman’s voice had peat and smoke in it, bacon and strong tea.» (p. 180) 

TC: «A voz da mulher que o lia tinha fumo e turfa, bacon e chá forte.» (p. 10) 

 

 Nesta passagem, a voz de Sylvia é descrita através dos sabores e odores que Lee 

imagina e nela projecta, uma vez que é a única forma de tentar concretizar uma mulher 

que não conhece e com quem nunca teve qualquer contacto senão através do CD que 

requisitou da biblioteca. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Pragmáticas 

Mudança de explicitação: A infomação «in it» («The woman's voice had peat and 

smoke in it» é omitida no texto de chegada, tornando-se implícita. Por outro lado, a 

informação «que o lia» («A voz da mulher que o lia» é explicitada, uma vez que não a 

encontramos no texto de partida. 

 

b) TP: «As we sipped our coffee, for instance, I murmured something faintly 

suggestive about hot liquids (…)» (p. 182) 

TC: «Por exemplo, quando beberricávamos café, murmurei qualquer coisa 

vagamente sugestiva sobre líquidos quentes (...)» (p. 4) 
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 A tradução do verbo «to sip» por «beberricar» pretende preservar a ideia de que 

as duas personagens bebiam café lenta e calmamente. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: A expressão «for instance» que aparece, entre 

vírgulas, no texto de partida, depois de «As we sipped our coffee», altera a sua posição 

na frase no texto de chegada. 

 

c) TP: «Lee sat across the table from me and burnt her tongue on the apple crumble.» 

(p. 183) 

TC: «Lee sentou-se à minha frente na mesa e queimou a língua no crumble de 

maçã.»  (p. 4) 

 

d) TP: «We shared a glass of iced water and I offered Lee the last splash from my 

mouth» (p. 186) 

TC: «Partilhámos um copo de água com gelo e ofereci-lhe o último gole na minha 

boca» (p. 7) 

 

 As sensações gustativas de quente e frio estão constantemente presentes na relação 

entre as duas personagens, de forma a estabelecer o contraste entre ambas e a aparente 

impossibilidade de chegarem uma à outra.  

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Pragmáticas 

Mudança de coesão: Em d), a expressão «I offered Lee» dá lugar a «ofereci-lhe», 

estando o nome «Lee» substituído pelo pronome pessoal com a função de complemento 

directo «-lhe» (pronominalização). 

 Sintácticas 

Empréstimo: Em c), utilização do empréstimo «crumble» («crumble de maçã»). 

 

e) TP: «Lee was salt with sweat and fleshier than I’d imagined, behind all her layers 

of black cotton and wool.» (p. 190) 

TC: «Lee sabia a sal e suor e, por trás de todas as camadas de algodão e lã negra, 

era mais carnuda do que a imaginara.» (p. 10) 
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 A tradução de «was salt with sweat» por «sabia a sal e suor» evidencia a sensação 

gustativa por detrás desta passagem, ainda que nenhum verbo o explicite no texto de 

partida. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: A informação «behind all her layers of black 

cotton and wool» aparece numa posição diferente no texto de chegada. 

 

f) TP: «(...) my head resting in the flat place between her breasts. The newly budded 

swollen look of them made my mouth water» (p. 192) 

TC: «(...) a minha cabeça repousando entre os seus seios. Dilatados, como dois 

botões recém-desabrochados, fizeram-me salivar» (p. 12) 

 

 A tradução de «newly budded swollen look» reflectiu-se numa alteração de 

estrutura: «dilatados, como dois botões recém-desabrochados», de forma a que esta 

passagem se torne mais fluente no texto de chegada. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: O sujeito do texto de partida («The newly budded 

swollen look of them» dá lugar a uma elipse no texto de chegada, retomando esta 

anaforicamente o complemento oblíquo da frase anterior («entre os seus seios»). 

 

V) Olfacto 

 

a) TP: «The woman’s voice had peat and smoke in it (…)» (p. 180) 

TC: «A voz da mulher que o lia tinha fumo e turfa (...)» (p. 1) 

 

b) TP: «I sat in that smoky hall» (p. 185) 

TC: «Lá estava eu, envolta no fumo da sala» (p. 6) 

 

 Nas poucas passagens do texto em que encontramos sensações olfactivas, o fumo 

está sempre presente, uma vez que proporciona uma atmosfera de mistério – e não é, 

afinal, o mistério o centro da relação entre as duas personagens? Assim, em b),  Lee está 

«envolta no fumo da sala» em vez de estar «numa sala com fumo». 
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Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Transposição: O adjectivo «smoky» («smoky hall») é traduzido como «fumo» 

(«fumo da sala»), verificando-se uma alteração de classe de palavras. 

 Pragmáticas 

Mudança de informação: Acréscimo do adjectivo «envolta» («envolta no fumo da 

sala»). 

 

3.1.5. Paralelismo 

 

Ao longo de todo o short story, as passagens de cada personagem são 

complementares e/ou paralelas. Seja porque as personagens têm pensamentos idênticos, 

embora em alturas diferentes, seja porque têm pensamentos quer porque têm visões 

antagónicas, que acabam por ser complementares. Nestes momentos, é necessária uma 

tradução que tenha em conta este paralelismo, por uma questão de coesão textual. 

 

a) TP: «I’d first heard Sylvia Dwyer on a CD» / «Of course I had heard of  Lee 

Maloney in Shanbally» (p. 180) 

TC: «A primeira vez que ouvi a Sylvia Dwyer falar (p. 1) / «Claro que tinha  

 ouvido falar de Lee Maloney» (p. 2) 

 

 Aqui, a dificuldade de tradução deveu-se ao facto de em inglês ser usado apenas 

um verbo – «to hear» – para dois contextos diferentes. No primeiro contexto, Lee 

Maloney ouve a voz Sylvia Dwyer numa cassete; no segundo, Sylvia ouve falar de Lee 

numa conversa ocasional. Se em português traduzíssemos, na primeira ocorrência, «Já 

tinha ouvido a Sylvia» e, na segunda «tinha ouvido falar de Lee», perder-se-ia o 

paralelismo que há entre uma frase e a outra. Por essa razão, optámos, na passagem de 

Lee, pela construção «tinha ouvido a Sylvia falar», mantendo assim o verbo «falar» e o 

verbo «ouvir» em ambas as construções e não destruindo, assim, a simetria que existe 

entre elas. 

 

b) TP: «But it was Cork where I met her. I’d joined the Queer Soc in the first week, 

before I could lose my nerve» (p.180) 
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TC: «Mas foi em Cork que a conheci. Entrei para a Queer Soc logo na primeira 

semana, enquanto ainda tinha lata» (p. 2) 

 

 TP: «Some days I have more nerve than others.» (p. 181) 

 TC: «Há dias em que tenho mais lata do que noutros» (p. 3) 

 

 Nestas duas passagens, pertencentes a Lee, é importante preservar a tradução de 

«nerve», conservando-a igual nas duas, uma vez que a segunda ocorrência é uma retoma 

da primeira. 

 

c) TP: «My reputation was a clean slate in Shanbally» (p. 181) 

TC: «A minha reputação em Shanbally era uma tábua rasa» (p. 2) 

 

 TP: «And till halfway through the evening I didn’t think I was getting 

 anywhere. What would a woman like Sylvia Dwyer want with a blank page 

 like me?» (182) / «(...) and I suddenly doubted that I was getting anywhere. 

