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ABSTRACT
Algumas Teorias da Tradução e Suas Implicações na Tradução do Conto
“Mammon and the Archer” de O. Henry
Simone S.G. C. Fails
Department of Spanish and Portuguese, BYU
Master of Arts
This paper contains an overview of some of the main 20th Century tendencies in translation
theory. It focus especially on matters of equivalence, dynamic equivalence, formal equivalence,
skopos, abusive fidelity and foreignizing translation or resistant translation and their implications
for actual translations. This paper also includes translations prepared according to the principles
of abusive fidelity, equivalence and dynamic equivalence, which are compared and commented.

Keywords: Translation theory, equivalence, dymanic equivalence, formal equivalence, resistant
translation, abusive fidelity, abusive translation, skopos, fluent translation, idiomatic translationliteral translation, “Mammon and the Archer”, O. Henry.

RESUMO
Algumas Teorias da Tradução e Suas Implicações na Tradução do Conto
“Mammon and the Archer” de O. Henry
Simone S.G. C. Fails
Department of Spanish and Portuguese, BYU
Master of Arts
Neste trabalho examinamos algumas das principais tendências do campo da teoria da
tradução no século XX. Concentramo-nos especialmente nas questões de equivalência, equivalência dinâmica e formal, skopos, fidelidade abusiva e tradução estrangeirizante ou de resistência, bem como suas implicações na prática da tradução. Apresentamos a comparação e o comentário de traduções preparadas segundo os princípios da fidelidade abusiva, da equivalência e da
equivalência dinâmica, respectivamente.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO: CONCEITO DE TRADUÇÃO E NOÇÕES TEÓRICAS PRELIMINARES
O que é tradução? A ideia de tradução aceita tradicionalmente (ao menos no mundo ocidental) pode bem ser resumida pela definição de Roman Jacobson para o que ele chama de “tradução interlinguística”: “Interlingual translation or translation proper is an interpretation of verbal signs by means of some other language” (Jacobson 139).
Observe-se que Jakobson não limita o emprego do termo “tradução” a textos escritos,
mas aplica-o a enunciados em geral sejam grafados ou orais.
Podemos acrescentar que o conceito tradicional e corrente de tradução implica a existência de um enunciado original em uma língua que, por um motivo ou por outro, é passado para
uma outra língua.
Observe-se que, ainda que atualmente o jargão técnico empregue o termo “tradução”
apenas quando o meio é escrito e “interpretação” para as ocorrências orais desse processo, em
geral, os textos teóricos que veremos a diante, principalmente os anteriores a 1970 não fazem
essa distinção. Neste trabalho, portanto, não abordaremos a questão da interpretação nesse sentido técnico específico.
A necessidade de tornar explícito esse conceito tradicional de tradução e seu pressuposto
central (a pré-existência de um texto ou enunciado linguístico inicial que é passado para uma
língua diferente daquela em que foi originalmente produzido), vem principalmente do fato de
que algumas das correntes teóricas surgidas ao longo do século XX questionam a ideia da existência de um texto original estável, cujo sentido seja transposto para outra língua pelo ato da tradução.
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Neste trabalho, pretendemos examinar algumas das principais tendências do campo de
teoria da tradução, especialmente as que marcaram esse campo no século XX. É nossa intenção
concentrar-nos especialmente nas questões relacionadas às teorias de equivalência, seja a chamada equivalência natural como a formal e a dinâmica, bem como em certas questões-chave dos
paradigmas teóricos funcionalista ou descritivo e da incerteza, cuja corrente mais difundida é a
chamada desconstrucionista.
Depois de examinar alguns dos principais artigos relacionados a esses paradigmas teóricos, pretendemos apresentar diferentes traduções do mesmo conto norte-americano, a saber,
“Mammon and the Archer”, de O. Henry. Esse conto foi publicado pela primeira vez em 1906,
em uma coletânea de contos desse autor intitulada The Four Million.
Por meio da aplicação das teorias discutidas no panorama teórico, pretendemos produzir
dois grupos de traduções que reflitam o viés de diferentes linhas teóricas. Entre elas, produziremos uma “tradução de resistência” (Venuti Translator’s Invisibility 306) que, por meio do que
Lewis chama de “fidelidade abusiva” ou “tradução abusiva” (Lewis 271, 272), mantenha a “alteridade” ou a “identidade estrangeira do autor” em relação ao público leitor do translatum (ou
seja, do texto final traduzido) como defende Antoine Berman (Pym 111).
Criaremos um segundo grupo de traduções pautadas pelo conceito de equivalência dinâmica de Eugene Nida, na tentativa de produzir o que Schleiermacher chamava de “imitação”
(Schleiermacher 48) — ou, em nossa terminologia, para evitar mal-entendidos, tradução imitativa. Entre as traduções desse grupo, uma será produzida em português levemente arcaizante, de
forma a tentar recriar a linguagem utilizada no Brasil no período em que “Mammon and the Archer” foi originalmente escrito e publicado. Outra refletirá a tentativa de dar à linguagem certa
neutralidade e, sempre que possível, aproximá-la do uso mais corrente.
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Ainda na linha da equivalência dinâmica, haverá uma tradução naturalizada à cultura brasileira e ambientada na Cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, bem como trechos
comentados de uma tradução ambientada na Cidade de São Paulo, no início do século XXI.
Na discussão da posição defendida por estudiosos como Philip E. Lewis, Lawrence Venuti e Antoine Berman, de que é preciso que o translatum reflita o caráter estrangeiro do texto
original em relação ao público leitor da tradução, pretendemos não só enumerar os argumentos
desses teóricos em defesa dessa abordagem, mas também discutir suas possíveis implicações
negativas, nos casos em que o público alvo da tradução pertença a uma cultura dominada pela
cultura em que o texto original foi produzido.
Outra questão a ser discutida é a de até que ponto o produto de uma tradução que naturalize radicalmente uma obra à cultura receptora do translatum pode ainda ser considerada uma
tradução. Essa discussão abrangerá também os argumentos em prol da naturalização, bem como
os argumentos segundo os quais o texto resultante desse processo naturalizador deixaria de ser
considerado tradução.
Terminologia Preliminar
Antes de iniciarmos nossa exposição propriamente dita, para facilitar a abordagem e compreensão dos temas a serem tratados, convém esclarecer certos termos empregados:
1) Tradução de ideias ou tradução do sentido (“sensum exprimere de sensu” — S. Jerônimo): aquela em que se reproduz o sentido do original, sem reproduzirem-se as palavras do original.
2) Equivalência: No século XX, termo muitas vezes empregado na mesma acepção exposta a cima. Nessa categoria de equivalência de ideias ou sentido, enquadram-se:
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• A tradução livre na terminologia de J. C. Catford
• E, ao menos em parte, o conceito de imitação ou tradução imitativa mencionado por
Schleiermacher no século XIX.
3) Equivalência formal: Termo criado por Eugene Nida em 1964 (Routledge ETS 76
“Equivalence”) para caracterizar as traduções mais literalistas, que se empenham em ater-se à
forma do original. Essa equivalência formal pode ser mais rígida ou menos rígida. Pode referir-se
à tradução de um soneto como soneto, à tentativa de manutenção da estrutura ou dos elementos
gramaticais do original na tradução, podendo chegar a uma tradução extremamente literal, na
qual sempre se respeitem a fraseologia e sintaxe, e na qual até mesmo se mantenham as classes
gramaticais das palavras do texto original.
Na categoria de “equivalência formal” enquadram-se os seguintes termos e conceitos,
empregados por Catford
• Tradução literal: aquela que tenta manter um alto grau de equivalência formal, sem
infringir as regras gramaticais da língua de chegada.
• Tradução palavra por palavra: aquela que traduz rigorosamente palavra por palavra
do original, sem fazer concessões à gramática da língua de chegada, ainda que o resultado
não faça sentido e seja gramaticalmente inaceitável. (Catford 25–26)
4) Translatum: texto final traduzido.
5) Os termos texto fonte, texto de partida e texto original serão usados intercambiavelmente. O mesmo ocorrerá com língua fonte, língua de partida e língua original.
6) Os termos texto de chegada, texto alvo, texto final e texto traduzido também poderão
ser usados intercambiavelmente, bem como língua de chegada ou língua alvo.
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Não nos cabe neste ponto entrar na delimitação detalhada dos diferentes tipos de equivalência nem de outros termos e seu emprego por diferentes estudiosos de diferentes correntes, pois
serão introduzidos e esclarecidos no próximo capítulo à medida que surgirem nos textos teóricos
apresentados.
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CAPÍTULO 2
PANORAMA TEÓRICO
I. Entre Dois Extremos: Sentido e Forma
O leitor que examinar os principais artigos teóricos relacionados aos Estudos da Tradução
publicados no século XX provavelmente perceberá que grande parte da produção teórica oscila
entre dois polos: alguns defendem a tradução mais literal fortemente vinculada à forma do original, enquanto outros defendem a tradução que transmita (ou recrie) o conteúdo, o sentido, do
original empregando as formas aceitas na língua de chegada. Como veremos agora, não há nada
de novo nesse debate.
I.A. Cícero e Jerônimo: Correspondência de Formas Versus Correspondência de Conteúdo
Já na antiguidade clássica (46 d. C.), Cícero afirmava que havia duas formas de se traduzir: ut interpres e ut orator. A primeira forma, ut interpres, corresponderia a uma tradução extremamente literal, palavra por palavra, que ele considera útil para o estudo do texto original e da
gramática da língua em que foi escrito (Venuti Reader 13–14; Furlan 84). A segunda forma de
tradução, ut orator, de acordo com Cícero, seria aquela na qual o tradutor daria especial atenção
à retórica e ao uso da língua alvo, com intuito de, a um tempo preservar as ideias, o conteúdo,
estilo e vigor do original, sem ater-se rigorosamente à sua forma. De sua tradução de textos de
Platão, Ésquines e Demóstenes, escreveu Cícero:
[…] I have converted the most celebrated orations of two of the most eloquent Attic orators, Aeschines and Demosthenes, which they delivered in debate against
each other, not recasting them as a translator [nec converti ut interpres], but as an
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orator [ut orator], keeping the same meanings but with their forms — their figures, so to speak — in words adapted to our idiom, I have not thought it necessary
to pay out one word for another in this process, but have conserved the character
[or ‘general style’ (Venuti Reader 13)] and the force of the language. (23)
Como explica Furlan, essa tradução ut orator “seria a tradução retórico-literária: que
atentava sobremodo para a língua de chegada e para a produção de enunciados, a que produziria
ao fim e ao cabo arte literária, literatura” (Furlan 84).
Mais de trezentos anos depois, S. Jerônimo, doutor da Igreja, que posteriormente viria a
ser o tradutor da versão da Bíblia católica denominada “Vulgata”, retoma essa questão ao ver-se
na necessidade de defender-se da acusação de tradução infiel de uma carta escrita em grego, pelo
Papa Epifânio ao Bispo João de Jerusalém. Como foi muito comentada na Palestina, um certo
Eusébio de Cremona, que não sabia grego, solicitou a Jerônimo que passasse seu conteúdo de
forma simples e clara para o latim. Essa tradução informal e meramente informativa caiu em
mãos erradas, e foi assim que Jerônimo acabou acusado de má tradução ou pior, de tradução intencionalmente infiel.
Não é difícil imaginar que uma situação dessas, no século IV, se não remediada imediamente pudesse ter consequências desastrosas. Sendo assim, em defesa própria, Jerônimo escreve
a Pamáquio, senador romano e religioso influente na Igreja Católica de sua época, e expõe as
condições e critérios da polêmica tradução. Na carta 1, Jerônimo emprega, entre outros escritos de
Cícero, o trecho citado acima ao discorrer sobre a questão de como a tradução pode concentrarse em comunicar o conteúdo do original, as ideias nele expressas, sem ater-se rigorosamente às
palavras nem à construção gramatical nele empregadas. Disse ele:
1

A chamada “Epistula LVII. Ad Pammachium. Liber de optimo genere interpretandi”.
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Indeed, I not only admit, but freely proclaim that in translation [interpretatione]
from the Greek — except in the Case of sacred Scripture, where the very order of
the words is a mystery — I render sense for sense. (Jeronimo 23)
Ele recorre então a Cícero, exatamente à passagem que citamos anteriormente bem como
ao seguinte trecho de um prólogo do filósofo e tradutor romano:
If, as I hope, I succeed in expressing these speeches by retaining all their virtues
— that is, their meanings and their figures and the order of topics, following the
wording only so long as it does no conflict with our idiom — if all are not literally
from the Greek, I have at least endeavored to match them […]. (23)
Nesse ponto, Jerônimo acrescenta o conselho dado por Horácio, em Ars Poetica: “Do not
strive to render word for word like a faithful translator [interpres]” (23–24). Depois disso, citando as traduções da dramaturgia clássica feitas por Terêncio, Plauto e Cecílio, ele argumenta que
também é necessário preservar a beleza e a elegância do texto na tradução e chama de excesso de
zelo a tradução palavra por palavra, extremamente literal, que correspondia à ideia de fidelidade
ao original exigida por muitos de seus contemporâneos (24).
Apesar de, em sua defesa da tradução do significado do texto original e não de cada palavra, haver frisado que esse método não se aplicava à tradução das Sagradas Escrituras, já que
nelas “até mesmo a ordem das palavras é um mistério” (23), mais adiante Jerônimo aponta diversas passagens da Bíblia em que a tradução da Septuaginta se desviava da forma e, por vezes do
significado, dos originais hebraicos e gregos. Aponta também outros trechos em que os próprios
apóstolos, ao citarem passagens do Velho Testamento, desviaram-se da letra do texto original.
Jerônimo utiliza esses exemplos com dois objetivos básicos: Primeiro, para ilustrar que até na
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utilização das escrituras pelos Apóstolos e na tradução oficial das escrituras, muitas vezes o sentido era privilegiado e a literalidade relegada ao segundo plano. Segundo, para promover uma
nova tradução da Bíblia mais fiel ao significado do que ele chama de “Verdade hebraica” bem
como aos originais gregos. Seu sucesso nessa campanha é evidenciado pelo fato de que a tradução da Bíblia feita por ele — a “Vulgata” — sucedeu a Septuaginta como Bíblia oficial da Igreja
Católica.
O Século IV e as Questões Teóricas do Século XX
Um dos aspectos mais interessantes dessa epístola de Jerônimo a Pamáquio é o fato de
ela abordar vários pontos teóricos amplamente debatidos nos Estudos da Tradução (criados como
disciplina autônoma apenas no século XX) e nas correntes teóricas a eles pertencentes. São eles:
1) A questão de como o propósito de uma tradução, bem como o público leitor a quem ela
se destina afetam o produto final (translatum). Esse é o cerne da teoria do escopo (Skopostheorie) desenvolvida por Hans Vermeer e Katharina Reiss desde o final da década de
1970, juntamente com a chamada escola funcionalista alemã (Venuti Reader 227–238;
Pym 43–44).
2) A falta de simetria ou perfeita correspondência entre diferentes línguas e suas implicações na tradução. Essa falta de correspondência entre as línguas é a questão central nas
teorias de relativismo linguístico e suas implicações vem sendo examinadas e abordadas
de diferentes formas por veios teóricos diversos da tradução ao longo do século XX, como se verá nas teorias de equivalência e incerteza.
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3) Tradução do conteúdo ou sentido. A tradução do conteúdo ou sentido mencionada por Jerônimo corresponderia ao que Eugene Nida chamou de equivalência dinâmica (Nida 159,
160, 166–192; Pym 25–38).
4) Tradução palavra por palavra. A tradução palavra por palavra poderia ser enquadrada no
que Nida chamou de equivalência formal (Nida 159, 165–166).
5) Tradutor como perito. Fica claro que, em seu papel de tradutor, Jerônimo se considerava
como perito na língua do texto fonte e do texto alvo. Essa mesma visão do tradutor como
perito seria um dos elementos essencias defendidos por Hans Vermeer em sua “teoria do
escopo” (Vermeer 228).
6) O papel da formação linguística e bagagem cultural na competência de críticos e tradutores. Jerônimo aborda claramente a questão de como as ideias preconcebidas e o pouco
domínio da língua e cultura do texto fonte por parte daqueles que criticam as traduções
desqualificam seus juízos de valor. O que qualifica o tradutor para sua função é justamente sua ampla bagagem linguística e cultural (Jerônimo 29). Essa questão é identificável
não só com a teoria descritiva de Vermeer, mas com as teorias de modelos hermenêuticos
(Hague 2–4).
7) A necessidade de educar o cliente nas questões de tradução. Esse não é um ponto que Jerônimo aborde explicitamente, mas, em sua epístola vê-se uma clara tentativa de “educar”
o “cliente”, ou seja, as autoridades católicas. Isso era necessário não só como forma de
evitar acusação formal (e possível condenação) por heresia, mas também como forma de
preparar o caminho para a aceitação de uma nova tradução da Bíblia, mais fiel ao signifi-
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cado, ou conteúdo, dos originais hebraicos e gregos. No século XX, essa questão seria
novamente abordada na teoria do escopo, de Vermeer (Vermeer 235).
I.B. Schleiermacher e as Duas Modalidades de Tradução (Imitativa e Estrangeirizadora)
Em 1813, Friedrich Schleiermacher, teólogo e filósofo alemão, realizou uma palestra na
Real Academia de Ciências de Berlim. A palestra, intitulada “Sobre os Diferentes Métodos de
Tradução”, é considerada um texto fundamental no campo da teoria da tradução e não é difícil
perceber sua influência no pensamento de teóricos atuais, como, por exemplo, Antoine Berman,
Philip E. Lewis e Lawrence Venuti, como veremos posteriormente.
Nessa palestra, Schleiermacher delineia dois métodos fundamentais de tradução: o primeiro é o método considerado imitativo, e o segundo é o método estrangeirizador (emprestamos
para este último a terminologia de Venuti, visto Schleiermacher não lhe ter dado um nome).
Nesse texto, ao preparar o terreno para a abordagem do tema principal, Schleiermacher
toca em certos aspectos linguísticos que seriam estudados de forma sistemática nas teorias linguísticas do início do Século XX bem como nas diferentes propostas teóricas que, a partir desse
mesmo século, dispuseram-se a explicar como as traduções ocorrem e a prescrever práticas desejáveis de tradução. Entre eles destacamos:
1) A ideia de variação linguística, seja interlinguística, dialetal ou idioletal, e a resultante
necessidade de mediação da comunicação.
2) A ideia de que, em certo nível comunicativo, a língua é usada em situações firmemente
ancoradas no mundo concreto como
a) forma de os falantes aludirem a referentes não-linguísticos, concretos, ou
b) para desempenhar uma função convencional pré-determinada, como ocorre no caso das fórmulas para abertura e fecho de cartas comerciais, por exemplo.
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(Tanto a como em b são aspectos que seriam explorados nas teorias de equivalência.)
3) A ideia de que cada língua está inseparavelmente ligada à cultura da qual faz parte e que
as unidades de significado e estruturas frasais que lhe são características encerram uma
visão de mundo própria de sua cultura, que não pode ser expressa com sucesso pelo emprego das formas naturais e características de uma outra língua.
4) A distinção de duas modalidades de tradução:
a) A imitativa (que poderia ser tanto enquadrada na teoria de equivalência dinâmica
de Nida, como no tipo de tradução que Venuti chama de fluente ou domesticadora).
b) A não-imitativa (que pode ser enquadrada no conceito de equivalência formal de
Nida, no de tradução estrangeirizadora de Venuti e no de fidelidade abusiva de
Lewis).
Das questões apresentadas acima, a primeira (a da variedade linguística) é empregada
como introdução ao tema da tradução. A segunda (a da língua como forma de referência a elementos do mundo extralinguístico ou em seu emprego meramente formulaico) é mencionada
simplesmente para excluir os textos que possam ser considerados instrumentais e não-literários
do campo de interesse de Schleiermacher.
I.B.1. Variação Linguística
Ainda no início de sua palestra, Schleiermacher discorre sobre a questão da variedade
linguística, e explica que essa variedade não se limita à distinção entre diferentes idiomas, mas
que é encontrada diariamente nas variações do uso linguistico de falantes de dialetos 2 distintos
2

