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“How dare one speak of translation before you who, in your vigilant awareness of the 

immense stakes – and not only of the fate of literature – make this sublime and impossible 

task your desire, your anxiety, your travail, your knowledge, and your knowing skill?” 

 

Jacques Derrida, “What is a ‘relevant’ translation?”, p. 423
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Resumo 

 

O presente projecto visa a tradução de um excerto da obra Las luces de 

septiembre, de Carlos Ruiz Zafón, editada em 1995, e uma análise aprofundada das 

normas e estratégias de tradução aplicadas ao longo do processo tradutório. Tem esta 

tese o objectivo de obter o grau de mestre em Tradução, pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, tendo o trabalho decorrido no terceiro, quarto, quinto e 

sexto semestres de 2010-2012. 

A tradução desta obra demonstrou ser um desafio, pois as escolhas 

tradutórias sofreram influências tanto do público-alvo como do estilo literário em 

que a obra se insere. Por um lado, ao traduzir para um público juvenil, teve-se um 

maior cuidado em manter a clareza do texto através de uma linguagem 

compreendida pelos jovens. Por outro lado, a obra é marcada por características do 

género literário gótico, o que influenciou igualmente as escolhas tradutórias, 

procurando manter-se os motivos góticos no texto de chegada. 

O relatório, além de analisar as escolhas tradutórias derivadas do 

público-alvo e do género literário, incide também na problemática, a nível de 

tradução, que advém da proximidade das línguas portuguesa e espanhola, 

debruçando-se sobre as diferenças existentes entre ambas. 

Em anexo, encontram-se o texto traduzido para português e o respectivo 

texto de partida. 

 

Palavras-chave: Zafón, público juvenil, literatura gótica, estratégias de 

tradução, proximidade português–espanhol 
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Abstract 

 

This project aims the translation of part of the novel Las luces de septiembre, 

by Carlos Ruiz Zafón, published in 1995, and a detailed analysis of the translation 

norms and strategies used during the translation process. It aims at obtaining the 

master degree in Translation, by Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

and it was produced during the third, fourth, fifth and sixth semesters of 2010-2012. 

The translation of this book was a challenge, since the translation choices 

were influenced both by the target audience and by the novel’s literary style. On one 

hand, while translating for a young target audience, the translator tried to preserve 

the text clarity by using a language that could be understood by the target audience. 

On the other hand, this novel has many characteristics of the gothic literary genre, 

which also influenced the translation choices. The translator tried at most to preserve 

the gothic motifs in the target text. 

In addition to the analysis of the translation choices resultant from the target 

audience and the literary genre, the report briefly explores the problems, at a 

translation level, that arise from the proximity of the Portuguese and Spanish 

languages, focusing in their differences. 

The translated text into Portuguese and its source text are appended to the 

report. 

 

Key words: Zafón, young target audience, gothic literature, translation 

strategies, Portuguese–Spanish proximity 
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Introdução 

 

Tem esta tese como objectivo a tradução e posterior análise, em distintos 

níveis, da obra Las luces de septiembre, da autoria do escritor contemporâneo Carlos 

Ruiz Zafón. O principal motivo para a escolha desta obra em particular é o interesse 

da tradutora por este autor e o facto de julgar que esta obra constitui uma boa base 

para análise, uma vez que o registo em que se encontra, a proximidade das línguas 

portuguesa e espanhola e o público-alvo são indicadores de vários pontos que, 

certamente, suscitam questões. Considera-se também de grande interesse poder fazer 

chegar esta obra ao público juvenil português, já que este romance foi escrito tendo 

como principal destinatário um público jovem de língua espanhola. Zafón escreveu 

uma trilogia composta por obras juvenis que pode tornar-se um estímulo para levar 

jovens leitores a aventurarem-se na leitura dos romances para adultos de Zafón. Por 

este motivo, a tradução é elaborada tendo este público de faixa etária ainda não 

adulta em mente. 

Como método de trabalho, a tradução foi o primeiro passo, o que permitiu ter 

consciência dos problemas e gerir as dúvidas que se levantaram, as quais são 

rentabilizadas no corpo do presente trabalho. No momento de revisão foram 

resolvidos os problemas que surgiram ao longo da tradução e apontados novos 

problemas. 

Considera-se adequado dividir a presente tese em quatro partes, cada uma 

delas dedicada a um tema considerado importante. No ponto 1., é elaborada a 

contextualização tanto do autor como da obra e procede-se a uma breve exposição 

dos elementos recorrentes encontrados nas três obras que compõem a Trilogia de la 

niebla, sendo que a obra em questão se encontra no terceiro lugar, constituindo o 

último volume. O ponto 2. inicia-se com uma breve exposição da evolução do 

lexema literatura, pertinente para englobar a literatura gótica no panorama literário. 

É, igualmente, feita uma exposição sobre a evolução da literatura gótica, incidindo 

na evolução do próprio lexema gótico e procedendo-se a uma análise das origens do 
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Gótico, da sua posição dentro da literatura e dos seus temas recorrentes. Este último 

tópico visa demonstrar que Las luces de septiembre se insere na literatura gótica. No 

ponto 3., são analisadas e justificadas as escolhas de tradução, tendo por base os 

problemas recolhidos ao longo do processo tradutório e de revisão. Considerando-se 

que as categorizações existentes de estratégias tradutórias são ainda insuficientes 

para uma análise aprofundada e totalmente acertada, a tradutora parte dos problemas 

encontrados e analisa-os, ao invés de tentar inserir cada problema numa determinada 

estratégia. Por fim, no ponto 4., são expostos os problemas que derivam da grande 

proximidade das línguas portuguesa e espanhola, incidindo particularmente nos 

determinantes demonstrativos, nas unidades multilexicais e nos falsos cognatos.  
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1. Contextualização 

 
 “Lo que escribes es lo que más se te parece.” 

 

Carlos Ruiz Zafón, Perfil  – página oficial do autor 

 

 

1.1 Do autor 

 

Dos escritores contemporâneos de nacionalidade espanhola, Carlos Ruiz 

Zafón está entre os mais divulgados a nível mundial. A sua escrita envolvente tem 

elementos de vários estilos literários, como o mistério, o fantástico e o histórico, 

emoldurados por um proeminente ambiente gótico e personagens com quem o leitor 

se pode facilmente identificar. Zafón, nascido a 25 de Setembro de 1964, cresceu em 

Barcelona, num bairro próximo da Sagrada Família. Começou por trabalhar como 

publicitário, iniciando a sua carreira literária em 1993 com El príncipe de la niebla, 

romance que, juntamente com as obras El palácio de la medianoche e Las luces de 

septiembre, lançados respectivamente em 1994 e 1995, forma La trilogía de la 

niebla. Estes três romances são dirigidos a um público maioritariamente juvenil, 

como o próprio autor refere numa nota inicial em Las luces de septiembre, “Siempre 

me ha parecido que estos tres libros formaban un ciclo de historias con muchas 

cosas en común y que, de alguna manera, intentaban parecerse a los libros que a mí 

me hubiese gustado leer en mi adolescencia” (Anexo II, p. 7). Em 2007, inicia-se 

uma reedição destas três obras, uma vez que, segundo o autor, estas não tiveram uma 

primeira edição satisfatória. Na nota de autor de Las luces de septiembre, Zafón faz 

uma referência a este tema, afirmando que o destinatário dos livros não mudou, 

somente a sua edição foi alterada, “Lo que sí ha cambiado, y ya era hora de que así 

fuera, es que por primera vez desde 1995 esta novela aparece publicada en una 

edición digna y en condiciones de honradez y decoro que lamentablemente nunca 
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tuvo” (Anexo II, p. 8). Após esta trilogia juvenil, Zafón publica em 1999 Marina, 

uma outra obra juvenil, depois da qual se dedica ao seu primeiro romance para 

adultos, La sombra del viento, primeiro volume de uma tetralogia que ainda se 

encontra em processo de elaboração. La sombra del viento é publicado em 2001, 

consagrando-o como escritor de renome mundial, um êxito traduzido em dezenas de 

línguas.  

Nem todas as obras de Zafón se encontram traduzidas em Portugal. No 

seguimento do sucesso de La sombra del viento, editado em Portugal pela Dom 

Quixote, em 2004, com o título A sombra do vento, foi traduzido o segundo volume 

da tetralogia, El juego del ángel, lançado em 2008 e editado em Portugal, no mesmo 

ano, pela Dom Quixote, com o título O jogo do anjo. O terceiro volume, El 

prisionero del cielo, foi lançado em Espanha a 17 de Novembro de 2011 e em 

Portugal a 28 de Junho de 2012 com o título O prisioneiro do céu, com edição do 

Grupo Planeta. Em 2010, Marina foi publicado em Portugal também pelo Grupo 

Planeta e mantendo o mesmo título, sendo seguido pela publicação do primeiro 

volume de La trilogía de la niebla, El príncipe de la niebla, em 2011, que adquire 

em português o título O príncipe da neblina, lançado igualmente pela Grupo 

Planeta. 

Carlos Ruiz Zafón recebeu vários prémios pelas suas obras, sendo 

interessante referir que o primeiro prémio que ganhou, o Prémio Edebé, foi atribuído 

à sua primeira obra, El príncipe de la niebla, no ano da sua primeira edição, 1993. 

La Sombra del viento ganhou inúmeros prémios, não só em Espanha como também 

nos Estados Unidos, França, Holanda, Noruega, Canadá, Bélgica, Reino Unido e 

Portugal, onde recebeu o Prémio Literário Casino da Póvoa, no encontro literário 

anual Correntes d’Escritas.
1
 

                                                           
1
 As informações referentes à vida pessoal e profissional do autor, assim como todas as indicações 

relativas às suas obras foram retiradas da página oficial do autor, www.carlosruizzafon.com, 

consultada a 1 de Novembro de 2011  

http://www.carlosruizzafon.com/
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1.2 Da obra 

 

Em Las luces de septiembre seguimos a história da família Sauvelle, 

composta pela mãe, Simone, pela filha, Irene, e pelo filho mais novo, Dorian. A 

narração inicia-se em Paris, em 1936, com a morte do pai de família, Armand 

Sauvelle, que deixa atrás de si inúmeras dívidas que a família tem dificuldade em 

pagar. Uma oferta de emprego leva os Sauvelle até uma pequena aldeia na costa de 

Normandia, Bahía Azul, onde Simone se torna governanta da mansão de 

Cravenmoore, propriedade de Lazarus Jann, um antigo fabricante de brinquedos que 

esconde um segredo entre as paredes de uma casa repleta de autómatos e criações 

extravagantes. A narração prossegue em Bahía Azul, no Verão de 1937, onde nos 

são apresentadas as restantes personagens que terão um papel importante no 

desenvolvimento da acção: Hannah, cozinheira e empregada em Cravenmoore, que 

se tornará amiga de Irene, e Ismael, primo de Hannah, um pescador de 16 anos que, 

juntamente com Irene, será uma das personagens centrais do livro. 

A narração segue o ponto de vista de várias personagens, pelo que o leitor 

pode seguir os pensamentos de Dorian, a relação entre Simone Sauvelle e Lazarus 

Jann, o momento da morte de Hannah e todo o enredo que se cria em torno da 

relação de Irene e Ismael. 

 

 

1.3 Elementos recorrentes em La trilogía de la niebla 

 

O romance Las luces de septiembre é, como anteriormente referido, o 

terceiro volume de La trilogía de la niebla, sendo por isso possível observar-se um 

fio condutor que liga as três obras, bem como uma evolução na própria escrita do 

autor. 

Estes três livros, El príncipe de la niebla, El palacio de la medianoche e Las 

luces de septiembre, têm vários elementos em comum, não só no que diz respeito à 



14 

 

descrição do ambiente em que a acção decorre, sempre envolto pela neblina que deu 

nome à trilogia, como também em relação a elementos recorrentes que podemos 

encontrar nos três livros. Uma vez que estes elementos recorrentes não estão ligados 

a uma continuidade ou evolução das personagens de livro para livro, contendo cada 

um deles uma história totalmente independente das outras, é possível iniciar a leitura 

da trilogia por qualquer um dos volumes. De seguida, serão apresentados exemplos 

de elementos recorrentes. 

 

 

Morte de membros da família 

Nas três obras que compõem La trilogía de la niebla, a morte de um ou mais 

membros da família é um elemento importante, sendo, por vezes, o elemento que 

leva ao início da acção e contribui para a construção do perfil das personagens. Em 

Las luces de septiembre é a morte do pai que desencadeia os eventos que levam a 

família até Bahía Azul, em El príncipe de la niebla a história gira em torno da morte 

de um filho, em El palácio de la medianoche a história incide sobre dois irmãos 

gémeos separados à nascença devido à morte dos pais. 

 

Guerra 

As datas abrangidas pela trilogia oferecem como pano de fundo a guerra, que 

apesar de não influenciar directamente a acção em si, tem um papel importante no 

seu desenvolvimento. Em El príncipe de la niebla a acção passa-se em 1943, 

durante a Segunda Guerra Mundial. É aliás devido à guerra que a família se muda 

para a aldeia onde toda a acção decorre e onde o pai de família crê que estarão mais 

protegidos. Já em Las luces de septiembre é no Verão de 1937 que a acção tem 

lugar. É de notar que esta data coincide com a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), 

apesar de esta não ser referenciada em nenhum momento do livro, uma vez que a 

narração situa os factos na Normandia. É por fim feita uma referência, uma vez 
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mais, à Segunda Guerra Mundial, desta vez através das cartas trocadas entre Ismael 

e Irene vários anos depois, em 1947. 

 

Nome invertido 

Por último, é interessante referir uma estratégia utilizada por Zafón para se 

referir à dualidade do ser, uma conotação do bem e do mal dentro de uma mesma 

pessoa: o nome invertido. Podemos encontrar este elemento tanto em El palácio de 

la medianoche como em Las luces de septiembre. Na primeira obra, dois irmãos 

gémeos são perseguidos pelo vilão, Jawahal, que é na realidade o espírito do pai das 

crianças, Lahawaj. O leitor pode inferir que o primeiro representa vingança, ódio e 

maldade, enquanto o segundo representa bondade, amizade e amor. Julga-se que o 

nome invertido será uma forma de mostrar os opostos que se encontram dentro da 

mesma pessoa. Em Las luces de septiembre, a referência a este nome invertido não 

tem um papel tão importante no desenvolvimento da acção. Numa história contada 

por Lazarus Jann a Dorian, um relojoeiro abdica da sua sombra e esta torna-se 

assassina. O relojoeiro, chamado Blöcklin, enfrenta a sua sombra, Nilkcolb. Mais 

uma vez encontramos a estratégia do nome invertido como forma de conotar a 

dualidade, uma pessoa com dois opostos dentro de si. Neste caso, a sombra Nilkcolb 

e Blöcklin enfrentam-se e este apunhala a sombra no coração; no dia seguinte, 

Blöcklin é encontrado morto com uma ferida no coração. Pode-se entender que, 

apesar de separados, sombra e corpo continuam ligados – se um desaparece, o outro 

não consegue sobreviver. 
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2. Literatura gótica 

 

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, 

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore, 

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, 

As of someone gently rapping, rapping at my chamber door. 

“'Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door– 

Only this, and nothing more.” 

 

Edgar Allan Poe, The Raven, p.716 

 

 

Ao ler Las luces de septiembre, compreendemos rapidamente que a obra 

sofre influências góticas, o que veio a reflectir-se nas escolhas tradutórias. A 

tradutora crê que o estilo literário afecta o acto de traduzir, já que diferentes estilos 

conduzem a diferentes estratégias de tradução e a diferentes focos de atenção. 

Apresentar-se-á, de seguida, um relato da evolução da literatura gótica e uma análise 

da sua influência na obra em questão. 

 

 

2.1 Evolução da literatura gótica 

 

Em primeiro lugar, devemos esclarecer que a literatura gótica não é 

considerada verdadeiramente ‘literatura’. O lexema literatura desenvolveu-se ao 

longo do tempo, não sendo utilizado, anteriormente à segunda metade do século 

XVIII, para denominar o que hoje consideramos literatura, preferindo-se, nessa 

época, os termos poesia, eloquência, verso ou prosa. Estes termos abrangiam 

qualquer tipo de texto, incluindo os textos de carácter científico. Foi o avanço 
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científico que desencadeou a necessidade de uma nova unitary word
2
, uma vez “que 

se tornou cada vez menos aceitável incluir nas belas-letras os escritos de carácter 

científico” (Aguiar e Silva 1992: 11). Quanto ao lexema poesia, considerado a única 

outra unitary word que poderia designar textos com um carácter ‘belo’, Aguiar e 

Silva afirma que: 

 

(…) passou a estar cada vez mais, do século XVIII em diante, ou 

circunscrito a um domínio bem particularizado da produção literária, ou 

alargado a um âmbito, quer relativo ao belo artístico, quer relativo ao belo 

natural, que transcende a esfera da literatura. (Aguiar e Silva 1992: 11) 
 

O conceito da literatura passou então por duas fases distintas: a primeira, em 

que uma atitude positivista englobava “todas as obras, manuscritas e impressas, que 

representassem a civilização de qualquer época e de qualquer povo, 

independentemente de possuírem, ou não, elementos de ordem estética” (Aguiar e 

Silva 1992: 15); e a segunda fase, em que se considerou que este era um conceito 

demasiado abrangente e que se devia, portanto, restringir o conceito de literatura. A 

maior dificuldade em separar a literatura dos outros escritos prende-se com o facto 

de que a obra literária depende de um leitor, ou seja, uma obra literária vive através 

da leitura e da interpretação do leitor, sendo, por isso, um conceito mutável e sujeito 

a alterações. É interessante referir, neste momento, uma afirmação de Steven Bruhm, 

em relação ao Gótico, que representa este conceito: “I do not necessarily take the 

same thing from a Gothic narrative as do the others who have bought the book or the 

theatre ticket” (Bruhm 2002: 260). Esta afirmação, apesar de relacionada 

directamente com o Gótico, pode ser característica de qualquer género literário. 