 What  would Lee Maloney, seventeen last May, want with a scribbled jotter  

 like me?» (p. 184) 

TC: «A noite já ia longa e não pensei que fosse chegar a lado nenhum. Como é 

 que uma mulher como a Sylvia Dwyer se havia de interessar por uma página em 

 branco como eu?» (pp. 3-4)  / «(...) fiquei sem saber se estava a chegar a algum 

lado. Como é que Lee Maloney, dezassete anos feitos em Maio, se havia de 

interessar por um caderno rabiscado como eu?» (p. 6) 

 

 Nestas três passagens encontramos um paralelismo. Em relação à primeira, a 

expressão de Sylvia clean slate, traduzida como «tábua rasa» rima com a auto-descrição 

feita por Lee (blank page, traduzida como «página em branco»). As duas últimas 

passagens complementam-se uma à outra, na medida em que descrevem realidades 

opostas: «blank page» versus «scribbled jotter». A opção de tradução «algum lado/lado 

nenhum» mantém o paralelismo original – «getting anywhere/getting anywhere». 

 

d) TP: «But her chin had a curve you needed to fit your hand to» (p. 181) / «Lee 

fitted her hand around my thigh, weighing it down» (p. 186) / «It was not the 
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easiest thing in the world to find my way back to Galway with Lee’s hand tucked 

between my thighs.» (p. 192) 

TC: «mas a curva do seu queixo pedia o encaixe da minha mão» (p. 2) / «Lee 

encaixou a mão na minha coxa, fazendo contrapeso.» (p. 7)  / «encontrar o 

caminho de volta para Galway com a mão de Lee encaixada entre as minhas coxas 

não foi tarefa fácil» (p. 13) 

 

 Nestas duas passagens, o verbo «fit» está presente para assinalar a forma como as 

duas personagens, embora diferentes, acabam por se encaixar uma na outra. 

 

e) TP: «The reason I got into that van was a poem.» (p. 180) / «The reason I was 

going to go ahead (…) was that poem.» (p. 184) 

TC: «Foi um poema que me fez entrar naquela carrinha.» (p. 1)  / «Foi aquele 

poema que me fez decidir» (p. 5) 

 

Neste paralelismo, as duas personagens recordam o poema de Sylvia – a razão pela 

qual ambas as personagens se decidiram envolver. 

 

f) TP: «She was leaning her cheek on her hand. It was a smooth hand (…)» (p. 184) 

/ «I dug my jaw into my palm» (p.185) 

TC: «Apoiava a bochecha na palma da mão; uma mão macia, com as pontas dos 

dedos redondas.» (p. 6)  / «Enterrei o maxilar na palma da mão» (p. 6) 

 

 Neste paralelismo, verificamos um contraste entre a forma como Sylvia vê o 

comportamento de Lee e a forma como Lee se descreve: enquanto Sylvia nos descreve 

movimentos suaves, Lee descreve os mesmos movimentos utilizando verbos que indicam 

uma certa força física e pouca subtileza. 

 

g) TP: «Lee looked right back at me» (p. 184) / «my eyes locked back onto Sylvia’s» 

(p. 185) 

TC: «Lee voltou a fitar-me» (p. 6) / «os meus olhos voltaram a fixar os da Sylvia» 

(p. 6) 
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 O paralelismo entre as expressões «lock back» e «look back», de estrutura igual e 

grafia semelhante do verbo principal, é traduzido pela repetição, em português, do verbo 

«voltar». 

 

h) TP: «If this was going to happen, I thought, as I folded the papers away in my 

briefcase during the brief rainfall of applause (…)» (p. 185) / «If this was going 

to happen, I thought, many hours later as the cleaners urged Sylvia and me out of 

the hall (…)»(p. 185) 

TC: «Se viesse mesmo a acontecer, pensei, enquanto arrumava os papéis na pasta 

sob a breve chuva de aplausos (…)» (p. 6)  / «Se viesse mesmo a acontecer, pensei, 

horas mais tarde, enquanto a equipa de limpeza nos expulsava da sala (…)» (p. 

6) 

 

Nestas duas passagens paralelas, as personagens antevêem o que poderá acontecer 

entre as duas num futura próximo. 

 

i) TP: «Blame it on the heat.»  / «Blame it on the dancing.» (p. 186) 

TC: «A culpa foi do calor.» / «A culpa foi da dança.» (p. 7) 

 

As expressões paralelas «a culpa foi do calor»/ «a culpa foi da dança» traduzem 

bem a ideia da culpa que é atribuída a elementos exteriores às duas personagens. 

 

j) TP: «a one-day conference didn’t leave enough time for subtlety» (p. 182) / 

«Cradle snatcher (…) and not even a suave one at that» (p. 187) 

TC: «num colóquio de um só dia não havia tempo para subtilezas.» (p. 3) / «Papa 

anjos (…) E nem sequer sabia ser subtil.» (p. 8) 

 

 Nas duas passagens paralelas, o adjectivo «subtil» e o nome «subtileza» são um 

par constituído para assegurar a coesão textual. Embora no texto de partida não sejam 

usados itens lexicais idênticos em cada um dos enunciados, os itens que são usados – 

«subtlety» e «suave» estão intimamente relacionados. 

 

k) TP: «The frightening thought occurred to me: I could love this girl.» (p. 188) / 

«The frightening thought occurred to me: I could love this woman.» (p. 189) 
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TC: «Passeei os olhos pela cabeça de Lee, ligeiramente descaída. Fui assaltada 

por um pensamento terrível: era capaz de amar esta rapariga.» (p. 9) / «fui 

assaltada por um pensamento terrível: era capaz de amar esta mulher.» (p. 10) 

 

l) TP: «I (…) panicked, then changed the subject.» (p. 182) / «I panicked, and stared 

up and down the lane.» (p. 189) 

TC: «entrei em pânico e mudei de assunto» (p. 4) / «Entrei em pânico e desatei a 

olhar para todos os cantos do caminho de terra.» (p. 10) 

 

m) TP: «Her grin was quick as a fish.» (p. 188) / «I caught her eye as we sped round 

a corner, and she grinned» (p. 192) 

TC: «Num ápice esboçou um sorriso de orelha a orelha.» (p. 9)  / «Entreolhámo-

nos enquanto dobrávamos uma esquina a toda a velocidade e ela esboçou um 

sorriso de orelha a orelha.» (p. 13). 

 

  A tradução de «grin» como «sorriso de orelha a orelha» deve estar presente nas 

duas passagens paralelas, de forma a manter a consistência e a coesão do texto. 

 

n) «I wouldn’t ask to see her again. I would just leave the matter open and drive 

away. Lee probably got offers all the time; she was far too young to be looking 

for anything heavy. I’d show her I was generous enough to accept that an hour 

and a half was all she had to give me.» (p. 192) / «I wouldn’t ask anything naff 

like when we were likely to see each other again. I would just wave as she drove 

away. Sylvia probably did this kind of thing all the time; she was far too famous 

to be wanting anything heavy. I’d show her that I was sophisticated enough not 

to fall for her all in one go, not to ask for anything but the hour and a half she had 

to give me.» (p. 193) 

TC: «Não lhe pediria que nos voltássemos a ver. Deixaria tudo em aberto e afastar-

me-ia. De certeza que lhe estavam sempre a fazer este tipo de propostas; era 

demasiado jovem para querer algo sério. Mostrar-me-ia generosa a ponto de 

aceitar que uma hora e meia era tudo o que ela tinha para me oferecer.» (p. 13)  / 

«Não ia ser foleira e perguntar-lhe quando é que nos podíamos voltar a ver. Ia-

lhe só acenar enquanto a carrinha se afastasse. De certeza que a Sylvia estava 

sempre a fazer estas coisas; era demasiado conhecida para querer algo sério. 
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Havia de lhe mostrar que era sofisticada, que não me apaixonava assim tão 

facilmente, que não lhe pedia nada a não ser a hora e meia que ela tinha para me 

oferecer.» (p. 13) 

 

Nestas últimas passagens, que encontramos no final de short story e, apesar do 

paralelismo entre as mesmas, encontramos, em português, oportunidade para mostrar a 

diferença estilística e de registo da voz de cada uma delas.  