Observe-se que aqui o termo “dialeto”, apesar de na época ser comumente empregado com referência a
verdadeiros idiomas regionais existentes em certos países, pode ser interpretado também na acepção línguistica atual
de “conjunto de marcas lingüísticas de natureza semântico-lexical, morfossintática e fonético-morfológica, restrito a
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do mesmo idioma e até entre falantes do mesmo dialeto (esse último tipo de variação pode, ao menos
parcialmente enquadrar-se no que a linguística chama de “idioleto”).
[…] are we not often compelled to translate for ourselves the utterances of another
who, though our compeer, is of different opinions and sensibility? Compelled to
translate, that is, wherever we feel that the same words upon our own lips would have
a rather different import than upon his, or at least weigh here the more heavily, there
the more lightly, and that, would we express just what he intended, we must needs
employ quite different words and turns of phrase; and when we examine this feeling
more closely so that it takes on the character of thought, it would appear that we are
translating. Indeed, we must sometimes translate our own utterances after a certain
time has passed, would we make them truly our own again. (Venuti Reader 43)
Assim Schleiermacher introduz a ideia de que de variação expressiva individual; ou seja: diferentes pessoas (e até a mesma pessoa em diferentes momentos da vida) expressam as mesmas ideias de diferentes formas. Ele reconhece a tradução como um fato diário não só como forma de permitir a comunicação entre falantes de línguas distintas, mas como forma de mediação da comunicação
entre falantes de diferentes variedades da mesma língua, e chega a admitir a necessidade falantes do
mesmo dialeto, da mesma formação e classe social por vezes “traduzirem” os enunciados de seu interlocutor, ou seja de reformularem-nos para si mesmos.
Essa variedade de expressão, tanto a determinada pelo meio sociocultural do falante como
por suas preferências individuais, pode facilmente ser contada entre os elementos que explicam o fato

dada comunidade de fala inserida numa comunidade maior de usuários da mesma língua, que não chegam a impedir
a intercomunicação da comunidade maior com a menor [O dialeto pode ser geográfico ou social]; […] qualquer
variedade lingüística coexistente com outra e que não pode ser considerada uma língua (p.ex.: no português do Brasil, o dialeto caipira, o nordestino, o gaúcho etc. (Houaiss “dialeto”).
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de ser possível considerar diversas traduções de um mesmo texto corretas ainda que sejam bastante
diferentes entre si. Essa possibilidade de múltiplas traduções divergentes entre si, mas ainda assim
corretas, é um dos pontos que entram em discussão em certos ramos da teoria da tradução do final do
século XX, especialmente nas teorias de incerteza e de desconstrução.
I.B.2 Usos da Língua em Situações Ancoradas no Mundo Concreto e nas Situações Práticas
A segunda questão (a da língua como forma de referência a elementos do mundo extralinguístico ou em seu emprego meramente formulaico) é mencionada meramente para demarcar
o campo da tradução comercial ou de fins meramente práticos e concretos e diferenciá-lo da tradução científica, filosófica e literária. Schleiermacher chama de interpretação todo ato de tradução (seja escrita ou oral) ancorado em situações bem definidas do mundo prático e ao tradutor
desse tipo de ato comunicativo ele denomina intérprete. O termo tradutor é por ele reservado ao
tradutor de textos científicos, filosóficos e literários. Essa definição de termos ele justifica da
seguinte forma:
The interpreter plies his trade in the area of business, while the translator proper
works above all in the areas of science and art. If these definitions appear arbitrary, interpretation being commonly understood to refer more to oral translation
and translation proper to the written sort, may we be forgiven for choosing to use
them thus out of convenience in the present instance, particularly as the two terms
are not at all distant from one another. The areas of art and science are best served
by the written word, which alone can make their works endure; and interpreting
scientific or artistic products aloud would be just as useless as, it seems, impossible. For business transactions, however, writing is only a mechanical means; ver-
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bal negotiation is their original mode, and every written interpretation should be
seen only as the record of a spoken exchange. (Schleiermacher 44)
No campo por ele denominado de interpretação, Schleiermacher também enquadra a
tradução de textos narrativos e descritivos que meramente transmitam uma sequência de eventos
anteriormente descritos em uma outra língua e acrescenta: “The less obvious the author’s presence was in the original and the more he served merely as an organ of apperception guided by his
object’s spatial and temporal organization, the more the translation will be a matter of mere interpreting” (44).
Essa modalidade de tradução é considerada uma atividade menor, na qual o assunto tratado é “readily apparent, or at least fairly well defined objects”, e é definida apenas para ser descartada como objeto de estudo. Diz o filósofo alemão:
[…] translation in this realm [is] little more than a mechanical task which can be
performed by anyone who has moderate knowledge of the two languages, with little difference to be found between better and lesser efforts as long as obvious errors are avoided. (44)
Para ele, a tradução de textos científicos, artísticos ou filosóficos é a única digna de estudo, e é à discussão desse tipo de tradução que se dedica a maior parte de sua palestra.
I.B.3. Inter-relação de Língua e Cultura, de Forma e Significado
Ao discorrer sobre as principais filosofias adotadas na tradução de obras artísticas em sua
época e apontar o que ele vê como os prós e contras a elas relacionados, Schleiermacher discute
a questão da assimetria das relações e sígnos linguísticos de diferentes idiomas e argumenta que
essa falta de correspondência torna a tradução de textos científicos e artísticos especialmente
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complexa (45–46). Ele prossegue com uma exposição da interdependência de língua, pensamento e cultura em que facilmente se detecta um forte parentesco com as ideias de inter-relação entre
língua, cultura e visão de mundo postuladas pela hipótese de Sapir-Whorf, que ganharia grande
peso no debate linguístico do século XX. Para Schleiermacher:
Every human being is, on the one hand, in the power of the language he speaks;
he and all his thought are its products. He cannot think with complete certainty
anything that lies outside its boundaries; the form of his ideas, the manner in
which he combines them, and the limits of these combinations are all preordained
by the language in which he was born and raised: both his intellect and his imagination are bound by it. On the other hand, every free-thinking, intellectually independent individual shapes the language in his turn. For how else if not by these influences could it have gained and grown from its raw beginnings to its present,
more perfect state of development in the sciences and arts? In this sense, then, it is
the living force of the individual that causes new forms to emerge from the tractable matter of language, in each case with the initial aim of passing on a fleeting
state of consciousness, but leaving behind now a greater, now a fainter trace in the
language that, taken up by others, continues to have an ever broader shaping influence. Indeed, one can say that only to the extent that a person influences language in this way does he deserve to be heard outside his immediate sphere of activity, whatever it may be. (46)
Ao demarcar a área da literatura científica e artística como o campo em que a língua influencia e molda o pensamento e cultura e, até certo ponto, é por eles moldada, tendo anteriormente demarcado esse mesmo campo literário como o legítimo campo de atuação do verdadeiro
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tradutor, Schleiermacher não só coloca o tradutor literário muito acima do interprete ou tradutor
comercial, como define finalmente o verdadeiro objeto de estudo de sua palestra.
I.B.4 A Distinção de Duas Modalidades de Tradução (Imitativa e Não-Imitativa)
No decorrer do texto da palestra, fica claro que Schleiermacher considerava ser tarefa do
tradutor aproximar dois extremos separados por duas línguas, culturas e muitas vezes épocas
distintas: em um extremo estaria o escritor estrangeiro e sua obra e, no outro, o público leitor da
tradução. Segundo ele, para tanto, o tradutor tem apenas duas opções, sem possibilidade de meio
termo — deixar o autor e a obra em paz e levar o leitor a seu encontro, ou deixar o leitor em paz
em sua língua e cultura e levar o autor ao seu encontro:
Either the translator leaves the author in peace as much as possible and, moves the
reader toward him; or he leaves the reader in peace as much as possible and
moves the writer toward him. These two paths are so very different from one another that one or the other must certainly be followed as strictly as possible, any
attempt to combine them being certain to produce a highly unreliable result and to
carry with it the danger that writer and reader might miss each other completely. (49)
No primeiro caso, para compensar o desconhecimento da língua fonte que impossibilita
que o público leia a obra original, o tradutor se empenharia em traduzir de forma a transmitir ao
leitor as mesmas imagens e impressões que ele mesmo, tradutor, teve ao ler o texto original, e,
assim, colocaria o leitor diante de algo claramente estrangeiro, estranho à sua forma de dizer e
representar o mundo. Com isso, descortinaria para esse leitor todo um novo universo cultural,
filosófico e linguístico que, acreditava Schleiermacher, enriqueceria a língua e a cultura do texto
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de chegada. A segunda opção corresponderia a traduzir de forma a fazer parecer que o texto fora
escrito originalmente na mesma época e cultura do público leitor do texto de chegada (49).
Identificamos como pertencentes ao segundo método, as modalidades imitativas e parafrásticas que Schleiermacher mencionara anteriormente. Ele considerava a tradução parafrástica
como um recurso mais empregado na tradução de obras científicas, das quais é essencial preservar o conteúdo informativo e quanto às quais é inútil e, segundo ele, tolo, tentar produzir uma
tradução imitativa.
No caso de obra literária artística, por outro lado, argumenta ele que a tradução parafrástica tiraria o tom e o brilho do original. Nesses casos, o tipo de tradução mais empregada em sua
época seria a imitativa, ou seja, a que tenta criar um texto de chegada que se conforme às formas,
figuras de linguagem e modos de expressão da língua e cultura do público leitor com a intenção
de proporcionar a este uma impressão comparável ao que teria se a obra tivesse sido escrita originalmente em sua língua.
Schleiermacher deixa bem claro que considera esse método altamente insatisfatório. Sua
única exceção é para os textos que se destinem a introduzir um autor ou obra a leitores que não
tenham sido suficientemente expostos à leitura de obras estrangeiras e, portanto, não sejam capazes de aceitar o texto estrangeiro em toda a sua estranheza, ou a leitores que ainda não tenham o
preparo intelectual necessário para lidar com um texto mais complexo (50).
Para o filósofo, a verdadeira meta do tradutor deve ser a de proporcionar ao leitor
[…] just such an image and just such an enjoyment as reading the work in the
original language would have provided the well educated man […] who is well
acquainted with the foreign language, yet to whom it remains nonetheless foreign,
[…] who […] even where he can take pleasure unhindered in the beauty of a
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work, remains ever conscious of the differences between this language and his
mother tongue. (51)
Schleiermacher também considerava esse método de tradução extremamente fiel à forma
do texto original como um meio de enriquecimento do idioma e cultura de chegada , principalemente quando esses são vistos como ainda em processo de formação (54)
Em resumo, em sua palestra, Schleiermacher descarta como menores todos os textos cujo
contexto seja firmemente ancorado no mundo concreto ou em situações práticas e objetivas (sejam cartas comerciais, notícias de jornal, ou passagens narrativas ou descritivas com forte referencial extralinguístico) e os exclui do universo da tradução. Em seguida, define como objeto da
verdadeira tradução apenas os textos científicos e literários de maior complexidade, que possam
ser considerados “grandes obras”, isolando o segundo tipo como sua área de especial interesse.
Definido o objeto de estudo, Shleiermacher discute a questão da “imitação”, ou seja, da tradução
imitativa, e define o que ele via como sendo os dois únicos métodos ou abordagens possíveis ao
tradutor da grande literatura: No primeiro, o tradutor levaria o leitor até o autor e sua obra, num
tipo de tradução altamente formal e estrangeirizante, enquanto no segundo se daria o contrário.
Fica claro que Schleiermacher via as traduções fluentes ou imitativas como pertencentes ao segundo grupo; fica claro também que via esse tipo de tradução como menor e indesejável. Fica
claro também que ele via o primeiro tipo de tradução como uma forma de expandir o universo
linguístico e cultural dos leitores da tradução e da cultura de chegada. Veremos que posteriormente, especialmente a partir da última década do século XX, esse ponto de vista volta a ganhar
força e é claramente apoiado por teóricos como Philip E. Lewis, Antoine Berman e Lawrence
Venuti (ainda que, no caso deste, o viés possa ser considerado mais voltado ao reconhecimento
do tradutor).
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II. As Teorias de Indeterminismo Linguístico do Final do Século XIX e Início do XX
Em 1916 saiu do prelo, postumamente, a primeira edição do Curso de Linguística Geral
do linguista suíço Ferdinand de Saussure. As ideias apresentadas nesse livro, preparado a partir
das anotações de diferentes alunos feitas no decurso de três cursos de linguística ministrados
entre julho de 1907 e julho de 1911, com o tempo vieram a ser consideradas verdadeiros pilares
da linguística moderna. Entre os conceitos mais básicos e mais relevantes paras teorias de tradução de meados do século XX estão os que se referem à natureza do signo linguístico, que exporemos brevemente a seguir. Vale, porém, lembrar que, antes de adentrar exposição da natureza
do signo linguístico, o Curso de Linguística Geral faz esta observação e ressalva:
Para certas pessoas, a língua, reduzida a seu princípio essencial, é uma nomenclatura, […] uma lista de termos que correspondem a outras tantas coisas.
Tal concepção é criticável em numerosos aspectos. Supõe ideias completamente feitas, preexistentes às palavras; […] ela faz supor que o vínculo que une
um nome a uma coisa constitui uma operação muito simples, o que está bem longe da verdade. Entretanto, esta visão simplista pode aproximar-nos da verdade,
mostrando-nos que a unidade linguística é uma coisa dupla constituída da união
de dois termos. (Saussure 79)
Após essa observação, que deixa claro o que se seguia era uma simplificação, segue-se a
exposição da natureza do signo linguístico. Nela, Saussure frisa que “o signo linguístico une não
uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica” (80). Esse conceito corresponde ao significado, e a imagem acústica (ou grafada) ao significante, os dois componentes do
signo linguístico.
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Saussure também explica que o vínculo entre significado e significante é arbitrário, que
“a ideia de ‘mar’ não está ligada por relação alguma interior à sequência de sons m-a-r que lhe
serve de significante [e que essa ideia] poderia ser representada igualmente bem por outra sequência” (81). Ele faz também questão de explicar que o fato de o signo linguístico ser “arbitrário” não quer dizer “que o significado dependa da livre escolha do que fala”, mas apenas que não
existe nenhum vínculo natural entre significado e significante (83).
Outro elemento importante ligado ao conceito de signo linguístico, ainda que não discutido no Curso, é o conceito de referente. O referente, não faz parte do signo linguístico em si, mas
é a denominação dada ao elemento extralinguístico representado por esse signo.
Por meio desses elementos básicos, as teorias linguísticas fundamentais do final do início
do século XX explicavam como signos totalmente distintos de línguas diversas podem referir-se
aos mesmos elementos do universo não-linguístico.
A Questão do Determinismo Linguístico
Também na primeira metade do século XX, ganhou força nos meios acadêmicos a hipótese do determinismo ou relativismo linguístico, cuja versão mais difundida é associada ao linguista norte-americano Benjamin Lee Whorf (1897–1941) e seu mentor, o antropólogo e linguista norte-americano, Edward Sapir (1884–1939).
Segundo as hipóteses de relativismo linguístico “Não há observação neutra da realidade,
e, supõem os relativistas, línguas muito diferentes podem ser veículos muito diferentes para a
categorização de realidades muito diferentes” (Gonçalves 20). A língua moldaria a forma de seus
falantes entenderem e classificarem o mundo.
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It was found that the background linguistic system (in other words, the grammar) of each language is not merely a reproducing instrument for voicing ideas
but rather is itself the shaper of ideas, the program and guide for the individual’s
mental activity, for his analysis of impressions, for his mental stock in trade.
[…]
[The adoption of] point of view of linguistic relativity changes Mr. Everyman’s dictum: Instead of saying “Sentences are unlike because they tell about unlike facts,” he now reasons: “Facts are unlike to speakers whose language backgroud provides for unlike formulation of them”. (Whorf 212, 325)
Levada ao extremo, essa ideia significaria a impossibilidade de tradução, já que línguas
diferentes corresponderiam, do ponto de vista do entendimento humano, a realidades diferentes
e, portanto qualquer tentativa de “dizer a mesma coisa” em duas línguas diferentes seria inteiramente fútil.
III. As Teorias de Equivalência do Século XX
É nesse ambiente que parece afirmar a impossibilidade linguística da tradução, que surgem as teorias de equivalência. Essas teorias tentam explicar como as traduções ocorrem apesar
da falta de perfeita correspondência entre diferentes línguas.
Para facilitar a exposição, tenhamos em mente a classificação dos tipos de tradução segundo Catford (25–26). No terceiro capítulo de seu livro, A Linguistic Theory of Translation, ele
identifica três tipos de tradução:
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a) Tradução palavra-por-palavra (“word-for-word translation”). Para ele, a tradução palavra-por-palavra seria aquela radicalmente literal que em nada se adapta à gramática ou usos da
língua de chegada.
b) Tradução literal. A tradução literal seria aquela que, apesar de ser muito próxima da
tradução palavra-por-palavra, faz as alterações exigidas pela gramática da língua de chegada.
c) Tradução livre. A tradução livre seria aquela que privilegia o conteúdo, o significado,
o uso pragmático, do enunciado original e que, por isso muitas vezes não se atém às palavras
desse enunciado.
Para ilustrar esses três tipos de tradução Catford emprega o exemplo de duas frases, uma
inglesa e outra russa, e suas três possíveis traduções (25–26):
Primeiro exemplo (inglês-francês):
Texto fonte

It’s raining cats and dogs.

Tradução 1) Il est pleuvant chats et chien. (Palavra-por-palavra)
2) Il pleut des chats et des chien. (Literal)
3) Il pleut à verse. (Livre)
Segundo exemplo (russo-inglês):
Texto fonte:

Bog s n’im’i!

Tradução 1) God with them! (Palavra-por-palavra)
2) God is with them! (Literal)
3) Never mind about them (Livre)
A terceira opção de cada exemplo corresponde ao uso situacional da expressão idiomática
empregada no texto fonte. Esse tipo de exemplo, demonstra como muitas vezes as formas mais
estritas de equivalência formal podem encobrir o significado, e que, para revelá-lo, o tradutor
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tem por vezes que recorrer a um enunciado totalmente diferente, seja empregando uma expressão
idiomática que seria utilizada na mesma situação pelos falantes maternos da língua de chegada
ou algum outro enunciado que transmita a ideia central do texto fonte.
III.A. Vinay e Darbelnet: Métodos e Procedimentos de Tradução
Foi nesse espírito, de identificar os recursos empregados para reproduzir o sentido do texto fonte, que os tradutores e linguistas franceses Jean-Paul Vinay e Jean Darbelnet escreveram a
obra Stylistique Comparée du Français et de l’Anglais, cuja tradução inglesa utilizaremos. Essa
obra, como outras em que se delineiam as teorias de equivalência na tradução, é uma reação ao
estrito relativismo linguístico da primeira metade do século XX, e é inegavelmente saturada dos
conceitos das teorias linguísticas estruturalistas.
Na segunda metade do capítulo 1, Vinay e Darbelnet explicam:
In the process of translating, translators establish relationships between specific
manifestations of two linguistic systems, one which has already been expressed
and is therefore given, and the other which is still potential and adaptable. Translators are thus faced with a fixed starting point, and as they read the message, they
form in their minds an impression of the target they want to reach. (30)
Na formação dessa impressão daquilo que será preciso transferir para o texto de chegada,
o tradutor teria que:
•

to identify the units of translation;
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•

to examine the SL 3 text; this consists of evaluating the descriptive, affective,
and intellectual content of the units of translation;

•

to reconstitute the situation which gave rise to the message;

•

to weigh up and evaluate the stylistic effects, etc.