Regressando ao conceito de literatura referido, surge a necessidade de distinguir a 

literatura sem qualquer modificador das outras literaturas, incluindo neste segundo 

ponto a literatura gótica. A tradutora rejeita a designação de infraliteratura ou 

subliteratura, uma vez que estes termos pressupõem uma posição desprestigiada e 

                                                           
2
 Em Teoria da literatura, de Aguiar e Silva, é utilizada a terminologia de E. D. Hirsch, Jr.: unitary 

word refere-se a um lexema, em oposição a sintagmas lexicais. 
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inferior em relação à literatura. O termo paraliteratura, ou literatura marginal, 

implica uma posição paralela à literatura, não existindo uma relação de 

inferioridade, mas sim uma relação de paralelismo: não está abrangida pelo conceito 

de literatura, mas também não lhe é inferior. 

Feita esta brevíssima referência à distinção entre literatura e 

paraliteratura/literatura marginal, é necessário justificar a razão pela qual a literatura 

gótica está inserida na categoria de literatura marginal. Antes de mais, o termo 

gótico pode referir-se a vários campos da cultura. Podemos encontrá-lo como termo 

utilizado no contexto literário, histórico, artístico, arquitectónico e, mais 

recentemente, no contexto cinematográfico e no de videojogos. É de notar que a 

literatura, o cinema e os videojogos estão, por vezes, interligados, existindo 

adaptações entre estes três campos; por exemplo, a adaptação cinematográfica, por 

Francis Ford Coppola (1992), da obra Dracula, de Bram Stoker (1897). Em termos 

literários, aplica-se, geralmente, a um grupo de obras escritas entre 1760 e 1820, 

ainda que, hoje em dia, seja empregue ao referir-se a obras com um determinado 

conjunto de motivos estilísticos. Devemos também salientar que o próprio lexema 

gótico sofreu uma evolução semântica ao longo do tempo: 

 

(…) we need particularly to mention a set of cultural and linguistic changes 

during the eighteenth century which largely conditioned later uses of the 

word. The original meaning, not unnaturally, was literally ‘to do with the 

Goths’. / During the course of eighteenth century, however, this was to 

change. In the first place, less weight came to be placed on the geographical 

significance of the word and correspondingly more on the historical. / 

‘Gothic’ became descriptive of things medieval – in fact, of all things 

preceding about the middle of the seventeenth century. Another connotation 

naturally accompanied this: if ‘Gothic’ meant to do with post-Roman 

barbarism and with the medieval world, it followed that it was a term which 

could be used in opposition to ‘classical’ (Punter 1980: 5) 
 

Como Punter refere, em The literature of terror, o conceito de gótico ficou 

intimamente associado ao mundo medieval, à obscuridade, às ruínas, 

estabelecendo-se um distanciamento relativamente ao considerado ‘clássico’. Na 

época do Iluminismo introduziu-se um estilo de literatura que preza a simetria, a 
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moral, os bons-costumes, a ordem, a uniformidade, a proporção e a razão. Os textos 

tinham o objectivo de instruir e não o de entreter. O Gótico, por oposição ao 

clássico, acabou por ser considerado um estilo sem um propósito moral ou útil e, 

também, vulgar e popular: 

 

Gothic stood for the old-fashioned as opposed to the modern; the barbaric as 

opposed to the civilized; crudity as opposed to elegance (…) Gothic was the 

archaic, the pagan, that which was prior to, or was opposed to, or resisted the 

establishment of civilized values and well-regulated society. (Punter 1980: 

6) 
 

Durante o século XVIII, o aparecimento de bibliotecas itinerantes e o baixo 

preço deste tipo de literatura, vendida muitas vezes em fascículos, veio alargar o 

espectro literário a camadas sociais mais baixas e de um menor nível de literacia. 

Este é outro dos motivos pelo qual a literatura gótica é descartada do panorama 

canónico da literatura: 

 

Existing in relation to other forms of writing, Gothic texts have generally 

been marginalised, excluded from the sphere of acceptable literature. Their 

popularity within an expanding readership in the eighteenth and nineteenth 

centuries, as novels borrowed a volume at a time from circulating libraries or 

in the form of stories in the periodical magazines that indulged the appetite 

for tales of terror or as burlesques and melodramas produced for the stage, 

was a clear sign of their tastelessness and vulgarity. (Botting 1996: 15) 
 

A literatura gótica era, assim, uma literatura marginalizada que, segundo os 

críticos da época, corrompia o leitor. Temia-se, aliás, que este tipo de texto – que 

coroava o sobrenatural e o terror, deixando de parte a razão e a moral – pudesse 

mesmo vir a influenciar o comportamento dos seus leitores, sendo visto como uma 

ameaça e, assim, consensualmente criticado e condenado:  

 

Between 1790 and 1810 critics were almost univocal in their condemnation 

of what was seen as an unending torrent of popular trashy novels. Intensified 

by fears of radicalism and revolution, the challenge to aesthetic values was 

framed in terms of social transgression: virtue, propriety and domestic order 

were considered to be under threat. (Botting 1996: 22) 
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Posteriormente, o Gótico, como estética literária, deixou de ser visto como 

perversivo para passar a ser associado à natureza, ao sentimento e à imaginação. 

Deixou, então, de ser visto como meio de corrupção, sendo, pelo contrário, visto 

como um tipo de literatura que ‘regressava às raízes’, prezando a beleza presente na 

natureza e a estética medieval, enquanto que os seus aspectos sobrenaturais 

permitiam ao leitor usufruir de mundos inexistentes através do simples acto de 

imaginar. 

Quanto aos inícios da literatura gótica, considera-se que Horace Walpole e 

Ann Radcliffe são os seus pais: Walpole, pela sua obra The Castle of Otranto, 

considerada a primeira obra gótica, e Radcliffe, por, nos finais do século XVIII, ter 

conferido a este género literário uma popularidade que antes não obtivera.   

The Castle of Otranto foi publicado, pela primeira vez, em 1764, e 

apresentado como uma tradução de um antigo manuscrito italiano. Na sua segunda 

edição, em 1766, Walpole assume a autoria da obra, afirmando, no prefácio, que 

queria ver como o seu trabalho seria recebido, antes de admitir a sua autoria. 

Podemos encontrar em The Castle of Otranto os recursos usados geralmente para 

criar uma obra gótica. A literatura gótica caracteriza-se pelo uso do efeito de choque, 

do sobrenatural e de crenças supersticiosas: “Shocks, supernatural incidents and 

superstitious beliefs set out to promote a sense of sublime awe and wonder which 

entwined with fear and elevated imaginations” (Botting 1996: 44). O ambiente é 

composto por sombras e ruínas; castelos, grandes mansões e igrejas, entre outros, 

são os locais escolhidos para o desenrolar da acção. O enredo centra-se em questões 

feudais, em heroínas e heróis que lutam contra fantasmas ou familiares opressores, 

em romances que levam, na maioria das vezes, à morte. The Castle of Otranto 

abrange estes três pontos: a acção decorre, maioritariamente, entre o castelo e a 

igreja. O sobrenatural está presente ao longo da obra, que acaba com a morte de 

Matilda, uma das heroínas. Criam-se assim, com esta primeira obra, as bases 

fundamentais para os romances góticos contemporâneos. 
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Com o tempo, os pontos centrais dos textos góticos foram ficando cada vez 

mais acentuados: além da repetição exaustiva das mesmas estratégias literárias, o 

carácter de ‘terror’ presente nos textos evolui para o ‘horror’
3
, tornando-se, por 

vezes, ridículo. Isto leva a que os textos góticos comecem a ser parodiados; por 

exemplo, The mysteries of Udolpho, de Ann Radcliffe, publicado em 1794, é 

satirizado no romance publicado em 1803 Northanger Abbey, de Jane Austen. 

No panorama literário actual, o Gótico ultrapassou fronteiras, sendo, por essa 

razão, difícil classificar uma obra actual como genuinamente gótica, dadas as 

variantes de características que pode apresentar. Botting afirma, em relação ao 

Gótico do século XX, que as estratégias utilizadas para recriar um ambiente gótico 

evoluíram desde o século XIX: 

 

Many of the anxieties articulated in Gothic terms in the nineteenth century 

reappear in twentieth century. Their appearance, however, is more diverse, a 

diffusion of Gothic traces among a multiplicity of different genres and 

media. Science fiction, the adventure novel, modernist literature, romantic 

fiction and popular horror writing often resonate with Gothic motifs that 

have been transformed and displaced by different cultural anxieties. (Botting 

1996: 13) 
 

Esta afirmação pode ser igualmente aplicada ao século XXI, em que se 

observa que as obras contemporâneas designadas como góticas não seguem a forma 

exacta das obras do século XVIII e XIX, apesar de manterem certos motivos que as 

identificam como góticas: “Nevertheless, given how relatively constant some of its 

features are, we can specify some general parameters by which fictions can be 

identified as primarily or substantially Gothic” (Hogle 2002: 2). Podendo não 

acontecer de forma tão óbvia como nos textos góticos de séculos passados, uma obra 

                                                           
3
 Em The Cambridge companion to Gothic fiction, Jerrol E. Hogle distingue, desta forma, ‘terror 

Gothic’ e ‘horror Gothic’: ”The first of these [‘terror Gothic’] holds characters and readers mostly in 

anxious suspense about threats to life, safety, and sanity kept largely out of sight or in shadows or 

suggestions from a hidden past, while the latter [‘horror Gothic’] confronts the principal characters 

with the gross violence of physical or psychological dissolution, explicitly shattering the assumed 

norms (including the repressions) of everyday life with wildly shocking, and even revolting, 

consequences” (Hogle 2002: 3) 
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gótica decorre, pelo menos durante uma parte do enredo, num local antiquado
4
 – no 

caso de Las luces de septiembre, na mansão de Lazarus Jann. Um segredo escondido 

do passado assombra as personagens, seja em forma de fantasma, espectro ou 

monstro
5
 – em Las luces de septiembre, esta assombração manifesta-se como uma 

sombra, no sentido literal, do passado de Lazarus Jann, que regressa para reclamar o 

que lhe pertence. Podemos observar que, apesar da evolução da literatura gótica, 

certos motivos se mantêm desde o século XVIII até aos dias de hoje, em autores 

contemporâneos como Anne Rice, Stephen King ou Carlos Ruiz Zafón. 

 

 

2.2 Influências do Gótico 

na obra Las luces de septiembre e na sua tradução 

 

De seguida, serão apresentados exemplos que demonstram que a obra Las 

luces de septiembre tem características suficientes e claras para que seja considerada 

uma obra gótica. Assim, serão analisados os motivos góticos encontrados nesta obra, 

comentando-se, igualmente, a sua influência no processo tradutório. 

A morte dos progenitores é um dos recursos utilizados, muitas vezes, na 

literatura gótica. Podemos observar que o primeiro capítulo do livro se inicia com a 

morte do pai de Irene, uma das personagens principais e que pode ser considerada a 

heroína do romance. A morte de ambos ou de apenas um dos progenitores prepara o 

leitor para as dificuldades que a personagem irá enfrentar. Em Las luces de 

septiembre, a morte do pai, Armand Sauvelle, deixa a família numa situação difícil, 

com dívidas para pagar, que levam Irene, de apenas catorze anos, a trabalhar em 

salões de baile, dançando com soldados por dinheiro. O início do primeiro capítulo 

descreve a morte de Armand Sauvelle no que pode ser considerado um ambiente 

gótico. 

                                                           
4
 Ideia retirada de The Cambridge companion to Gothic fiction, p. 2  

5
 Ibid. 
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Exemplo 1 

 

Texto de partida: Quienes recuerdan la noche en que murió Armand 

Sauvelle juran que un destello púrpura atravesó la bóveda del cielo, trazando un 

rastro de cenizas encendidas que se perdía en el horizonte; un destello que su hija 

Irene jamás pudo ver, pero que embrujaría sus sueños por muchos años. (Anexo II, 

p. 15) 

Texto de chegada: Quem ainda se lembra da noite em que Armand Sauvelle 

morreu jura que um clarão púrpura atravessou a abóbada do céu, deixando um rasto 

de cinzas ardentes que se perdia no horizonte, um clarão que a sua filha Irene nunca 

viu, mas que ensombraria os seus sonhos durante muitos anos. (Anexo I, p. ix) 

 

Duvidou-se entre manter “atravessou a abóbada do céu” ou recorrer a uma 

omissão, dizendo apenas atravessou o céu. Foi o género literário em que a obra se 

insere que levou a tradutora a manter abóbada, um traço arquitectónico do Gótico. 

Infelizmente, não se encontrou uma forma de transpor para a tradução portuguesa a 

ligação de “embrujaría” a brujas. Foi descartada a hipótese da palavra embruxar, 

pois numa passagem que é, simultaneamente, sombria e bela, embruxar quebraria o 

encanto. Decidiu-se que enfeitiçar tão-pouco era adequado, optando-se, por fim, por 

ensombrar, considerada uma boa escolha, já que este verbo, além de passar o 

carácter gótico do texto e se adequar ao objecto directo “sonhos”, cria uma ligação a 

sombras onde antes existia uma ligação a bruxas. Uma vez que o ser sobrenatural e 

vilão da obra é uma sombra, julgou-se interessante esta ligação. 

 

Deparamo-nos nesta obra com vários locais que são, sem qualquer dúvida, 

influenciados pela estética gótica. A mansão de Lazarus, onde se inicia o encontro 

com o sobrenatural, é uma das localizações mais importantes, já que é daqui que o 

vilão/ser sobrenatural irrompe. O bosque que circunda a mansão é também 
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importante, pois prepara o leitor para o ambiente gótico da casa. Em The fall of the 

House of Usher, de Edgar Allan Poe, publicado em 1839, o estado de deterioração 

em que a mansão se encontra simboliza a decadência física e psicológica, tanto de 

Roderick como de Madeline Usher. A tradutora julga que a descrição da mansão de 

Lazarus serve o mesmo propósito que a descrição em The fall of the House of Usher, 

sendo esta uma forma de apresentar ao leitor um pouco da personalidade da 

personagem; através dos corredores labirínticos, das construções mecânicas e dos 

pormenores fantásticos podemos conjecturar uma mente brilhante e genial, ainda 

que ensombrada pela dor e a tristeza. Assim, a tradutora tentou recriar no texto de 

chegada o mesmo ambiente gótico e mágico do texto de partida, ponderando 

minuciosamente todas as possibilidades. 

 

Exemplo 2 

 

Texto de partida: Cravenmoore semejaba más bien un castillo, una 

invención catedralicia, producto de una imaginación extravagante y torturada. Un 

laberinto de arcos, arbotantes, torres y cúpulas sembraba su angulosa techumbre. La 

construcción respondía a una planta cruciforme de la que brotaban diferentes alas. 

Dorian observó atentamente la siniestra silueta de la morada de Lazarus Jann. Un 

ejército de gárgolas y ángeles esculpidos sobre la piedra guardaba el friso de la 

fachada cual bandada de espectros petrificados a la espera de la noche. (Anexo II, p. 

22)  

Texto de chegada: Cravenmoore assemelhava-se mais a um castelo, a uma 

invenção catedralesca, produto de uma imaginação extravagante e torturada. Um 

labirinto de arcos, arcobotantes, torres e cúpulas semeava a sua angulosa cobertura. 

A construção correspondia a uma planta cruciforme da qual brotavam diferentes 

alas. Dorian observou com atenção a sinistra silhueta da morada de Lazarus Jann. 

Um exército de gárgulas e anjos esculpidos na pedra guardava o friso da fachada 

como um bando de espectros petrificados à espera da noite. (Anexo I, p. xii) 
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Esta passagem é importante, pois é a primeira descrição que temos da 

mansão de Lazarus. Com ela prepara-se o leitor para o que o espera no interior da 

casa. Observamos aqui, claramente, motivos góticos: uma mansão que se assemelha 

a um castelo, referências directas à arquitectura gótica (“arcos, arcobotantes, torres e 

cúpulas”), a escolha dos adjectivos (“extravagante e torturada”, “sinistra”) que 

remetem para um ambiente sombrio. 

Ao traduzir, surgiu a questão de qual seria a melhor tradução para 

“techumbre”. Considerou-se que telhado não abrange a percepção global de 

“techumbre”: não era apenas o tecto da mansão que era anguloso, mas toda a sua 

estrutura exterior. “Cobertura” tem um sentido mais abrangente, incluindo não só o 

telhado em si, como toda a superfície superior e exterior da morada. Observou-se 

que o uso dos verbos sembrar e brotar seria propositado, mantendo, por isso, os 

correspondentes lexicais destes verbos no texto de chegada. Numa descrição tão 

sombria e escura, os verbos semear e brotar emprestam um sopro de vida ao 

ambiente descrito, uma vez que estão relacionados com o conceito de florescimento. 

 

Exemplo 3 

 

Texto de partida: (…) la imponente y angulosa silueta de Cravenmoore se 

alzó frente a ellos como un castillo de leyenda que emergía en la niebla. Haces de 

luz dorada parpadeaban tras los grandes ventanales de la inmensa residencia de 

Lazarus Jann. Un bosque de gárgolas se recortaba contra el cielo. (Anexo II, p. 27) 

Texto de chegada: (…) a imponente e angulosa silhueta de Cravenmoore 

ergueu-se à frente deles como um castelo saído de uma lenda que emerge da neblina. 