Em Sylvia, a estrutura «I would/I wouldn’t (auxiliar modal) + verbo principal é 

traduzida no condicional: «Não lhe pediria que nos voltássemos a ver. Deixaria tudo em 

aberto e afastar-me-ia.». No caso de Lee, a mesma estrutura é construída usando o 

pretérito imperfeito do indicativo (uma vez que a sua voz é conhecida por fazer uso de 

registo mais informal): «Não ia ser foleira e perguntar-lhe quando é que nos podíamos 

voltar a ver. Ia-lhe só acenar enquanto a carrinha se afastasse.» 

 

 

3.1.6. Visibilidade 

 

 Como já foi referido, a tradução do texto em análise foi orientada pelo princípio 

da adequação de Toury, que consiste na preservação das marcas culturais do texto de 

partida e que se opõe ao princípio da aceitabilidade, que visa «domesticar» a tradução e 

privilegiar o contexto de chegada. Por essa razão, grande parte das marcas específicas da 

cultura irlandesa presentes no texto são explicadas, em nota de rodapé. 

 

a) TP: «The sweat of the céilí» (p. 179) 

TC: «O suor do céilí [em nota de rodapé]» (p. 1) 

 

b) TP: «leaving cert» (p. 180) 

TC: «leaving cert [em nota de rodapé]» 

 

c) TP: «I’d joined the Queer Soc in the first week» (p. 180) 

TC: «Entrei para a Queer Soc logo na primeira semana» (p. 2) 

 

d) TP: «the poet was one of us – a ‘colleen’, a friend of mine used to say.» (p. 180) 
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TC: «a poeta era uma de nós. Uma «colleen» [em nota de rodapé], como dizia 

uma amiga minha.» (p. 2) 

 

e) TP: «Gaelgóir purists» (p. 184) 

TC: «gaelgóir [em nota de rodapé] purista» (p. 6) 

 

f) TP: «something came on the rádio, and old song by Clannad» (p. 186) 

TC: «Começou a tocar no rádio uma velha canção dos Clannad [em nota de 

rodapé]» (p. 8) 

 

g) TP: «something about ‘bóthar,’ or was it ‘máthar’?» (p. 187) 

TC: «Era qualquer coisa com «bóthar» [em nota de rodapé]… Ou seria 

‘máthar’?» (p. 8) 

 

 Em todos estes exemplos, a consequência da estratégia pragmática de tradução 

aqui adoptada – a inserção de notas de rodapé – resulta numa mudança de visibilidade: o 

tradutor torna-se tanto mais visível quanto mais explicativa for a tradução. O texto é tanto 

mais invisível – e, relembrando o que defende Venuti – , quanto mais a «mão» do tradutor 

passar despercebida. Por outro lado, é também adoptada uma estratégia de mudança de 

informação: o leitor do texto de partida não é necessariamente irlandês, mas sim 

anglófono, e no texto não existe qualquer nota explicativa em relação aos itens culturais 

irlandeses ou às palavras em gaélico irlandês que são apresentadas. No entanto, optou-se, 

na tradução, por explicitar o significado das marcas culturais e palavras em irlandês de 

modo a que o leitor português genérico, em princípio pouco familiarizado com a cultura 

irlandesa, as conseguisse decifrar sem qualquer problema. 

 

h) TP: «apple crumble» (p. 183) 

TC: «crumble de maçã» (p. 4) 

 

Neste exemplo, optou-se pela preservação do nome original da tarte – «crumble» 

–, sem adicionar qualquer explicação, uma vez que não existe em português um 

correspondente imediato e visto esta palavra ser conhecida da generalidade dos 

portugueses, não representando qualquer problema para o leitor do texto de chegada. 
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i) TP: «Dublin’s a hundred miles away» (p. 179) 

TC: «Dublin fica a cento e sessenta quilómetros.» (p. 1) 

 

 Neste exemplo, adoptou-se, excepcionalmente, uma estratégia de tradução mais 

de acordo com o princípio da aceitabilidade («domesticação» do texto) – a medida «a 

hundred miles» foi convertida para quilómetros – uma vez que não faria sentido num 

contexto português falarmos em milhas, podendo o leitor desconhecer o valor desta 

medida, pouco usada na cultura portuguesa. 

 

3.2.  «French Lesson I: Le Meurtre» 

 

Neste Segundo ponto do nosso relatório, abordaremos as questões de tradução 

colocadas pelo short story «French Lesson I: Le Meurtre», de Lydia Davis. 

Em primeiro lugar, explicaremos o exercício de tradução proposto, de acordo com 

o princípio da aceitabilidade68. De seguida, explicaremos de que forma a interacção do 

narrador com o narratário e com o leitor é um factor importante a ter em conta na tradução. 

Segue-se uma explicação da razão pela qual são introduzidos artigos definidos em 

português na lista que encontramos no final do short story (p. 18). O quarto tema incide 

sobre algumas alterações feitas que se prendem com questões de ortografia e afiniades 

gramaticais entre o português e o francês. Os dois últimos temas são, respectivamente, a 

tradução de referências linguísticas pensadas para o leitor anglófono e a tradução de 

referências culturais pensadas para o leitor americano. 

 

3.2.1.  Uma lição de francês para portugueses 

 

Ao contrário do que foi proposto para o primeiro short story aqui apresentado, 

«Speaking in Tongues», a tradução de «French Lesson I: Le Meurtre» vem explorar, sob 

a forma de exercício experimental, uma faceta da tradução mais inclinada para a 

aceitabilidade, isto é, a preocupação com o efeito que o texto tem junto do leitor do texto 

de chegada. 

 Assim, ao contrário do que se verificou na tradução do texto apresentado 

anteriormente, onde as marcas culturais da cultura irlandesa são preservadas e explicadas, 

                                                           
68 Toury, Descriptive Translation Studies and Beyond, 56-57. 
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estando a ênfase colocada no texto de partida, aqui a ênfase recai sobre o texto de chegada 

e o seu leitor. Para o leitor do texto de chegada, é inútil, do ponto de vista da preservação 

do efeito do texto, a leitura de um short story que explica a um americano como funciona 

a língua francesa. O leitor pode experimentar esta lição como observador, mas a forma 

como o texto de partida envolve o seu leitor na história, explicando-lhe de que forma a 

língua francesa funciona, ao mesmo tempo que, parenteticamente, lhe conta uma história 

policial, seria perdida se adoptássemos uma estratégia que estivesse mais de acordo com 

o princípio da adequação.69 

 De facto, esta estratégia de adequação foi adoptada nas duas traduções 

portuguesas publicadas do short story.70 Não visando este projecto fazer uma crítica às 

traduções já publicadas, ou preterir uma perspectiva tradutória em relação à outra, 

pareceu-nos interessante ver de que forma o  texto resultaria se o enfoque fosse o leitor 

do texto de chegada e este lhe fosse directamente dirigido, invocando imagens da cultura 

que lhe é familiar. Assim, imagens que nos sugiram paisagens americanas, ou referências 

culturais relacionadas com os países que são próximos, bem como referências que fazem 

todo o sentido dentro desta cultura terão de ser substituídos por referências portuguesas, 

que despertem no leitor uma sensação de familiaridade com o que está a ser descrito. 

 Para além desta filtragem cultural (que desenvolveremos mais à frente), também 

alguns exemplos linguísticos que nos vão sendo apresentados ao longo do texto de 

partida, de forma a ilustrar comparações entre o inglês e o francês são, na tradução que 

propomos, substituídos por exemplos que nos mostrem a relação entre o português e o 

francês, com as suas semelhanças e diferenças. 