A seguir os linguístas franceses, identificam dois métodos de tradução (a tradução direta
e a oblíqua) e delineiam uma série de procedimentos comumente empregados nas traduções.
Para eles, a tradução direta (ou literal) é aquela na qual
[…] it is possible to transpose the source language message element by element
into the target language, because it is based on either (i) parallel categories, in
which case we can speak of structural parallelism, or (ii) on parallel concepts,
which are the result of metalinguistic parallelisms. But translators may also notice
gaps, or “lacunae”, in the target language (TL) which must be filled by corresponding elements, so that the overall impression is the same for the two messages. (31)
Quando o uso da tradução direta não fosse possível devido às diferenças metalinguísticas,
estruturais, lexicais e estilísticas entre a língua de partida e a de chegada, seria necessário lançar
mão de procedimentos mais complexos, chamados métodos oblíquos de tradução, que permitiriam ao tradutor contornar as dificuldades e controlar o grau de confiabilidade de sua tradução.
Vinay e Darbelnet arrolam sete procedimentos que são muitas vezes adotados quando se
adota o método oblíquo de tradução. Em ordem crescente de complexidade esses procedimentos

3

SL: Source Language
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são: o empréstimo, o decalque, a tradução literal, a transposição, a modulação, a equivalência e a
adaptação.
1) Empréstimo: O empréstimo seria o mais simples dos métodos que podem ser empregados
para preencher uma lacuna na língua de chegada. Para Vinay e Darbelnet esse procedimento não mereceria nem ser mencionado, se às vezes não fossem empregados na tradução para produzir um efeito estilístico, como, por exemplo, para infundir-lhe uma ceta cor
local.
2) Decalque: Vinay e Darbelnet consideram o decalque um tipo particular de empréstimo
em que a expressão emprestada à língua fonte seria traduzida ao pé da letra. Poderíamos
também dizer que o decalque seria a tradução palavra-por-palavra de uma expressão estrangeira.
O decalque pode ser de dois tipos: lexical ou estrutural. O primeiro tipo introduziria um elemento novo na língua de chegada sem desrespeitar-lhe a estrutura, como no
caso da saudação “Compliment de la saison!” que seria um decalque lexical do inglês
“Compliments of the Season!”.
O segundo tipo introduziria uma nova configuração estrutural na língua de chegada, como exemplo, Vinay e Darbelnet citam o francês “Science-fiction” originado do inglês “Science-fiction”.
Os autores comentam que muitas vezes expressões geradas tanto por empréstimo
como por decalque tornam-se fixas e acabam por serem incorporadas à língua de chegada
e que pode acontecer de, nesse processo, sofrerem alterações semânticas que as transformem em falsos cognatos da expressão original.
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3) Tradução literal: A definição de “tradução literal” de Vinay e Darbelnet é muito semelhante à de Catford. Para ambos, ela respeitaria a gramática da língua de chegada, mas
ainda assim transferiria o conteúdo do texto fonte palavra por palavra. A principal diferença na definição de Vinay e Darbelnet é que para eles essa transferência precisa gerar
um texto gramatical e idiomaticamente aceitável nessa língua de chegada. Esse acréscimo
significaria que os exemplos de tradução literal dados por Catford não se enquadrariam
perfeitamente nessa categoria por não serem idiomaticamente aceitáveis. Outro resultado
desse acréscimo é o apagamento da distinção entre o procedimento de “tradução literal” e
“equivalência”, que veremos mais à frente.
4) Transposição. A transposição é o emprego, no texto de chegada, de palavras cuja classe
gramatical não corresponda à mesma empregada no texto original, mas isso sem alterar o
significado da mensagem. A transposição frequentemente ocorre na reformulação de
enunciados em uma mesma língua (ou seja nas paráfrases). Na tradução, podem ocorrer
dois tipos de transposição:
a) Transposição obrigatória. A língua de chegada em determinado contexto não
permite a manutenção da classe gramatical empregada no texto fonte.
b) Transposição opcional. A língua de chegada permite tanto a transposição como a
manutenção da classe gramatical empregada no texto fonte. Contudo, é preciso
atenção, pois as duas formas podem ter implicações diferentes e o tradutor precisa
escolher a que melhor se enquadre no enunciado ou que melhor trasmita as nuanças do original.
5) Modulação. Na modulação altera-se a direcionalidade ou foco do enunciado, sem alterar
seu significado. O emprego desse recurso seria justificável nos casos em que a manuten-
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ção da direcionalidade ou ponto focal original crie um enunciado inaceitável, não idiomático ou estranho na língua de chegada. Um exemplo de modulação seria a tradução do inglês “The time when…” para o francês “Le moment oú …” (36–37)
A modulação pode ser considerada fixa ou livre. A esse respeito dizem Vinay e
Darbelnet:
The difference between fixed and free modulation is one of degree. In the case of
fixed modulation, translators with a good knowledge of both languages freely use
this method, as they will be aware of the frequency of use, the overall acceptance,
and the confirmation provided by a dictionary or grammar of the preferred expression. Cases of free modulation are single instances not yet fixed and sanctioned by usage, so that the procedure must be carried out anew each time. This,
however, is not what qualifies it as optional; when carried out as it should be, the
resulting translation should correspond perfectly to the situation indicated by the
SL. To illustrate this point, it can be said that the result of a free modulation
should lead to a solution that makes the reader exclaim, “Yes, that’s exactly what
you would say”. Free modulation thus tends towards a unique solution, a solution
which rests upon an habitual train of thought and which is necessary rather than
optional (37).
Para Vinay e Darbelnet, as diferenças entre língua fonte e língua de chegada fazem
com que a modulação seja indispensável na tradução de certas passagens. Nesses casos, o
não emprego desse recurso faria com que o enunciado correspondente no texto traduzido
acabasse por ser rejeitado e considerado como incorreto pelo público alvo.
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6) Equivalência. Vinay e Darbelnet dizem que
[…] one and the same situation can be rendered by two texts using completely
different stylistic and structural methods. In such cases we are dealing with the
method which produces equivalent texts. The classical example of equivalence is
given by the reaction of an amateur who accidentally hits his finger with a hammer: if he were French his cry of pain would be transcribed as “Aïe!”, but if he
were English this would be interpreted as “Ouch!”. Another striking case of
equivalences are the many onomatopoeia of animal sounds”. (V&D 38)
Vinay e Darbelnet explicam que, com frequência essas expressões equivalentes
são sintagmáticas e afetam a mensagem como um todo. Eles ainda acrescentam que, como resultado, a maioria dos casos de equivalência enquadram-se no repertório de “expressões idiomáticas, clichês, provérbios”, etc., e citam os provérbios como exemplos
perfeitos de equivalência.
Exemplos:
“It is raining cats and dogs” → “Está chovendo a cântaros”
“Too many cooks spoil the broth” → “Panela que muitos mexem ou sai salgada
ou sem sal”
“To talk through one’s hat”→ “Falar pelos cotovelos”, etc.
Aqui também poderíamos enquadrar expressões fixas como “You’re welcome”→
“De nada” ou “Sincerely [em fecho de carta]” → “Atenciosamente”. Reparem que é
sempre essencial observar o contexto.
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Fica claro que o procedimento de equivalência também é normalmente empregado nos casos de referência a entidades do mundo extralinguístico normalmente já codificadas tanto na língua fonte como na língua de chegada (ex.: elemento que forma rios e
mares “water”/ “água”, substância secretada pelas fêmeas mamíferas para alimentar sua
cria “milk”/ “leite”, elementos naturais e geográficos: “river”/ “rio”, “tree”/ “árvore” etc.)
Observe-se que é apenas nesse sentido binário e reversível que Pym emprega a expressão
“equivalência natural” (Pym 7–8) e que, portanto a “equivalência natural” de Pym, não
pode ser confundida com o conceito de “equivalente natural mais próximo” que veremos
na teoria de Eugene Nida.
7) Adaptação. Para Vinay e Darbelnet esse seria “o limite extremo da tradução”. Esse recurso ficaria reservado aos casos em que a situação mencionada no texto fonte não tenha
correspondente no repertório cultural e linguístico do público alvo da tradução. Vinay e
Darbelnet dão o exemplo do intérprete que substitui uma alusão ao jogo de críquete por
uma alusão ao “Tour de France” na interpretação de um discurso de um orador britânico
para um público francês. Na tradução do inglês para o português, a menos que o esporte
em si seja o assunto abordado, metáforas baseadas no futebol americano ou beisebol, dependendo do contexto, podem ser substituídas por metáforas do futebol (soccer), que farão mais sentido e terão mais impacto sobre o leitor brasileiro.
Vinay e Darbelnet afirmam:
The refusal to make an adaptation is invariably detected within a translation because it affects not only the syntactic structure, but also the development of ideas
and how they are represented within the paragraph. Even though translators may
produce a perfectly correct text without adaptation, the absence of adaptation may
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still be noticeable by an indefinable tone, something that does not sound quite
right. (39)
Eles também alertam para o fato de que a persistência em não lançar mão da
adaptação quando esta se faz necessária pode fazer com que o texto caia no chamado
“sabir atlantique”, ou seja, numa espécie de interlíngua que tem suas raízes “in ill digested translations” de originais estrangeiros. Esse caso é muito visível não só nas traduções
de best-sellers que inundam o mercado editorial brasileiro, como também na linguagem
formulaica dos atendentes de vendas telefônicas (entre outros).

A análise dos procedimentos de tradução acima, revela que Vinay e Darbelnet empregavam o termo “equivalência” para denominar um recurso bastante específico de tradução. Seu
emprego não devia ser generalizado, mas como restrito a casos particulares:
[…] in these particular cases, we should try to draw out the profound motivation
which prompted the author of text A to transpose it in the language of text B. In
other words, we should forget about the signs and find identical situations first.
For, from these situations, a new group of signs must be created, which will by
definition be the ideal equivalent, the unique equivalent [naquela situação, acrescentaria eu] of the former (V&D 5).
III.B. Eugene Nida: A Rquivalência Dinâmica e a Equivalência Formal
Eugene Nida, cujos estudos se concentram na área da tradução bíblica (ele fez carreira na
American Bible Society), ficou conhecido por concentrar-se no problema “of translating between
different realities” e na busca de soluções a um tempo não etnocêntricas, do ponto de vista da
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cultura originária do texto fonte, mas etnológicas do ponto de vista da cultura de chegada. De
acordo com Lawrence Venuti, a teoria de tradução elaborada por Nida “works to reduce linguistic and cultural differences to a shared referent. Yet the referent is clearly a core of meaning constructed by the translator and weighted toward the receiving culture so as to be comprehensible
there” (Venuti Reader 1ª ed. 69).
Com Nida, o uso do termo equivalência se expande, e passa a poder ser aplicado a qualquer
relação de correspondência entre texto fonte e texto de chegada (ver Pym 8). Em “Principles of
Correspondence, capítulo 8 de seu livro Toward a Science of Translating, de 1964, (156–192)
encontramos uma síntese bastante útil das ideias desse estudioso.
Nida começa por reconhecer a falta de simetria entre diferentes sistemas linguísticos e como
isso afeta a tradução:
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. The total impact
of a translation may be reasonably close to the original, but there can be no identity in detail. (156)
A seguir, acautela que não se deve pressupor que o processo de tradução não implique sempre em certo grau de interpretação por parte do tradutor (156) e cita as palavras de D. G. Rossetti
que disse, em 1874, que a tradução é a forma mais direta de comentário.
Ao discorrer sobre os diferentes tipos de tradução, Nida associa as denominações tradicionais tradução literal, tradução livre e tradução parafrástica a dois tipo de equivalência: a equivalência formal e a equivalência dinâmica.
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Segundo ele equivalência formal seria aquela que se concentra tanto na forma como no conteúdo da mensagem do texto fonte, mas na qual a atenção à forma do original é predominante.
Ele explica:
In such a translation one is concerned with such correspondences as poetry to
poetry, sentence to sentence, and concept to concept. Viewed from this formal
orientation, one is concerned that the message in the receptor language should
match as closely as possible the different elements in the source language. This
means, for example, that the message in the receptor culture is constantly compared with the message in the source culture to determine standards of accuracy
and correctness.
The type of translation which most completely typifies this structural equivalence might be called a “gloss translation,” in which the translator attempts to reproduce as literally and meaningfully as possible the form and content of the original. (159)
Como exemplo de contexto em que esse tipo de tradução seria especialmente desejável, Nida utiliza a hipótese de um curso de literatura francesa antiga no qual o conhecimento de francês
não seja pré-requisito. Num curso desses, os alunos precisariam de um texto traduzido que reproduzisse ao máximo a estrutura do texto fonte, tanto na forma (que incluiria a sintaxe e expressões idiomáticas) como no conteúdo (como, por exemplo, o tema e os conceitos encontrados no
original). Nida explica que uma tradução rigorosamente formal é, por vezes extremamente útil
para os linguistas, que assim podem observar as particularidades estruturais da língua estudada
(166).
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Isso não quer dizer que toda tradução que empregue o recurso da equivalência formal tenha
que aderir tão estritamente à forma do original a ponto de tornar-se ininteligível ou quase ininteligível para o público alvo. Em geral, como indicado pelo próprio Nida, mesmo as traduções que
privilegiam a equivalência formal empenham-se por reproduzir tanto a forma como o conteúdo
do texto original na língua de chegada.
Em contrapartida ao conceito de equivalência formal, Nida apresenta o conceito de equivalência dinâmica. Para ele o tradutor que emprega esse tipo de equivalência empenha-se em encontrar o equivalente natural mais próximo [“the closest natural equivalent”] da mensagem original (166). Ele explica que a expressão “equivalente natural mais próximo” é constituída de três
elementos essenciais. O primeiro (equivalente) está voltado para a mensagem da língua fonte, o
segundo (natural) está voltado para a língua de chegada e o terceiro (mais próximo) “binds the
two orientations together on the basis of the highest degree of approximation” (166).
Repare-se que Eugene Nida, emprega o termo “equivalência” em sentido muito mais amplo do que Vinay e Darbelnet. Na terminologia desses linguistas franceses o procedimento de
“equivalência” aplicava-se a situações restritas e resultava em traduções sempre binárias e reversíveis, como, por exemplo, a tradução de um provérbio ou expressão idiomática da língua A por
um equivalente da língua B (ex.: “It’s raining cats and dogs”/ “Está chovendo a cântaros”), ou
como forma de referência a entidades bem definidas do mundo extralinguístico, já claramente
codificadas tanto na língua de partida como na língua de chegada (ex.: elemento que forma rios e
mares “water”/ “água”) .
Na verdade, seria possível afirmar que grande parte, se não a maioria, dos procedimentos
de tradução enumerados por Vinay e Darbelnet podem ser considerados como estratégias de criação do que Nida chamaria de “equivalência dinâmica”, já que grande parte deles visa possibili-
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tar a criação de um enunciado que, na mesma situação, pudesse ter sido gerado por um falante
monolíngue da língua de chegada, sem a influência de um texto estrangeiro pré-existente.
Para Nida, o conceito de natural na expressão equivalente natural mais próximo implica que
esse equivalente se enquadre (1) na língua e cultura de chegada, (2) no contexto específico do
texto fonte e (3) que seja adequado ao público alvo da tradução. Para ele, nas traduções que privilegiem a equivalência dinâmica e pretendam ser naturais, é preciso que haja um ajuste do texto
à língua e cultura de chegada de forma a não deixar vestígio [trace] de sua origem estrangeira
(167). Vê-se por essa definição que o “equivalente natural” de Nida não se limita à noção estrita
de “equivalência natural” citada por Pym (6–7) e comumente empregada nas discussões teóricas
atuais, mas refere-se ao tipo de expressão que soe natural na língua de chegada. Nida considera
esse tipo de escrita essencial nas traduções que privilegiem a equivalência dinâmica. Levada ao
extremo essa filosofia de tradução justificaria a total elisão de elementos estrangeiros do texto,
como no conhecido exemplo da tradução bíblica em que a expressão “Cordeiro de Deus” resultaria, em inuíte, em “Foca de Deus”, por ser a foca o animal ligado à pureza nessa cultura (Pym
21). A aplicação radical da equivalência dinâmica à tradução completa de um texto poderia resultar em um total transplante da obra original para a língua e cultura de chegada, mas não nos
parece que Nida defendesse esse extremismo (Nida 167)
Para Nida, a adesão aos usos da língua e cultura de chegada é essencial para que uma tradução seja considerada estilisticamente aceitável (167), sem que com isso se exclua a possiblidade
de uma mesma tradução integrar gradações de equivalência formal e dinâmica (159). Na escolha
dos tipos e graus de equivalência a serem empregados na tradução é preciso levar em consideração a natureza da mensagem, o propósito do autor, o propósito do tradutor (ainda que ele consi-
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dere que esse é determinado “by proxy” pelo propósito do autor) e o público leitor a que a tradução se destina (168).
Nida, entretanto, admite que muitas vezes não é possível eliminar todos os traços da origem
estrangeira do texto: “It is inevitable also that when source and receptor languages represent very
different cultures there should be any basic themes and accounts which cannot be ‘naturalized’
by the process of translating” (156).
Os adeptos da equivalência dinâmica defendiam seu emprego não só como uma forma de
comunicar com mais eficiência a mensagem do texto fonte ao público alvo, mas também como
forma de evitar a imposição da língua e cultura estrangeira do texto de origem a esse público. No
final do século XX e início do XIX, surgiram vários teóricos, entre eles Venuti e Berman, que
consideram a utilização do texto fluente, naturalizado, resultante do emprego da equivalência
dinâmica como forma de encobrir o imperialismo das culturas dominantes e, quando a tradução é
traduzida da língua de uma cultura não dominante para a de uma cultura dominante (mais especificamente para a cultura anglo-americana) esse tipo de tradução, a que eles chamam etnocêntrica
também serviria de mecanismo de assimilação cultural e consolidação do imperialismo da cultura dominante.
IV. As Teorias Funcionalistas e Descritivas: Questões de Propósito e Normas na Tradução
Esgotado o veio de análise linguística e estruturalista dos mecanismos de tradução, surgiu
uma nova corrente de teóricos que tentaram fazer com que a teoria da tradução tomasse outros
rumos. Entre eles destacamos o trabalho de Hans Vermeer e o de Gideon Toury.
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IV.A. Hans Vermeer e a Teoria do Escopo
Enquanto as teorias de equivalência em geral se concentravam na relação entre o texto
fonte e o texto de chegada, os estudos de Hans Vermeer se concentram nas questões relacionadas
aos aspectos práticos, administrativos e comerciais que não apenas cercam o ato da tradução,
mas que orientam a decisão do quê traduzir e de como traduzir. Entre esses aspectos, ele privilegia a questão do propósito da tradução, encarado pela perspectiva do tradutor, ao qual deu o nome de skopos.
Segundo Pym:
For Vermeer, the target-side purpose (which he calls Skopos) is the dominant factor in a translation project. Vermeer thus claims to “dethrone” the source text and
go beyond source-bound theories of equivalence. This approach accepts that the
one source text can be translated in different ways in order to carry out different
functions. The translator thus needs information about the specific goals each
translation is supposed to achieve, and this requires extra-textual information of
some kind, usually from the client. In this way, the linguistic frame of the equivalence paradigm becomes much wider, bringing in a series of professional relationships. (43)
Vermeer emprega diversos termos chave, como “ação tradutória”, “tradução”, “translatum”, “intenção”, “função”, “acordo” e “skopos” que se referem a elementos essenciais de sua
visão teórica funcionalista e são empregados para descrever as relações e questões profissionais
com que tradutores e clientes (mas especialmente os tradutores) convivem diariamente.
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Resumo da terminologia
•

Ação tradutória [“translational action”]: todo ato mediado de comunicação intercultural.

•

Tradução: tipo específico de ação tradutória interlinguística baseada em um texto
fonte. Devido ao contexto, neste trabalho, por vezes emprega-se intercambiavelmente o termo ato de tradução.

•

Translatum: texto final traduzido para a língua de chegada.