Feixes de luz dourada tremeluziam através das grandes janelas da imensa residência 

de Lazarus Jann. Um bosque de gárgulas recortava-se contra o céu. (Anexo I, p. xv) 

 

Mais uma vez, a mansão é descrita como sendo um castelo, como angulosa e 

grande, e mencionam-se, novamente, as gárgulas. Optou-se por recorrer a uma 
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expansão de “un castillo de leyenda que emergía en la niebla”. Julga-se que traduzir, 

simplesmente, por um castelo de lenda poderia levar o leitor português a interpretar 

por um castelo de sonho, optando-se por “um castelo saído de uma lenda”, uma vez 

que esta forma conduz o leitor à interpretação pretendida. Decidiu-se alterar o tempo 

verbal de emergir, escolhendo usar, em português, o tempo presente. Pensa-se que 

este tempo verbal transporta, com maior facilidade, o leitor para o mundo imaginário 

criado pela descrição.  

É de notar que, neste momento do romance, já se menciona a neblina que dá 

nome à trilogia de que Las luces de septiembre faz parte. 

 

Exemplo 4 

 

Texto de partida: Una suntuosa escalera parecía ascender en espiral hacia el 

infinito. Alzando la vista, los Sauvelle contemplaron una fuga que conducía a la 

torre central de Cravenmoore, coronada por una linterna mágica que bañaba la 

atmósfera interna de la casa con una luz espectral y evanescente. Bajo ese manto de 

claridad fantasmal se descubría una interminable galería de criaturas mecánicas. 

(Anexo II, p. 31) 

Texto de chegada: Uma sumptuosa escadaria parecia subir em espiral até ao 

infinito. Ao olhar para cima, os Sauvelle contemplaram um corredor que conduzia à 

torre central de Cravenmoore, coroado por uma lanterna mágica que banhava a 

atmosfera interna da casa com uma luz espectral e evanescente. Sob esse manto de 

claridade fantasmagórica encontrava-se uma interminável galeria de criaturas 

mecânicas. (Anexo I, p. xvii) 

 

Nesta primeira descrição do interior da casa, mantém-se a mesma atmosfera 

do exterior (vide Anexo I, pp. xvii-xviii, e Anexo II, pp. 31-32), realçando ainda 

mais a magnificência da mansão. Optou-se por utilizar o verbo “subir” no texto de 

chegada, já que se considerou que ascender seria um registo demasiado formal para 
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uma descrição que pretende destacar o espanto que a família Sauvelle sentiu ao 

deparar-se com todo este mundo fantástico. O uso do termo “linterna mágica” 

suscitou algumas dúvidas. “Linterna mágica” pode, em português, corresponder ao 

nome composto lanterna-mágica, um aparelho óptico que projecta imagens 

ampliadas. Deduz-se que o autor não se referia a esse objecto, uma vez que a 

lanterna-mágica não poderia projectar a luz da forma como o autor a descreve. 

Crê-se, por isso, que se trata não de uma unidade lexical mas sim de uma sequência 

de nome e adjectivo, e que o que o autor realmente refere é uma lanterna que 

iluminava a casa e que essa lanterna era mágica. Note-se que a lanterna referida não 

deve ser confundida com as lanternas actuais, esta é uma lanterna antiga a óleo ou 

vela. 

Reparamos que, na descrição, continuam a ser utilizados adjectivos que 

remetem para o carácter gótico do ambiente: “espectral e evanescente” e 

“fantasmagórica”. São introduzidos, também, novos elementos góticos: os 

autómatos, de que falaremos de seguida. 

 

Exemplo 5 

 

Texto de partida: Una silueta inmóvil aparecía recortada en el haz de 

claridad. La figura cobró vida súbitamente ladeando la cabeza, al tiempo que se oía 

un ligero traqueteo mecánico. El rostro afloró a la luz. Ojos sin vida, simples esferas 

de cristal, enclaustrados en una máscara sin más expresión que una escalofriante 

sonrisa, los contemplaban. (Anexo II, p. 28) 

Texto de chegada: Uma silhueta imóvel aparecia recortada no feixe de 

claridade. A figura ganhou de súbito vida, inclinando a cabeça, ao mesmo tempo que 

se ouvia um ligeiro ruído mecânico. O rosto foi banhado pela luz. Olhos sem vida, 

simples esferas de vidro, enclaustrados numa máscara sem mais expressão do que 

um sorriso arrepiante, contemplavam-nos. (Anexo I, p. xv) 
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Ao longo da obra, apercebemo-nos de que os autómatos são utilizados como 

meio para criar um ambiente assustador. Neste caso, os “olhos sem vida” e a falta de 

expressão facial, “sem mais expressão do que um sorriso arrepiante”, servem como 

indicador da falta de sentimentos dos autómatos, algo que, só por si, pode criar 

extremo desconforto e ser assustador. 

Optou-se por alterar a ordem do advérbio de modo subitamente, já que se 

considerou que a estrutura sintáctica correspondente, em português, ganharia em 

clareza ao colocar-se a expressão de súbito, que modifica o verbo, junto do mesmo; 

por outro lado, esta expressão adverbial é menos pesada do que o advérbio 

terminado em -mente. Decidiu-se alterar o sujeito activo, “el rostro afloró a la luz”, 

por um sujeito passivo, “o rosto foi banhado pela luz”, pois não se encontrou um 

verbo tão próximo quanto se desejava que se adequasse ao contexto. Duvidou-se se 

“cristal” se referiria, em português, a vidro ou cristal, chegando-se à conclusão de 

que, sendo este autómato uma criação antiga, Lazarus poderia ainda não ter 

financiamento ou destreza suficiente para incluir olhos de cristal. 

 

Exemplo 6 

 

Texto de partida: Lazarus había forjado un ángel de metal, un coloso de 

casi dos metros de altura dotado de dos grandes alas. El rostro de acero brillaba 

cincelado bajo una capucha. Sus manos eran inmensas, capaces de rodear su cabeza 

con el puño. (…) la criatura mecánica abrió los ojos, dos rubíes encendidos como 

carbones ardientes. (Anexo II, p. 143) 

Texto de chegada: Lazarus forjara um anjo de metal, um colosso de quase 

dois metros de altura dotado de duas grandes asas. O rosto de aço brilhava cinzelado 

sob um capuz. As mãos eram enormes, capazes de rodear a sua cabeça com o punho. 

(…) a criatura mecânica abriu os olhos, dois rubis acesos como carvão ardente. 

(Anexo I, p. lxxvi) 
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Através desta descrição de um outro autómato, podemos confirmar que estes 

são um elemento com um carácter terrorífico. 

Ao longo da tradução, optou-se por traduzir os verbos compostos do texto de 

partida por verbos simples no de chegada, sendo por isso que “había forjado” passa 

a “forjara”. Deve-se, no entanto, esclarecer que nas passagens de discurso directo se 

optou, na maioria dos casos, por manter o tempo composto ou, se no texto de partida 

se encontra um tempo simples, por modificá-lo e recorrer a um tempo composto. 

Esta estratégia utilizada pela tradutora deriva da tentativa de manter o discurso 

directo o mais natural possível, o que leva à escolha de tempos compostos, 

utilizados geralmente na oralidade. 

 

É chegado o momento de referir um elemento importante tanto das obras 

góticas, em geral, como de Las luces de septiembre, em particular: o vilão. Nesta 

obra, o vilão é, ao mesmo tempo, o elemento sobrenatural – uma sombra. Esta 

sombra regressa do passado de Lazarus e aterroriza todas as personagens principais 

do romance. As sombras são um elemento importante da literatura gótica, “shadows, 

indeed, were among the foremost characteristics of Gothic works” (Botting 1996: 

32), sendo por isso interessante que, em Las luces de septiembre, além do cenário 

sombrio, o próprio vilão seja uma sombra. Segue-se a primeira descrição da sombra: 

 

Exemplo 7 

 

Texto de partida: (…) una masa de negrura se expandió en el aire desde la 

boca del frasco, como una mancha de tinte en un estanque. (…) Sintió una fría 

corriente de aire recorriendo la habitación, extinguiendo las llamas de las velas una a 

una. A medida que la oscuridad se extendía por la estancia, una nueva presencia se 

hizo visible entre la negrura. Una silueta impenetrable se esparcía sobre los muros 

pintándolos de tinieblas. 

Una sombra. (Anexo II, p. 84) 
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Texto de chegada: (…) uma massa de negrura desenvolveu-se no ar a partir 

do frasco, como uma mancha de tinta num tanque. (…) Sentiu uma fria corrente de 

ar percorrer o quarto, apagando a chama das velas uma a uma. À medida que a 

escuridão se alastrava pelo quarto, uma nova presença tornou-se visível na negrura. 

Uma silhueta impenetrável espalhava-se pelas paredes, pintando-as de trevas. 

Uma sombra. (Anexo I, p. xlv) 

 

Nesta passagem, os substantivos e adjectivos com uma conotação ‘escura’ 

prendem a atenção do leitor, criando um ambiente sombrio: “uma massa de 

negrura”, “a escuridão”, “uma nova presença tornou-se visível na negrura” e 

“pintando-as de trevas”. Sendo o vilão uma sombra, o uso destes termos é 

justificado. 

No momento da tradução, optou-se por recorrer a uma omissão em “desde la 

boca del frasco”, julgando-se desnecessária a especificação. Já em “extinguiendo las 

llamas de las velas”, preferiu-se seleccionar um verbo que, em português, fosse 

utilizado num registo menos formal, surgindo assim a tradução “apagando a chama 

das velas”. 

 

O momento que antecede o aparecimento da sombra está também repleto de 

motivos góticos, como podemos comprovar no seguinte exemplo: 

 

Exemplo 8 

 

Texto de partida: El repiqueteo de la lluvia arañando en los cristales 

despertó a Hannah. Era medianoche. La habitación estaba sumida en una tiniebla 

azul y la luz de la tormenta lejana sobre el mar dibujaba espejismos de sombras a su 

alrededor. (Anexo II, p. 76) 

Texto de chegada: O repicar da chuva a arranhar as janelas acordou 

Hannah. Era meia-noite. O quarto estava envolto numa névoa azul e a luz da 
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tempestade distante sobre o mar desenhava miragens de sombras à sua volta. (Anexo 

I, p. xli) 

 

Todos os pormenores contribuem para a criação de um ambiente gótico: a 

chuva que arranhava as janelas, a hora (meia-noite), a névoa azul de uma 

tempestade. Em conjunto, estes detalhes oferecem ao leitor uma experiência sonora 

e visual, em que este pode ‘ouvir’ o som da tempestade e da chuva a bater nos vidros 

e ‘ver’ as imagens que envolvem o quarto. 

Em primeiro lugar, optou-se por recorrer a uma estratégia semântica de 

hiperonímia, em que se preferiu usar “janelas” em vez de vidros. De seguida, 

optou-se por modificar o verbo “sumido” pelo verbo “envolto”. A tradutora 

considerou que esta hipótese se adequaria melhor ao ambiente criado pela descrição. 

Julgou-se incorrecto utilizar a expressão trevas azuis, uma vez que o lexema trevas 

implica escuridão e, logo, as trevas não poderiam ter qualquer tipo de cor senão 

negra. Assim, optou-se por “névoa azul”, considerando que a névoa, reflectindo a 

luz, poderá ter alguma cor. 

O sujeito “el repiqueteo de la lluvia” foi traduzido por “o repicar da chuva”, 

com uma forma infinitiva nominalizada, dado ser difícil encontrar um equivalente 

nominal do espanhol. Teria sido possível optar por o tamborilar da chuva; embora 

correndo o risco de usar um verbo menos esperável, quando relacionado com o 

barulho da chuva, considerou-se que repicar evoca um ruído mais angustiante e, 

logo, mais adequado à situação. 

 

Exemplo 9 

 

Texto de partida: El frasco, negro como obsidiana, estaba resguardado en 

una diminuta hornacina en la pared, envuelto en un espectro de reflejos. (Anexo II, 

p. 82) 
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Texto de chegada: O frasco, negro como uma obsidiana, estava resguardado 

num diminuto nicho na parede, envolto num espectro de reflexos. (Anexo I, p. xlv) 

 

Aqui, encontramos um claro exemplo em que o estilo literário influenciou a 

tradução. A obsidiana é uma rocha vulcânica de cor escura, utilizada para fazer 

objectos cortantes ou espelhos. Uma vez que esta rocha não é amplamente 

conhecida, considerou-se alterar a expressão por negro como a noite ou preto como 

carvão, adequando o texto ao conhecimento de um público juvenil. Contudo, sendo 

esta uma obra repleta de elementos góticos e fazendo a obsidiana parte do 

misticismo gótico, considerou-se necessário manter esta palavra. 

 

A tradutora considera que esta obra se insere nos parâmetros do terror gótico 

(vide p. 21 da presente tese), pois existem também vários prenúncios e advertências 

veladas do que irá acontecer:  

 

Exemplo 10 

 

Texto de partida: Al pasar frente a uno de los faroles parpadeantes, las 

siluetas que proyectaban sus cuerpos se dibujaron sobre los muros. Todas menos 

una: la de Lazarus, cuyo rastro en la pared era invisible, como si su presencia no 

fuese más que un espejismo. (Anexo II, p. 40) 

Texto de chegada: Ao passar diante de um dos candeeiros cintilantes, as 

silhuetas projectadas pelos seus corpos desenharam-se nas paredes. Todas menos 

uma: a de Lazarus, cujo rasto na parede era invisível, como se a sua presença não 

passasse de uma miragem. (Anexo I, p. xxii) 

 

Apesar de, numa primeira leitura, este incidente poder passar despercebido 

ao leitor, ele será recordado, posteriormente, quando se conta a história de Blöcklin 

em que a sua sombra se separa do seu corpo e se torna assassina. 
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Exemplo 11 

 

Texto de partida: Hannah cruzó frente a Madame Sarou, la adivina que 

barajaba entre sus manos apergaminadas los naipes del tarot, escogía uno y lo 

mostraba al espectador. (…) El naipe mostraba la figura de un diablo rojo envuelto 

en llamas. (Anexo II, p. 78) 

Texto de chegada: Hannah passou à frente de Madame Sarou, a adivinha 

que baralhava entre as mãos apergaminhadas as cartas de tarot, escolhia uma e 

mostrava-a ao espectador. (…) A carta mostrava a figura de um diabo vermelho 

rodeado de chamas. (Anexo I, p. xlii) 

 

Exemplo 12 

 

Texto de partida: Dorian dormía ya cuando, sin previo aviso, la figura 

empezó a desplegar sus alas lentamente. El ángel metálico ladeó la cabeza y alzó un 

brazo. Sus ojos negros, dos lágrimas de obsidiana, brillaban en la penumbra. (Anexo 

II, 155) 

Texto de chegada: Dorian já dormia quando, sem prévio aviso, a figura 

começou a abrir as asas lentamente. O anjo metálico inclinou a cabeça e ergueu um 

braço. Os olhos negros, duas lágrimas de obsidiana, brilhavam na penumbra. (Anexo 

I, p. lxxxii) 

 

Podemos observar, no exemplo 11, uma clara premonição da morte de 

Hannah.  

No exemplo 12, o leitor apercebe-se de que a morte de Hannah não irá ser o 

único incidente a ter lugar, compreendendo que a sombra não desapareceu e que irá 

atacar novamente. 
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Por último, considera-se pertinente mencionar uma história contada por 

Lazarus a Dorian em que encontramos um motivo gótico recorrente: “Themes of the 

divided nature of the human constitution have become established ways of 

discussion Gothic texts: dualities of mind and body, reason and desire, are 

repeatedly invoked.” (Botting 1996: 19). 

 

Exemplo 13 

 

Texto de partida: Un centinela que montaba guardia junto a la celda juró 

que habia visto a Blöcklin forcejear con una sombra y que, en un momento de la 

refriega, el relojero habia apuñalado a la sombra. Al amanecer, el cambio de guardia 

encontró a Blöcklin muerto en su celda con una herida en el corazón. (Anexo II, 

p.152) 

Texto de chegada: Um vigia que fazia guarda junto à cela jurou que vira 

Blöcklin debater-se com uma sombra e que, num momento da briga, o relojoeiro 

apunhalara a sombra. Ao amanhecer, o guarda da manhã encontrou Blöcklin morto 

na sua cela com uma ferida no coração. (Anexo I, p. lxxxi) 

 

Nesta história (vide Anexo I, pp. lxxvii-lxxxi, e Anexo II, pp. 145-152), 

compreendemos que o Homem tem dois lados: o bom, representado pelo relojoeiro 

Blöcklin, e o mau, representado pela sombra de Blöcklin. Entendemos também que 

ambos estão interligados e que não podem viver separados: quando Blöcklin mata a 

sua sombra, também ele sofre o mesmo destino. É interessante ver como Zafón 

introduziu um elemento gótico de uma forma tão simples como um pequeno relato 

contado para distrair uma criança. Ainda assim, transparece a essência da dualidade 

humana e dos conflitos interiores de cada ser. 

 

Podemos, então, observar que a literatura gótica persiste ao longo do tempo, 

mantendo algumas das características do seu início e evoluindo noutros pontos. A 

persistência do gótico deve-se ao facto de este se debruçar, muitas vezes, sobre 
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temas sociais através do ‘terror’, “The Gothic has always been a barometer of the 

anxieties plaguing a certain culture at a particular moment in history” (Bruhm 2002: 

260). Em Las luces de septiembre, podemos apontar os autómatos como uma 

‘ansiedade’ cultural. O avanço tecnológico pode ser assustador, existindo várias 

obras literárias e cinematográficas que incidem sobre a supremacia das máquinas 

sobre o Homem. Em Las luces de septiembre, os sempre presentes autómatos 

desempenham o papel de vilão (quando possuídos pela sombra) e de ajudante 

(Christian, o autómato que recebe a família e actua como uma espécie de mordomo). 

São, assim, apresentados nesta obra dois pontos de vista: a máquina como ajudante 

do Homem e a máquina como tirano. 