 É também importante referir que a diferença entre a comparação que se pode fazer 

entre uma língua germânica (o inglês) e uma língua românica (o francês) será bastante 

acentuada em relação àquela que se pode fazer entre duas línguas românicas. O português 

e o francês têm, gramaticalmente, semelhanças incontornáveis e que não podemos deixar 

de ter em conta quando estivermos a traduzir, nomeadamente no que diz respeito a 

contracções de artigos com preposições ou à colocação de adjectivos. Este aspecto deve 

ser ponderado na tradução, uma vez que terão também de ser feitas alterações a este nível. 

 No ponto seguinte, explicaremos de que forma a voz do narrador alterna entre a 

lição de gramática e o conto policial que é contado ao leitor e de que forma estas duas 

dimensões têm de ser tidas em conta na tradução. 

                                                           
69 Ibid. 
70 Cf. 2.2.1. do Capítulo II. 
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3.2.2.  O papel do narrador 

  

 Como já foi referido, o narrador aborda o leitor de duas perspectivas. Em primeiro 

lugar, como narratário: neste sentido, o narrador desempenha o papel de professor e 

explica ao narratário –  o estudante de francês – as diferenças entre o inglês e o francês, 

naquela que é uma primeira lição introdutória para quem está ainda a dar os primeiros 

passos na aprendizagem desta língua românica. Toda a lição de história da língua e as 

curiosidades culturais em relação a França são introduzidas e dirigidas a este narratário, 

que recebe, possivelmente através de um manual de francês, a sua primeira lição nesta 

nova língua. Por outro lado, o narrador fala também para o leitor, quando lhe desvenda, a 

pouco e pouco (sem nunca revelar a verdade), o crime que terá tido lugar na quinta. É, 

portanto, feita uma piscadela de olhos ao leitor, uma vez que, como defendemos no 

capítulo anterior, o narratário ignora esta dualidade do texto e aceita a lição de francês 

inocentemente. 

 A forma como o narrador se dirige ao narratário e, consequentemente, ao leitor 

(apesar de o leitor ter um papel diferente do do narratário, como já foi defendido), 

envolvendo-o na acção da história, passa pela forma como interage com ele: verificamos 

que os deíticos «you» and «we» são uma constante, o que nos permite concluir que o 

narrador pretende incluir o narratário (e, consequentemente, o leitor) na situação 

comunicativa, como se o narratário pudesse presenciar a família que vive na quinta. Por 

outro lado, o narrador instrui o narratário, através de actos de fala directivos, a imaginar 

cenários da cultura francesa, comparando-os com cenários pertencentes à sua cultura 

natal, fazendo com que este participe activamente na construção do meio envolvente. De 

seguida citaremos alguns exemplos e analisaremos as opções de tradução adoptadas em 

cada caso. 

 

1) Formas de tratamento 

 

a) TP: «Always start learning your foreign language with the names of farm animals. 

(p. 103) 

TC: «Sempre que aprender uma língua estrangeira, comece pelos animais da 

quinta.» (p. 14) 

 

b) TP: «See the vaches ambling up the hill, head to rump, head to rump. Learn what 
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a vache is.» (p. 103) 

TC: «Veja como as vaches se balançam monte acima, da cabeça às ancas. Aprenda 

o que é uma vache.» (p. 14) 

 

 Estes exemplos mostram-nos que o narrador, como professor, utiliza actos 

ilocutórios directivos (através do uso do modo imperativo) para instruir o narratário e, ao 

mesmo tempo, lhe pedir que projecte cenários relativos à quinta que é descrita. 

 Como podemos constatar, as opções de tradução passaram pela escolha da terceira 

pessoa do singular do conjuntivo (com valor de imperativo) como forma de tratamento 

usada pelo narrador. Esta escolha deveu-se ao facto de, por um lado, não sabermos a idade 

do narratário e, por outro, ser a forma de tratamento mais convencional num contexto 

escolar português (académico ou não). 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura frásica: Em a), mudança de uma frase simples, no texto de 

partida, para uma frase complexa (com uma oração subordinada temporal e uma 

oração subordinante) no texto de chegada.  

Mudança de estrutura sintagmática: Em b), mudança de modo e tempo verbal 

dentro do sintagma verbal do texto de partida – ambling» para «se balançam» – 

gerúndio para presente do indicativo. 

 

2) Uso de pronomes e determinantes 

 

 Os pronomes e determinantes utilizados remetem todos para a situação 

comunicativa, na qual o narratário é o interlocutor (embora este não responda verbalmente 

ao narrador). Este uso dos pronomes permite ao narrador envolver o narratário (e, 

consequentemente, o leitor) na lição e na história, desempenhando este um papel activo 

na sua construção. Vejamos alguns exemplos e analisemos a forma como a função dos 

pronomes se reflecte na tradução. 

 

a) TP: «There is not much difference between that word, ferme and our own word 

for the place where wisps of straw cover everything (…) (p. 103) 

TC: « Esta palavra, ferme, é bastante diferente da que nós usamos para nos 

referirmos àquele sítio coberto de fardos de palha» (p. 14) 
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b) TP: «When are we going to return to our ferme?» (p. 105) 

TC: «Quando é que regressamos à nossa ferme?» (p. 16) 

 

 

Nestes dois exemplos (a) e b)) são usados pronomes pessoais e determinantes 

possessivos, ambos relativos à primeira pessoa do plural, o que permite uma ligação entre 

o narrador e o narratário, um sentimento de pertença e de proximidade, como se ambos 

fizessem parte da mesma realidade e tivessem algo em comum. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas  

Mudança de coesão – elipse: Em a), «that word, ferme, and our own word (…)» 

transforma-se, na tradução, em «esta palavra, ferme, é (…) diferente da que nós usamos 

(…)». Neste exccerto, constatamos que a palavra «word» sofreu uma elipse, como forma 

de referência anafórica, em vez de se ter optado por manter a estrutura do texto de partida, 

onde a palavra é repetida. 

Mudança de estrutura sintagmática: Em b), alteração do futuro, «We are going to», 

no texto de partida, para o presente, «regressamos», no texto de chegada. 

Transposição: Em a), alteração do nome «difference» para o adjectivo «diferente». 

Alteração do verbo «cover» para o adjectivo «cobertos»: «coberto de fardos de palha». 

Mudança de estrutura frásica: Em a), optou-se por uma construção diferente da do 

texto de partida; no texto de partida temos um sujeito expletivo («there is»), enquanto no 

texto de chegada temos «esta palavra, ferme» como sujeito e o resto da frase como nome 

predicativo do sujeito com uma oração relativa restritiva, «que nós usamos para nos 

referirmos àquele sítio coberto de fardos de palha». 

Mudança de estrutura oracional: A expressão «the place where wisps of straw 

cover everything» é alterada, na tradução, para «(…) sítio coberto de fardos de palha». 

Assim, no texto de chegada temos uma alteração de voz activa para voz passiva. 

 Semânticas 

Outras – mudança de perspectiva: Enquanto no texto de partida temos a ideia de 

que os fardos de palha cobrem tudo dentro do celeiro, no texto de chegada temos o celeiro 

coberto pelos fardos de palha.  

 

c) TP: «We can now introduce the definite articles (…)» (p. 103) 
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TC: «Podemos, agora, falar dos artigos definidos (…)» (p. 14) 

 

d) TP: «We will now introduce a piece of language history (…)» (p. 104) 

TC: «Faremos, agora, um parêntesis relativo à história da língua (...)» (p. 14) 

 

e) TP: «What do you see when you say house? Do you see more than one kind of 

home?» (p. 105) 

TC: «O que vê quando diz casa? Vê mais do que um tipo de casa?» (p. 16) 

 

f) TP: «(...) you will hear les vaches lowing because it is five in the winter evening 

and their udders are full.» (p. 106) 

TC: «(...) vai ouvir les vaches mugir porque estamos no Inverno e são cinco da 

tarde, pelo que já têm os úberes cheios.» (p. 16) 

 

Em c), d) e) e f), constatamos que o pronome pessoal da primeira pessoa do 

singular, «we» e o pronome pessoal da segunda pessoal do singular/plural, «you», sofrem 

uma elipse na tradução. Esta deve-se ao facto de, em português, a omissão do sujeito ser 

natural e até recomendável em vários contextos. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Mudança de ênfase: Em c), o verbo seguido de preposição, «falar de» substitui o 

verbo «to introduce», perdendo esta passagem alguma da ênfase original. 