•

Acordo de tradução [“commission”]: conjunto de especificações quanto ao que se
deseja da tradução

•

Intenção/propósito [aim/purpose]: o que se pretende de uma tradução, especialmente
do ponto de vista do cliente

•

Skopos: intenção, objetivo, propósito ou função de uma tradução encarados pelo viés
do tradutor.

Na teoria de Vermeer, a ação tradutória não equivale à tradução, mas sim a toda comunicação intercultural mediada. Explica Anne Schjoldager : “Translational action is intercultural
communication that takes place by means of a mediator” (Schjoldager 156).
A tradução em si, (à qual, às vezes, no contexto, também chamamos de ato de tradução)
seria um tipo específico de ação tradutória: a ação tradutória interlinguística, baseada em um
texto fonte definido.
Para Vermeer todo ato (ou ação) é praticado com uma intenção [aim] ou propósito. Sendo assim, existe uma intenção ligada a cada ato de tradução, que não precisa ser necessariamente
a mesma do originador do texto fonte. O início de todo processo de tradução dependeria de um
acordo de tradução [commission]. Esse acordo é o conjunto de especificações que orientarão a
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execução da tradução. Essas especificações podem partir do cliente e, em geral, deveriam ser
negociadas entre ele e o tradutor e deveriam deixar claro qual é a intenção ou propósito da tradução, o que se espera da forma de execução dessa tradução e o que se espera do translatum. Para
os que argumentam que nem toda tradução precisa ser gerada por meio de um acordo, afinal, um
tradutor pode resolver traduzir um texto por vontade própria, Vermeer afirma: “Every translation
presupposes a commission, even though it may be set by the translator to himself […]” (234).
O skopos seria a intenção, objetivo, propósito ou função de uma tradução definido pelo
viés do tradutor. Contudo, o skopos deve ser definido após a devida negociação com o cliente,
levando em consideração a intenção com que a tradução é encomendada e a função que se pretende que essa tradução exerça. A teoria do escopo, portanto não dá respaldo a uma atitude de
“vale-tudo” na avaliação ou justificação das escolhas feitas em uma tradução.
Para Vermeer, a relação entre o skopos de uma tradução (definido a partir do viés do tradutor, mas de acordo com as condições citadas acima) e o acordo, faz com que o texto de partida
passe a ser considerado parte integral desse acordo e sirva de base para “all the hierarchically
ordered relevant factors which ultimately determine the translatum” (Vermeer 228).
Vermeer explica que uma consequência da adoção da teoria do escopo seria a mudança
no status do texto de partida e na maneira como o papel do tradutor é encarado. Essa mudança,
por sua vez, exigiria um processo de educação do cliente e do público leitor.
Quanto ao texto de partida, esse novo status significaria que a equivalência, ou perfeita
conformidade entre propósito, função e forma do texto original e do texto de chegada é apenas
um de diversos possíveis skopoi. A equivalência formal, pode constituir um skopos, a dinâmica
outro, a desconstrução do texto original de forma a revelar suas possíveis intenções ocultas (ou
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como forma de servir a intenções ocultas do cliente) pode ser outro, a criação de um texto de
chegada adequado a determinado público leitor ou contexto de uso específico outro, etc.
Sendo assim, o skopos pode determinar inclusive o desvio do texto original, mesmo sem
qualquer intenção de distorcê-lo no texto de chegada. Por exemplo, na tradução de um livro didático para um curso específico, o tradutor pode deparar-se com um erro óbvio de conteúdo. Como
o objetivo de sua tradução não é ser incondicionalmente fiel ao texto original, mas sim promover
o aprendizado da matéria na língua de chegada, o tradutor poderia corrigir o erro de conteúdo e
avisar (ou não) o cliente do problema.
Às vezes uma tradução tem por skopos resumir apenas o conteúdo informativo do texto
fonte. Nesse caso, dificilmente incluirá os elementos estilísticos do original e pode divergir bastante do que se esperaria de uma tradução completa. Como vimos, o principal problema enfrentado por Jerônimo na questão da mencionada tradução simplificada de uma carta do Papa Epifânio ao Bispo João de Jerusalém foi exatamente a divergência entre o skopos daquela tradução e
aquilo que na época comumente se esperava de uma tradução fiel — além, é claro da clara mesquinharia política que gerou todo o episódio.
IV.B. Gideon Toury e a Teoria das Normas
Gideon Toury foi uma das principais figuras da chamada “escola de Tel Aviv”, constituída por um grupo de estudiosos cujas teorias relativas à interpretação textual e tradução se baseavam no conceito de polissistema (termo cunhado por Itamar Even-Zohar), ou seja, na ideia de
que a cultura é um sistema constituído por diversos outros (Pym 72). As teorias baseadas nesse
conceito formulam explicações das manifestações textuais de uma dada cultura com base numa
rede de sistemas correlatos de caráter textual e não-textual (Neckel 3). Nessa linha teórica, a tra-
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dução é vista entre as manifestações textuais e é analisada do ponto de vista polissistêmico, normalmente de forma não-normativa.
É desse contexto que surge a teoria das normas de tradução de Gideon Toury. Essa teoria
procura explicar “os fatores que [levam] o tradutor a determinadas escolhas na formação do texto” (Neckel 1), e até certo ponto pode-se dizer que as “normas” por ele definidas poderiam ser
fruto da observação do que ocorre no processo de produção de traduções (mais ou menos da
mesma forma que as leis da física descrevem fenômenos naturais, não os dita). Entretanto, como
explica Pym,
[…] after the level of what “can be,” Toury opens a space for what “should be,”
which he describes in terms of “norms.” Norms are thus positioned somewhere
between abstract possibilities […] and what translators actually do (the kinds of
pragmatic considerations that Skopos theory deals with). (73)
Para Toury a tradução é uma atividade naturalmente pautada por normas tanto de caráter
textual como não-textual já que envolve no mínimo dois idiomas e culturas, cada qual com seu
próprio sistema de normas. Devido a esse fato, a tradução estaria sujeita a dois conjuntos parâmetros, ou requisitos, a partir dos quais seria possível atribuir-lhes valor:
a) Toda tradução tem que ser um texto em uma língua específica. Sendo assim, toda tradução deveria ocupar um determinado lugar na cultura de chegada ou em um subgrupo dessa
cultura.
b) Toda tradução deveria ser a representação, na língua e cultura de chegada, de um texto preexistente em outra língua e cultura e que ocupa um lugar definido nessa língua e cultura
(Toury 207).
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IV.B.1. Regras, Normas e Idiossincrasias
Toury divide as normas que regulam a atividade de tradução em regras, normas e idiossincrasias, dependendo da intensidade sua força reguladora no ambiente sócio-cultural da tradução. Explica ele:
In terms of their potency, socio-cultural constraints have been described along a
scale anchored between two extremes: general, relatively absolute rules, on the
one hand and pure idiosyncrasies on the other. Between these two poles lies a vast
middle-ground occupied by intersubjective factors commonly designated norms.
The norms themselves form a graded continuum along the scale: some are stronger, and hence more rule-like, others are weaker, and hence almost idiosyncratic. (206)
Toury prossegue dizendo que os limites entre regras, normas e idiossincrasias são muitas
vezes difusos, e que certas normas podem, em determinado grupo, adquirir mais peso e tornar-se
mais semelhantes a regras. Ele explica também que, ao longo do tempo, a intensidade de cada
um desses parâmetros (sejam regras, normas ou idiossincrasias) pode aumentar ou diminuir.
Sendo assim, algo que comece como idiossincrasia, por exemplo, de um tradutor influente, pode
popularizar-se e acabar ganhando força de norma dentro da esfera de influência daquele tradutor.
Uma norma adotada por certo grupo, pode vir com o tempo a adquirir força de regra tanto na sua
comunidade de tradução imediata como até em esferas de tradução mais amplas de sua cultura.
Por outro lado, algo que hoje é considerado regra pode perder a força e acabar reduzido a simples
norma, ou até, em casos extremos, à idiossincrasia. (Há, por exemplo quem diga ser esse o caso
do emprego da mesóclise no português do Brasil.)
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IV.B.2 Norma Inicial, Normas Preliminares e Normas Operacionais
Toury define a norma inicial em termos dos dois conjuntos de exigências e parâmetros
linguístico-culturais implicados na tradução. Eles são os já mencionados fatos de que a) toda
tradução é um texto em uma língua específica e precisa ocupar um determinado lugar na cultura
e b) toda tradução é a representação de um texto preexistente em outra língua e cultura e que
ocupa um lugar definido nessa língua e cultura (Toury 207). Sendo assim a norma inicial consistiria na escolha do conjunto de convenções e parâmetros a serem adotados na tradução: Aqueles
da língua e cultura de chegada ou aqueles da língua e cultura originais (o que equivaleria a grosso modo à escolha entre os dois métodos de tradução de Schleiermacher). A isso Toury chama de
norma inicial, pois, dessa escolha determinará em grande parte as demais regras e normas a serem adotadas na tradução.
As normas preliminares são aquelas ligadas à existência de uma política de tradução à
qual o tradutor precise conformar-se bem como às condições de aceitação de traduções indiretas.
Na terminologia de Toury a “política de tradução” refere-se aos fatores que determinam
tanto o tipo de texto aceito no repertório de tradução de determinada empresa ou entidade que
publique traduções como dos textos específicos a serem traduzidos. Por exemplo, a política de
tradução de uma editora pode ser tal que inclua apenas obras voltadas ao público infanto-juvenil.
Mesmo nesse universo já restrito, a editora provavelmente terá que limitar suas opções ainda
mais e, com base em sua política de tradução, pode decidir, por exemplo publicar A Wrinkle in
Time e Heroes of Olympus, mas excluir Peter Rabbit.
As normas de aceitação de traduções indiretas regulam até que ponto e em que situações
se aceita que a tradução não seja feita diretamente do texto original, mas a partir de outra tradu-
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ção. Essa norma pode excluir ou abraçar totalmente a possibilidade de traduções indiretas, ou
pode regulamentar tais traduções e aceitá-las em contextos específicos. Diz Toury:
Considerations concerning directness of translation involve the threshold of tolerance for translating from languages other than the ultimate source language: is indirect translation permitted at all? In translating from what source languages/ texttypes/periods (etc.) is it permitted/prohibited/tolerated/preferred? What are the
permitted/prohibited/tolerated/preferred mediating languages? Is there a tendency/obligation to mark a translated work as having been mediated or is this fact ignored/camouflaged/denied? If it is mentioned, is the identity of the mediating language supplied as well? And so on. (209)
As normas operacionais regulam as decisões tomadas durante o ato de tradução propriamente dito (209) e podem ser matriciais ou linguístico-textuais.
As normas matriciais são aquelas que governam a relação entre o texto fonte e o texto de
chegada. Elas afetam a organização, distribuição e segmentação textual, bem como as decisões
quanto a que elementos do texto original incluir ou elidir, etc. (209).
As normas linguístico-textuais são aquelas que regulam a elaboração do enunciado na
língua de chegada, bem como a escolha do material textual desse idioma a ser utilizado no lugar
do material do original. Algumas dessas normas são as mesmas empregadas na produção de textos originais na língua de chegada, outras podem ser específicas para textos traduzidos, outras
para para a tradução de determinado tipo de texto, outras ainda podem ser para emprego exclusivo em uma tradução específica (210).
Como explica Pym, as normas operacionais compreendem todas as decisões tomadas no
ato de tradução (74), portanto, seu número é praticamente ilimitado. É importante que o tradutor
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tenha ciência da existência dessas normas (sejam elas explicitas ou implícitas), pois isso lhe
permite traduzir de forma consciente, e seguir essas regras ou quebrá-las de olhos abertos, sabendo o que faz e por que o faz.
V. Subjetividade e Incerteza
Como vimos anteriormente, as teorias linguísticas do final do século XIX e início do século XX foram decisivas no desenvolvimento das teorias tradutológicas de equivalência. Por um
lado, essas teorias de equivalência se pautavam no conceito de signo linguístico, constituído por
significante (forma) e significado (conceito). Ainda que, por esse esquema, a relação do signo
linguístico com a realidade concreta dos elementos não linguísticos (os referentes) seja apenas
indireta, com base nesse tipo de pensamento estruturalista, desenvolveram-se essas teorias de
tradução que postulavam o recurso ao referente não-linguístico de um enunciado como forma de
encontrar o “equivalente natural mais próximo” desse enunciado em um outro idioma. Essa operação poderia, em certos casos de referência extremamente direta a um elemento não-linguístico
compartilhado entre a cultura do texto fonte e a do texto de chegada, restringir-se à utilização do
recurso que Pym chamou de “equivalência natural” (simplesmente “equivalência” na terminologia de Vinay e Darbelnet). Na maioria dos casos, porém, as teorias de tradução previam o emprego de procedimentos bem mais complexos para dar conta do que Schleiermacher chamou de
“irracionalidade” das línguas , ou seja a falta de correspondência entre elas. Foi esse fenômeno
que, no século XX, levou à formulação da chamada hipótese de Sapir-Whorf, segundo a qual as
línguas naturais são centrais no raciocínio humano e determinam a maneira como os seres humanos veem e compreendem a realidade. Levada ao extremo, essa hipótese implicaria na impossibilidade de dois textos em línguas diferentes (ainda que um seja o texto fonte e outro seja o texto
traduzido) representarem um mesmo universo (ainda que ficcional), ou seja, a tradução seria
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considerada impossível. Foi em grande parte como reação a essa ideia, que as teorias de equivalência surgiram, e grande parte do trabalho de análise realizado por linguistas e tradutores como
Vinay e Darbelnet, Catford e outros é voltado a demonstrar como as traduções ocorrem com considerável grau de sucesso e a identificar os recursos nelas empregados para contornar a falta de
simetria entre as línguas.
No final do século XX vários teóricos dos Estudos da Tradução voltaram a questionar a
possibilidade de representações equivalentes em duas línguas e toda a ideia de tradução como
transposição dos significados contidos em um texto A para um texto B. A isso soma-se o questionamento da estabilidade do significado linguístico e textual e, portanto dos limites interpretativos de qualquer texto na própria língua em que foi escrito: Até que ponto o leitor pode ter certeza
de ter compreendido realmente o texto, de tê-lo captado em todas as sutilezas e nuanças e quem
garante que o significado dos signos linguísticos empregados permanece sempre o mesmo? Entram aí considerações hermenêuticas de como a bagagem intelectual, cultural e a subjetividade
de cada leitor criam um modelo que serve de filtro para a interpretação e produção textual (os
chamados modelos hermenêuticos [hermeneutic frameworks]) Dessas considerações nasce não
só a incerteza quanto às possíveis interpretações e implicações de um texto e seus elementos
constituintes, mas também as questões ligadas à subjetividade do tradutor. Já que toda tradução é
necessariamente um texto criado pelo tradutor, de acordo com seus modelos hermenêuticos individuais, por mais que o tradutor se empenhe em reproduzir o texto original, não existirá nunca a
plena identidade entre ele e o texto traduzido.
No veio relacionado à subjetividade do tradutor, destacamos duas correntes: Uma é a que
defende a elaboração de traduções que deixem visível a mão do tradutor, cujo texto possa ser
claramente identificado como a tradução de algo estrangeiro. A outra dedica-se a analisar e tentar
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descrever o que se passa na mente do tradutor durante o ato de tradução. É nessa segunda corrente que enquadramos o trabalho de Douglas Robinson em Who translates? Translator Subjectivities Beyond Reason (Robinson 2001).
V.A. Douglas Robinson e o Pandemônio no Processo de Tradução
Em “The Pandemonium Self”, sexto capítulo do livro Who Translates? Translator Subjectivities Beyond Reason, Douglas Robinson dedica-se à descrição do que se passa na cabeça do
tradutor durante o ato da tradução.
Robinson explica que, tradicionalmente, as teorias de tradução descrevem o processo de
tradução e analisam tanto o papel do tradutor como a relação entre o texto fonte e o texto de chegada de uma perspectiva racionalista e estruturalista. Para ele, o processo de elaboração do texto
de chegada pode ser descrito em termos da subjetividade do tradutor e de diversas forças ou impulsos que atuam em sua mente no ato de tradução.
Robinson explica que, nas teorias racionalistas do papel do ego 4 (self) “[r]eason is not only the self’s internalized god, king, lord, master, father; it is the only internal power”, ainda que
reconheçam que “reason competes with other internal forces for control of the self” (145). Ele,
ao contrário, vê o processo mental de tradução e a atuação do ego ou da subjetividade do tradutor
(neste sentido os termos ego e subjetividade acabam sendo intercambiáveis) como não dominado
pela razão, mas como sendo fragmentário, disperso por vastos conjuntos de conexões psicológicas (143).
Robinson descreve o ato de tradução da perspectiva das forças que atuam na mente do
tradutor durante a tradução. Para tal, emprega a metáfora do pandemônio. Nessa metáfora, a pa4

Termo empregado aqui no sentido freudiano de “instância do aparelho psíquico que se constitui através
das experiências do indivíduo e exerce, como princípio de realidade, função de controle sobre o seu comportamento
[…]” (Houaiss “ego”, acepção 3)
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lavra demônio não é empregada no sentido de espírito maligno, mas no sentido grego de daimon,
ou espírito de sabedoria ou poder que influencia os seres humanos. No modelo de Robinson, o
pandemônio seria a reunião de todas as forças e ideias atuantes na mente do tradutor no momento
da tradução. Essa concepção fundamenta-se numa teoria pandemoníaca da consciência, que Robinson explica nestas palavras:
A pandemonium theory of consciousness would be one in which every event was
precipitated by a multitude of inner demons, or homunculi — agents — all proffering their partial, alternative, overlapping, conflicting or contending or cooperating contributions, and some finding their way into action, others being postponed
for testing or timing, truckloads of others, the vast majority being discarded. (151)
Essa teoria tenta dar conta metaforicamente de todas as ideias que pululam na mente do
tradutor durante a tradução e das forças que levam o tradutor a escolher uma alternativa e não
outra na formulação do texto traduzido. Essas ideias teriam origem na forma como o tradutor vê
seu papel na tradução e o objeto diante dele — o texto a ser traduzido— bem como sua concepção de quais seriam as expectativas do cliente, do público leitor, dos colegas de profissão etc.
The translator’s objects […] are other people and things — but only in the translator’s imagination. This is the hermeneutical sense of “dialogue” […]: dialogue
with imagined others, imaginary source authors and target readers, but also […]
imaginary clients and agency people and editors and experts, imaginary native
speakers of the source and target languages (along with any linguistic analyses derived from the imagination of “what they’d say” in specific imaginary contexts),
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and imaginary things (machines, parts, processes, systems) fleshed forth from diagrams, descriptions, past experience, television, the movies, etc. (165)
Grande parte dos tradutores profissionais reconheceriam como familiar essa cena descrita
por Robinson, na qual o tradutor, sentado diante do computador tem sua imaginação povoada por
suposições do que o autor estava tentando dizer, de qual a melhor forma de transmitir essa ideia
ao leitor, do que o cliente, ou o supervisor do projeto acharia desta ou daquela opção, do que
outros tradutores diriam, de como a tradução seria vista por um perito no campo do qual o texto
trata, de como os falantes maternos das línguas envolvidas diriam certas coisas, de como seriam
os referentes reais das peças, maquinário e equipamentos mencionados ou descritos no texto, etc.
A partir dela, é possível identificar toda uma série de demônios que povoariam a imaginação do
tradutor no ato da tradução, com ideias e sugestões do que incluir e de como organizar os enunciados e o texto de chegada. O número de demônios que podem assaltar o imaginário do tradutor
é potencialmente infinito e, dessa infinidade, Robinson menciona os seguintes:
•

imagined-source-author-demons

•

imagined-target-reader-demons

•

imagined-client-demons

•

imagined-agency-demons (imagined-project-manager-demons, imaginededitor-demons, imagined-proofreader-demons, etc.)