Além do ‘terror’, a morte, sempre presente nas obras góticas, exerce também 

um fascínio no leitor: 

 

Contemporary life constantly reminds us that we are moving towards death, 

or at least obsolescence, and that life we must continually strive to hold 

together. Paradoxically, we need the consistent consciousness of death 

provided by the Gothic in order to understand and want that life. (Bruhm 

202: 274) 
 

A constante presença da morte em textos góticos relembra o leitor da sua 

própria mortalidade, tendo por objectivo fazer com que este deseje ‘viver’. O Gótico 

torna-se assim um processo de análise cultural, em que as características base se 

mantêm ao longo do tempo, enquanto os seus motivos evoluem consoante os 

temores e ‘ansiedades’ de cada época específica, sendo, por isso, um género literário 

cativante tanto no século XVIII como no século XXI. 
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3. Normas, estratégias e problemas de tradução 

 

“[Translators] have to prove to themselves as to others that they are in control of what they 

do; that they do not just translate well because they have a ‘flair’ for translation, but rather 

because, like other professionals, they have made a conscious effort to understand various 

aspects of their work.” 

 

Mona Baker, In other words: a coursebook on translation, p. 4 

 

 

3.1 Normas e estratégias de tradução 

 

 O presente projecto não visa apenas a tradução de um excerto de Las luces de 

septiembre. Pretende-se também apresentar e analisar algumas das principais 

dificuldades com que a tradutora se deparou ao longo da tradução, bem como as 

normas e estratégias utilizadas no decorrer do processo tradutório. 

 Em “Principles of correspondence”, de Eugene Nida, encontramos uma 

definição de uma boa tradução: 

 

Procházka (Garvin 1955: 111 ff.) defines a good translation in terms of 

certain requirements which must be made of the translator, namely: (1) “He 

must understand the original word thematically and stylistically”; (2) “he 

must overcome the differences between the two linguistic structures”; and 

(3) “he must reconstruct the stylistic structures of the original work in his 

translation” (Nida 2004: 158) 
 

Lendo esta definição, fica claro que, mesmo antes de iniciar a tradução, o 

tradutor é imediatamente confrontado com um desafio: a compreensão e 

interpretação do texto. Em primeiro lugar, o tradutor tem de compreender o texto de 

partida para poder recriá-lo numa outra língua, ou seja, o tradutor tem de 

escalpelizar o texto de partida (TP) de forma a poder manter-se fiel a ele no texto de 

chegada (TC). Assim, deve ter-se em atenção as estratégias estilísticas utilizadas 
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pelo autor do TP e tentar reproduzi-las no TC. Uma vez que não existem duas 

línguas cujas propriedades sintácticas e léxico-semânticas permitam obter 

equivalências directas e totais, pode, por vezes, ser impossível manter no TC a 

ambiguidade propositada de uma frase do TP. Outras vezes, pode existir numa frase 

do TP uma ambiguidade que não é intencional e deriva do sistema linguístico da 

língua de partida, sendo nesta situação que o tradutor, após interpretação do texto, 

deve decidir qual o significado que ficará visível na sua tradução. A interpretação 

inicial do texto vai influenciar as escolhas de tradução, tornando quase impossível a 

existência de duas traduções iguais. 

 

Since no two languages are identical, either in the meanings given to 

corresponding symbols or in the ways in which such symbols are arranged in 

phrases and sentences, it stands to reason that there can be no absolute 

correspondence between languages. Hence there can be no fully exact 

translations. (…) One must not imagine that the process of translation can 

avoid a certain degree of interpretation by the translator. (Nida 2004: 153) 

 

Após a leitura e interpretação do TP e tendo em conta outros factores, 

como o público-alvo e as directrizes específicas de cada editora, segue-se a 

opção do método pelo qual o tradutor se irá reger. Schleiermacher aprofunda a 

questão dos possíveis métodos de tradução na sua obra Sobre os diferentes 

métodos de traduzir, na qual apresenta dois métodos: 

 

Mas então que caminhos pode afinal tomar o verdadeiro tradutor que quer 

realmente reunir essas duas pessoas completamente separadas, o seu escritor e 

o seu leitor, e, sem obrigar este último a sair do círculo da sua língua materna, 

facilitar-lhe maximamente uma compreensão exacta e um prazer completo do 

primeiro? A meu ver, existem apenas dois. Ou o tradutor deixa o mais possível 

o escritor em repouso e move o leitor em direcção a ele; ou deixa o leitor o 

mais possível em repouso e move o escritor em direcção a ele. (Schleiermacher 

2003: 61) 
 

Os dois métodos referidos são o método estranhante e domesticante, 

respectivamente. Como foi mencionado na contextualização do autor, este romance 

é dirigido a um público juvenil e, por este motivo, elegeu-se seguir o método 
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domesticante. Apesar de o público-alvo não ser maioritariamente adulto, a obra não 

é dirigida a um público infanto-juvenil, mas a um público de jovens adultos. 

Portanto, a tradutora considera que não são necessárias adaptações e omissões, como 

seria necessário numa tradução dirigida a um público infanto-juvenil, levando, por 

exemplo, à omissão de certos temas tabu, como a morte. A escolha do método teve 

também em conta a cultura de partida, mas observou-se que em Las luces de 

septiembre não se encontram referências culturais específicas da cultura espanhola; 

assim, não houve necessidade de incluir explicações culturais, o que torna o texto 

fácil de acompanhar por um público juvenil. 

Segundo Gideon Toury, a actividade do tradutor rege-se por três tipos de 

normas de tradução: as normas iniciais, as normas preliminares e as normas 

operacionais. As normas iniciais concernem a escolha do método, sendo 

equivalentes ao método estranhante e domesticante que encontramos em 

Schleiermacher: “Thus, a translator may subject him-/herself either to the original 

text, with the norms it has realized, or to the norms active in the target culture, or, in 

that section of it which would host the end product.” (Toury 2004: 208). As normas 

preliminares centram-se nos factores que governam a importação de um 

determinado texto, através da tradução, para uma determinada língua/cultura, tendo 

em conta a época e as especificidades que a língua/cultura de chegada tem em 

relação a cada texto em particular. Por exemplo, dependendo das especificidades de 

cada cultura e da forma como a tradução é recebida nessa mesma cultura, as normas 

preliminares podem mudar, consoante a política de tradução vigente. Enquanto 

numa época anterior o texto de chegada – a tradução – podia ser publicado como se 

tratando do texto de partida, não sendo necessário indicar o nome do autor do TP, 

hoje em dia é impensável que uma tradução seja publicada sem mencionar o autor 

do TP. Podemos observar com este exemplo que a política de tradução modificou-se 

ao longo do tempo, levando a que as normas preliminares acompanhassem essa 

mudança. Por último, as normas operacionais dizem respeito às decisões tomadas no 

decorrer do processo de tradução propriamente dito: 
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They affect the matrix of the text – i.e. the modes of distributing linguistic 

material in it – as well as the textual make up and verbal formulations as 

such. They thus govern – directly or indirectly – the relationships as well 

that would obtain between the target and source texts, i.e., what is more 

likely to remain invariant under transformation and what will change. (Toury 

2004: 209) 
 

O tradutor não se rege apenas por uma norma, utilizando todas as estratégias 

que tem ao seu dispor de modo a poder resolver as suas dificuldades de tradução da 

melhor forma possível. A tradutora julga que, de entre todas as categorizações de 

estratégias de tradução existentes, a categorização de Chesterman referente às 

estratégias locais é uma das mais completas. Estas estratégias são, de certa forma, 

equivalentes às normas operacionais de Toury, já que estão ligadas à manipulação 

do texto em si: “Strategies, in the sense I shall use the term, are thus form of 

explicitly textual manipulation. They are directly observable from the translation 

product itself, in comparison with the source text” (Chesterman 2004: 89). 

Chesterman divide as estratégias em três grupos principais: estratégias sintácticas, 

estratégias semânticas e estratégias pragmáticas. Observa-se imediatamente a falta 

de uma categoria de estratégias lexicais, uma das razões pelas quais a tradutora é da 

opinião que, ainda que esta categorização se apresente como uma das mais 

completas, acaba por se mostrar muito rígida, sendo por isso possível encontrar 

algumas faltas. Podemos apontar como exemplo o facto de Chesterman inserir a 

tradução literal apenas no grupo de estratégias sintácticas, quando a tradução literal 

pode também afectar o texto a nível semântico ou lexical. A tradutora pensa que é 

extremamente difícil inserir cada problema de tradução numa só categoria, uma vez 

que uma alteração a nível semântico pode vir a criar uma alteração a nível sintáctico, 

pelo que deveria ser incluída tanto na categoria de estratégias semânticas como na de 

estratégias sintácticas. É por este motivo que a tradutora decidiu não se limitar a 

inserir cada problema numa só categoria. Assim, em vez de inserir os problemas de 

tradução com que se deparou numa só categoria, irá partir dos problemas e 

analisá-los a todos os níveis, tendo por base toda bibliografia consultada. 
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3.2 Problemas de tradução 

 

Um tradutor deve ter mais do que um excelente conhecimento e domínio 

tanto da língua de partida como da língua de chegada, deve ter também uma grande 

capacidade de pesquisa e uma agilidade intelectual que lhe permita resolver com 

rapidez e esmero todo e qualquer problema com que se depare. Os problemas de 

tradução são extremamente variados, podendo relacionar-se com problemas a nível 

sintáctico, semântico, lexical e pragmático, ou derivar de problemas de interpretação 

e ambiguidade ou de diferenças culturais. 

Ao longo deste projecto, a tradutora recolheu os problemas de tradução que 

lhe pareceram mais relevantes. Esta recolha foi feita no momento da realização da 

tradução e, posteriormente, durante as várias revisões. De seguida, serão 

apresentados os exemplos de problemas de tradução com que a tradutora se debateu. 

Estes exemplos serão acompanhados de uma exposição e análise da resolução dos 

problemas.  

 

Exemplo 14 

 

Texto de partida: (…) y que para mí siempre estará vinculada a las largas 

horas que pasé en compañía de sus personajes frente a un escritorio que miraba 

desde un tercer piso en Melrose Avenue y desde el que veía las letras de Hollywood 

en las colinas. (Anexo II, p.8) 

Texto de chegada: (…) e que, para mim, estará sempre ligado às longas 

horas que passei na companhia das suas personagens numa secretária de um terceiro 

andar que dava para Melrose Avenue, e de onde se viam as letras de Hollywood nas 

colinas. (Anexo I, p. v) 
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Este primeiro exemplo levantou vários problemas, uma vez que toda esta 

passagem do texto de partida não está redigida da melhor forma, levando a 

problemas tanto de interpretação como de tradução. 

Em primeiro lugar, decidiu-se tornar “para mim” um modificador apositivo 

(pondo-o assim entre vírgulas), de modo a facilitar a leitura, ao oferecer uma pausa 

nesta frase tão longa. De seguida, após concluir que “escritorio” se refere a uma 

secretária e não a um escritório/gabinete, optou-se por modificar a sintaxe, passando 

a oração restritiva “que miraba desde un tercer piso” para o final da oração, “que 

dava para Melrose Avenue”. Devido a esta alteração sintáctica, surgiu a necessidade 

de alterar a preposição “en” (“en Melrose Avenue”) para a preposição “para” (“para 

Melrose Avenue”). Observou-se que a construção “frente a un escritorio que miraba 

desde un tercer piso” suscitava uma certa ambiguidade, sendo a sintaxe o principal 

motivo que levou a duvidar se “escritorio” se referia a secretária ou a escritório. 

Assim, colocou-se o complemento de lugar no final da oração, para facilitar a 

compreensão do texto. 

 

Exemplo 15 

 

Texto de partida: Te sorprendería comprobar lo poco que ha cambiado todo 

desde entonces. (Anexo II, p. 11) 

Texto de chegada: Ficarias admirada se visses quão pouco mudaram as 

coisas desde então. (Anexo I, p. vii) 

 

Neste exemplo, a tradutora optou por traduzir a expressão “te sorpreendería”, 

com um verbo pleno, por uma expressão sinónima, “ficarias admirada”, com um 

verbo semi-auxiliar. A principal razão é o facto de, em português, o pronome clítico 

dever ser colocado em mesóclise, dado tratar-se de um condicional 

(surpreender-te-ia), o que, em português contemporâneo corrente é menos usado do 

que a perífrase. Decidiu-se também recorrer a uma alteração sintáctica que derivou 

da opção de utilizar uma expressão diferente da que encontramos no texto de 
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partida. A tradução mais próxima do texto em espanhol seria como tudo mudou 

pouco, mas a tradutora sentiu a necessidade de recorrer a uma alteração, uma vez 

que não estava satisfeita com a estranheza provocada pela proximidade das palavras 

tudo e pouco. Apesar de esta poder parecer uma justificação insatisfatória, pouco 

científica, foi essa proximidade que motivou a procura de uma outra opção, em que 

pudesse substituir uma das palavras, chegando assim a “quão pouco mudaram as 

coisas”.  

 

Exemplo 16 

 

Texto de partida: Aunque probablemente lo supiste desde el principio. 

(Anexo II, p. 13) 

Texto de chegada: Embora, provavelmente, sempre o tivesses sabido. 

(Anexo I, p. vii) 

 

Nesta oração coordenada adversativa podemos observar uma mudança 

semântica em que se optou por traduzir a locução temporal “desde el principio” pelo 

advérbio temporal “sempre”. Concluiu-se que a expressão “lo supiste desde el 

principio” remete para o facto de que a personagem sempre teve conhecimento da 

situação, levantando assim a possibilidade de recorrer a uma tradução mais curta.  

 

Exemplo 17 

 

Texto de partida: Sin más. (Anexo II, p. 16) 

Texto de chegada: Assim, sem mais nem menos. (Anexo I, p. ix)  

 

 A tradutora ponderou várias traduções possíveis para esta frase; entre elas 

encontravam-se só isso, simplesmente, sem mais nada e assim, sem mais nem menos. 

Neste caso, a expressão “sin más” refere-se à morte calma de uma das personagens, 

Armand Sauvelle. Encontraram-se algumas dificuldades para manter o carácter 
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incisivo veiculado por esta construção. Em primeiro lugar, foi descartado o advérbio 

simplesmente devido à quebra que criava na leitura do texto de chegada. Achando 

que o mais importante nesta situação seria passar a ideia de que a personagem 

morreu sem dor e repentinamente, a tradutora optou por expandir a frase, que perde 

assim a sua forma curta, mas oferece ao leitor uma indicação mais expressa da 

simplicidade do acontecimento do que qualquer uma das outras duas hipóteses. 

 

Exemplo 18 

 

Texto de partida: 

– Creo que este sitio nos va a gustar. ¿Tú qué dices? – preguntó. 

– ¿Y nosotros? ¿Vamos a gustarle nosotros a él? 

– ¿A Lazarus? 

Irene asintió. (Anexo II, p. 25) 

Texto de chegada: 

– Acho que vamos gostar deste sítio. E tu? – perguntou. 

– E ele? Será que ele vai gostar de nós? 

– O Lazarus? 

Irene assentiu. (Anexo I, p. xiii) 

 

Neste caso, surgiram dúvidas quanto à escolha da melhor tradução. A 

primeira frase não levantou sérios problemas, mantendo-se a tradução próxima do 

texto de partida, mas adaptando-a à língua de chegada. Já na segunda frase, 

duvidou-se entre manter E nós? ou inserir a alteração “E ele?”. Ao ler esta parte do 

diálogo, a tradutora considerou que o autor tentou fazer um jogo de palavras: na 

passagem “Acho que vamos gostar deste sítio. E tu?/ E ele? Será que ele vai gostar 

de nós?”, a tradutora julgou que o diálogo poderia originar uma ambiguidade em que 

“E ele?” se estaria a referir a sítio. Aliás, tendo em conta que neste momento não 

existe nenhuma alusão a Lazarus, entender-se-ia mais facilmente que Irene 

perguntava simplesmente E este sítio? Será que este sítio vai gostar de nós?, sendo 
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que sítio referir-se-ia à aldeia em geral. Com esta ideia em mente, a tradutora optou 

por inserir a modificação e substituir E nós? por “E ele?”, salientando assim o que se 

entende como uma ambiguidade propositada do texto de partida. 

 

Exemplo 19 

 

Texto de partida: Irene clavó sus ojos verdes en Dorian y, alzando un dedo 

índice amenazador, le dirigió una velada advertencia. (Anexo II, p. 25) 

Texto de chegada: Irene cravou os olhos verdes em Dorian e, levantando o 

indicador a modo de ameaça, dirigiu-lhe uma advertência velada. (Anexo I, p. xiv) 

 

Como em muitos casos, optou-se por omitir o determinante possessivo seus 

na tradução, uma vez que não é um recurso estilístico do autor e não é necessário 

para a compreensão do texto, podendo mesmo vir a sobrecarregá-lo. De seguida, foi 

decidido mudar o grau de abstracção de “dedo índice” e traduzir a expressão apenas 

por “indicador”, crendo que não seria necessário um nível de explicitação tão 

elevado. Por fim, devido à aliteração encontrada em indicador ameaçador, 

preferiu-se alterar o adjectivo ameaçador pela expressão “a modo de ameaça”. 