Mudança distribucional: Em d), o verbo «to introduce» é estendido por mais 

unidades lexicais: «fazer um parêntesis». 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura sintagmática: Em e) e em f), omissão do sujeito no texto de 

chegada. 

Mudança de tipo de unidade: Em e) temos, no texto de partida, o verbo auxiliar 

«do» e o verbo principal «see» (do you see), enquanto em português temos apenas uma 

palavra (vê). Trata-se, portanto, de uma alteração de sintagma para palavra. 

Mudança de estrutura frásica: Em f), a oração coordenada explicativa «because it 

is five in the winter evening and their udders are full» sofre uma mudança interna — 

«porque estamos no Inverno e são cinco da tarde». É também acrescentada uma oração 

coordenada conclusiva –  «pelo que já têm os úberes cheios».  
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g) TP: «Or an arbre is one of the dense, scrubby live oaks in the blazing dry hills of 

Provence (…)» (p. 105) 

TC: «Ou então é um daqueles carvalhos atarracados, de folhagem densa, plantados 

na aridez abrasadora das colinas da Provença (...)» (p. 15) 

 

h) TP: «(...) our own word for the place where wisps of straw cover everything (…) 

(p. 103) 

TC: «(...) da que nós usamos para nos referirmos àquele sítio coberto de fardos de 

palha» (p. 14) 

 

Nestes dois últimos exemplos, os determinantes demonstrativos «aqueles» e 

«aquele» (contraídos com as preposições «de» e «a», respectivamente) são utilizados na 

tradução, embora não os encontremos no texto de partida, onde vemos, em ambos os 

casos, o determinante artigo definido «the». A razão pela qual se optou, nestes casos, 

pelos determinantes demonstrativos foi o facto de estes serem deíticos e se referirem à 

situação comunicativa que temos presente. Por uma questão de coesão textual, parece-

nos faze sentido usar determinantes demonstrativos, uma vez que os deíticos «you» and 

«we» também estão presentes, incluindo o narratário e o leitor na situação comunicativa. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura sintagmática: Em g), a expressão «one of the dense, scrubby 

live oaks (…)» é alterada para «um daqueles carvalhos atarracados, de folhagem densa 

(…)». Constatamos que houve uma alteração a nível do sintagma nominal, tendo o 

determinante artigo definido «the» sido alterado para a contracção da preposição «de» 

com o determinante demonstrativo «aqueles». Em h),  constatamos que houve uma 

alteração a nível do sintagma nominal, tendo o determinante artigo definido «the» sido 

alterado para a contracção da preposição «de» com o determinante demonstrativo 

«aquele».  

 

i) TP: «These animaux live on a ferme. There is not much difference between that 

word, ferme (...) (p. 103) 

TC: «Estes animaux vivem numa ferme. Esta palavra, ferme, é bastante 

diferente(...)» (p. 14) 
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j) TP: «This is a piece of information about language history.» (p. 104) 

TC: «E é este o nosso parêntesis informativo sobre história da língua.» (p. 15) 

 

k) TP: «Keep this language concept in mind as you listen to the following example:» 

(p. 104) 

TC: «Tenha em conta este conceito linguístico enquanto ouve o exemplo 

seguinte:» (p. 15) 

 

l) TP: «(...) and bark at les chats as les chats slink mewing (...)» (p. 103) 

TC: «(...) ameaçam les chats com latidos enquanto estes se escapulem, às 

miadelas, (…)» (p. 14) 

 

m) TP: «(...) and sometimes not even then.» (p. 104) 

TC: «(...) e mesmo neste caso há excepções à regra.» (p. 14) 

 

Os determinantes demonstrativos «estes/esta/este» são usados, na tradução, com 

diferentes propósitos: nos três primeiros exemplos, estão presentes também no texto de 

partida, de forma a trazer a realidade da quinta para a situação comunicativa, tornando a 

acção que lá se desenrola uma realidade que o narratário presencia ou, pelo menos, 

imagina. 

 No segundo caso (os dois úlitmos exemplos), o determinante «este» e o pronome 

demonstrativo «estes» não estão presentes no texto de partida, mas são acrescentados no 

texto de chegada por diferentes razões: em d), como forma de manter a coesão textual – 

pareceu-nos pertinente, em vez de manter a expressão «les chats» uma segunda vez na 

frase, optar por uma anáfora. Em e), o advérbio «then» é substituído pelo pronome «este» 

(contraído com a preposição «nem»), de forma a aplicar a solução «neste caso», que 

traduz o sentido de «then» neste contexto. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Mudança de ênfase: Em j), é introduzida uma clivagem: «É este o nosso parêntesis 

informativo», que contrasta com a opção mais neutra do texto de partida, «This is a piece 

of information». 
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 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: Em k), a posição do complemento directo, «this 

language concept», é alterada no texto de chegada. Em l), o complemento directo,  «les 

chats» muda a sua posição, ficando dentro da expressão que aqui traduz «bark at», 

«ameaçar com latidos». 

Mudança de coesão: Em l), substituição de «les chats» pelo pronomo «estes», de 

forma a evitar a sua repetição. 

Mudança distribucional: Em m), o significado desta expressão do texto de partida 

mantém-se; no entanto, está distribuído por mais itens lexicais.  

 

3.2.3.  Introdução de artigos em português 

 

 No texto de partida, o narrador argumenta que a aprendizagem de vocabulário em 

francês juntamente com os artigos que antecedem as palavras é importante, uma vez que 

não há uma forma objectiva de diferenciar o género dos nomes em francês, sendo este 

arbitrário: «The plural article les, spelled l e s, as in les vache, is invariable, but do not 

pronounce the s. The singular article is either masculine, le, or feminine, la, depending 

on the noun it accompanies, and it must always be learned along with any new noun in 

your vocabulary, because there is very little else to go by, to tell what in the world of 

French nouns is masculine and what is feminine.» (p. 106). 

 Em português, tal como em francês, os determinantes e os nomes variam em 

género. Tendo em conta o objectivo desta tradução (transformar uma aula de francês para 

americanos numa aula de francês para portugueses), não faria sentido traduzirmos a 

passagem que nos diz que é difícil percebermos porque é que um nome é masculino ou 

feminino em francês; na nossa própria língua também temos esta arbitrariedade. Para 

além disso, muitos nomes que são masculinos em francês também o são em português, e 

o mesmo acontece com nomes femininos. Faz sentido, no entanto, frisarmos que os 

artigos devem ser aprendidos juntamente com os nomes, para nos lembrarmos do género 

da palavra, uma vez que existem muitos nomes cujos géneros são diferentes em português 

e em francês. A tradução desta passagem é, então, «O artigo definido plural les, que se 

escreve l e s, como em les vaches, não varia em género, mas não pronuncie o s. O artigo 

definido singular tanto pode ser masculino – le – como feminino – la – dependendo do 

género do nome que se lhe segue e deve ser aprendido juntamente com o mesmo, porque 

alguns nomes que em português são masculinos são femininos em francês, e vice-
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versa.»(p. 16) 