•

imagined-competitor-demons, imagined-colleague-demons, imagined-frienddemons

•

imagined-expert-demons

•

imagined -native-speaker-demons (lexicon-demons, syntax-demons, collocation demons, text-type-demons, relevance-demons, etc.)
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•

imagined-referent-demons (machine-demons, system-demon, proceduredemons, process-demons, bureaucracy-demons, cultural-knowledge-demons,
etc.). (165–167)

Para Robinson, a definição de quais desses demônios que competem pela atenção do tradutor terão expressão no texto traduzido ocorre por meio de um processo de peneiramento [sifting], sem a interferência de um poder racional central que tenha a palavra final quanto ao que
incluir:
No one demonic category is ever given executive status. There is no Satan, no
king of the demons, to lay down the law. The demons just continue to compete
until a coherent and (hopefully) accurate or otherwise successful translation
emerges. (169)
Para ele, o sucesso do processo de tradução deve-se, em grande parte à multiplicidade dos
demônios e sua redundância funcional. Ele afirma: “there have to be lots of demons, and their
functions have to overlap in significant ways, so that, for example, lexicon-demons, collocationdemons, and relevance-demons are all working on word-choice, from slightly different angles”
(169). Isso valeria para todos os aspectos do processo de tradução.
Para Robinson, a coisa mais próxima de um poder executivo central na tradução seria a
força do hábito, adquirido por meio da experiência profissional, que tornaria o tradutor cada vez
mais rápido e eficiente em separar o que entra do que não entra na tradução (170).
É claro que sempre poderíamos perguntar: “Ainda que o processo de seleção de ideias seja de peneiramento, quem faz esse peneiramento?” e se, no caso de tradutores experientes, esse
peneiramento fica em grande parte o cargo do hábito, no caso dos tradutores iniciantes, quem
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assume a peneira? Além disso, algumas das observações de Robinson, dão margem à dúvida
quanto à total ausência de uma força racional com poder executivo de aprovar ou vetar certos
“demônios”. Uma dessas observações seria a de que em meio à essa infinidade de demônios muitos “make serious mistakes about the text — and while [a given demon] ultimately made it to
print, [there was another demon who] would have been equally correct” (169). Em vista disso, se
não há nenhuma força racional com poder executivo, como seria possível ter qualquer certeza de
que um demônio está certo e outro errado, e como decidir, entre demônios igualmente corretos,
qual será empregado no texto final?
Apesar dessa possível argumentação a favor de uma força racional que tenha algum grau
de atuação na preparação do texto traduzido. Robinson, com seu modelo do pandemônio traça
um retrato bastante exato do que se passa na cabeça do tradutor durante o processo de tradução.
Como todas essas forças que atuam sobre processo de tradução são, em última instância
frutos da imaginação e da subjetividade do tradutor (ainda que tenham embasamento na experiência desse tradutor com o mundo objetivo) pode-se dizer que o texto final reflete a subjetividade de quem o traduziu e que não pode ser considerado fruto objetivo e direto do texto original.
Esse seria um dos elementos que concorreriam para explicar porque duas traduções do mesmo
original, para a mesma língua fonte, produzidas na mesma época por tradutores da mesma cultura, formação, etc. são sempre diferentes e, ainda assim, podem ser igualmente corretas: Enquanto
uma reflete a subjetividade de um tradutor, a outra reflete a do outro.
Entramos assim no campo da visibilidade ou invisibilidade do tradutor e de sua subjetividade.
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V.B. Lawrence Venuti e a Invisibilidade do Tradutor
Uma corrente bastante ativa na cena teórica dos estudos da tradução desde o final do século XX é a que trata das questões relacionadas à visibilidade do tradutor.
Uma das principais vozes (talvez a principal) na corrente teórica que se dedica à discussão da visibilidade do tradutor é a do professor e tradutor norte-americano Lawrence Venuti. No
livro The Translator’s Invisibility: A History of Translation, ele aborda questões como a de como
o emprego da fluência como critério de valor na avaliação de traduções e as leis de direitos autorais seriam fatores decisivos na invisibilidade do tradutor e na desvalorização de seu trabalho.
Além disso, a mencionada valorização da fluência ou naturalidade da linguagem aliada ao espaço
reduzido ocupado por traduções no mercado editorial e ao etnocentrismo da sociedade norteamericana reforçariam e sustentariam uma atitude de “complacency in Anglo-American relations
with cultural others, a complacency that can be described — without too much exaggeration —
as imperialistic abroad and xenophobic at home” (17).
Comecemos pela questão da fluência e naturalidade do texto traduzido. Segundo Venuti,
na cultura anglo-americana,
A translated text, whether prose or poetry, fiction or nonfiction, is judged acceptable by most publishers, reviewers, and readers when it reads fluently, when
the absence of any linguistic or stylistic peculiarities makes it seem transparent,
giving the appearance that it reflects the foreign writer’s personality or intention
or the essential meaning of the foreign text—the appearance, in other words, that
the translation is not in fact a translation, but the “original.” The illusion of transparency is an effect of fluent discourse, of the translator’s effort to insure easy
readability by adhering to current usage, maintaining continuous syntax, fixing a
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precise meaning. What is so remarkable here is that this illusory effect conceals
the numerous conditions under which the translation is made, starting with the
translator’s crucial intervention in the foreign text. The more fluent the translation, the more invisible the translator, and, presumably, the more visible the writer
or meaning of the foreign text. (1–2)
Como prova dessa valorização da fluência na língua de chegada, Venuti cita textualmente
diversos trechos de críticas literárias publicadas em vários periódicos desde meados do século
XX.
Em seguida, ele tenta resumir os elementos que normalmente constituem uma tradução
fluente: linguagem atual (sem arcaísmos), geral (que evite jargões) e culta (que evite o excesso
de gíria, ou, diria eu, que evite os dialetos das classes não-dominantes ou marginalizadas). As
palavras estrangeiras também devem ser evitadas (inclusive britanismos, no caso de traduções
americanas). (4)
Venuti então explica que
Fluency also depends on syntax that is not so “faithful” to the foreign text as to be
“not quite idiomatic,” that unfolds continuously and easily (not “doughy”) to insure semantic “precision” with some rhythmic definition, a sense of closure (not a
“dull thud”). A fluent translation is immediately recognizable and intelligible,
“familiarised,” domesticated, not “disconcerting[ly]” foreign, capable of giving
the reader unobstructed “access to great thoughts,” to what is “present in the original.” Under the regime of fluent translating, the translator works to make his or
her work “invisible,” producing the illusory effect of transparency that simultane-
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ously masks its status as an illusion: the translated text seems “natural,” i.e., not
translated. (5)
Para ele, a produção e difusão de traduções fluentes segue a tradição anglo-americana de
encarar a língua como algo puramente instrumental (5) e tem alguns efeitos indesejáveis: O primeiro seria o de criar a ilusão de transparência, que faria com que o leitor aceitasse a tradução
como se fosse o original. O segundo seria o de transformar a tradução em mais um instrumento
de imposição do domínio anglo-americano e o terceiro seria o de elisão das diferenças entre o
que é doméstico e o que é estrangeiro, de modo a impedir a formação de um público leitor consciente e valorizador não só do papel do tradutor, mas também das diferenças entre a cultura doméstica e a cultura estrangeira em que se insere o texto original, um público aberto a outras culturas e outras formas de expressão.
Para Venuti, essa tradição de naturalização do texto estrangeiro e de fluência e ilusão de
transparência do texto traduzido fariam com que, não só o público leitor e a crítica, mas os próprios tradutores vissem o texto fonte como superior e a tradução como representação de segunda
classe (7), negando à tradução o valor que teria por direito como texto. Ele prossegue argumentando que
[…] translation is required to efface its second-order status with transparent discourse, producing the illusion of authorial presence whereby the translated text
can be taken as the original. However much the individualistic conception of authorship devalues translation, it is so pervasive that it shapes translators’ self
presentations, leading some to psychologize their relationship to the foreign text
as a process of identification with the author. (7)

55
Venuti apresenta como alternativa à prática da tradução fluente e naturalizante (ou domesticadora) a prática deliberada da tradução como forma de resistência. Mas o que seria essa
tradução de resistência? Venuti explica que a tradução de resistência [resistant translation] seria
aquela feita de forma a deixar evidente que o texto é uma tradução, a levar o público a perceber
que ela é um texto com valor próprio, seria aquela feita de forma a permitir que a transparência
seja “demystified, seen as one discursive effect among others” (17).
Na prática, a tradução de resistência seria estrangeirizadora [foreignizing]. Venuti descreve essa estrangeirização metaforicamente como um ato de violência contra a língua de chegada. Para ele (devido à falta de simetria entre as línguas) toda tradução envolve certo grau de
violência. Do ponto de vista da relação da tradução com o original, a violência funciona como
metáfora do fato de que a tradução nunca transmitirá exatamente o mesmo conteúdo do original
em todas as suas nuanças, em toda a riqueza imagética, cultural e linguística inseparavelmente
ligada à rede textual da obra original.
Venuti porém defende a violência em relação à língua de chegada como estratégia adotada na produção de traduções de resistência. Do ponto de vista da língua de chegada, a metáfora
da violência refere-se, um tanto vagamente a nosso ver, à aderência à forma, à imagética e às
referências culturais do texto original de modo a transgredir “discursive values and institutional
limits in the target-language culture” (19).
Para Venuti, a prática da tradução estrangeirizadora não apenas seria a única forma de
promover a visibilidade e o reconhecimento do tradutor e seu trabalho, como também seria uma
estratégia útil no refreamento do etnocentrismo e imperialismo cultural:
I want to suggest that insofar as foreignizing translation seeks to restrain the ethnocentric violence of translation, it is highly desirable today, a strategic cultural
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intervention in the current state of world affairs, pitched against the hegemonic
English-language nations and the unequal cultural exchanges in which they engage their global others. Foreignizing translation in English can be a form of resistance against ethnocentrism and racism, cultural narcissism and imperialism, in
the interests of democratic geopolitical relations. (20)
VI. A Incerteza, a Desconstrução e o Viés Estrangeirizante na Análise das Práticas de Tradução
Dentro de corrente teórica da incerteza temos a vertente teórico-filosófica da desconstrução. Anthony Pym explica que a desconstrução “is a highly indeterminist approach that sets
out to undo illusions of stable meaning of any kind” (109) e acrescenta que ela é, na verdade
“an ongoing use of language on language, revealing the gaps and displacements (‘differences’)
by which semiosis keeps going. The uncertainty that was a problem for other approaches here
becomes something that has to be accepted as an invitation to discovery and creation” (110).
Christopher Norris, em seu livro Deconstruction: Theory and Practice, afirma que a
desconstrução não é um método, nem um sistema nem um conjunto bem delimitado de ideias [a
settled body of ideas] (Norris 1), mas sim parte de uma “vigilant reaction against this tendency in
structuralist thought to tame and domesticate its own best insights” (2). Em geral, os teóricos que
abraçam essa vertente consideram o conceito de estrutura como algo que paralisa o jogo de significados no texto (2) e que, portanto, precisa ser desmantelado ou desconstruído.
Esta declaração de Christopher Norris é bastante esclarecedora da natureza da desconstrução e do pensamento desconstrucionista:
Deconstruction is avowedly ‘post-structuralist’ in its refusal to accept the idea
of structure as in any sense given or objectively ‘there’ in a text. Above all, it
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questions the assumption […] that structures of meaning correspond to some
deep-laid mental ‘set’ or pattern of response which determines the limits of intelligibility. Theory, from Culler’s point of view, would be a search for invariant
structures or formal universals which reflect the very nature of human intelligence. Literary texts (along with myths, music and other cultural artifacts) yield
up their meaning to a mode of analysis possessed of a firm rationale because its
sights are set on nothing less than a total explanation of human thought and culture. Theory is assured of its methodological bearings by claiming a deep, universal kinship with the systems of meaning that it proposes to analyse.
Deconstruction, on the contrary, starts out by rigorously suspending this assumed correspondence between mind, meaning and the concept of method which
claims to unite them. (3)
É interessante observar que, se por um lado a desconstrução rejeita o estruturalismo, a
ideia do significado estável que está “objetivamente presente” (ou “objectively there”) e o emprego do pensamento teórico como forma de resgatar estruturas universais que delimitariam as
possibilidades de representação linguística textual, por outro lado, no campo teórico, grande parte da prática desconstrucionista dedica-se exatamente a análises textuais exaustivas — normalmente de obras literárias.
Nos estudos da tradução, não raro os textos desconstrucionistas são análises comparativas
do texto fonte e do texto traduzido, ou ainda das práticas de tradução e seus efeitos desejáveis e,
mais comumente, de seus efeitos indesejáveis. Muitas vezes essas análises se fundamentam na
comparação da tradução ao texto original, mas muitas outras assumem a forma quase que de pura
abstração. Os dois textos que comentaremos a seguir são dessa natureza.
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VI.A. Philip E. Lewis e a Fidelidade Abusiva
Em “The Measure of Translation Effects”, Philip E. Lewis, aborda a questão das transformações que se podem observar na comparação entre tradução e texto original. Lewis pauta
sua análise desses desvios pela comparação do texto “La Mythologie Blanche” do filósofo francês Jacques Derrida com sua tradução para o inglês americano. Nessa análise, ele deixa claro que
os desvios e transformações apontados não são exclusivos dessa tradução específica, mas são
ocorrência comum no universo da tradução. Diante disso, propõe o conceito da tradução ou fidelidade abusiva, que seria a prática de tradução que, em vez de adotar as normas da cultura de
chegada, seguiria o mais de perto possível a forma do texto fonte.
Lewis observa que, nas traduções de textos literários e filosóficos para o inglês, normalmente se efetua uma série de transformações para conformar o texto original às seguintes preferências da língua inglesa:
1) Concretização [actualization]. A concretização seria a tendência a evitar as abstrações
e ancorar os termos possivelmente abstratos em situações que os tornem concretos:
[…] actualization is thus defined in opposition to “abstract notion,” so that, for
example, the abstract term “heart” is actualized in the utterance “Frances’ heart
stopped beating at 10:47 this morning”; because it depends on the entire set of
enunciative relations, actualization is a matter of degree, and its role is to be understood in relation to various forms of “disactualization,” such as use of a term in
conditional or hypothetical propositions, in statements that position it as having
already occurred, and so forth). (258)
2) Estilo assertivo e direto. O inglês teria também a tendência a preferir o estilo assertivo
e direto direto e a preterir a ortamentação e o comentário.
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3) Rede de significação amarrada por estreitos laços internos. Na língua inglesa haveria
a preferência pelos textos nos quais os elementos do discurso sejam muito bem amarrados o que,
por sua vez resultaria em relações textuais precisas e homogêneas.
4) Consistência e compatibilidade de termos. Seria a tendência a exigir consistência e a
compatibilidade entre termos que representem aspectos correlatos da realidade.
O resultado da adesão a essas quatro preferências da língua inglesa seria o de criar na tradução “[…] more explicit, precise, concrete determinations, for fuller, more cohesive delineations than [those of the source language]” (259), sempre que essa língua fonte não apresentar
essas mesmas preferências. É de se supor que essa afirmação se confirmaria na comparação do
inglês com outras línguas latinas, como o português. Seja como for, em sua análise comparativa,
Lewis observa a tendência de a tradução inglesa de “La Mithologie Blanche” adaptar o texto às
preferências da língua alvo. Segundo ele, devido a essa adaptação, o que chega ao inglês é diferente daquilo que se encontra no francês. Ele acrescenta que, tradicionalmente, o tradutor encara
o problema da diferença entre as línguas como algo que não se deve apenas à imprecisão das
correspondências lexicais, mas também à divergência de preferências discursivas (259). Ele
aponta que, em geral, os tradutores encaram esse problema como uma questão de recodificação
da mensagem original de acordo com as estruturas discursivas e referenciais da língua de chegada e argumenta que, quando isso acontece, impõe-se uma interpretação que impede que o texto
traduzido “diga” o mesmo que o original (259, 260):
The point now is also that translation, when it occurs, has to move whatever
meanings it captures from the original into a framework that tends to impose a
different set of discursive relations and a different construction of reality. When
English rearticulates a French utterance, it puts an interpretation on that utterance
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that is built into English; it simply cannot let the original say what it says in
French, since it can neither allow the translated utterance to relate to previous utterances in the same chunk of discourse in the way the French statement does nor
allow the English substitute to relate to the world it positions or describes in the
way the French original does. (259)
Lewis, porém, reconhece que a diferença observada na tradução quando comparada ao
original “depends on the dissimilarity of the languages [and] is always already in translation”.
Ele reconhece que essa diferença é a razão de ser da tradução e que ela é inevitável (259) e observa:
[…] the conventional view of translation puts the translator under pressure not
simply to produce a version of the original that reads well or sounds right in the
target language but also to understand and interpret the original masterfully so as
to reproduce its messages faithfully. The very translation that imposes the interpretation attendant to its language should also offer an accurate interpretation, a
re-presentation of the original. This contradictory exigency constitutes the classical translator’s predicament: a good translation should be a double interpretation,
faithful both to the language/message of the original and to the message-orienting
cast of its own language. To say that translation is always already interpretation is
therefore not enough: an adequate translation would be always already two interpretations, a double interpretation requiring, so to speak, a double writing; and it
is the insurmountable fact that these two interpretations are mutually exclusive
that consigns every translation to inadequacy. (260)
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O conceito de tradução abusiva ou fidelidade abusiva é a solução que Lewis apresenta
para a impossibilidade de produzir traduções que, apesar da inevitável diferença que é “the very
ground of translation—its raison d’être and its principle—” (259), deixem que o original fale por
seu intermédio.
Para Lewis, a fidelidade abusiva exigiria não apenas a fidelidade semântica ao original,
mas fidelidade às modalidades de expressão e estratégias retóricas desse original (270). Isso implicaria no que Lewis chama de “ab-imitative fidelity”, ou seja, assim como Schleiermacher, ele
defende a tradução não-imitativa e estrangeirizante.
Lewis, entretanto, observa que não se pode aplicar a fidelidade abusiva a todo e qualquer
elemento do texto original (por risco, talvez, de criar uma tradução totalmente ininteligível?),
mas sim a núcleos textuais do original [textual knots ou nubs]. Esses poderiam ser “points or
passages that are in some sense forced, that stand out as clusters of textual energy—whether they
are constituted by words, turns of phrase, or more elaborate formulations” (271).
Ele explica que a tradução assim produzida teria uma relação ambivalente “both with the
text that it translates and with the language of the translation”, já que essa tradução, apesar de
formulada na língua de chegada, deveria também resistir aos sistemas de usos dessa língua (271).
Anthony Pym explica que as teorias de relativismo linguístico tendem a gerar teorias deterministas de tradução (Pym 97). Ou seja, as teorias de tradução que partem do princípio de que
a visão de mundo dos falantes de uma língua é determinada por seu idioma materno tendem a
atribuir à escolha de palavras, à estrutura das frases, às figuras de linguagem e a outros aspectos
formais do texto uma significação que lhes é peculiar e que não pode ser recriada por nenhuma
outra formulação.
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É comum que essas teorias deterministas de tradução encarem a domesticação ou naturalização na tradução como indesejável. De acordo com essas teorias deterministas de tradução, é
só pelo o emprego da estrangeirização do texto de chegada que é possível: 1) permitir ao leitor o
acesso ao verdadeiro caráter e essência do texto original e 2) conscientizar o leitor de que o texto
lido é uma tradução. Como vimos nesta seção, Lewis e sua proposta de fidelidade abusiva enquadram-se exatamente nessa categoria.
VI.B. Antoine Berman e a Tradução como Prova do Estrangeiro
O texto “Translation and the Trials of the Foreign” (tradução de Lawrence Venuti de original francês intitulado “La Traduction comme Épreuve de l’Étranger”), de Antoine Berman,
será nosso último exemplo da visão determinista de tradução fundamentada em ideias relativistas
da relação entre língua e realidade .
Nesse texto Berman alega que a tradução é a “prova do estrangeiro” em dois sentidos:
Primeiro, por que abre o contraste entre próprio [“self-same” no inglês e “propre” no francês] e o
outro quando dá ao público leitor doméstico acesso à obra estrangeira em toda a sua estranheza
(“Trials” 276); ou seja, quando dá a esse público o acesso ao outro como outro (Berman La Traduction 74), ao estrangeiro como estrangeiro. Segundo, ela é a prova do estrangeiro por desarraigar a obra literária de sua língua original, que é seu solo natural, e exilá-la em outro meio linguístico e cultural. Segundo ele, “this trial, often an exile, can also exhibit the most singular power of
the translating act: to reveal the foreign work’s most original kernel, its most deeply buried, most
self-same, but equally the most ‘distant’ from itself” (Berman “Trials” 285).
Berman adota o ponto de vista de Hölderlin, segundo o qual traduzir é, antes de tudo a liberação da violência reprimida na obra literária original. Essa liberação seria operada por uma
série de intensificações que acentuariam a estranheza do texto na língua de chegada. Para Ber-
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man, essa intensificação e acentuação do que há de estranho no outro “is the only way of giving
us access to it” (“Trials” 285).
Berman, assim como Schleiermacher, descarta a tradução de textos não literários como
sendo simples transferência semântica de textos meramente instrumentais (Berman “Trials”
285). Para ele, interessa apenas a tradução de textos literários, especialmente da grande prosa,
dos quais afirma: “[…] [these] texts [are] so bound to their language that the translating act inevitably becomes a manipulation of signifiers, where two languages enter into various forms of
collision and somehow couple” (285).
Berman critica as práticas de naturalização e aclimatação do texto à língua e cultura de
chegada, e considera esse tipo de procedimento como a negação da alteridade da obra estrangeira.
Tendo em mente esse ideal de tradução estrangeirizante que acentuaria a estranheza da
obra estrangeira como forma não só de revelar sua alteridade como também de permitir o acesso
ao que ela têm de mais original, Berman identifica e discute uma série de forças deformadoras
que atuariam na tradução etnocêntrica e a desviariam de seu “verdadeiro objetivo” [essential
aim]. Essas forças integrariam o que Berman chama de “sistema de deformação” [deforming
system]. Ao trabalho de análise dessas forças atuantes na tradução ele dá o nome de “analítica da
tradução” [analytic of traslation] (“Trials” 278). Segundo ele, essa analítica da tradução poderia
ser subdivida em analítica negativa, dedicada à análise das forças do sistema de deformação, e
analítica positiva, dedicada à análise do conjunto de forças que limitariam a atuação das forças
deformadoras, este último grupo, porém, não constitui seu objeto de estudo.
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A Analítica Negativa e as Forças do Sistema de Deformação Atuante na Tradução
Antoine Berman enumera doze tendências, ou forças, do mencionado sistema de deformação atuante na tradução e as analisa individualmente. São elas a racionalização, a clarificação,
o alongamento, o enobrecimento, o empobrecimento qualitativo, o empobrecimento quantitativo,
a homogeneização, a destruição dos ritmos, a destruição das redes de significantes subjacentes, a
destruição dos sistematismos, a destruição ou exotização das redes de dialetos vernáculos, a destruição das locuções e expressões idiomáticas e o obscurecimento da superimposição das línguas.
1) Racionalização. A racionalização seria uma tendência que atuaria sobre as estruturas sintáticas do original, a começar pela pontuação, que Berman considera ser “[the] most meaningful and changeable element in a prose text” (288). Nesse processo ocorreria a recomposição das orações do texto e sua reorganização segundo um outro critério de ordem
discursiva. Berman afirma que sempre que a estrutura de uma oração é relativamente livre há risco de racionalização no processo de tradução (288). A racionalização seria sempre no sentido de conformar o texto traduzido aos critérios estilísticos da prosa da língua
de chegada. Essa força deformadora teria dois efeitos: Primeiro, eliminar as supostas
“imperfeições” e exageros da prosa novelística e, com elas, a massa informe de significação que mergulha as profundezas do poliglotismo da língua do original; e segundo, aniquilar a inclinação da prosa para o que é concreto.
2) Clarificação. Para Berman, a clarificação é indesejável enquanto tendência a definir aquilo que, no original, permanece indefinido.
3) Alongamento. O alongamento seria a tendência de as traduções serem sempre mais longas que o original. Isso decorreria, ao menos em parte, tanto da tendência à racionalização como da tendência à clarificação. Berman considera o alongamento como um au-