 

Exemplo 20 

 

Texto de partida: La esposa de Lazarus vivía retirada en su habitación del 

tercer piso en el ala oeste. (Anexo II, p. 35) 

Texto de chegada: A mulher de Lazarus vivia confinada ao seu quarto do 

terceiro andar da ala oeste. (Anexo I, p. xix) 

 

Neste exemplo podemos observar uma alteração a nível semântico: optou-se 

por traduzir “retirada” por “confinada”. Decidiu-se recorrer à utilização de um verbo 

com uma componente mais forte do que “retirada”, passando assim uma ideia de 

maior isolamento da personagem. 
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Exemplo 21 

 

Texto de partida: Al año de contraer la enfermedad, la memoria de la 

enferma empezó a desvanecerse, y en cuestión de semanas apenas era capaz de 

reconocer a su proprio esposo. (Anexo II, p. 35) 

Texto de chegada: Um ano após contrair a doença, a memória da 

doente começou a desvanecer-se e, em questão de semanas, mal conseguia 

reconhecer o próprio marido. (Anexo I, p. xix) 

 

Este exemplo demonstra a importância da interpretação inicial do texto de 

partida, podendo existir duas possibilidades de interpretação que levariam a duas 

traduções diferentes. Em espanhol, a palavra apenas pode ter dois usos distintos; 

pode ter uma leitura adverbial de restrição (com o sentido de dificilmente ou casi no) 

ou de gradação (com o sentido de escasamente ou solo). A tradução da frase 

depende da interpretação inicial do texto, podendo resultar em duas traduções com 

sentidos muito próximos, mas ainda assim diferentes: só conseguia reconhecer o 

próprio marido ou quase não conseguia reconhecer o próprio marido. Devido ao 

contexto, optou-se por interpretar apenas como um elemento de restrição. Na 

passagem de onde se retirou a frase, é feita uma descrição da doença da mulher de 

Lazarus de forma a mostrar a solidão e dor em que este se encontra. Ao optar por 

esta tradução, a sua solidão é agravada pelo facto de a mulher quase não o 

reconhecer, em vez de só o reconhecer a ele. 

Após a interpretação, optou-se por manter também em português a frase 

afirmativa do texto em espanhol. Em vez de escolher a tradução mais próxima de 

apenas, que seria neste caso quase não, utilizou-se uma expressão sinónima que 

confere o mesmo significado do texto de partida à tradução, mantendo assim a frase 

afirmativa: “mal conseguia reconhecer o próprio marido”. 

 

 

 



46 

 

Exemplo 22 

 

Texto de partida: Es más, si su instinto no la engañaba, y no solía hacerlo, 

adivinaba una sincera corriente de simpatía hacia ella y su familia. (Anexo II, p. 38) 

Texto de chegada: Mais ainda, se o seu instinto não a enganava, e não 

costumava enganar, pressentia uma sincera corrente de simpatia em relação a ela e à 

sua família. (Anexo I, p. xxi) 

 

A tradutora pensou que a repetição do verbo enganar conferia uma maior 

naturalidade ao discurso. Apesar de a frase ser escrita na voz do narrador, ela 

reflecte os pensamentos de uma das personagens, Simone, pelo que se achou 

preferível manter o estilo de fala da personagem e recriar uma frase coloquial que 

seria mais facilmente ouvida em português. 

 

Exemplo 23 

 

Texto de partida: Todas menos una: la de Lazarus, cuyo rastro en la pared 

era invisible, como si su presencia no fuese más que un espejismo. (Anexo II, p. 40) 

Texto de chegada: Todas menos uma: a de Lazarus, cujo rasto na parede era 

invisível, como se a sua presença não passasse de uma miragem. (Anexo I, p. xxii) 

 

Em espanhol é utilizada uma comparativa propia que se ponderou traduzir 

por uma comparação em português, como se a sua presença não fosse mais do que 

uma miragem. Posteriormente, optou-se pela utilização da expressão não passar de, 

que contém o mesmo sentido que uma comparação e que, na opinião da tradutora, 

permite que a leitura do texto seja mais fluída. 
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Exemplo 24 

 

Texto de partida: Era difícil aceptar que desde aquella noche no volvería a 

ver su viejo piso de París, ni habría de regresar al salón de baile para ganarse las 

pocas monedas que aquellos soldados llevaban consigo. (Anexo II, p. 41) 

Texto de chegada: Era difícil aceitar que a partir daquela noite não voltaria 

a ver o seu velho apartamento de Paris, nem regressaria ao salão de baile para 

ganhar as poucas moedas que os soldados traziam consigo. (Anexo I, p. xxiii) 

 

A construção perifrástica habría de tem o valor temporal e aspectual do 

condicional, isto é, habría de regressar tem o mesmo valor que regresaría. Em 

português acontece o mesmo: a perífrase haveria de regressar tem o mesmo valor 

de regressaria; contudo, como é sabido, em português europeu o imperfeito do 

indicativo tem características que lhe permitem substituir o condicional, sendo o seu 

uso preferencial, num estilo corrente. Assim, optou-se por seleccionar este tempo 

verbal simples, que se adequa à fala da personagem Irene. 

 

Exemplo 25 

 

Texto de partida: Concentró la vista en el islote entre las brumas 

incandescentes. (Anexo II, p. 42) 

Texto de chegada: Irene concentrou o olhar no ilhéu imerso nas brumas 

incandescentes. (Anexo I, p. xxiii)  

 

Neste caso, a tradutora julgou que a preposição entre não criava o mesmo 

efeito no texto de chegada, podendo dar origem a uma leitura ambígua (no ilhéu 

entre as brumas poderia interpretar-se como estando o ilhéu entre as brumas ou 

como tendo o olhar de romper as brumas, para atingir o ilhéu); recorreu-se assim a 

uma transposição a nível lexical e sintáctico-semântico, em que se descartou a 

preposição entre e se optou pelo particípio passado com função adjectival imerso. 
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Exemplo 26 

 

Texto de partida: Un reflejo fugaz pareció brillar, como el guiño de un 

espejo en la distancia. Segundos después, el destello brilló de nuevo para 

desvanecerse definitivamente. (Anexo II, p. 42) 

Texto de chegada: Um reflexo fugaz pareceu-lhe brilhar, como se um 

distante espelho tivesse pestanejado. Segundos depois, um outro lampejo brilhou e 

desvaneceu-se para não regressar. (Anexo I, p. xxiii) 

 

Neste exemplo, considerou-se necessário recorrer a uma alteração 

sintáctico-semântica: o sujeito “el guiño de un espejo” foi desdobrado, optando-se 

por tomar como sujeito “um distante espelho” e como predicado o verbo pestanejar, 

e optando-se por substituir o locativo “en la distancia” pelo adjectivo “distante”. De 

seguida, optou-se por um afastamento do texto de partida ao traduzir “el destelló 

brilló de nuevo” por “um outro lampejo brilhou”. A tradutora pensou que, nesta 

passagem, se tentou criar uma dúvida no leitor sobre se o farol estaria ou não a 

funcionar. Considerou-se, então, que seria mais apropriado mencionar “um outro 

lampejo”, que poderia tanto ser o farol como qualquer outra coisa. Podemos 

observar uma outra modificação a nível sintáctico em que se decidiu traduzir a 

oração final, introduzida pela conjunção para no texto de partida, por uma oração 

copulativa, introduzida pela conjunção e. A tradutora pensou que não era 

estritamente necessário conferir a ideia de finalidade através da conjunção final, uma 

vez que a expressão “para não regressar” tem esse valor. Isto levou à alteração do 

tempo verbal, que passou a estar no pretérito perfeito. No momento de tradução, 

julgou-se que “definitivamente” não seria a tradução adequada após as alterações 

inseridas, optando assim por recorrer a uma explicitação e empregar a expressão 

“para não regressar”. 
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Exemplo 27 

 

Texto de partida: Curioso muchacho. Siempre solo. No parecía interesado 

en hacer amigos o no sabia como hacerlos. Perdido en su mundo y sus cuadernos, 

sólo el cielo sabía qué pensamientos ocupaban su mente. (Anexo II, p. 47) 

Texto de chegada: Um rapaz diferente. Sempre sozinho. Não parecia 

interessado em fazer amigos ou não sabia como os fazer. Perdido no seu mundo e 

nos seus cadernos, só o céu sabia que pensamentos passavam por aquela cabeça. 

(Anexo I, p. xxvi) 

 

A tradutora duvidou entre duas possíveis traduções para a expressão “curioso 

muchacho”. O adjectivo curioso, neste contexto, pode significar tanto estranho 

como diferente. O primeiro impulso foi optar pela palavra estranho, tendo em conta 

as frases que lhe sucedem. Se fosse qualquer outra personagem a ter este 

pensamento, essa teria sido a opção final, mas esta passagem refere-se ao 

pensamento da mãe do rapaz em questão. A opção foi imediatamente posta de parte, 

uma vez que seria muito pouco provável uma mãe referir-se ao próprio filho como 

estranho, a não ser em certas obras em que é exactamente esse tipo de relação entre 

mãe e filho que se quer passar. Não sendo esse o caso, a escolha recaiu na opção 

diferente. “Um rapaz diferente” traduz o mesmo sentido que “curioso muchacho” e 

seria muito mais plausível uma mãe referir-se ao seu filho como sendo diferente dos 

outros do que como sendo estranho. 

 

Exemplo 28 

 

Texto de partida: No vuelven hasta agosto. (Anexo II, p. 53) 

Texto de chegada: Só voltam em Agosto. (Anexo I, p. xxix) 
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Aqui, optou-se por transpor uma frase negativa no texto de partida para uma 

frase afirmativa no texto de chegada, sendo que, neste caso, a frase seria 

plausivelmente proferida em português na sua forma afirmativa. 

 

Exemplo 29 

 

Texto de partida: París era una ciudad de desconocidos, un lugar donde era 

posible vivir durante años sin conocer el nombre de la persona que vivía al otro lado 

del rellano. (Anexo II, p. 48) 

Texto de chegada: Paris era uma cidade de desconhecidos, um lugar onde 

era possível viver durante anos sem saber o nome dos vizinhos do lado. (Anexo I, p. 

xxvi) 

 

Optou-se neste exemplo por recorrer a uma redução do nível de abstracção, 

traduzindo o que seria “a pessoa que vivia do outro lado do patamar” apenas por 

“vizinhos do lado”. Considerou-se que uma explicitação tão elevada não seria 

essencial para o texto e que esta tradução abarcaria todo o sentido do texto de 

partida, mas numa forma mais curta. 

 

Exemplo 30 

 

Texto de partida: (...)  se entretenía en pellizcar con picardía los cojines de 

su butaca bajo la mesa, con el convencimiento de que exploraba el fornido muslo de 

Antoinette Fabré, tesorera del ayuntamiento y soltera feroz como pocas. (Anexo II, 

p. 49) 

Texto de chegada: (…) se entretinha a beliscar com picardia as almofadas 

da sua poltrona, por baixo da mesa, convencido de que explorava a robusta coxa de 

Antoinette Fabré, tesoureira da Câmara Municipal e solteirona feroz como poucas. 

(Anexo I, p. xxvii) 
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Em primeiro lugar, optou-se por recorrer a uma transposição a nível da 

construção, substituindo o complemento que integra o substantivo convencimiento 

pelo particípio passado do mesmo verbo, convencido. De seguida, optou-se por dar 

ao adjectivo solteira um maior enfoque, traduzindo-o pelo adjectivo “solteirona”. 

Não se pretendeu com esta alteração conferir ao adjectivo ou à personagem qualquer 

tipo de ideia negativa, mas sim seguir as linhas cómicas desta passagem e mostrar 

através de “solteirona feroz” que a personagem Ernest Dijon não tinha realmente 

nenhuma possibilidade de se envolver com a personagem Antoinette Fabré, 

mantendo assim o ridículo pretendido com a situação. 

 

Exemplo 31 

 

Texto de partida: – Imagínese usted, amiga Simone – le confió en una 

ocasión Pascale Lelouch, la esposa del boticario –, un hombre solo, bueno, 

prácticamente solo…, en esa casa, con todos esos libros… (Anexo II, p. 50) 

Texto de chegada: – Veja lá, amiga Simone – confiou-lhe numa ocasião 

Pascale Lelouch, a mulher do boticário –, um homem sozinho, bem, praticamente 

sozinho… naquela casa, com todos aqueles livros… (Anexo I, p. xxvii) 

  

Neste exemplo, optou-se por uma mudança semântica no que diz respeito à 

tradução de esa/esos por aquela/aqueles. Em espanhol, existe a possibilidade de 

utilizar o determinante demonstrativo ese/esa com o valor locativo do demonstrativo 

aquel/aquella, ou seja, é possível recorrer à utilização de ese/esa ao referir-se a um 

objecto que está longe de ambos os interlocutores. Em português europeu, esta 

opção não é utilizada geralmente, pelo que se considerou necessário recorrer a esta 

alteração para não criar uma situação de estranheza ou induzir o leitor em erro. (vide 

ponto 4.1 Determinantes demonstrativos, p. 64 da presente tese). 
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Exemplo 32 

 

Texto de partida: Simone acostumbraba a asentir sonriendo ante semejantes 

despliegues de sagacidad, sin soltar prenda. (Anexo II, p. 50) 

Texto de chegada: Simone costumava assentir, sorrindo perante 

semelhantes alardes de sagacidade, sem se descoser. (Anexo I, p. xxvii) 

 

Neste exemplo, decidiu-se fugir da rima criada por assentir a sorrir, 

duvidando-se entre assentir com um sorriso ou a criação de um modificador 

apositivo. Optou-se pela utilização de um modificador apositivo, que auxilia a 

leitura ao criar uma frase com uma prosódia mais ‘pausada’. De seguida, a tradutora 

duvidou entre duas hipóteses para a tradução de “sin soltar prenda”: sem se descoser 

e sem dar com a língua nos dentes. Optou-se pela primeira hipótese de modo a 

manter um registo mais juvenil. 

 

Exemplo 33 

 

Texto de partida: Irene, dirigiendo una mirada a la jauría de encontradizos, 

sonreía tímidamente. (Anexo II, p. 52) 

Texto de chegada: Irene, dirigindo um olhar à turba de rapazes que fingiam 

encontrar-se com elas por acaso, sorria timidamente. (Anexo I, p. xxviii) 

 

Neste caso, foi necessário recorrer a uma explicitação devido à falta de uma 

só palavra equivalente a encontradizos em português. A situação não é exclusiva da 

cultura espanhola, uma vez que na cultura portuguesa existe também o acto de 

esperar por uma pessoa num determinado local, sabendo que a pessoa se encontra 

nesse local, e fingir que o encontro foi casual. Ainda assim, ao contrário da língua 

espanhola que tem uma palavra para descrever quem espera na situação mencionada, 

na língua portuguesa não existe uma palavra equivalente, sendo por isso necessário 
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usar uma descrição completa para passar para o texto de chegada o significado 

conferido por uma só palavra no texto de partida. 

 

Exemplo 34 

 

Texto de partida: Y como Irene fruncía el ceño (Anexo II, p. 61) 

Texto de chegada: E como Irene franziu o sobrolho (Anexo I, p. xxxiv) 

 

Zafón utiliza nesta frase o pretérito imperfeito (em espanhol pretérito 

imperfecto ou, na terminologia de Bello, copretérito), que “significa la 

coexistencia del atributo con una cosa pasada” (Bello 1984: 201). Em certos 

casos, o pretérito imperfecto pode ter um significado metafórico de presente, 

sendo assim usado como uma estratégia estilística. A tradutora identifica este 

exemplo como um desses casos. Em português, poderia usar-se o pretérito 

imperfeito do conjuntivo com esse mesmo valor: e como Irene franzisse o 

sobrolho. Ainda assim, tendo em conta que a acção ao longo desta passagem é 

relatada, no texto de chegada, no pretérito perfeito, julgou-se possível manter 

esse tempo verbal, já que podem ocorrer duas ou mais formas de pretérito 

perfeito numa mesma frase, depreendendo-se a ordenação dos eventos pela 

semântica das orações e pelo contexto alargado. Escolheu-se assim manter o 

pretérito perfeito também nesta instância, ainda que perdendo um pouco do 

estilo do autor. 

 

Exemplo 35 

 

Texto de partida: Fuera cual fuese el motivo, se dijo Simone, no era asunto 

suyo. (Anexo II, p. 75) 

Texto de chegada: Fosse qual fosse o motivo, pensou Simone, não era da 

sua conta. (Anexo I, p. xli)  
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Ao traduzir “no era asunto suyo” surgiram duas diferentes possibilidades de 

tradução: não era da sua conta ou não lhe dizia respeito. Numa passagem anterior, 

optou-se por traduzir “no era de su incumbencia” por “não lhe dizia respeito”, uma 

vez que se considerou a frase mais formal: 

Texto de partida: El porqué de todos estos detalles no era de su 

incumbencia, concluyó Simone. (Anexo II, p. 51) 

Texto de chegada: O porquê de todos estes pormenores não lhe dizia 

respeito, concluiu Simone. (Anexo I, p. xxviii)  

De forma a não utilizar a mesma tradução para duas frases diferentes e tendo 

em conta o diferente grau de formalidade das expressões, decidiu-se optar pela 

primeira, “não era da sua conta”. 

 

Exemplo 36 

 

Texto de partida: Un año después, cuando una tarde el pequeño Jean me 

contó todo esto, una sensación de horror me invadió. (Anexo II, p. 105) 

Texto de chegada: Um ano depois, quando uma tarde o pequeno Jean me 

contou tudo isto, invadiu-me uma sensação de horror. (Anexo I, p. lvi) 

 

Neste exemplo, a tradutora duvidou entre manter a oração na voz activa ou 

alterá-la, utilizando a passiva fui invadido por uma sensação de horror. Optou-se 

por conservar a oração na voz activa, como no texto de partida, mas alterando a 

ordem SVO (uma sensação de horror invadiu-me) por VOS (“invadiu-me uma 

sensação de horror”). Esta modificação decorre da tentativa de preservar a ênfase na 

sensação de horror, mantendo por isso o sujeito no final da frase. 