 E uma vez prescrita esta regra pelo professor de francês, o texto de chegada 

resultaria incoerente se no glossário final fornecido pelo narrador as palavras em 

português não tivessem também um determinante a acompanhá-las. Embora este não 

esteja presente em inglês (seria sempre o artigo definido singular, «the»), faz sentido que 

o tenhamos em português, para efeitos de comparação  entre o francês e o português, de 

forma a constatar que algumas palavras em francês têm um género diferente em 

português. Poder-se-ia argumentar que estes determinantes podem ser omitidos em 

português, conhecendo o leitor português o género dos nomes apresentados 

intuitivamente, mas defendemos que a inclusão do determinante torna mais claro o 

contraste entre o género das palavras em francês e em português. A tradução da lista final 

de palavras é, então, a seguinte: 

 

 

«Le sac: o saco 

La grive: o tordo 

L’alouette: a cotovia 

L’aile: a asa 

La plume: a pena 

La hachette: a machadinha 

Le manche: o cabo 

L’anxieté: a ansiedade 

Le meurtre: o assassínio» (p. 18) 

 

3.2.4.  Constrangimentos ortográficos  

 

 No texto de partida encontramos várias ocorrências de preposições em inglês que 

antecedem um artigo e um nome em francês (destacados a itálico). Uma vez que se trata 

de duas línguas diferentes, seria possível manter este tipo de estrutura em português, 

mantendo as preposições em português e os artigos e nomes em francês. Esta estrutura é, 

no entanto, problemática do ponto de vista da gramaticalidade por uma razão: em 

português, tal como em francês, muitas vezes as preposições são contraídas com artigos 

ou determinantes demonstrativos. Assim, resultaria estranho se mantivéssemos estruturas 

sintagmáticas como «de le fermier» (p.  («of le fermier» – p. 104) ou «a les chats» («at 

les chats» – p. 103). Ainda que estejamos a escrever em português com palavras 

destacadas em francês e, nesse sentido, estes sintagmas não sejam agramaticais, a sua 

leitura não é natural – pelo facto de estas preposições serem homógrafas em português e 
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francês – , sobretudo para quem conhece as regras de contracção de preposições com 

determinantes em francês. Os dois exemplos supracitados parecem agramaticais em 

francês e resultariam melhor tranformados em contracções, como «du fermier» e «aux 

chats». No entanto, nem sempre esta contracção é passível de ser introduzida no texto de 

chegada: uma vez que esta é uma primeira lição de francês e só algumas noções básicas 

e muito poucas regras são aprendidas, só poderemos introduzir as regras ensinadas pelo 

narrador no texto de partida. Vejamos, de seguida, como contornar alguns dos problemas 

causados pela necessidade de contracção de preposições com artigos e analisemos as 

soluções adoptadas em cada caso. 

 

a) TP: «Besides la vache, there are other animaux on la ferme, whose buildings are 

weather-beaten (...)» (p. 103) 

TC: «Para além de la vache, há outros animaux nesta ferme com casas fustigadas 

pelo tempo (...)» (p. 14) 

 

Nesta passagem, a dificuldade de tradução passou pela expressão «on la ferme», 

que, traduzida directamente, ficaria «em la ferme». No entanto, como a preposição 

portuguesa «em» e a preposição francesa «en» são quase homógrafas (e sendo 

agramatical termos a preposição «en» antes de um artigo), optou-se por contrair, em 

português, a preposição «em» com o determinante demonstrativo «esta»: «nesta ferme». 

 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura frásica: No texto de partida, temos a expressão «on la ferme, whose 

buildings are weather-beaten (…)», enquanto no texto de chegada encontramos «nesta 

ferme com casas fustigadas», deixando de existir a relativa explicativa que encontramos 

no texto de partida – «whose buildings are weather-beaten (…)». 

 

b) TP: «Les chiens cringe in the presence of their master, le fermier, and bark at les 

chats (...)» (p. 103) 

TC: «Les chiens encolhem-se à passagem do dono, le fermier, e ameaçam les chats 

com latidos (...)» (p. 14) 

 

 Nesta passagem, o problema de tradução surge no sintagma «at les chats», que, 
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traduzido directamente para português, ficaria «a les chats». Sendo esta preposição 

homógrafa da francesa «à», e sendo a sequência «à les chats» agramatical em francês (a 

preposição tem de contrair com o artigo – «aux chats»), optou-se por uma solução que 

evitasse o contacto da preposição com o artigo. Assim, adoptou-se a paráfrase «ameaçam 

les chats com latidos», em vez de «ladram a les chats». 

 

c) TP: «(...) and are special pets of le fermier's children until they are beheaded by 

le fermier and plucked by la femme of le fermier with her red-knuckled hands and 

then cooked and eaten by the entire famille» (p. 104) 

TC: «(...) e são os animaizinhos queridos dos filhos du fermier até serem 

decepados por le fermier e depenados pelas mãos calejadas e vermelhas de la 

femme du fermier e depois cozinhados e comidos por toda la famille. Repare que 

em francês, tal como em português, a preposição de, quando aliada a alguns 

artigos, sofre contracções. É o caso de le fermier que, quando precedido pela 

preposição de, se transforma em du fermier. No feminino singular esta contracção 

não se verifica: de la femme.» (p. 14) 

 

Nesta passagem, sentimos a necessidade de contrair, na tradução, a preposição 

«de» com o artigo definido masculino singular «le» («du»), uma vez que nos pareceria 

agramatical a expressão «la femme de le fermier» (a preposição «de» é homógrafa em 

português e em francês). Uma vez feita a inclusão desta contracção, que não é apresentada 

no texto de partida, precisámos de incluir, no texto de chegada, um parênteses explicativo 

que explica as regras de contracção da preposição «de» com artigos definidos no singular 

em francês. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Semânticas 

Paráfrase: O adejctivo «red-knuckled» é traduzido pela paráfrase «calejadas e 

vermelhas». 

 Pragmáticas 

Mudança de informação: Toda a informação relativa ao uso da contracção da 

preposição «de» com os artigos definidos em francês foi acrescentada no texto de 

chegada.  
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3.2.5.  Referências linguísticas 

 

 Uma vez que a aula de francês é dirigida, no texto de chegada, ao leitor português, 

as explicações e comparações linguísticas entre o inglês e o francês que estão presentes 

no texto de partida terão de ser alteradas de forma a que a comparação faça sentido para 

duas línguas românicas – o português e o francês. 

 

a) TP: «There is not much difference between that word, ferme, and our own word 

for the place where wisps of straw cover everything, the barnyard is deep in mud, 

and a hot dunghil steams by the barn door on a winter morning, so it should be 

easy to learn. Ferme.» (p. 103) 

TC: «Esta palavra, ferme, é bastante diferente da que nós usamos para nos 

referirmos àquele sítio coberto de fardos de palha, com um curral lamacento e 

onde encontramos à porta do estábulo um monte de estrume a exalar vapores 

quentes nas manhãs de Inverno. Mas não deve ser difícil de reter: ferme.» (p. 14) 

 

A palavra francesa «ferme» tem o seu correspondente inglês em «farm», pois esta 

foi uma palavra que entrou na língua inglesa através do francês71. Em português, esta 

comparação não é possível.  Poder-se-ia ter optado pela solução «grange»/«granja», mas 

a palavra «grange» surge mais à frente no texto, tornando esta escolha impossível: «Now 

their hooves clatter across the concrete floor of la grange (...)» (p. 107). 

 Optou-se, então, por manter a expressão «la ferme», explicando, no entanto, que 

a palavra que temos em português para designarmos o seu referente em nada se parece 

com a francesa. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: Devido a alterações sintácticas, a expressão «the 

barnyward is deep in mud» transforma-se, no texto de chegada, em «um curral 

lamacento». Assim, o sintagma verbal «is deep in mud» transforma-se no sintagma 

nominal «um curral lamacento».  