65
mento vazio, que nada acrescenta ao texto. Ao mesmo tempo o alongamento abafaria a
“voz” do original, atrapalharia sua fluência rítmica e tornaria plano e horizontal o que no
original é vertical (290).
4) Enobrecimento. O enobrecimento seria a tendência a aplicar a retórica para produzir frases elegantes para as quais o texto original só forneceria a matéria prima. Para Berman, o
enobrecimento é mera reescrita e “exercício do estilo” (290–291).
5) Empobrecimento qualitativo. O empobrecimento qualitativo ocorreria sempre que os
termos, expressões e figuras de linguagem empregados na tradução não tenham a riqueza
sonora ou icônica do original.
6) Empobrecimento quantitativo. O empobrecimento quantitativo refere-se à perda da diversidade lexical e pode ocorrer ainda que o número de palavras da tradução seja maior do
que o do original. Berman explica que toda obra de prosa é marcada pela proliferação de
cadeias de significantes e significados. Nela, sinônimos como semblante, rosto e cara,
por vezes podem ser usados aparentemente a esmo e isso constituiria parte de sua riqueza. Afirma ele:
Great novelistic prose is “abundant.” These signifiers can be described as unfixed,
especially as a signified may have a multiplicity of signifiers. […] The translation
that does not respect this multiplicity renders the “visage” of an unrecognizable
work. There is a loss, then, since the translation contains fewer signifiers than the
original. The translation that attends to the lexical texture of the work, to its mode
of lexicality—enlarges it. This loss perfectly coexists with an increase of the gross
quantity or mass of the text with expansion. For expansion consists in adding articles and relatives (le, la, les, qui, que), explicative and decorative signifiers that
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have nothing to do with the lexical texture of the original. The translating results
in a text that is at once poorer and longer. Moreover, the expansion often works to
mask the quantitative loss. (283–284)
7) Destruição dos ritmos. Berman afirma que o romance incorpora múltiplos ritmos e está
em constante movimento e, por isso mesmo, as traduções ruins normalmente não conseguem eliminá-los inteiramente, mas ainda assim conseguem destruir grande parte deles
por meio da revisão arbitrária da pontuação. Ele cita como exemplo o caso de uma tradução de uma obra de Faulkner que continha vinte e dois sinais de pontuação em um trecho
que o original continha apenas quatro. Ainda que essa diferença seja gritante, sem comparar os trechos, achamos difícil afirmar que o uso da pontuação tenha destruído o ritmo
do original.
8) Destruição das redes de significantes subjacentes. Todo texto literário conteria uma dimensão subjacente formada por redes de significantes que revelariam obsessões lexicais
na narrativa, contribuiriam para o ritmo da obra e fariam parte de seu processo de significação. Essa rede de significação inclui repetições da mesma palavra espalhadas pelo texto, a ocorrência de certos tipos de substantivo, a escolha de certos verbos e adjetivos, de
palavras correlatas e de palavras de carga alusiva semelhante. Muitas vezes a própria diferença entre as línguas impede a reconstrução de certas partes dessas redes de significação: No exemplo empregado por Berman, torna-se impossível manter a rede de palavras
terminadas em -ón. Em espanhol, -ón constitui o sufixo aumentativo e é empregado na
formação de várias palavras que, em si, não são consideradas aumentativas. No original o
emprego dessas palavras de forma aumentativa, ainda que, em geral, não tenham significado aumentativo, contribuiu, por associação, para a criação de uma dimensão gigantesca
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na narrativa. Já que o inglês não conta com um sufixo aumentativo, e os equivalentes ingleses dessas palavras espanholas nada sugerem de gigantesco, essa rede de significação
perdeu-se na tradução.
9) Destruição dos sistematismos linguísticos. Para Berman, o sistematismo linguístico do
texto revela-se nos significantes e metáforas, bem como nos tipos de oração, tipos de
construção, subordinação, etc. nele empregados. Ele explica que a racionalização, a clarificação, o alongamento e outras forças do sistema de deformação destroem esse sistematismo por meio da introdução de elementos estranhos ao sistema fundamental da obra. As
forças de deformação se combinariam aleatoriamente de forma a tornar o texto de chegada ao mesmo tempo mais homogêneo e mais incoerente do que o original. Um exemplo
disso seria a mistura aleatória do enobrecimento e da popularização da linguagem em
partes em que essa mistura não ocorre no original. (285)
10) Destruição ou exotização das redes de dialetos vernáculos (especialmente os populares e
regionais). Berman observa que a grande prosa normalmente tende ao polilinguísmo 5, ou
seja, tende a incluir diversos elementos de diferentes dialetos do mesmo idioma. Em parte
esse polilinguísmo dever-se-ia à inclinação da prosa para o concreto, já que, segundo ele,
“the vernacular language is by its very nature more physical, more iconic than ‘cultivated’ language” (286). Em parte, ele se originaria da tentativa explícita de captar, na prosa,
a oralidade dos dialetos populares e regionais.

5

Grande parte da analítica de deformação descrita em “Trials of the Foreign” também se encontra no livro
La Traduction et La Lettre Ou l’Auberge Du Lointain.Na edição brasileira desse livro (editora 7 Letras, tradução de
Torres, Furlan e Guerini), o termo francês “poly-logique” foi traduzido como “polilíngue” que parece enquadrar-se
melhor com o contexto, ainda que fosse possível o uso de “polilógico” como prática de fidelidade abusiva ou equivalência formal preferida por Berman. Essa é a opção de Venuti que traduziu o termo como “polylogic” (“Trials”
286).
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Berman considera a obliteração dessa variedade dialetal “a very serious injury to
the textuality of prose works”. Um exemplo disso seria a eliminação, na tradução, dos
diminutivos de línguas como o português e o espanhol, a substituição de verbos por locuções nominais, ou de verbos de ação por substantivos, como no caso do espanhol peruano
“alagunarse” que “becomes the flat-footed ‘se transformer en lagune’” em francês. Ele
aponta que, na tentativa de preservar ou sinalizar os dialetos vernáculos, na tradução,
muitas vezes recorre-se 1) à exotização, ou seja a preservação (ou até a inserção) de certas palavras na língua original, destacadas por itálicos e 2) ao emprego de diferentes variantes da língua de chegada. Esses dois recursos Berman condena como insatisfatórios: o
primeiro, por criar um estereótipo do povo e da cultura representadas na obra literária ou
reforçar os estereótipos já existentes; o segundo, por que supostamente os dialetos populares e regionais de uma língua resistiriam à tradução pelos de outra. Berman afirma:
“Translation can occur only between ‘cultivated’ languages”. Para ele a exotização que
substitui o estrangeiro de outro país pelo estrangeiro doméstico consegue apenas ridicularizar o original (294).
11) Destruição das locuções e expressões idiomáticas. Para Berman, apesar de diferentes línguas muitas vezes contarem com expressões idiomáticas, que, ainda que diferentes na
forma, são equivalentes no uso, o emprego desses equivalentes na tradução constitui um
ataque ao discurso da obra estrangeira (287). Para ele, o ser humano seria dotado de uma
capacidade inerente de detectar provérbios e expressões idiomáticas [“proverb consciousness”]. Diz ele: “The desire to replace ignores, furthermore, the existence in us of a
proverb consciousness which immediately detects, in a new proverb, the brother of an authentic one: the world of our proverbs is thus augmented and enriched” (287). Esses “no-
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vos provérbios” seriam, na verdade traduções extremamente literais das expressões idiomáticas e provérbios empregados na obra original.
Mas até que ponto isso funcionaria? Um problema é que a tradução literal desse
tipo de expressão muitas vezes é ininteligível. Outro problema é que, mesmo quando o
público leitor reconhece na tradução literal uma nova expressão idiomática, a grande
maioria dos leitores não tem suficiente conhecimento, sensibilidade e consciência linguística para perceber estar diante de uma expressão estrangeira que lhes revela que é assim
que os ingleses, ou os franceses, dizem X, que aquela é uma expressão estrangeira para a
qual a expressão correta em sua própria língua seria X. Há duas reações mais prováveis
quando o leitor se depara com a tradução literal, estrangeirizante, de uma expressão idiomática: A primeira — e a mais inócua —, é a de não compreender o texto ou compreender e achar que o tradutor errou; a segunda (bastante perigosa e bastante comum, principalmente se a expressão idiomática é reconhecida como tal) é a de achar que é “assim que
se fala”. Nesse último caso o leitor reconhece a expressão idiomática como tal, mas não
como estrangeirismo. Tanto em um caso como em outro, a tentativa de apresentar o outro
como outro, o estrangeiro como estrangeiro, falha.
Em suma: O problema é que essa capacidade de reconhecimento de novas expressões idiomáticas ou provérbios, na maioria dos leitores, quando ocorre, não vem acompanhada da consciência de que aquela é a forma de se expressar na língua fonte, e não um
provérbio autêntico da língua de chegada. Quando o que se tem é um texto fonte escrito
na língua de uma cultura hegemônica que é traduzido para a língua de uma cultura dominada, esse tipo de tradução na verdade contribui para reforçar a estrutura de dominação.
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12) Obscurecimento da sobreposição linguística. Berman afirma que a linguagem da obra literária é constituída por uma sobreposição línguistica. Em muitas obras isso se daria pela
sobreposição de diversos dialetos e variantes da mesma língua, sendo que um ou mais
desses dialetos que funcionariam como língua franca. Outras obras, porém, reuniriam línguas distintas que se misturariam e conviveriam no texto. Um exemplo do primeiro caso
seria a obra de Guimarães Rosa, na qual “classic Portuguese interpenetrates with the dialects of the Brazilian interior”. Já em Macunaíma, de Mário de Andrade, além da sobreposição do português brasileiro popular ao clássico, seria possível também observar a sobreposição do português e das línguas indígenas do Brasil. A tradução tende a obscurecer
e até a eliminar essa diversidade linguística. Berman afirma que para o tradutor, a preservação da diversidade discursiva, linguística e expressiva do romance é um problema cuja
solução exige profunda reflexão. Ele contudo, não oferece sugestões claras de como realizar tal façanha. Pelo conjunto do texto, fica claro que a tentativa de empregar dialetos
regionais e populares para tanto é considerada não só inútil como também um “ataque” à
alteridade da obra estrangeira. O mais próximo que Berman chega de apresentar algum
tipo de sugestão para a preservação dessa mencionada diversidade discursiva, linguística
e de expressão é o exemplo da tradução do romance A Montanha Mágica de Thomas
Mann:
Thomas Mann’s novel The Magic Mountain offers a fascinating example of heteroglossia, which the translator, Maurice Betz, was able to preserve: the dialogues
between the “heroes,” Hans Castorp and Madame Chauchat. In the original, both
communicate in French, and the fascinating thing is that the young German’s
French is not the same as the young Russian woman’s. In the translation, these
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two varieties of French are in turn framed by the translator’s French. Maurice
Betz let Thomas Mann’s German resonate in his translation to such an extent that
the three kinds of French can be distinguished, and each possesses its specific foreignness. This is the sort of success—not quite impossible, certainly difficult—to
which every translator of a novel ought to aspire. (288)
Berman, porém, não demonstra como Maurice Betz realizou essa proeza.
O texto “Translation and the Trials of the Foreign” ainda que seja em muitos sentidos
descritivo, já que se propõe a enumerar e analisar os elementos do que Berman chamou de sistema de deformação da tradução, por outro lado pode ser considerado bastante prescritivo, não
porque ofereça soluções e dite procedimentos específicos para neutralizar cada tipo de deformação, mas porque sua crítica tem o efeito de uma lista de coisas a se evitar na produção de uma
boa tradução.
Fica extremamente claro que Berman é adepto ardente da mesma filosofia de tradução
defendida por Schleiermacher, ou seja, da tradução estrangeirizante, cuja produção só é possível
pela firme adesão a estratégias de equivalência formal (ainda que Berman não faça alusão ao
termo e que as teorias de equivalência seja, em geral, descartadas como simplórias e absurdas
pelos teóricos desconstrucionistas). Para ele essa é a única opção ética de tradução, pois seria a
única que permitiria a aceitação do estrangeiro em sua diferença, em tudo o que ele diverge do
que nos é doméstico e familiar. A esse respeito disse Pym:
[Berman] insists that the ethical translator should not adapt the foreign text to the
target culture but should respect and maintain the specificity of its foreignness. If
we try to “make sense” of the foreign text, we turn it into our sense, our culture,
which could only lead to ethnocentric translation. (Pym 104)
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VII Conclusão
Vimos ao longo deste panorama teórico que um dos temas mais recorrentes na história da
teoria da tradução é o da oposição entre a adesão à forma do original ou a adesão ao sentido do
mesmo. Vimos essa questão ser abordada por Cícero, na Roma Antiga, depois por Jerônimo de
Estridão, sacerdote católico erudito e tradutor da versão da Bíblia denominada “Vulgata”. Ambos
admitiam a utilidade das traduções ao pé-da-letra — o primeiro, como instrumento de estudo de
gramática, o segundo, em casos especiais como, por exemplo, na tradução das escrituras. Contudo, para a maioria dos casos, ambos defendiam firmemente a tradução ut orator, ou seja, aquela
que transmita o significado do original, mas que para tal se utilize das formas discursivas do idioma de chegada. Ambos também são adeptos da ideia de que a finalidade da tradução determinaria a forma do texto de chegada.
Para Cícero, é a finalidade da tradução que determina qual a melhor forma de traduzir e,
se ele aceita a prática corrente da tradução extremamente literal no aprendizado da gramática
grega, recomenda exatamente o método oposto quando se trata de criar uma tradução latina de
grandes discursos de grandes pensadores gregos que tenham sobre o leitor ou ouvinte romano um
impacto comparável ao que os originais gregos teriam sobre o público grego (Venuti 23). Nesse
caso, Cícero defende a adoção das figuras de linguagem e formas retóricas romanas, que darão
ao texto final a maior força e vitalidade possível.
Jerônimo também aborda a questão da finalidade da tradução como fator determinante na
produção do texto traduzido, inclusive no grau de adesão à forma do original. Ele explica que,
normalmente, o importante é traduzir o sentido do original e que, na maioria das vezes, isso é
impossível por meio da tradução literal. Explica também que é a finalidade para a qual o texto de
chegada será empregado o que determina quão completa e o quão fiel na reprodução de todos os
pormenores do texto e ao estilo do original a tradução precisa ser. Enquanto a tradução das escri-
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turas, ou de um texto a ser publicado oficialmente precisa ser o mais completa possível, uma
tradução de cunho particular e meramente informativo poderia perfeitamente excluir os elementos estilísticos e concentrar-se em resumir o conteúdo central do texto original (Jerônimo 22–23).
A começar dos comentários de Cícero e Jerônimo na Antiguidade, vimos algumas das
principais questões debatidas no campo de teoria da tradução. A saber:
1) A questão da equivalência. A questão da equivalência na tradução refere-se à linha de
pensamento segundo a qual idiomas diferentes terão formas diferentes de exprimir os mesmos
significados e, segundo a qual para reproduzir o efeito do original e transmitir seu significado da
forma mais fiel e inteligível possível a tradução precisa aderir às formas retórico-discursivas
usuais no idioma de chegada. Neste trabalho, vimos essa linha de pensamento nas teorias de Jean-Paul Vinay e Jean Darbelnet, J. C. Catford e Eugene Nida, sendo que na terminologia de Nida
esse tipo de tradução poderia ser enquadrada no que o linguista chamou de equivalência dinâmica (ainda que geralmente não em suas formas mais extremas).
2) A questão da equivalência formal e da estrangeirização do texto de chegada. A começar pelo pensamento de Schleiermacher, ainda no século XIX, vimos uma corrente teórica que
defende a adesão às formas linguísticas e discursivas do texto original na tradução, nessa corrente teórica enquadramos os trabalhos de Lawrence Venuti, Philip E. Lewis e Antoine Berman discutidos neste panorama teórico. Para esses teóricos essa filosofia de tradução seria a única que
permitiria a plena apreciação da obra original (Schleiermacher, Lewis, Berman) e seria a única
forma verdadeiramente ética de traduzir as grandes obras literárias, pois seria a única maneira de
garantir uma representação não-etnocêntrica na língua de chegada da obra literária estrangeira e
a cultura que ela representa e, ao mesmo tempo, assegurar o reconhecimento do tradutor e seu
trabalho, bem como do texto traduzido como tendo valor próprio (Venuti).
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Observe-se que, na linha teórica funcionalista e descritiva, a necessidade de escolha entre
a adesão a uma ou outra abordagem corresponderia à norma inicial de Toury.
3) O papel do propósito ou da função que o texto terá na língua de chegada. Já nos comentários de Cícero e principalmente nos de Jerônimo, delineia-se uma linha de pensamento que
considera a finalidade para a qual o texto de chegada será empregado como determinante na decisão de como a tradução será levada a efeito. No século XX, essa é a questão central de toda
uma linha teórica, na qual se enquadra o trabalho de Hans Vermeer, em sua teoria do escopo.
Observamos que as teorias de equivalência do século XX surgiram como reação às teorias de relativismo linguístico do início desse mesmo século, que encaravam a língua de uma sociedade como fator determinante na visão de mundo dessa sociedade, a ponto de determinar a realidade de seus falantes nativos. Levada à letra, essa teoria implicaria na impossibilidade de tradução, já que as diferenças de expressão entre duas línguas corresponderiam não simplesmente a
duas formas de dizer a mesma coisa, mas a referências a duas realidades distintas, que não poderiam ser expressas senão em seus próprios termos.