 

Exemplo 37 

 

Texto de partida: Es sólo cuestión de tiempo que sus ataques dejen de 

concentrarse en mis pertenencias y lo hagan en mí. (Anexo II, p. 117) 
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Texto de chegada: É só uma questão de tempo para que os seus ataques 

deixem de se focar nos meus pertences e passem a focar-se em mim. (Anexo I, p. 

lxii) 

 

A tradutora tentou com a repetição do verbo focar acentuar a urgência e o 

medo que a personagem sentia ao ver que a sombra iria mudar o foco da sua atenção 

para ela. A repetição do verbo tem o objectivo de prender a atenção do leitor para a 

mudança que iria ter lugar. 

 

Exemplo 38 

 

Texto de partida: Se disponía a tomar el teléfono para llamar a casa de la 

muchacha cuando una llamada entrante se le adelantó. (Anexo II, p. 122) 

Texto de chegada: Estava para pegar no telefone e ligar para casa da 

rapariga, quando este tocou, adiantando-se. (Anexo I, p. lxv) 

 

Decidiu-se alterar a oração final do texto de partida introduzida pela 

conjunção para por uma oração copulativa introduzida pela conjunção e, de modo a 

evitar a repetição de para (para ligar para casa). De seguida, a tradutora deparou-se 

com alguma dificuldade aquando da tradução de “una llamada entrante”. Uma das 

primeiras traduções criava um problema de aliteração: quando a chegada de uma 

chamada se adiantou. Assim, com a intenção de suprimir a aliteração, chegou-se à 

tradução quando o toque de uma chamada se adiantou. Apesar de o problema 

derivado da aliteração ficar resolvido, julgou-se que haveria uma outra possibilidade 

mais adequada. Optou-se, por fim, por um afastamento do texto de partida, dizendo 

apenas: “quando este [o telefone] tocou, adiantando-se”. Com esta tradução 

mantém-se a imagem do texto de partida (a personagem estava prestes a pegar no 

auscultador do telefone quando chegou uma chamada, ou seja, ouviu o telefone 

tocar), sem se criar uma frase que provoque estranheza na língua portuguesa. 
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Exemplo 39 

 

Texto de partida: – Cuando sube la marea, las corrientes empujan hacia el 

interior de la cueva y la caverna se llena de agua hasta la cima. (Anexo II, p. 126) 

Texto de chegada:  Quando a maré sobe, as correntes empurram a água 

para o interior da gruta, que fica inundada até ao topo. (Anexo I, p. lxvii) 

 

Em primeiro lugar, a tradutora optou por alterar a ordem VS, “cuando sube la 

marea”, por SV, “quando a maré sobe”. Tratando-se de discurso directo, a tradutora 

tentou aproximar o mais possível o discurso da oralidade, crendo que para isso seria 

necessário esta alteração; de facto, não sendo agramatical quando sobe a maré, a 

inversão do sujeito cria um efeito de destaque de a maré que não está presente no 

texto espanhol. De seguida, achou-se necessário recorrer à explicitação do 

complemento de empurram e adicionar o complemento directo água na frase no 

texto de chegada. Por fim, substituiu-se a oração coordenada copulativa do espanhol 

por uma oração relativa explicativa em português, omitindo assim o sujeito lexical 

da oração, caverna: o seu referente é o mesmo de cueva/gruta, sendo este sujeito 

recuperado através da relativa. 

 

Exemplo 40 

 

Texto de partida: Había quienes querían ver en la desgracia una nueva 

entrega en la macabra saga de asesinatos sin resolver que habían tenido lugar en el 

bosque de Cravenmoore durante la década de los años veinte. (Anexo II, p. 132) 

Texto de chegada: Havia quem quisesse ver na desgraça uma continuação 

da macabra série de assassinatos por resolver que tiveram lugar no bosque de 

Cravenmoore durante os anos vinte. (Anexo I, p. lxx) 

 

Neste exemplo, a tradutora recorreu a uma redução na frase “durante la 

década de los años veinte”. Considerou-se desnecessária a utilização de um 
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pleonasmo, devendo optar-se por apenas uma das possibilidades, década de vinte ou 

anos vinte, sendo que qualquer uma delas seria igualmente possível.  

 

Exemplo 41 

 

Texto de partida: Los ojos brillantes y escudados en lentes del médico 

advirtieron la presencia de Irene en la penumbra. (Anexo II, p. 133) 

Texto de chegada: Os olhos brilhantes do médico, protegidos por óculos, 

repararam na presença de Irene na penumbra. (Anexo I, p. lxxi) 

 

Ao iniciar a tradução desta passagem, a tradutora apercebeu-se de que, se 

decidisse manter a estrutura sintáctica utilizada no texto de partida, a frase seria 

pouco natural, pesada: Os olhos brilhantes e protegidos por óculos do médico 

repararam (…). De forma a dinamizar a leitura, a tradutora optou por criar um 

modificador apositivo. 

 

Exemplo 42 

 

Texto de partida: Dorian sintió la falta de oxígeno, pero, por lo que a él 

respectaba, podía pasarse los próximos diez años sin respirar. (Anexo II, p. 139) 

Texto de chegada: Dorian sentiu falta de ar, mas, por ele, podia passar os 

próximos dez anos sem respirar. (Anexo I, p. lxxiv) 

 

A tradutora decidiu utilizar a estratégia semântica de holonímia. Neste 

contexto, não é habitual utilizar o termo oxigénio em português, empregando-se 

usualmente o seu holónimo, ar. Para manter a coesão e coerência textual que 

derivam da escolha do método domesticante, a tradutora optou assim por esta 

tradução. 
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Exemplo 43 

 

Texto de partida: La luz de un farol cegó sus pupilas. (Anexo II, p. 140) 

Texto de chegada: A luz de uma lanterna cegou-lhe os olhos. (Anexo I, p. 

lxxiv) 

 

Mais uma vez, a tradutora decidiu utilizar uma estratégia semântica, neste 

caso de hiperonímia. Em português não é habitual utilizar o termo pupilas, salvo 

como termo técnico, optando-se usualmente pelo seu hiperónimo, olhos. Como 

exposto anteriormente, para manter a coesão e coerência textual que derivam da 

escolha do método domesticante, a tradutora optou por esta tradução. 

 

Exemplo 44 

 

Texto de partida: Aterrado, salió al parque a tomar el aire. (Anexo II, p. 

148) 

Texto de chegada: Aterrorizado, foi ao parque apanhar ar. (Anexo I, p. 

lxxix) 

 

Aqui, a tradutora sentiu a necessidade de recorrer a uma redução com o 

objectivo de recriar uma frase que facilitasse a leitura em português. Discutiu-se a 

possibilidade de uma tradução mais próxima do texto de partida, como saiu para o 

parque para apanhar ar ou saiu para o parque a apanhar ar, sendo ambas as 

traduções rejeitadas devido a problemas de repetição. A primeira hipótese foi 

rejeitada devido à repetição da preposição para e do som p (para, parque, apanhar) e 

a hipótese seguinte, apesar de deixar cair a segunda preposição, continuava a 

apresentar uma grande incidência do som p. Chegou-se então à conclusão de que 

uma simplificação da frase seria o caminho a seguir: sabendo que a personagem se 

encontra dentro de casa, ao dizer simplesmente “foi ao parque apanhar ar” já implica 

que a personagem teve de sair de casa. 
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Exemplo 45 

 

Texto de partida: Blöcklin sintió que el corazón le daba un vuelco. (Anexo 

II, p. 148) 

Texto de chegada: Blöcklin sentiu que o coração lhe falhava. (Anexo I, p. 

lxxix)  

 

Neste caso, a tradutora optou por fazer uma tradução mais livre, 

considerando que a tradução mais aproximada, sentiu que o coração se revirava, 

não seria a mais adequada. Entre as várias possibilidades de tradução 

encontravam-se sentiu que o coração se revirava, sentiu que o coração parava, 

sentiu o coração a parar, sentiu que se lhe parava o coração, sentiu o coração a 

falhar-lhe, entre outras. No âmbito da escolha do método domesticante, decidiu-se 

utilizar uma combinatória lexical mais natural, em português, mantendo ao mesmo 

tempo a ideia do texto de partida. 

 

Exemplo 46 

 

Texto de partida: Con la ayuda de su audacia y un par de tenazas segó 

eslabones de cadenas y todo lo que se le interponía. (Anexo II, p. 159) 

Texto de chegada: Com a ajuda da sua audácia e de um alicate cortou 

correntes e tudo o que se interpunha no caminho. (Anexo I, p. lxxxiv) 

 

A tradutora ponderou sobre o significado do verbo segar, se este seria 

utilizado no sentido de ceifar ou no sentido de cortar de forma violenta. Após 

analisar a frase, chegou-se à conclusão de que um alicate não poderia reproduzir a 

imagem transmitida por ceifar, nomeadamente o movimento que o verbo implica. 

No que diz respeito ao sintagma lexical “eslabones de cadenas”, optou-se por 

recorrer a uma redução, uma vez que se julgou não ser necessário transpor para o 

texto de chegada elos de correntes. 
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Exemplo 47 

 

Texto de partida: Irene se abotonó hasta arriba su chaqueta y asintió en 

silencio a la mirada atenta del muchacho. (Anexo II, p. 165) 

Texto de chegada: Irene abotoou o casaco até acima e, em resposta ao olhar 

atento do rapaz, assentiu em silêncio. (Anexo I, p. lxxxvii) 

 

Neste exemplo, a tradutora considerou que assentiu em silêncio ao olhar 

criava uma quebra na leitura, decidindo por isso acrescentar “em resposta”. De 

seguida, verificou-se que a alteração gerava uma repetição, assentiu em silêncio em 

resposta (…). De forma a evitar a repetição, optou-se por produzir um modificador 

apositivo que resolvia o problema, sendo assim possível manter a alteração desejada. 

 

 Exemplo 48 

 

Texto de partida: Lazarus parecía debatirse como un colegial nervioso. 

(Anexo II, p. 175) 

Texto de chegada: Lazarus parecia debater-se como um adolescente 

nervoso. (Anexo I, p. xcii) 

 

Colegial pode significar alguém que frequenta um colégio/escola ou, 

coloquialmente, um jovem inexperiente e tímido. Adolescente cobre as duas 

possibilidades, já que um adolescente, à partida, frequenta a escola e é visto como 

sendo inexperiente. 

 

Exemplo 49 

 

Texto de partida: – Supongo que hago como todas las madres: el ridículo, 

sobreprotegiendo a mi hija de casi quince años. (Anexo II, p. 177) 
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Texto de chegada: – Suponho que faço como todas as mães: figuras 

ridículas, a proteger demasiado a minha filha de quase quinze anos. (Anexo I, p. 

xciii) 

 

Neste exemplo, podemos observar que se utilizou uma estratégia de 

expansão, uma vez que se considerou que “el ridículo” precisava, em português, de 

um elemento ‘auxiliar’. Sendo este romance destinado a um público juvenil, 

optou-se pela combinatória lexical “figuras ridículas”. 

 

Exemplo 50 

 

Texto de partida: El muchacho parecía tan abrumado por la atmósfera como 

ella, pero no lo admitiría ni en cien años. (Anexo II, p. 183) 

Texto de chegada: O rapaz parecia tão espantado com a atmosfera do lugar 

como ela, mas jamais o admitiria. (Anexo I, p. xcvi) 

 

Recorreu-se aqui a uma transedição em que se preferiu traduzir uma frase 

cristalizada da língua de partida por uma equivalente na língua de chegada. A 

expressão mais próxima da do texto de partida utilizada habitualmente em português 

seria não o admitiria nem daqui a cem anos, o que implicaria o uso do advérbio 

temporal daqui. Se a frase constasse de uma passagem de discurso directo, teria sido 

esta a opção escolhida, mas uma vez que faz parte da narração, a única possibilidade 

seria usar dali a cem anos (mas nem dali a cem anos o admitiria); a tradutora julgou 

que “jamais o admitiria” seria mais adequado, mais natural, em português. 

 

Exemplo 51 

 

Texto de partida: Habían avanzado apenas un metro justo cuando la garra 

del ángel asomó por la ventana a su espalda (…) (Anexo II, p. 196) 
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Texto de chegada: Tinham avançado exactamente um metro quando a garra 

do anjo apareceu na janela atrás de si (…) (Anexo I, p. ciii) 

 

A frase “habían avanzado apenas un metro justo” oferece ao leitor duas 

ideias: 

1) as personagens só tinham avançado um metro, demonstrado através do 

advérbio apenas que informa o leitor de que tinham avançado pouco,  

2) as personagens tinham avançado exactamente um metro, nem mais nem 

menos.  

Sendo assim, podemos observar que neste caso se optou por uma estratégia 

de omissão. Após várias tentativas para criar uma frase gramaticalmente correcta em 

português que passasse ambas as ideias, verificou-se que o texto ficava demasiado 

sobrecarregado. Logo, a tradutora debateu-se com a dúvida de que ideia devia passar 

para o texto de chegada, acabando por decidir que seria preferível deixar ao critério 

do leitor se um metro seria muito ou pouco avanço e dar-lhe a indicação de que o 

avanço era de exactamente um metro.                                          
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4. A proximidade entre as línguas portuguesa e espanhola 

 

 
“O indivíduo não pode pensar com completa determinação aquilo que estiver fora das 

fronteiras da sua língua; a configuração dos seus conceitos, o modo e os limites das 

respectivas possibilidades de combinação são-lhe prestados pela língua em que nasceu e na 

qual foi educado, o entendimento e a fantasia são por ela limitados.” 

 

Friedrich Schleiermacher, Sobre os diferentes métodos de traduzir, p.45 

 

 

 

A tradução será sempre uma profissão que exige uma atenção extrema, pois 

qualquer distracção, por menor que possa parecer, pode levar a erros crassos. 

Dependendo dos pares de línguas com que se trabalha, o foco da atenção pode 

mudar. Por exemplo, ao traduzir do inglês para o português ter-se-á de prestar 

atenção às diferenças sintácticas, enquanto que ao traduzir do espanhol para o 

português, devido à sua proximidade, a estrutura sintáctica não será, geralmente, o 

problema mais eminente. 

Ao traduzir esta obra do espanhol para o português, a tradutora apercebeu-se 

de que tinha de prestar atenção redobrada às aparentes semelhanças entre as línguas. 

Esta proximidade entre as línguas portuguesa e espanhola pode, por um lado, ser 

uma vantagem, uma vez que permite uma maior facilidade na transposição de 

estruturas sintácticas, sendo possível manter, em muitos casos, a estrutura exacta do 

texto de partida. Por outro lado, observa-se que é muito mais fácil cair em erros 

relativos a falsos cognatos. Assim, rejeita-se a possível ideia de que a tradução entre 

duas línguas próximas não levantará tantos problemas e que não seria necessário 

manter a atenção em todos os momentos. Aliás, independentemente da proximidade 

entre duas línguas, o tradutor deve ser sempre um ser “desconfiado”, duvidar de 

todas as palavras mesmo que já as tenha traduzido vezes sem conta, pois nunca se 

sabe quando se pode descobrir para uma palavra já conhecida um novo significado. 
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De seguida, serão apresentados exemplos dos casos em que a proximidade 

entre as línguas portuguesa e espanhola poderia ter levado a graves problemas de 

tradução, não fosse o conhecimento de ambas as línguas e a atenção que se manteve 

ao longo de toda a tradução. Decidiu-se não enquadrar os seguintes exemplos no 

subponto 3.2 relativo a problemas de tradução, uma vez que os presentes exemplos 

não chegaram a tornar-se verdadeiros problemas de tradução. 

 

 

4.1 Determinantes demonstrativos 

 

Os determinantes demonstrativos são utilizados, teoricamente, da mesma 

forma tanto em espanhol como em português. Porém, observou-se ao longo da 

tradução que, na prática, o espanhol recorre a usos diferentes do português europeu. 

Ao consultar gramáticas espanholas, nomeadamente a Gramática descriptiva 

de la lengua española, de Ignacio Bosque e Violeta Demonte, e a Gramática de la 

lengua castellana, de Andrés Bello, foi possível encontrar uma análise da relação 

entre o determinante demonstrativo e a proximidade do sujeito ao objecto. Assim, 

vemos que este/esta é utilizado para referir um objecto ou conjunto de objectos que 

se encontram perto do primeiro ou de ambos os interlocutores; ese/esa usa-se ao 

falar de um objecto ou conjunto de objectos que estão próximos do segundo 

interlocutor; e, por fim, aquél/aquella utiliza-se para designar um objecto ou 

conjunto de objectos distantes do primeiro e segundo interlocutor. Em português, as 

normas são as mesmas: 

 

Este/esta: próximo do primeiro ou de ambos os interlocutores 

Esse/essa: próximo do segundo interlocutor 

Aquele/aquela: distante de ambos os interlocutores 
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Seguidamente, apresentamos os casos em que o espanhol não segue a norma 

e em que poderiam ter surgido problemas. 

 

Exemplo 52 

 

Texto de partida: – Imagínese usted, amiga Simone – le confió en una 

ocasión Pascale Lelouch, la esposa del boticario –, un hombre solo, bueno, 

prácticamente solo…, en esa casa, con todos esos libros… (Anexo II, p. 50) 

Texto de chegada: – Veja lá, amiga Simone – confiou-lhe numa ocasião 

Pascale Lelouch, a mulher do boticário –, um homem sozinho, bem, praticamente 

sozinho… naquela casa, com todos aqueles livros… (Anexo I, p. xxvii) 

 

Exemplo 53 

 

Texto de partida: – No sé. Es ese lugar. Las máquinas… Está lleno de 

máquinas que te miran en todo momento. (Anexo II, p. 54) 

Texto de chegada: – Não sei. É aquele sítio. As máquinas… Está cheio de 

máquinas que olham para ti a toda a hora. (Anexo I, p. xxix) 

 

Nestes dois exemplos, os dois interlocutores encontram-se no mesmo local 

enquanto se referem a algo que está longe de ambos. Seria de esperar que fosse 

utilizado o determinante demonstrativo aquella ao referir-se a casa e aquellos ao 

referir os livros, no exemplo 52; e o determinante aquél ao referir-se ao sítio 

(Cravenmoore), no exemplo 53, uma vez que são objectos que estão distantes de 

ambos os interlocutores. Contudo, no texto de partida em espanhol, encontramos os 

determinantes demonstrativos esa, esos e ese, que são geralmente utilizados para 

referir objectos próximos do segundo interlocutor. A tradutora identificou esta 

particularidade no uso dos determinantes em espanhol e, ao traduzir, optou por 

normalizar o texto de chegada e manter o uso mais corrente dos determinantes em 
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português. É de notar que a selecção de esse seria possível, em português, em 

contextos em que é importante salientar uma atitude de proximidade de opiniões ou 

de avaliação de dada situação entre interlocutores. Neste caso, não é o 

posicionamento espacial do referente que tem a primazia, mas sim o equivalente 

interesse dos interlocutores relativamente à situação descrita. Contudo, nos casos 

anteriores, não parece haver lugar a esse tipo de situações de empatia de opinião. 