  

b) TP: «In your lessons you will notice that some French words, such as la ferme, 

                                                           
71 Cf. “farm”, in Oxford Dictionaries, <http://oxforddictionaries.com/definition/english/farm?q=farm>, 

consultado a 23 de Março de 2013. 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/farm?q=farm
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are spelled the same way or nearly the same way as the equivalent words in our 

own language, and in these cases the words in both languages are derived from 

the same Latin word.» (p. 104) 

TC: «Nestas aulas, dar-se-á conta de que algumas palavras francesas, como la 

famille, se escrevem de forma muito semelhante em português, uma vez que o 

francês e o português são ambas línguas românicas e várias palavras têm o mesmo 

étimo.» (p. 15) 

 

Neste exemplo, surge novamente a expressão «la ferme», que não partilha o étimo 

do seu correspondente português, «quinta» e, consequentemente, não pode ser comparada 

com a realidade portuguesa no contexto de chegada. Assim, foi escolhido outro exemplo 

que também encontramos no texto – «la famille» – de forma a encontrar uma palavra que 

partilhasse, de facto, o étimo com o seu correspondente português, «a família». 

 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Pragmáticas 

Filtragem cultural: os exemplos linguísticos fornecidos no texto de partida são 

adaptados à realidade linguística e cultural do texto de chegada. 

 

c) TP: «(...) because there is very little else to go by, to tell what in the world of 

French nouns is masculine and what is feminine. You may try to remember that 

all countries ending in silent e are feminine except for le Mexique, or that all the 

states in the United States of America ending in silent e are feminine except for 

Maine – just as in German the four seasons are masculine and all minerals are 

masculine – but you will soon forget these rules. One day, however, la maison will 

seem inevitably feminine to you (...)» (p. 106) 

TC: «(…) porque alguns nomes que em português são masculinos são femininos 

em francês, e vice-versa. Pode tentar fixar que todos os dias da semana são 

masculinos ao contrário do que acontece em português – tal como em espanhol as 

palavras que terminam em «-aje» são masculinas e as que terminam em «-agem» 

em português são normalmente femininas – mas não tardará muito a esquecer 

estas regras. No entanto, la maison é, tal como em português, intrinsecamente 

feminina (...)» (p. 16) 
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No texto de chegada, não faria muito sentido manter os exemplos aqui 

apresentados – o incentivo a fixar que todos os países acabados em «e» são femininos 

menos o México e que todos os estados da América  que acabam em «e» são femininos 

menos o Maine. Esta é, claramente, uma informação para o leitor do texto de partida, mas 

que não tem o mesmo efeito junto do leitor de chegada: visto os E.U.A. fazerem fronteira 

com o México e este ser um país com o qual estão bastante familiarizados, esta 

informação faz todo o sentido para um leitor americano. O mesmo se aplica à utilidade 

do conhecimento do género dos estados americanos em francês; são informações práticas 

e relevantes para o leitor do texto de partida. No entanto, para o leitor do texto de chegada 

estas não são informações úteis. Mesmo a comparação com a língua alemã que é feita no 

texto é claramente uma referência importante num contexto anglófono, uma vez que, não 

só o inglês e o alemão pertencem à mesma família linguística, como a segunda é uma 

língua conhecida e aprendida num contexto anglófono. O espanhol parece-nos, pois, um 

exemplo muito mais próximo do português e uma comparação bastante mais viável. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Pragmáticas 

Filtragem cultural: os exemplos linguísticos fornecidos no texto de partida são 

adaptados à realidade linguística e cultural do texto de chegada.  

 

d) TP: «La bicyclette, a word we are introducing now, will also seem feminine (...)» 

(p. 106) 

TC: «La bicyclette, uma palavra nova que aqui introduzimos, é igualmente 

feminina em ambas as línguas (...)» (p. 16) 

 

No texto de partida, é explicado que a bicicleta irá parecer tanto mais feminina 

quanto melhor o leitor conhecer e praticar o francês – uma vez que, numa língua onde os 

nomes comuns não variam em género, é, à partida, difícil associar objectos a um 

determinado género. Visto que, em português, a palavra «bicicleta» é, tal como em 

francês, do género feminino, optou-se pela alteração de «will also seem feminine (...)» 

para «é igualmente feminina em ambas as línguas [o francês e o português] (…)». 

 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Pragmáticas 

Filtragem cultural: os exemplos linguísticos fornecidos no texto de partida são 
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adaptados à realidade linguística e cultural do texto de chegada.  

 

e) TP: «(...) and makes a great racket after laying a clutch of eggs in a corner of the 

poultry (...)» (p. 107) 

TC: «(...) faz um grande escarcéu depois de pôr, a um canto do poleiro, uma 

ninhada de ovos (…)» (p. 17) 

 

f) TP: «Notice that the words poule, poulet, and poultry, especially when seen on 

the page, have some resemblance. This is because all three are derived from the 

same Latin word. This may help you remember the word poulet. Poule, poulet and 

poultry have no resemblance with the word chicken, because chicken is derived 

from the Anglo-Saxon» (p. 107) 

TC: «Repare que as palavras poule, poulet e poleiro têm, especialmente quando 

encontradas na mesma página, qualquer coisa em comum. Acontece que todas 

derivam do mesmo étimo latino. Talvez isto o ajude a fixar a palavra poulet. Por 

outro lado, poule, poulet e poleiro não têm qualquer semelhança com a palavra 

galinha, pois esta deriva do étimo latino gallina, enquanto as restantes têm origem 

no latim pullu («cria de animal»).» (p. 17) 

 

O correspondente português da palavra «poultry» é «galinheiro» e não «poleiro» 

(tendo este um significado ligeiramente diferente). No entanto, de forma a podermos 

reproduzir o paralelismo etimológico entre as palavras «poule», «poulet» e «poultry», 

optou-se por uma palavra em português que partilhasse o mesmo étimo, «pullu». Em 

relação à segunda explicação etimológica que aqui encontramos, foi investigado o étimo 

da palavra «galinha», embora tanto galinha como poleiro sejam palavras latinas, ao 

contrário do exemplo que nos surge no texto de partida: «chicken» (do anglo-saxónico) e 

«poultry» (do latim). 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Pragmáticas 

Filtragem cultural: os exemplos linguísticos fornecidos no texto de partida são 

adaptados à realidade linguística e cultural do texto de chegada. 

Mudança de informação: Em f), a informação relativa à origem da palavra 

«galinha» foi acrescentada no texto de chegada. 
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 Sintácticas 

Mudança de estrutura oracional: Em e), o complemento directo e o modificador 

do grupo verbal trocam a ordem que ocupam na frase, mantendo-se, no entanto, os 

mesmos que encontramos no texto de partida.  

 

g) TP: «In these cases, the French words are usually derived from the Latin but our 

words for the same things are not, and have come to us from the Anglo-Saxonic, 

the Danish, and so on.» (p. 104) 

TC: «Dá-se o caso de estas palavras francesas derivarem do latim enquanto as 

nossas nos chegaram dos árabes ou dos visigodos, entre outros.» (p. 15) 

 

Nesta passagem, foi necessário encontrarmos exemplos de superstratos que 

tenham influenciado a língua portuguesa de forma análoga ao modo como os anglo-

saxões e os dinamarqueses influenciaram o inglês. Assim, deu-se o exemplo dos visigodos 

e dos árabes. 

Estratégias de Chesterman predominantes: 

 Pragmáticas 

Filtragem cultural: os exemplos linguísticos fornecidos no texto de partida são 

adaptados à realidade linguística e cultural do texto de chegada. 

 

3.2.6.  Referências culturais 

 

Neste último tópico do nosso relatório, concentrar-nos-emos naquilo que mais se 

destaca nesta tradução: as alterações efectuadas às referências culturais especificamente 

americanas que encontramos no texto de partida, referências essas que são transformadas 

em marcas da cultura portuguesa no texto de chegada. 