As teorias de equivalência na tradução surgiram justamente como formas de explicar como as traduções ocorrem e que mecanismos permitem a transposição de uma mensagem ou um
texto da língua A para a língua B com considerável grau de exatidão.
Já nos anos 70, surgiram novas correntes teóricas entre elas as correntes que se dedicavam à questão do propósito da tradução e as que se ocupavam em descrever os processos envolvidos na tradução. Mais ou menos nessa mesma época, começaram a surgir correntes teóricas
que contestavam as teorias de equivalência como sendo simplistas e promotoras de uma ilusão de
simetria entre as línguas, sem levar em consideração que, em geral, as teorias de equivalência
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eram uma tentativa de demonstrar que, apesar do que postulavam as teorias de relativismo linguístico, a tradução é possível, e de explicar como os tradutores contornam a assimetria linguística e a falta de perfeita correspondência entre as línguas. É aí que se enquadra a corrente teórica
da incerteza e, dentro dela o pensamento desconstrucionista.
Os teóricos da corrente da incerteza não só voltaram a questionar a possibilidade de
transposição de significados de uma língua para outra, ou da existência de representações verdadeiramente equivalentes em duas línguas, como também a própria estabilidade do signo linguístico e do texto fonte. Questionava-se assim não apenas a equivalência na tradução, mas os limites
interpretativos de qualquer texto: Até que ponto o leitor pode ter certeza de ter compreendido
realmente o texto? Até que ponto seria possível mesmo ao leitor mais arguto captar todas as possibilidades, sutilezas e nuanças do texto? Além disso, a significação dos textos passou a ser vista
como algo mutável. Quem hoje lê uma obra de Shakespeare veria nela significados bastante diferentes do que os descortinados ao público da era elisabetana. Essa variação não se restringiria à
ocorrida pela evolução da língua ao longo do tempo, mas também ao repertório interpretativo do
público leitor (e do tradutor) devido à sua formação e bagagem cultural. Essa formação, bagagem
cultural e as variações individuais de cada leitor criariam modelos hermenêuticos que determinariam em grande parte os significados que o texto adquire para esse leitor (ou para toda uma comunidade de leitores).
Em vista disso, vários teóricos da corrente da incerteza, defendem a tradução mais literal
possível como única forma de apresentar ao leitor da língua de chegada a obra estrangeira tal
qual ela é e de descortinar-lhe o universo em que ela foi escrita e a cultura em que ela se insere.
A essa prática Lewis chama de fidelidade abusiva e Venuti denomina tradução de resistência.
Nossos argumentos quanto à fidelidade abusiva ou tradução de resistência foram que, se mantida
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dentro de limites razoáveis de inteligibilidade, essa prática pode, na melhor das hipóteses, passar
totalmente despercebida pelo leitor e, na pior, não ser reconhecida como estrangeirismo e ser
confundida com a prática correta da língua de chegada que deva ser imitada; se levada ao extremo, pode tornar o texto ininteligível (ao menos nas partes em que o abuso for praticado). Além
disso, ao deparar-se com as construções estrangeirizadas da fidelidade abusiva ou da tradução de
resistência não é incomum que o leitor simplesmente as atribua à falta de habilidade do tradutor.
Em qualquer desses casos, a tradução estrangeirizante não surte o efeito desejado. Essas considerações referem-se ao efeito desse tipo de tradução sobre o público geral e não se aplica ao caso
de um público leitor especializado, cuja intenção já seja empregar a obra traduzida para a análise
linguística e cultural do texto original.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGIA
No capítulo dois desta tese, resumimos algumas questões centrais do universo da tradução, a começar da dicotomia entre a adesão à letra do texto original ou a seu sentido. Desde a
antiguidade clássica, com Cícero, e posteriormente, já no século IV, com Jerônimo, vimos uma
corrente que considerava a adesão à letra do original como inadequada, em primeiro lugar, à
transmissão de seu significado na língua de chegada (esse é o principal argumento de Jerônimo)
e, em segundo lugar, à obtenção do mesmo efeito que o texto fonte teria tido sobre o público
original (esse é o principal argumento de Cícero). Das próprias palavras de Cícero e Jerônimo —
e da necessidade que os dois pensadores sentiram de defender o emprego das normas gramaticais
práticas discursivas e figuras de linguagem próprias do idioma de chegada — fica claro que a
prática de tradução mais corrente e difundida era da tradução altamente literal, que seguia o texto
original quase que palavra por palavra, quer o resultado fizesse sentido ou não, quer fosse ou não
cabível na língua de chegada.
A divisão entre correntes de filósofos ou teóricos que privilegiam a adesão às formas discursivas da língua e cultura de partida e correntes que privilegiam a adesão às da língua e cultura
de chegada, pode ser vista ainda no texto da palestra “Sobre os Diferentes Métodos de Tradução”, proferida em 1813 por Friedrich Schleiermacher. Nessa palestra, Schleiermacher opõe-se
claramente ao que chamou de “imitação” (a que nos referimos neste trabalho como tradução
imitativa) ou seja, àquela que tentava recriar o conteúdo e o efeito da obra original de uma forma
que soasse natural na língua alvo e sua cultura. Para ele, a única forma válida de traduzir-se uma
grande obra literária seria a adesão mais estrita possível, dentro dos limites da inteligibilidade, às
práticas discursivas do autor e da língua original. Essa seria a única forma de revelar o pensa-

78
mento do autor tal como é ao leitor da tradução. Essa prática também contribuiria para o enriquecimento da língua de chegada e para a ampliação do universo cultural do público leitor. No
século XX, vemos essa mesma linha de pensamento refletida nos escritos de Philip E. Lewis,
Antoine Berman e Lawrence Venuti.
Lewis promove o emprego do que ele chama de tradução abusiva ou fidelidade abusiva.
Berman tem clara preferência por traduções que acompanhem de perto os aspectos linguísticos e
discursivos do original, mesmo quando isso cause estranheza na língua de chegada. Para ele, essa
é a única forma de revelar o que a obra tem de mais original. Em sua analítica de deformação,
Berman enumera como sendo negativos e deformadores da obra original muitos procedimentos
amplamente utilizados para transmitir o conteúdo do texto fonte de uma forma que se enquadre
nas normas e usos da língua de chegada. O tipo de tradução que Berman advoga parece bem enquadrar-se na chamada tradução de resistência defendida por Lawrence Venuti. A tradução de
resistência é a tradução estrangeirizante que se apegue à língua, às referências culturais e às práticas discursivas do texto original até mesmo quando, ou diríamos nós, especialmente quando
essas práticas se choquem com as aceitas na língua de chegada. Venuti refere-se a esse choque
pela metáfora da violência e defende o emprego dessa violência como forma de combater o etnocentrismo, de criar um retrato fiel e não estereotipado da língua e cultura da obra original e, mais
especialmente de revelar a mão do tradutor e sua subjetividade na criação do texto traduzido.
No século XX, vemos o outro lado da moeda da fidelidade à forma ou ao conteúdo do
original nas teorias de equivalência. Essas teorias dedicavam-se a explicar como as traduções
ocorrem com considerável grau de sucesso apesar da falta de perfeita correspondência entre as
línguas. Linguistas como Jean-Paul Vinay, Jean Darbelnet, J. C. Catford procuraram enumerar e
explicar diversos procedimentos que podem ser empregados para transmitir a mesma mensagem

79
do original, ainda que, para isso, seja necessário que o texto de chegada se desvie da letra do
original. Ainda nessa mesma corrente, um teorista de grande destaque foi Eugene Nida, com seus
dois tipos de equivalência: a equivalência formal, que dá preferência à adesão às formas linguístico-discursivas e às referências culturais da obra original, e a equivalência dinâmica, que dá
preferência à adesão às formas linguístico-discursivas e referências culturais da língua e cultura
de chegada. Nida observa que, na maioria das traduções o emprego de um desses tipos de equivalência não exclui o emprego do outro e que, em geral, os dois tipos de equivalência ocorrem
em diferentes gradações. Assim, uma tradução pode ser feita visando a equivalência formal, mas
ainda assim, aderir em diversos pontos às convenções da língua e cultura de chegada (ou seja
manter certo grau de equivalência dinâmica) como forma de permitir a inteligibilidade. Outra
tradução, pode ser feita visando a maior fluência e naturalidade possível na língua de chegada
(isto é, visando principalmente a equivalência dinâmica) e, ainda assim, manter certos laços com
a forma, com a estrutura e com as preferências linguístico-discursivas do original e, assim, manter algum grau de equivalência formal.
Na próxima fase deste trabalho, pretendemos colocar em prática algumas das propostas
tanto das teorias de equivalência, principalmente a equivalência dinâmica de Nida, bem como
das teorias que defendem a estrangeirização do texto traduzido pela adesão às formas linguísticodiscursivas do texto original. Para tal, aplicaremos essas teorias à tradução do conto “Mammon
and the Archer” de O. Henry, escolhido porque, além de ser bastante interessante e divertido,
apresenta características que prometem ser problemáticas ou reveladoras (ou ambas) das consequências da adesão a diferentes propostas teóricas.
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I. O Autor e sua Obra
Vejamos um pouco do autor e seu conto “Mammon and the Archer”.
I.A. O Autor
William Sydney Porter (1862–1910), mais conhecido
como O. Henry, nasceu em Greensboro, Carolina do Norte,
EUA em 1862. Posteriormente, mudou-se para o Texas e, no
ano de 1882, lá se casou. Em 1884, iniciou a publicação de um
periódico semanal humorístico chamado The Rolling Stone.
Tempos depois, foi jornalista do Houston Post. Em 1897 foi
O. Henry: Frontispício da antologia de
contos Waifs and Strays

condenado a 5 anos de prisão por desvio de dinheiro, mas serviu
apenas três anos da sentença, de 1898 a 1901. Durante esse

período de encarceramento, William Porter começou a escrever contos para sustentar a família.
Porter foi libertado em 1901 e, a partir daí, passou a publicar seus escritos sob o
pseudônimo de “O. Henry”. Sob esse pseudônimo, tornou-se um dos mais fecundos contistas
norte-americanos. Em reconhecimento à sua presença marcante na literatura de seu país e à sua
imensa popularidade, em 2012, os correios dos Estados
Unidos até emitiram um selo em sua homenagem.
Os contos de O. Henry normalmente passam-se
na Cidade de Nova York, os protagonistas costumam ser
pessoas comuns — ainda que o enredo concentre-se em
um momento sui generis e, por vezes, decisivo de sua vida. Outra característica marcante das
histórias de O. Henry são as conclusões surpreendentes, das quais encontramos um excelente
exemplo em “Mammon and the Archer”.
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“Mammon and the Archer” teve sua primeira edição em 1906 como parte da coletânea
The Four Million, segundo livro de contos publicado pelo autor. Em vida, O. Henry publicou um
total de 10 coletâneas de escritos e mais de 600 contos.
I.B. O Conto
I.B.1. Tema: Materialismo e pragmatismo versus romantismo
Ao longo de todo o conto vemos o contraste entre a mente prática, que vê o dinheiro
como instrumento útil para a resolução de problemas, inclusive os problemas do coração, e a
mentalidade romântica que vê, no mundo, uma série de obstáculos intransponíveis. Esses
obstáculos condenariam a personagem a males irremediáveis e, mais especificamente, ao amor
impossível. No embate entre essas duas mentalidades, fica claro que a segunda impediria o
reconhecimento das possibilidades e recursos práticos disponíveis para a obtenção dos resultados
desejados.
I.B.2 Local e época: Cidade de New York, por volta de 1900
I.B.3 Sinopse
Anthony Rockwall, apesar de ser homem comum e de pouca instrução formal, é
industrial rico, extremamente prático e perspicaz. Ele fez sua fortuna do zero e acredita
firmemente no poder do dinheiro. Richard, seu filho é formado e refinado e tem uma visão bem
mais romântica do mundo. Apesar de ser bem aceito na fina sociedade novaiorquina, não se
considera membro integrante dela e, ao apaixonar-se por uma moça da alta roda, encara as
convenções sociais como obstáculos intransponíveis e não acredita que o dinheiro possa ajudá-lo
a vencê-las. O conto mostra o embate entre a visão prática de Anthony Rockwall e o idealismo
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romântico de seu filho e de sua irmã Ellen. Os problemas amorosos do rapaz são resolvidos de
tal forma que Richard e Ellen acreditaram ser resultado da força do amor, sem saber que
Anthony Rockwall e o devido emprego do dinheiro foram os verdadeiros Cupidos.
I.B.4. As personagens
Anthony Rockwall, é um homem rústico que fez fortuna fabricando o sabão Eureka
Rockwall. Por ser novo-rico, não pertencer à elite novaiorquina e por sua falta de tato social, o
fundador da Eureka Rockwall é sistematicamente desprezado por seus vizinhos.
Ele é um homem de mentalidade prática que acredita firmemente na utilidade do dinheiro
para alcançarem-se os resultados desejados, inclusive no amor. Anthony tem um filho chamado
Richard e uma irmã chamada Ellen. Ambos são refinados e têm uma visão bastante romântica do
mundo.
Richard tem diploma universitário e seu círculo social é bastante aristocrático, ainda que
o rapaz pareça não se considerar em pé de igualdade com os demais integrantes desse círculo. É
nesse meio aristocrático que ele conhece Miss Lantry, por quem se apaixona. Para Richard, as
convenções sociais da alta-roda novaiorquina à qual Miss Lantry pertence representam
obstáculos intransponívies que tornam seu amor impossível. Já Anthony, acredita firmemente
que, se for bem empregado, o dinheiro pode dar uma mãozinha ao Cupido, ou ainda melhor:
pode dispensar inteiramente os seus serviços.
I.B.5. O Emprego da Linguagem
Veremos a seguir, alguns aspectos relevantes do emprego da linguagem no conto e um
aspecto em que as regras de pontuação do inglês e as do português diferem significativamente.
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A Pontuação
Não nos dedicaremos aqui a analisar o emprego da pontuação no texto original.
Entretanto, julgamos aconselhável observar certos aspectos da pontuação de diálogos em língua
portuguesa, que divergem em muito das convenções de língua inglesa. Uma das diferenças
primárias entre a pontuação em língua inglesa e a de língua portuguesa é a empregada para a
demarcação de diálogos.
No inglês, as falas são sempre delimitadas por aspas. Já no português, nos diálogos, o
início da fala de cada interlocutor vem demarcada por um travessão (—) seguido de um espaço.
As implicações dessas diferenças de pontuação serão dicutidas no capítulo 4. Outras diferenças
entre a pontuação empregada por O. Henry e sua transformação nas traduções para o português
serão discutidas como parte da análise dos trechos selecionados.
O registro linguístico
O contraste entre o pragmatismo e o romantismo que vimos no tema do conto também se
reflete nos diferentes registros linguísticos das personagens: Enquanto o registro linguístico de
Anthony é sempre popular e de uma rusticidade altamente expressiva, a linguagem de Richard e
Ellen é sempre culta, refinada e de uma expressividade claramente romântica, especialmente
acentuada no caso de Ellen.
II. As Correntes Teóricas e Respectivas Propostas a Serem Aplicadas à Tradução de
“Mammon and the Archer”
Delinearemos a seguir algumas implicações da aplicação das teorias resumidas no início
deste capítulo à tradução do conto escolhido.
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II. A. Equivalência
A principal proposta da corrente teórica da equivalência é a de que é possível reproduzir
em uma língua de chegada o mesmo conteúdo básico expresso numa língua de partida sob uma
forma linguística e estilisticamente aceitável nessa língua de chegada. O texto linguística e
estilisticamente aceitável seria aquele que além de aderir às regras gramaticais da língua de
chegada, adote também a seus usos discursivos e estilísticos. De acordo com essa corrente
tradutória, a tradução ideal seria aquela cujos enunciados poderiam ter sido produzidos
espontaneamente na língua alvo, sem a influência de um enunciado estrangeiro. O texto
resultante transmitiria o mesmo conteúdo do texto original de forma a soar natural aos ouvidos
dos falantes maternos da língua de chegada.
A tradução de “Mammon and the Archer” segundo essa abordagem resultaria, portanto
em um texto que contasse a mesma história do original, com o emprego de uma linguagem que
soasse natural ao leitor brasileiro de hoje. Contudo, o “conteúdo” do conto não se limitaria a seu
enredo; afinal, o texto original também contém diferentes registros linguísticos, escolhas lexicais
deliberadamente alusivas (mais facilmente observadas nos nomes das personagens), expressões
idiomáticas e construções de uma ironia bem humorada e sutil. A aplicação da equivalência à
tradução do conto implicaria, portanto, a criação de efeitos semelhantes no translatum.
II.B. Equivalência Dinâmica
O conceito de equivalência dinâmica, de Eugene Nida, privilegia a adesão à cultura e às
formas expressivas da língua de chegada. A aplicação da equivalência dinâmica implicaria no
emprego das formas que ocorram naturalmente na língua para a qual o texto for traduzido e que
expressem o mais fielmente possível o conceito contido no texto original. Até esse ponto, seria
possível dizer que os pressupostos da equivalência e da equivalência dinâmica são os mesmos.
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Entretanto, o conceito de equivalência dinâmica pode ir muito além do que as teorias tradicionais
de equivalência prescreviam. A equivalência dinâmica é uma forma de tentar evitar a imposição
da língua e cultura do texto original ao público leitor do texto de chegada, portanto, em suas
formas mais radicais, o emprego desse tipo de equivalência pode significar o total transplante da
obra original para a língua e cultura do texto traduzido.
Vemos, portanto, dois graus básicos de aplicação da equivalência dinâmica: Em grau
moderado, o tradutor buscaria a criação de um texto que transmita o mesmo conteúdo do
original, mas que empregue uma linguagem natural e fluente na língua de chegada. Vale
observar que, nesse grau, a prática equivalência dinâmica não se diferencia necessariamente das
práticas tradicionais de equivalência. Em grau extremo, a tradução não só empregaria linguagem
natural e fluente, como eliminaria todos os traços da cultura original por seus correspondentes
mais próximos na cultura de chegada, de forma que o texto traduzido crie no público leitor da
cultura de chegada o mesmo efeito produzido pelo texto original sobre os leitores da língua e
cultura originais.
Para a tradução de “Mammon and the Archer”, esses diferentes graus de aplicação da
equivalência dinâmica implicariam a possibilidade de, no mínimo, quatro diferentes abordagens
de tradução:
Aplicada em seu grau mais brando, a equivalência dinâmica poderia resultar em
1) Uma tradução fluente, em linguagem atual. Afinal, quando publicado, o conto em
questão soava fluente e atual a seu leitor.
2) Uma tradução fluente, mas levemente arcaizante, afinal, o leitor norte-americano atual,
percebe na linguagem empregada no original algo de antigo, que dá um sabor característico à
leitura.
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Aplicada em seu grau mais exacerbado, a equivalência dinâmica poderia resultar no
transplante total da história para o Brasil e para a cultura brasileira, mas esse transplante poderia
ocorrer de duas formas:
1) O transplante para o Brasil do início do século XX: A história de “Mammon and the
Archer” provavelmente se passa entre 1900 e 1905. O leitor norte-americano contemporâneo, ao
ler o conto, vê-se diante de um retrato vívido da Nova York daquela época e dos usos
linguísticos de então. Portanto, no emprego radical da equivalência dinâmica, nada mais natural
do que transplantar a história para o Rio de Janeiro do início do século XX, já que essa era a
maior cidade brasileira da época, e de tentar copiar os usos retóricos e linguísticos de então. Seria
também necessário substituir as alusões a elementos culturais, geográficos e monetários norteamericanas por alusões a elementos correspondentes do Brasil daquela época. Com isso o
tradutor tentaria criar um texto de chegada que produzisse no leitor brasileiro atual uma
impressão geral equivalente à que a leitura do conto na língua original gera no leitor norteamericano de hoje.
2) A ambientação da história no Brasil de hoje: A ação de “Mammon and the Archer” é
ambientada em Nova York que, na época da publicação do conto, era a maior cidade dos Estados
Unidos da América. Em 1906, quando o conto foi publicado, sua linguagem e estilo eram atuais
e fluentes. Portanto, nada mais natural do que, na aplicação radical da equivalência dinâmica,
transplantá-lo para a maior cidade do Brasil atual, ou seja, São Paulo, empregar linguagem atual
e adapatar as situações necessárias para criar os efeitos correspondentes ao do original na época
de sua publicação.
Pela aplicação dos princípios gerais de equivalência (que pré-datam as teorias de Eugene
Nida) seria possível produzir uma tradução idiomática em linguagem relativamente neutra; ou
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seja, uma tradução em que nem se arcaizar nem se modernize delilberadamente a linguagem do
texto e na qual não se eliminem as referências à cultura norte-americana. Vemo-nos aissm diante
da possibilidade uma quinta tradução:
5) Uma tradução idiomática em linguagem não-arcaizante, mas não necessariamente voltada a imitar o grau de modernidade e coloquialidade da linguagem de O. Henry no conto original.
II.C. Tradução de Resistência e Fidelidade Abusiva
A prática da fidelidade abusiva ou da tradução de resistência implica, primeiro, em não se
elidirem as alusões étnicas e culturais do original. Na tradução de obras narrativas, isso
implicaria na estrita manutenção da ambientação da história, bem como dos nomes das
personagens, alusões à instituições, à moeda e outros elementos culturais, étnicos ou nacionais
específicos da ambientação original, bem como na preservação das alusões ao usos e costumes
citados ou representados na narrativa.
Do ponto de vista do uso da língua, a tradução de resistência implicaria na adesão mais
acentuada ao que Nida chamou de “equivalêcia dinâmica”. Ou seja, nesse tipo de tradução a
meta é ater-se o mais de perto possível aos usos linguísticos e retórico-discursivos do texto
original. Observe-se que mesmo os defensores desse tipo de tradução admitem que, em geral,
para garantir a inteligibilidade do texto de chegada essa adesão não pode ser cega e
indiscriminada. É de concluir-se, portanto, que, mesmo nas traduções de resistência, seja
aconselhável a adoção das normas da língua de chegada sempre que isso for indispensável à
inteligibilidade do texto. A fidelidade às formas retóricas, idiomáticas e linguistico-discursivas
do original seria de rigor sempre que isso não impeça a compreensão do texto. Os adeptos da
tradução consideram esse tipo de fidelidade especialmente desejável como forma de salientar
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que o texto de chegada é uma tradução, que a língua original do texto não é mesma do leitor e
que a obra é produto de uma cultura distinta com valores e formas expressivas próprias. Como
vimos, segundo Antoine Berman, essa prática de tradução seria a única forma revelar o outro
como outro (Berman La Traduction 74), de revelar o estrangeiro como estrangeiro e de expor o
cerne mais original da obra estrangeira ao público leitor da tradução (Berman “Trials” 276).
Philip E. Lewis sugere que a fidelidade abusiva seja aplicada a certos núcleos textuais do
original. Mas que núcleos seriam esses? A definição de Lewis desses núcleos como sendo
“points or passages that are in some sense forced, that stand out as clusters of textual energy—
whether they are constituted by words, turns of phrase, or more elaborate formulations” (263)
abre a possibilidade de ver passagens em que a escolha lexical ou a construção da frase sejam
peculiares, como possíveis núcleos textuais. Poderíamos também enquadrar entre esses núcleos
textuais, os pontos que, segundo Antoine Berman, sofreriam a ação de forças deformadoras no
processo de tradução. Entre eles, as representações de dialetos populares e regionais e as locuções e expressões idiomáticas parecem-nos os mais propícios à aplicação da fidelidade abusiva.
Seria, portanto, possível produzir uma sexta tradução de “Mammon and the Archer”:
6) Tradução de resistência: Nessa tradução, seria indispensável a estrita manutenção da
ambientação da história, bem como dos nomes das personagens, das alusões à instituições, à
moeda e outros elementos culturais, étnicos ou nacionais específicos da ambientação original,
bem como a preservação das alusões ao usos e costumes citados ou representados na narrativa.
Observamos que algumas das locuções mais expressivas, empregadas no texto do conto nunca
foram de uso geral na cultura norte-americana e nem mesmo na nova-iorquina, mas marcam a
expressividade individual de uma personagem ou são empregadas pelo narrador para criar de-
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terminado efeito. Esses pontos presumivelmente corresponderiam aos núcleos textuais propícios
à aplicação da fidelidade abusiva.
Na próxima etapa deste trabalho pretendemos apresentar um conjunto de traduções, seja
do conto integral ou de trechos relevantes, em que se possam observar o resultado concreto da
aplicação de algumas das diferentes propostas mencionadas acima. As propostas foram escolhidas com o intuito de possibilitar a produção de pelo menos uma tradução representativa de cada
uma das diferentes teorias discutidas. Com esse intuito, produziremos:
1) Uma tradução literal (TR-Lit), correspondente aos princípios da tradução de
resistência ou estrangeirizante.
2) Uma tradução idiomática não-arcaizante (TR-N), correspondente aos princípios gerais
de equivalência.
3) Uma tradução idiomática levemente arcaizante (TR-A), correspondente a uma das
possibilidades de aplicação moderada do princípio de equivalência dinâmica.
4) Uma tradução idiomática ambientada na Cidade do Rio de Janeiro do início do século
XX, corresponente à aplicação radical da equivalência dinâmica.
5) Extratos e observações sobre as implicações da ambientação da história na Cidade de
São Paulo do início do século XIX, tradução que conrresponderia a outra possibilidade de
aplicação radical da equivalência dinâmica.
Depois, discutiremos trechos relevantes e as implicações da adoção do viés predominante
em cada tradução. Isso incluirá a exposição 1) dos recursos empregados nas traduções de equivalência, 2) a discussão de até que ponto e sob que circunstâncias as traduções geradas pelo emprego da equivalência dinâmica radical ainda podem ser consideradas traduções e 3) a discussão da