 

Exemplo 54 

 

Texto de partida: 

 – Ésa es la Bahía Negra (…) 

– Ésa es la laguna. (Anexo II, p. 93) 

Texto de chegada: 

– Aquela é a Baía Negra (…) 

– Aquela é a lagoa. (Anexo I, p. l) 

 

Neste caso, ambos os interlocutores se encontram no mesmo local, um barco, 

de onde podem ver a Baía e a lagoa. A tradutora ponderou sobre a tradução destes 

determinantes demonstrativos, pois foi considerada a hipótese de que Irene, o 

segundo interlocutor, poderia estar sentada do lado onde se encontrava a Baía, sendo 

por isso que Ismael, o primeiro interlocutor, se referia à Baía e à lagoa utilizando o 

determinante demonstrativo ésa, indicando assim um objecto que estaria mais 

próximo do segundo interlocutor. No entanto, optou-se por modificar o 

determinante, uma vez que se considerou que os interlocutores estavam demasiado 

próximos um do outro, já que se encontravam num barco de pequenas dimensões, e 

que o uso do determinante essa não conferia uma rigorosa descrição espacial da 

cena, podendo mesmo vir a confundir o leitor. 
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4.2 Unidades multilexicais 

 

Decidiu-se dar a este subponto o título de unidades multilexicais (UML), 

com a designação inglesa de multiword expressions (MWEs), englobando, assim, 

idiomatismos, frases cristalizadas, interjeições, provérbios. Unidades multilexicais 

referem-se a sintagmas lexicalizados e sintagmas institucionalizados, ou seja, um 

conjunto de palavras que tem um determinado significado, sendo que, por vezes, não 

é possível retirar o significado do seu conjunto através da interpretação de cada 

palavra isoladamente, “We define multiword expressions (MWEs) very roughly as 

‘idiosyncratic interpretations that cross word boundaries (or spaces)’” (Sag 2002: 3). 

Optou-se por esta terminologia, pois serão comentados, neste subponto, exemplos 

que englobam vários tipos de unidades multilexicais. 

Em “Pinciples of correspondence”, as duas estratégias de tradução 

mencionadas por Nida, formal equivalence (F-E) e dynamic equivalence (D-E), 

podem auxiliar no momento da tradução de unidades multilexicais. A formal 

equivalence é orientada para o texto de partida: “Such a formal-equivalence (or F-E) 

translation is basically source-oriented; that is, it is designed to reveal as much as 

possible of the form and content of the original message” (Nida 2004: 161). Já a 

dynamic equivalence é orientada para o texto de chegada: “A dynamic equivalence 

(or D-E) translation may be described as one concerning which a bilingual and 

bicultural person can justifiably say, ‘That is just the way we would say it’” (Nida 

2004: 162).  

No que diz respeito à tradução de unidades multilexicais, a tradutora é da 

opinião que, independentemente da estratégia escolhida, a tradução perderá sempre 

alguma informação em relação ao original. O tradutor pode optar por manter a forma 

e as palavras da língua e cultura de partida, fazendo uma tradução mais literal em 

que transpõe a especificidade do texto de partida para o texto de chegada: 
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In order to reproduce meanings in terms of the source context, an F-E 

translation normally attempts not to make adjustments in idioms, but rather 

to reproduce such expressions more or less literally so that the reader may be 

able to perceive something of the way in which the original document 

employed local cultural elements to convey meanings. (Nida 2004: 162) 

 

Esta estratégia oferece ao leitor a percepção da cultura e língua de partida, 

mas, ao desconstruir as unidades multilexicais traduzindo-as de forma mais literal, o 

tradutor arrisca-se a criar uma tradução que pode não fazer sentido para o leitor do 

texto de chegada, pois este não entenderá a expressão como sendo uma unidade 

multilexical e pode, até mesmo, não perceber a sua ideia e o seu sentido. Por outro 

lado, o tradutor pode optar por recorrer a uma tradução domesticante em que 

esquece a forma do TP e traduz a unidade multilexical da língua de partida por uma 

equivalente na língua de chegada: 

 

One way of defining a D-E translation is to describe it as the “closest 

natural equivalent to the source-language message.” This type of definition 

contains three essential terms: (1) equivalent, which points toward the 

source-language message, (2) natural, which points toward the receptor 

language, and (3) closest, which binds the two orientations together on the 

basis of the highest degree of approximation. (…) a natural rendering must 

fit (1) the receptor language and culture as a whole, (2) the context of the 

particular message, and (3) the receptor-language audience. (Nida: 2004, 

163) 

 

Ao traduzir uma unidade multilexical pelo seu equivalente natural mais 

próximo, o tradutor opta por uma unidade multilexical que o leitor do texto de 

chegada consiga compreender, transpondo a mensagem do texto de partida, mas 

perdendo a sua forma e imagem. 

No sentido de manter a coerência ao longo do texto, a tradutora continuou a 

basear-se na sua escolha inicial do método domesticante. Logo, as unidades 

multilexicais foram traduzidos de forma a que o leitor as conseguisse reconhecer e 

entender, perdendo a forma do texto de partida. 
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Serão de seguida apresentadas as várias unidades multilexicais recolhidas ao 

longo do processo tradutório, sendo feita uma exposição e análise da tradução nos 

casos em que tal se mostre pertinente. 

 

Exemplo 55 

 

Texto de partida: – Más nos vale, jovencita. (Anexo II, p. 25) 

Texto de chegada: – É bom que assim seja, minha menina. (Anexo I, p. xiv) 

 

Após reflectir profundamente numa possível tradução para “más nos vale”, a 

tradutora não conseguiu encontrar nenhuma outra expressão que se pudesse adequar 

a este contexto, considerando a expressão “é bom que assim seja” o seu equivalente 

natural mais próximo. No que diz respeito a “jovencita”, crê-se que “minha menina” 

seria a expressão plausível que seria utilizada por uma mãe ao falar com a filha. 

 

Exemplo 56 

 

Texto de partida: – Tiempo al tiempo. (Anexo II, p. 25) 

Texto de chegada: – Dá tempo ao tempo. (Anexo I, p. xiv) 

 

Inicialmente, a tradutora duvidou entre a expressão “dá tempo ao tempo” e 

“tudo a seu tempo”. Tendo em conta o diálogo entre as personagens e o contexto 

onde este se insere, decidiu-se que a primeira hipótese seria a tradução mais próxima 

do texto de partida e que a expressão seria facilmente reconhecida pelo leitor, 

conferindo plausibilidade ao discurso directo.  
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Exemplo 57 

 

Texto de partida: Tarde o temprano, la suerte tenía que sonreírles. (Anexo 

II, p. 38) 

Texto de chegada: Mais cedo ou mais tarde, a sorte tinha que lhes sorrir. 

(Anexo I, p. xxi) 

 

É necessário ter atenção a este tipo de expressão, pois facilmente se pode 

confundir a expressão espanhola com a portuguesa. Mais tarde ou mais cedo seria 

compreendido pelo público português, mas criaria uma certa estranheza, uma vez 

que esta não é a forma cristalizada da expressão em português. 

 

Exemplo 58 

 

Texto de partida: – Ismael, ésta es mi amiga Irene – anunció amablemente –

, pero no hace falta que te la comas. (Anexo II, p. 58) 

Texto de chegada: – Ismael, esta é a minha amiga Irene – anunciou 

amavelmente –, mas não precisas de comê-la com os olhos. (Anexo I, p. xxxii) 

 

Neste caso, decidiu-se recorrer a uma expansão. Em português, a expressão 

comer algo com os olhos é a combinatória lexical geralmente utilizada, 

considerando-se, portanto, que manter a expressão não precisas de comê-la 

remeteria, em português, para um uso considerado socialmente grosseiro. 

 

Exemplo 59 

 

Texto de partida: (…) donde esté el velero, primo, agua fresca. (Anexo II, 

p. 58) 
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Texto de chegada: (…) no que toca ao barco, primo, és como peixe na água. 

(Anexo I, p. xxxii) 

 

De forma a manter a imagética relativa ao uso de “agua” juntamente com 

“velero”, optou-se pelo idiomatismo ser como peixe na água, mantendo assim o 

registo da expressão do texto de partida. 

 

Exemplo 60 

 

Texto de partida: – Pues hay que limpiar la sentina. Hay pescado podrido 

desde hace semanas y huele a demonios. (Anexo II, p. 71) 

Texto de chegada: – Então, é preciso limpar a sentina. Está para lá peixe 

podre há semanas e cheira mal que até dói. (Anexo I, p. xxxix) 

 

Neste caso, a tradutora optou por perder a referência a “demonios” e 

construir uma frase que fosse plausível ouvir num diálogo em português. A 

expressão que até dói pode ser utilizada num registo informal pelo que é adequada a 

este contexto.  

 

Exemplo 61 

 

Texto de partida: Hannah trago saliva. (Anexo II, p. 78) 

Texto de chegada: Hannah engoliu em seco. (Anexo I, p. xlii) 

 

Esta expressão é utilizada várias vezes ao longo do texto, sendo essa uma das 

razões pela qual se decidiu traduzir a expressão pelo seu equivalente natural mais 

próximo em português. A tradutora considerou que uma expressão encontrada tantas 

vezes ao longo do texto deveria ser imediatamente reconhecida pelo leitor, de modo 

a não criar uma quebra na leitura derivada da estranheza causada pelo 
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desconhecimento da expressão. Encontramos uma única instância em que a 

expressão “tragar saliva” é seguida de uma descrição que poderia levar à 

necessidade de uma alteração na expressão portuguesa: 

Texto de partida: Dorian trago saliva, aunque a él le pareció una canica de 

plomo, de alto calibre. (Anexo II, p. 141) 

Texto de chegada: Dorian engoliu em seco, apesar de lhe parecer que 

engolia grandes berlindes de chumbo. (Anexo I, p. lxxv) 

A tradutora ponderou se o facto de no texto de partida a personagem “engolir 

saliva” e no de chegada “engolir em seco” alteraria a compreensão do texto, tendo, 

por fim, concluído que este não seria o caso e que poderia manter a coesão entre as 

várias passagens em que a expressão aparece. 

 

Exemplo 62 

 

Texto de partida: Demonios, cómo le gustaba aquel chico… (Anexo II, p. 

128) 

Texto de chegada: Que diabo, gostava mesmo daquele rapaz… (Anexo I, p. 

lxviii) 

 

Inicialmente, considerou-se um afastamento do texto de partida e traduzir 

“demonios” por bolas, pois esta seria uma interjeição que poderia ser utilizada por 

uma adolescente. Contudo, a tradutora não quis perder a referência a demonio, 

optando, assim, pela interjeição “que diabo”. 

 

Exemplo 63 

 

Texto de partida: El pueblo llano se limitaba a olfatear el humo de segunda 

mano. (Anexo II, p. 145) 
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Texto de chegada: O comum dos mortais limitava-se a cheirar o fumo em 

segunda mão. (Anexo I, p. lxxvii) 

 

“Pueblo llano” é uma expressão empregue ao falar da classe baixa. Neste 

contexto, mostra-se que os charutos eram caros e que, por essa razão, a classe baixa 

não teria posses suficientes para os adquirir. Optou-se pela expressão portuguesa “o 

comum dos mortais”, já que esta mantém o sentido do texto de partida. 

 

Exemplo 64 

 

Texto de partida: El resto, clavado en la diana. (Anexo II, p. 45) 

Texto de chegada: No resto, acertou em cheio. (Anexo I, p. xxv) 

 

Exemplo 65 

 

Texto de partida: – Pan comido – dijo, abriéndola lentamente. (Anexo II, p. 

168) 

Texto de chegada: – Foi canja – disse, abrindo-a lentamente. (Anexo I, p. 

lxxxviii) 

 

Exemplo 66 

 

Texto de partida: Todas las habitaciones del ala que había decidido explorar 

estaban cerradas a cal y canto. (Anexo II, p. 191) 

Texto de chegada: Todos os quartos da ala que decidira explorar estavam 

fechados a sete chaves. (Anexo I, p. c) 

 

Relativamente aos três exemplos anteriores, a tradutora não encontrou 

expressões que em português recuperassem parte ou a totalidade do léxico da 
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expressão espanhola. Por essa razão, existe equivalência semântica entre as 

expressões, mas não equivalência lexical. 

  

 

4.3 Falsos cognatos 

 

Os falsos cognatos podem ser encontrados nos mais diversos pares de 

línguas, mas, ao trabalhar com línguas tão próximas como a portuguesa e a 

espanhola, observou-se uma maior necessidade de prestar atenção a este tipo de 

erros. Sendo que, em muitos casos, a sintaxe pode ser transposta de forma literal da 

língua espanhola para a língua portuguesa, a tradutora compreendeu que seria 

necessário um cuidado extremo para não ser induzida em erro por falsos cognatos. 

Consideraram-se falsos cognatos não só as palavras que englobam ideias diferentes 

em ambas as línguas, como também aquelas que, apesar de poderem ser utilizadas 

do mesmo modo e com o mesmo sentido tanto em português como em espanhol, 

seria muito improvável que o público juvenil do texto de chegada em português as 

reconhecesse sem ser no seu sentido mais lato. Apesar de a tradutora ser da opinião 

que a literatura juvenil deve facilitar ao leitor novas palavras e expressões que este 

possa utilizar para dinamizar o seu vocabulário e ampliar o conhecimento da sua 

própria língua, a tradutora crê que estes falsos cognatos não seriam a melhor forma 

de o fazer. Ao reconhecer uma palavra sem compreender o modo como esta é 

utilizada pode fazer com que o leitor não prossiga com a leitura. A tradutora julga 

que, uma vez que estas palavras em concreto não são utilizadas geralmente com este 

sentido, podem ser consideradas, no caso do público juvenil, falsos cognatos.  

Serão seguidamente apresentados vários exemplos em que a tradutora 

verificou que poderia ter cometido um erro, não fosse a ‘desconfiança’ com que 

abordou as palavras que lhe pareceram ‘demasiado próximas’ da língua portuguesa. 
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Exemplo 67 

 

Texto de partida: Al parecer, un adinerado inventor y fabricante de 

juguetes, llamado Lazarus Jann, necesitaba una ama de llaves (…) (Anexo II, p. 18) 

Texto de chegada: Pelos vistos, um endinheirado inventor e fabricante de 

brinquedos, chamado Lazarus Jann, precisava de uma governanta (…) (Anexo I, p. 

x) 

 

Uma primeira tendência poderia ser traduzir “al parecer” por uma expressão 

próxima, como ao que parecia ou pelo que parecia. A tradutora teve o cuidado de 

manter a tradução orientada para a língua de chegada, reconhecendo a necessidade 

de se afastar do texto de partida para construir uma frase bem estruturada na língua 

portuguesa. 

 

Exemplo 68 

 

Texto de partida: Con todo, a los ojos de Irene no escapó el inmenso retrato 

que reposaba sobre la chimenea. (Anexo II, p. 33) 

Texto de chegada: Contudo, aos olhos de Irene não escapou o enorme 

retrato que repousava sobre a lareira. (Anexo I, p. xviii) 

 

Podemos observar neste exemplo que “chimenea” é um falso cognato: em 

espanhol, “chimenea” pode referir-se tanto à chaminé em si, localizada no exterior 

da casa, como à própria lareira. Uma vez que a situação decorre no interior de uma 

casa e que se refere a um retrato que não poderia ser pendurado numa chaminé, 

obviamente “chimenea” refere-se à lareira. 
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Exemplo 69 

 

Texto de partida: Entre anécdota y anécdota, Lazarus les facilitó cumplidas 

explicaciones acerca de la casa y la naturaleza de las obligaciones a las que su nuevo 

empleo los comprometía. (Anexo II, p. 34) 

Texto de chegada: Entre uma história e outra, Lazarus ofereceu-lhes longas 

explicações sobre a casa e a natureza das obrigações a que o novo emprego os 

comprometia. (Anexo I, p. xix) 

 

Apesar da palavra anécdota, em espanhol, e anedota, em português, terem 

uma definição similar, em espanhol ela é utilizada ao falar de uma breve história, 

que pode ou não ser de carácter humorístico, enquanto que em português anedota 

remete, geralmente, para uma piada. Se a tradutora optasse por recorrer a uma 

tradução literal, o leitor entenderia que a personagem passou o serão a contar piadas, 

quando, na verdade, esta se limitou a contar histórias, que podem ou não ser 

humorísticas. Ao traduzir e analisar a obra, a tradutora adquiriu um vasto 

conhecimento da personalidade e das características das personagens. Com esta 

noção em mente, conclui-se que a personagem Lazarus não passaria o serão em que 

conheceu a família pela primeira vez a contar piadas, contaria sim histórias. 

 

Exemplo 70 

 

Texto de partida: Igualmente, se comprometía a pagar los estudios 

universitarios de ambos si los jóvenes presentaban aptitudes y voluntad para ello. 