Este tópico não se encaixa dentro do anterior – relativo às mudanças efectuadas a 

nível de exemplos linguísticos – na medida em que estes são relativos ao inglês enquanto 

língua e, consequentemente, dizem respeito a qualquer leitor anglófono. As marcas 

culturais que encontramos no texto de partida são, no entanto, específicas da cultura 

americana; por esta razão, este tema merece o seu próprio espaço de destaque. 

As estratégias de Chesterman utilizadas nesta secção consistem, essencialmente, 

na filtragem cultural – a adaptação das marcas culturais do texto de partida e 

transformação em marcas que se adequem ao contexto de chegada. 
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a) TP: «We can now introduce the definite articles le, la, and les, which we know 

already from certain phrases we see in our own country, such as le car, le 

sandwich, le café, les girls.» (p. 103) 

TC: «Podemos, agora, falar dos artigos definidos le, la e les, que tão bem 

conhecemos de expressões que fazem parte da cultura popular, como C’est la vie, 

L’État c’est moi ou Les Uns et les Autres.» (p. 14) 

 

Nesta passagem, foi necessário encontrar exemplos da utilização dos artigos 

definidos franceses em expressões conhecidas na cultura portuguesa. Assim, foi escolhida 

a expressão «C’est la vie», que usamos várias vezes em conversas casuais; a célebre frase 

histórica de Luís XIV, «L’État c’est moi» e o título do conhecido filme de Claude Lelouch, 

Les Uns et les Autres. 

 

 

b) TP: «A French arbre is not the elm or maple shading the main street of our New 

England town in the infinitely long, hot and listless, vacant summer of our 

childhoods, which are themselves different from the childhoods of French 

children, and if you see a Frenchman standing on a street in a small town in 

America pointing up to an elm or a maple and calling it an arbre, you will know 

this is wrong.» (p. 105) 

TC: «Uma arbre francesa nada tem que ver com o sobreiro ou a azinheira que 

encontramos numa paisagem campestre do nosso Alentejo, à sombra das quais 

dormimos a sesta em crianças, numa tórrida e longa tarde de Verão. Até a nossa 

infância é diferente da das crianças francesas e, se virmos um francês no meio do 

campo a apontar para um chaparro e a chamar-lhe «arbre», saberemos que há ali 

qualquer coisa que não bate certo.» (p. 15) 

 

Nesta passagem, o narrador sugere ao leitor do texto de partida memórias da sua 

infância, num Verão passado numa pacata cidade em New England. Na tradução, o 

Alentejo foi a solução encontrada para provocar no leitor a sensação de nostalgia, a 

memória de uma infância passada no campo num Verão abrasador. O ulmeiro e o plátano 

são aqui substituídos por árvores tipicamente alentejanas – a azinheira e o sobreiro. 
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c) TP: «(...) but remember that la maison is not wood-framed with a widow's walk 

and a wide front porch (…)» (p. 105) 

TC: «Mas lembremo-nos de que la maison não tem azulejos na fachada e um 

varandim em ferro forjado;» (p. 15) 

 

Aqui, a típica casa de campo americana, em madeira, com um alpendre e um 

terraço, é substituída pela fachada do típico prédio lisboeta, com azulejos e ferro forjado. 

Nesta passagem, o que é verdadeiramente de reproduzir no contexto de chegada é a 

singularidade de uma casa típica, pertencente a determinada cultura, que não é passível 

de ser encontrada em mais nenhum lugar sem ser no país de onde é originária. 

 

Concluímos, assim, o relatório relativo às escolhas tradutórias adoptadas em cada 

um dos textos em análise.  

Em alguns momentos, utilizámos estratégias de tradução que não foram listadas 

por Chesterman, mas que agrupámos dentro dos grupos por  ele definidos,  nomeadamente 

a estratégia sintáctica «mudança de perspectiva», utlizada sempre que houve a alteração 

da perspectiva em relação ao que é descrito no texto de partida e o seu correspondente no 

texto de chegada. 

 

Com dois exercícios de tradução marcadamente diferentes, pretendemos ilustrar a 

variedade de perspectivas passíveis de serem adoptadas numa tradução, mais do que um 

lado da mesma realidade, mais do que uma viagem dentro da viagem que é a tradução. 
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Conclusão 

 

Chegámos ao fim desta viagem. Para trás, deixámos diferentes análises, diferentes 

pontos de vista, diferentes propostas. 

O grande objectivo desta viagem foi, essencialmente, o de sugerir duas formas 

diferentes – ou mesmo opostas – de olhar para a tradução. Por um lado, é apresentado o 

favorecimento do contexto de chegada e a adaptação do texto de partida a quem o lê 

traduzido. Esta perspectiva de tradução, a aceitabilidade, foi usada na tradução do short 

story «French Lesson I: Le Meurtre», de Lydia Davis, e serviu como um exercício de 

tradução com o objectivo de adaptar ao leitor do texto de chegada referências linguísticas 

e culturais pensadas para um leitor americano. Por outro lado, é apresentada a visão da 

tradução como forma de dar a conhecer ao leitor do texto de chegada um mundo distante, 

aproximando-o dele, sem, no entanto, lhe retirar o sabor da diferença. Esta perspectiva de 

adqueação foi adoptada na tradução do short story irlandês «Speaking in Tongues», de 

Emma Donoghue. 

Embora essencialmente diferentes, as narrativas escolhidas para pôr em prática 

estes dois diferentes métodos tradutórios partilham o grande tema da viagem, do trânsito. 

De facto, para além de ambas as narrativas aoresentarem um diálogo entre culturas e 

línguas – a cultura americana e a cultura francesa; o gaélico irlandês e o inglês – as 

próprias ecsritoras têm a viagem como tema central das suas vidas. Lydia Davis, como 

autora em inglês e tradutora de francês tem na sua identidade este diálogo intercultural, 

que transporta para a narrativa apresentada, onde, mais do que propor uma lição de 

francês para americanos, se convida o leitor a fazer uma viagem à sua própria identidade 

cultural. Também Emma Donoghue imprime a sua herança cultural e linguística bilingue 

à narrativa aqui apresentada, onde nos é apresentado, mais do que um diálogo, um não-

diálogo entre culturas e pessoas, sendo a dificuldade de comunicação o tema central da 

história. 

É, no fundo, o tema da identidade que norteia as viagens feitas ao longo deste 

projecto. Por um lado, a identidade de cada uma das escritoras: Lydia Davis está em 

trânsito entre a cultura francesa e a cultura americana e Emma Donoghue, para além de 

viver entre a cultura irlandesa e a cultura canadiana, tem uma dupla herança cultural 

irlandesa e uma identidade como homossexual, reflectindo-se estes aspectos identitários 

na escrita de cada uma. Por outro lado, a identidade das personagens principais dos short 
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stories – o narrador de «French Lesson I: Le Meurtre» e as vozes divergentes das duas 

narradoras de «Speaking in Tongues». Por último, temos ainda a identidade da tradução, 

na medida em que esta não tem de ser, necessariamente, uma bandeira, não tem de ser 

olhada como uma escolha única, um sítio único onde devemos pertencer. A tradução tem 

vários lados, várias perspectivas, várias identidades. Acreditamos que uma perspectiva de 

tradução não deve ser preterida em relação à outra sem uma justificação sólida que apoie 

essa escolha. Acreditamos no skopos, acima de tudo. Valorizamos a função do texto.  

Esperamos, em conclusão, ter deixado, também nós, uma marca distintiva da 

nossa identidade, nas traduções aqui apresentadas, em cada escolha feita e pensada.  

Chegado o fim desta viagem, esperamos ter levado o trabalho a bom porto.  
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