(Anexo II, p. 37) 

Texto de chegada: Da mesma forma, comprometia-se a pagar os estudos 

universitários de ambos se estes revelassem aptidões e vontade para tal. (Anexo I, p. 

xx) 
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Apesar de ser possível utilizar, em português, a expressão apresentar aptidão 

para algo, a tradutora concluiu que a combinatória geralmente utilizada é revelar 

aptidão para algo, optando assim por se afastar do texto de partida.  

 

Exemplo 71 

 

Texto de partida: Curioso muchacho. Siempre solo. No parecía interesado 

en hacer amigos o no sabia como hacerlos. Perdido en su mundo y sus cuadernos, 

sólo el cielo sabía qué pensamientos ocupaban su mente. (Anexo II, p. 47) 

Texto de chegada: Um rapaz diferente. Sempre sozinho. Não parecia 

interessado em fazer amigos ou não sabia como os fazer. Perdido no seu mundo e 

nos seus cadernos, só o céu sabia que pensamentos passavam por aquela cabeça. 

(Anexo I, p. xxvi) 

 

Exemplo 72 

 

Texto de partida: ¿Quieres oír una curiosa historia al respecto? (Anexo II, 

p. 145) 

Texto de chegada: Queres ouvir uma história engraçada sobre o assunto? 

(Anexo I, p. lxxvii) 

 

Em ambos os exemplos, “curioso”, em espanhol, não pode ser traduzido por 

curioso, em português, sob risco de se alterar, por vezes drasticamente, o sentido do 

texto. No exemplo 71, a tradução seria totalmente diferente, deixando de se tratar de 

um rapaz estranho, ou diferente (vide Exemplo 27, p. 49 da presente tese) para 

passar a tratar-se de um rapaz curioso. Se assim fosse, as frases seguintes não fariam 

qualquer sentido e perder-se-ia uma parte muito importante do texto em que se dá a 

conhecer ao leitor a personalidade da personagem. Neste caso, ao longo do texto 

comprovamos que, realmente, o rapaz em questão, Dorian, é curioso – por exemplo, 
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aventura-se num bosque à noite para tentar compreender o assassinato de Hannah. 

Ainda que tratar Dorian como sendo curioso não ficasse longe da ideia que o autor 

passa da personagem ao longo da obra, seria incorrecto inserir essa faceta neste 

ponto. Seria incompreensível para o leitor a relação entre a curiosidade do rapaz e o 

facto de ele ser solitário e não saber como fazer amigos.  

Quanto ao exemplo 72, seria possível traduzir “curioso” de forma literal, 

com o sentido de que seria uma história interessante, já que curioso pode ter este 

sentido tanto na língua portuguesa como na espanhola. No entanto, o contexto pede 

uma tradução menos próxima do texto de partida, uma vez que se trata de um 

diálogo e seria pouco plausível que, oralmente, se utilizasse queres ouvir uma 

história curiosa em vez de queres ouvir uma história interessante. Optou-se por 

“queres ouvir uma história engraçada”, mais uma vez devido ao contexto: um 

diálogo entre Lazarus, de certa idade, e Dorian, uma criança, em que Lazarus tenta 

acalmar o rapaz, distraindo-o com uma história. Tendo em conta a forma como 

Lazarus trata Dorian ao longo do romance, considerou-se que, nesta passagem em 

concreto, o discurso da personagem se adequaria a esta possibilidade. 

 

Exemplo 73 

 

Texto de partida: Simone había acudido de buena mañana al estudio de 

Lazarus para dejar sobre su escritorio una serie de facturas y pagos que habían 

llegado. (Anexo II, p. 74) 

Texto de chegada: Simone foi bem cedo ao escritório de Lazarus para 

deixar na sua secretária uma série de facturas e pagamentos que tinham chegado. 

(Anexo I, p. xli) 

 

Neste exemplo, a proximidade das palavras “estudio” e “escritorio” facilitou 

a sua compreensão e tradução. “Escritorio” pode ser utilizado ao referir-se a 

escritório ou secretária, podendo por vezes suscitar dúvidas quanto ao significado 
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empregue (vide Exemplo 14, p. 40 da presente tese). Ao utilizar “estudio” 

anteriormente e tendo em conta a preposição que antecede “escritorio”, fica claro 

que “escritorio” só poderia referir-se a secretária. No que diz respeito a “estudio”, a 

tradutora optou pela tradução “escritório”, uma vez que, em português, estúdio é, 

geralmente, usado ao falar de áreas como a arquitectura, pintura, ou fotografia. 

 

Exemplo 74 

 

Texto de partida: Cómo aborrecía ese lugar… (Anexo II, p. 77) 

Texto de chegada: Como detestava aquele lugar... (Anexo I, p. xlii) 

 

Apesar de, em português, o verbo aborrecer poder ser construído com 

complemento directo como no exemplo espanhol, o seu sentido é totalmente 

diferente, particularmente neste contexto, remetendo para equivalentes do tipo 

enervar ou incomodar alguém. Trata-se assim de um falso cognato. 

 

Exemplo 75 

 

Texto de partida: Un niño de ocho años es hallado tras haber pasado siete 

días encerrado en su sótano, en la oscuridad. (Anexo II, p. 82) 

Texto de chegada: Um rapaz de oito anos é encontrado após passar sete dias 

fechado numa cave, abandonado na escuridão. (Anexo I, p. xliv) 

 

A tradutora poderia, facilmente, ter sido induzida em erro pelo substantivo 

“sótano”, traduzindo-o por sótão. Em espanhol, “sótano” significa cave, enquanto 

“ático” e “buhardilla” significam sótão. Se a tradutora tivesse traduzido numa 

passagem “sótano” por cave e numa outra passagem por sótão, este erro poderia 

fazer com que se perdesse uma referência importante da obra: num ponto do livro, 

Hannah lê um recorte de jornal onde se fala de um rapaz que foi preso no “sótano” 
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(cave) e, posteriormente, Lazarus conta a história desse rapaz. Se a tradução fosse 

diferente nas duas passagens, o leitor poderia não fazer a ligação entre a história e o 

recorte de jornal, perdendo-se assim a referência inserida propositadamente pelo 

autor. 

 

Exemplo 76 

 

Texto de partida: Una silueta impenetrable se esparcía sobre los muros 

pintándolos de tinieblas. (Anexo II, p. 84) 

Texto de chegada: Uma silhueta impenetrável espalhava-se pelas paredes, 

pintando-as de trevas. (Anexo I, p. xlv) 

 

Em espanhol, muros é utilizado não só para denominar um muro – uma 

construção exterior –, como também para referir-se às paredes de uma casa. Não 

seria correcto utilizar a palavra muro, em português, ao falar das paredes de uma 

casa, local onde ocorre esta situação, podendo induzir-se o leitor em erro, fazendo-o 

transportar a acção que se passa no interior da casa para o exterior, único local onde 

seria plausível encontrar um muro. 

 

Exemplo 77 

 

Texto de partida: Se disponía a tomar el teléfono para llamar a casa de la 

muchacha cuando una llamada entrante se le adelantó. (Anexo II, p. 122) 

Texto de chegada: Estava para pegar no telefone e ligar para casa da 

rapariga, quando o toque de uma chamada se adiantou. (Anexo I, p. lxv) 

 

Em português, utilizam-se verbos diferentes para o acto de chamar alguém 

por via oral e o de telefonar a alguém. Não seria correcto dizer estava para pegar no 

telefone e chamar para casa da rapariga, devendo-se empregar o verbo telefonar ou 
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ligar. Uma vez que já se menciona telefone na frase, a tradutora optou pelo verbo 

ligar.  

 

Exemplo 78 

 

Texto de partida: Lentamente, como un castillo de naipes, el mundo se 

derrumbó alrededor de Irene. (Anexo II, p. 129) 

Texto de chegada: Lentamente, como um castelo de cartas, o mundo 

desmoronou-se à volta de Irene. (Anexo I, p. lxix) 

 

Em, português, os naipes são os sinais gráficos pelos quais se distinguem as 

cartas de cada um dos quatro grupos de um baralho, ou seja, naipes refere-se a 

ouros, espadas, copas e paus. Em espanhol, estes sinais gráficos apelidam-se de palo 

e naipes refere-se às cartas em si. Não se deve, portanto, confundir as palavras em 

ambas as línguas, pois seria estranho para um falante de português europeu ouvir a 

expressão um castelo de naipes.  

 

Exemplo 79 

 

Texto de partida: Había quienes querían ver en la desgracia una nueva 

entrega en la macabra saga de asesinatos sin resolver que habían tenido lugar en el 

bosque de Cravenmoore durante la década de los años veinte. (Anexo II, p. 132) 

Texto de chegada: Havia quem quisesse ver na desgraça uma continuação 

da macabra série de assassinatos por resolver que tiveram lugar no bosque de 

Cravenmoore durante os anos vinte. (Anexo I, p. lxx) 

 

Deparamo-nos, novamente, com um falso cognato que, apesar de ser 

semelhante em ambas as línguas, criaria uma estranheza na língua de chegada ao ser 

traduzido literalmente por não ser a combinatória lexical geralmente utilizada em 
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português. Ao traduzir “asesinatos sin resolver” por assassinatos sem resolver o 

leitor compreenderia o texto, mas esta combinatória causar-lhe-ia alguma 

estranheza, já que o uso corrente em português é “assassinatos por resolver”. 

 

Exemplo 80 

 

Texto de partida: La muchacha dejó la bicicleta junto a un viejo farol que 

alumbraba el pie del callejón (Anexo II, p. 132) 

Texto de chegada: A rapariga deixou a bicicleta junto a um velho candeeiro 

que alumiava o início do beco (Anexo I, p. lxx) 

 

Exemplo 81 

 

Texto de partida: La luz de un farol cegó sus pupilas. (Anexo II, p. 140) 

Texto de chegada: A luz de uma lanterna cegou-lhe os olhos. (Anexo I, p. 

lxxiv) 

 

É possível concluir através dos exemplos acima que o contexto é 

indispensável na hora de traduzir. Em espanhol, a mesma palavra, “farol”, representa 

dois objectos diferentes, enquanto que, em português, é necessário recorrer a uma 

palavra diferente para nomear cada objecto. No exemplo 80, “farol” refere-se a um 

candeeiro; já no exemplo 81, refere-se a uma lanterna. Note-se que em nenhum dos 

casos “farol” poderia ser traduzido, em português, por farol.  

Podemos ainda mencionar que, no exemplo 80, “el pie del callejón” não 

poderia ser traduzido por o pé do beco, uma vez que a utilização de pé/topo está 

relacionada com um estrutura vertical (ex: montanha), não podendo ser utilizada ao 

falar de uma estrutura horizontal. Assim, para reproduzir o sentido de pé/topo, é 

necessário recorrer, respectivamente, a início/fim. 
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Exemplo 82 

 

Texto de partida: Los ojos brillantes y escudados en lentes del médico 

advirtieron la presencia de Irene en la penumbra. (Anexo II, p. 133) 

Texto de chegada: Os olhos brilhantes do médico, protegidos por óculos, 

repararam na presença de Irene na penumbra. (Anexo I, p. lxxi) 

 

Exemplo 83 

 

Texto de partida: Sus ojos se ocultaban tras dos lentes negras. (Anexo II, p. 

146) 

Texto de chegada: Os olhos estavam ocultos por trás de uns óculos de lentes 

negras. (Anexo I, p. lxxviii) 

 

Em espanhol, existe a possibilidade de fazer referência a óculos através do 

seu hipónimo lentes. Em ambos os casos, a tradutora evitou o uso de lentes, pois 

poderia confundir-se as lentes dos óculos com lentes de contacto. Apesar de não 

serem muito comercializadas na época em que a acção decorre (1937), já existiam 

protótipos de lentes de contacto e, sendo hoje algo com que a população em geral 

está familiarizada, poderia suscitar dúvidas. Além disso, em português europeu, não 

é habitual referir-se a óculos por lentes, sendo por isso considerados ambos os casos 

falsos cognatos. 

 

Exemplo 84 

 

Texto de partida: Tres tazas de café y una eternidad más tarde. (Anexo II, p. 

100) 

Texto de chegada: Depois de três chávenas de café e uma eternidade. 

(Anexo I, p. liv) 
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Ao longo da tradução, foi necessário prestar atenção a este tipo de falso 

cognato. Tanto taza como tazón são, geralmente, traduzidos por chávena: uma 

chávena de café, de chá ou de chocolate. O tradutor deve ter cuidado para não cair 

no erro de traduzir taza por taça, já que em português não é utilizado este 

substantivo para denotar recipientes para beber chá ou café. Ao encontrar no texto 

taça de café, de chá ou de chocolate, o leitor não teria dificuldade em compreender o 

texto, mas perceberia imediatamente que esse não é o termo utilizado na língua de 

chegada. 

 

Exemplo 85 

 

Texto de partida: Varios testigos declararon haber visto al relojero Blöcklin 

acuchillar a sangre fría a aquel soldado que paseaba de madrugada por el callejón. 

(Anexo II, p. 151) 

Texto de chegada: Várias testemunhas declararam ter visto o relojoeiro 

Blöcklin esfaquear a sangue frio um soldado que passeava de madrugada pelo beco. 

(Anexo I, p. lxxx) 

 

Exemplo 86 

 

Texto de partida: (…) ni habría de regresar al salón de baile para ganarse 

las pocas monedas que aquellos soldados llevaban consigo. (Anexo II, p. 41) 

Texto de chegada: nem regressaria ao salão de baile para ganhar as poucas 

moedas que os soldados traziam consigo. (Anexo I, p. xxiii) 

 

Nestes dois exemplos, a tradutora decidiu omitir o determinante 

demonstrativo em ambas as ocasiões, por considerar que era desnecessário e poderia 

induzir em erro o leitor. Tanto a língua espanhola como a portuguesa utilizam, por 

vezes, os determinantes demonstrativos de forma a criar uma certa empatia com o 
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interlocutor. A tradutora considera que, nos casos acima, o determinante não teria 

este efeito em português, sendo desnecessário e pouco utilizado nos textos de língua 

portuguesa. Por este motivo, a tradutora considera este um exemplo não de falso 

cognato, mas de diferente uso da língua. A tradutora optou por inserir os exemplos 

neste ponto pois considera que este seria um erro derivado da proximidade entre as 

duas línguas. 

 

Exemplo 87 

 

Texto de partida: Habían avanzado apenas un metro justo cuando la garra 

del ángel asomó por la ventana a su espalda (…) (Anexo II, p. 196) 

Texto de chegada: Tinham avançado exactamente um metro quando a garra 

do anjo apareceu na janela atrás de si (…) (Anexo I, p. ciii) 

 

Podemos encontrar neste exemplo dois tipos de falsos cognatos: “justo”, a 

nível lexical, e “asomó”, a nível de grau de formalidade. Justo tem em espanhol o 

significado de exactamente, não se devendo confundir com os vários significados de 

justo em português: justo como adjectivo, derivado de justiça; justo com o 

significado de apertado, cingido; ou o advérbio justamente, que já possui um 

significado equivalente a justo em espanhol. No que diz respeito a “asomó”, 

considera-se que este tem uma utilização diferente em ambas as línguas. Em 

espanhol, pode ser usado em qualquer contexto. Em português, assomar-se tem 

diferentes usos, dependendo da zona geográfica. Nas regiões onde é utilizado, 

oferece-se como exemplo a região do Alto Alentejo, assomar-se é utilizado num 

registo informal, a não ser quando utilizado por numa faixa etária mais idosa, em 

que é admitido tanto no registo formal como informal. A tradutora optou por utilizar 

“aparecer”, de modo a não utilizar uma palavra que tem diferentes usos regionais. 
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Conclusão 

 

O presente trabalho teve por objectivo o aprofundar questões relacionadas 

com a tradução de uma obra de estilo gótico dirigida a um público juvenil. Partiu-se 

de uma análise do género literário, focando-se nas raízes e na evolução da literatura 

gótica de modo a melhor poder entender o gótico contemporâneo. Após uma melhor 

compreensão deste género literário e do lugar que ocupa no panorama literário, foi 

possível adequar as escolhas tradutórias de forma a manter o registo e as 

características específicas do género ao longo da tradução, tendo sido apontadas 

várias passagens que demonstram que a obra Las luces de septiembre se insere, 

claramente, no campo da literatura gótica. 

Ao traduzir esta obra com um público concreto em mente, as escolhas 

tradutórias foram também influenciadas. Não sendo esta obra dirigida a um público 

infanto-juvenil, mas sim a jovens adultos, não foi necessário recorrer a omissões ou 

adaptações, muitas vezes necessárias ao traduzir para uma camada mais jovem. 

Assim, optou-se por manter o registo do texto de partida, dirigido a um público 

juvenil de língua espanhola, mantendo sempre presente o público-alvo na hora de 

optar entre as várias possibilidades de tradução. 

Este projecto focou-se igualmente nas dificuldades de tradução que surgem 

ao trabalhar com línguas tão próximas como o português e o espanhol. Observou-se 

que, no geral, não foi necessário recorrer a grandes alterações a nível sintáctico, foi 

porém necessário prestar redobrada atenção a pormenores relativos à proximidade 

das línguas que poderiam induzir em erro um tradutor pouco experiente ou pouco 

atento. 

No relatório, procurou-se demonstrar o trabalho e dedicação aplicados no 

decorrer da tradução. Assim, este centra-se nas questões surgidas ao longo da 

tradução, sendo apresentados exemplos retirados da obra com a respectiva análise de 

cada problema, tendo sempre em mente as normas e estratégias de tradução. 
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Termino o presente projecto com a certeza de ter aprofundado as questões 

mais relevantes da obra em causa, não descurando o contexto literário em que a 

mesma se insere e o seu público-alvo. 
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