90
eficácia da tradução de resistência e da fidelidade abusiva como forma de atingir os resultados
desejados por Venuti, Lewis e Berman.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS
Neste capítulo faremos algumas observações sobre os textos resultantes da tentativa de
aplicação das diferentes propostas teóricas, conforme o proposto no final do capítulo 3.
Observamos que a diferenciação dessas traduções é, muitas vezes, sutil e todas elas têm
muito em comum.
Entre os elementos que diferenciam a tradução idiomática arcaizante da não-arcaizante
temos, por exemplo, certos pontos chave do uso linguístico, como o emprego de “tu” e “vosmecê” na primeira e de “você” e “o senhor” na segunda; a utilização de certas expressões mais antiquadas, como “por minha fé” na primeira tradução; a preferência pela ênclise em uma e pela
próclise na outra; bem como a preferência pelo futuro e pretérito mais-que-perfeito sintéticos em
uma e analíticos na outra.
Na tradução literal, como o próprio Philip Lewis observa, não se pode ser abusivamente
fiel ao original ao longo de todo o texto, pois isso prejudicaria e até impediria o entendimento.
Ele mesmo recomenda que essa técnica seja aplicada a certos núcleos textuais. Sendo assim, tentamos manter a maior literalidade possível e, ainda que não tenhamos mantido a literalidade total, certamente tentamos aplicá-la a diversos núcleos textuais, alguns dos quais serão destacados
nos trechos que comentaremos a seguir.
Na tradução radicalmente dinâmica, com transplante da ambientação para o Brasil, mais
especificamente para o Rio de Janeiro, do início do século XX, tentamos criar um translatum que
produza no leitor brasileiro atual uma impressão geral equivalente à que a leitura do conto na
língua original gera no leitor norte-americano de hoje. Para isso foi preciso substituir as alusões a
elementos culturais, geográficos e monetários norte-americanas por alusões a elementos corres-
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pondentes do Rio daquela época. Foi também necessário tentar copiar no translatum os usos retóricos e linguísticos com que o leitor se depara ao ler obras brasileiras do final do século XIX e
início do século XX então.
Abreviações Empregadas
Para facilitar a referência às diversas traduções produzidas para este trabalho, daqui em
diante, usaremos as seguintes abreviações:
•

TR: “tradução” ou “traduções”.

•

TR-Lit: “tradução literal.” Essa abreviação refere-se especificamente à tradução
literal de “Mammon and the Archer” produzida para este trabalho.

•

TR-Id: “tradução idiomática”. Essa abreviação, usada em contexto, pode referir-se
a qualquer das traduções idiomáticas produzidas para este trabalho ou a todas
elas.

•

TR-A: “tradução levemente arcaizante”.

•

TR-N: “tradução não arcaizante”.

•

TR-ED: Refere-se à tradução em que o emprego radical da equivalência dinâmica
leva ao transplante do conto para o Rio de Janeiro do início do século XX.

•

TR-SP: Refere-se à tradução em que o emprego radical da equivalência dinâmica
leva ao transplante do conto para São Paulo do início do século XXI.

Análise de Trechos Selecionados das Traduções
Na primeira etapa, desta análise veremos trechos selecionados do conto em inglês, seguidos do translatum correspondente da tradução literal (TR-Lit), da tradução não-arcaizante (TRN) e da tradução levemente arcaizante (TR-A).
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Cada trecho a ser comentado aparecerá numa tabela comparativa que exibirá, no alto a
passagem do texto original e, logo abaixo, o resultado dessas três traduções principais, com os
pontos de divergência entre as traduções destacados por sublinhado colorido. Esses trechos também conterão marcações numéricas em sobrescrito.
Abaixo de cada tabela comparativa, haverá uma seção de comentários numerados. Para
encontrar o elemento textual a que cada comentário se refere basta procurar o número correspondente no interior da tabela.
Além da comparação das três traduções mencionadas acima (TR-Lit, TR-N e TR-A), analisaremos trechos da TR-ED produzida, na qual a ambientação do conto é mantida no início do
século XX, mas transplantada para a cidade do Rio de Janeiro. Analisaremos também alguns
trechos produzidos da TR-SP sugerida (ambientação em São Paulo do século XXI). Vale observar que a TR-ED é firmemente calcada no texto da TR-A, mas, devido à nova ambientação precisou sofrer ajustes específicos. Os ajustes necessários tanto para a produção da TR-ED como da
TR-SP serão comentados logo após a análise comparativa da TR-Lit, TR-N e TR-A.
Os Diálogos e sua Pontuação
Antes de entrarmos na análise das traduções propriamente ditas, é preciso fazer algumas
observações sobre as diferenças básicas entre as convenções de pontuação de diálogos na língua
inglesa e na língua portuguesa.
Na língua inglesa o discurso direto, inclusive nos diálogos, é sempre indicado por aspas
duplas. A única exceção é o caso de discurso direto dentro de discurso direto, quando se usam
aspas simples. Os comentários do narrador que porventura venham entremeados à fala de um
personagem são sempre mantidos fora das aspas.
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Uma fala contínua de uma mesma pode ser subdivida em parágrafos, caso em que abremse as aspas no início da primeira linha daquela fala e no início de cada parágrafo que a ela pertença, mas só se fecham ao término de seu último parágrafo. Com exceção, é claro, dos pontos
em que se insiram comentários do narrador, que precisam ficar fora das aspas.
Já nas convenções da língua portuguesa, nos diálogos, a primeira linha de cada fala é
sempre introduzida por um travessão (—) seguido de um espaço. Não há pontuação característica
que separe os comentários do narrador que muitas vezes vêm intercalados a uma mesma fala de
determinada personagem. Sendo assim, é o enunciado em si que indica ao leitor que ali a voz não
é mais da personagem, mas sim do narrador. 6
Quando a palavra passa de um interlocutor do diálogo para outro, inicia-se um novo parágrafo devidamente encabeçado por um novo travessão.
Os parágrafos que não se iniciem por travessão não são fala do diálogo e só podem conter
outros elementos da narrativa, como, por exemplo, observações do narrador, narração da ação,
descrições, etc.
Num diálogo corrido, em que as falas de dois ou mais interlocutores se sucedam, todo parágrafo iniciado por um travessão é interpretado como fala de um novo interlocutor. Ou seja, o
uso do travessão na abertura de parágrafos sucessivos, indica a alternância de interlocutores.
Sendo assim, a única possibilidade da subdivisão da fala de um mesmo interlocutor em mais de
um parágrafo, sem alternância de interlocutores é caso exista um parágrafo intermediário de narração, descrição ou comentários feitos pelo narrador.

6

É possível separar os comentários do narrador que venham intercalados em uma fala de diálogo pelo uso
de outro travessão, mas essa não é a prática tradicional e mais difundida.
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Análise Comparativa da TR-Lit, TR-N e TR-A
Texto Original
Old Anthony Rockwall, retired manufacturer and proprietor of Rockwall’s Eureka Soap,
looked out the library window of his Fifth Avenue mansion and grinned. His neighbour to the
right—the aristocratic clubman, G. Van Schuylight Suffolk-Jones—came out to his waiting motor-car, wrinkling a contumelious nostril, as usual, at the Italian renaissance sculpture of the
soap palace’s front elevation.
Literal
(Não-Arcaizante)
O velho Anthony Rockwall,
proprietário e fabricante aposentado do Sabão Eureka
Rockwall, olhou pela janela
da biblioteca de sua mansão
na Quinta Avenida e deu um
sorrisinho azedo. Seu vizinho
da direita — o aristocrático
frequentador de clubes G.
Van Schuylight Suffolk-Jones
— saiu dirigindo-se a seu
automóvel que o esperava,
torcendo o nariz desdenhoso,
como de costume, diante da
escultura renascentista italiana
da fachada do palácio do sabão.1

Idiomáticas
Não-Arcaizante
O velho Anthony Rockwall,
industrial aposentado e proprietário da Sabão Eureka
Rockwall, olhou pela janela
da biblioteca de sua mansão
na Quinta Avenida e deu um
sorrisinho azedo. O vizinho
da direita, G. Van Schuylight
Suffolk-Jones — aristocrata e
frequentador dos mais finos
clubes — dirigiu-se ao automóvel que o aguardava, torcendo o nariz como de costume para a escultura renascentista italiana da fachada frontal do palácio do império do
sabão.

Arcaizante
O velho Anthony Rockwall,
industrial aposentado e proprietário da Sabão Eureka
Rockwall, olhou pela janela
da biblioteca de sua mansão
na Quinta Avenida e deu um
sorrisinho azedo. O vizinho
da direita, G. Van Schuylight
Suffolk-Jones — aristocrata e
frequentador dos mais finos
clubes — dirigiu-se ao automóvel que o aguardava, torcendo o nariz como de costume para a escultura renascentista italiana que adornava a
fachada frontal do palácio do
império do sabão.

Comentários:
1. Esse primeiro trecho serve de amostra da tentativa de manter uma equivalência formal
mais estrita na TR-Lit e de criar-se uma tradução idiomática e fluente nas demais traduções. Observa-se na TR-Lit a tentativa na correspondência estreita de palavras, inclusive na classe gramatical, quando possível.
Vejamos alguns exemplos das diferenças de tratamento do texto:
•

manufacturer→fabricante / manufacturer→industrial. Seria possível argu-

mentar que a tradução mais literal de “manufacturer” seria “manufaturador”, porém, a pa-
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lavra “manufacturer” na língua inglesa é de uso comum, enquanto a palavra “manufaturador”, na língua portuguesa, é de uso raro. Daí a escolha de “fabricante” para a TR-Lit.
Talvez por isso mesmo, a adesão estrita às teorias de Venuti, Berman e Lewis levaria ao
uso de “manufaturador”, pois isso marcaria exatamente a diferença do uso norteamericano, e mostraria o estrangeiro como estrangeiro. Já nas TR-Id, optamos por “industrial” em vez de “fabricante”, por ser esse o termo mais comumente empregado nas
referências aos donos de fábricas ou indústrias, principalmente quando abastados; enquanto expressões como “o fabricante” normalmente são empregadas para referir-se à
empresa que fabrica determinado produto.
•

aristocratic clubman→aristocrático frequentador de clubes. Na TR-Lit a op-

tamos por manter até a classe gramatical do da palavra “aristocratic”. A palavra “clubman”, porém não tem correspondente em português, e é preciso uma locução para traduzi-la. Já nas TR-Id, preferimos uma tradução de sonoridade mais natural, ainda que se
desvie da letra do inglês, daí o “aristocrata e frequentador dos mais finos clubes”. Essa
tradução, ainda que inclua um elemento textual inexistente no original (“mais finos”), expressa exatamente a ideia de luxo e aristocracia associada ao inglês “clubman”.
•

Formas possessivas inglesas→formas não possessivas portuguesas. Na língua

inglesa a tendência é de maior uso de possessivos em contextos que em português se prefere o artigo definido ou algum outro determinante não possessivo. Veremos mais a esse
respeito no próximo trecho das traduções a ser comentado.
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Texto Original
“Stuck-up old statuette of nothing doing!” commented the ex-Soap King. “The Eden Musee’ll
get that old frozen Nesselrode yet if he don’t watch out. I’ll have this house painted red, white,
and blue next summer and see if that’ll make his Dutch nose turn up any higher.”
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

— Essa estatueta velha e
metida2 que não serve para
nada!3 comentou o ex-Rei do
Sabão. Esse velho Nesselrode
congelado ainda vai acabar no
Eden Musee4 se não tomar
cuidado. Vou pintar esta casa
de vermelho, branco e azul no
próximo verão e ver se isso
vai fazer ele empinar ainda
mais seu nariz holandês5.

— Mas que velho metido2
que não vale é nada!3 resmungou o ex-rei do sabão.
Essa múmia velha ainda vai
parar no museu4 se não tomar
cuidado! Vou mandar pintar a
casa de vermelho, branco e
azul no próximo verão pra ver
se esse maldito holandês consegue torcer ainda mais o nariz!5

— Mas que velho metido
que não vale é nada! resmungou o ex-rei do sabão. Essa
múmia velha ainda vai parar
no museu se não tomar cuidado! Vou mandar pintar a casa
de vermelho, branco e azul no
próximo verão pra ver se esse
maldito holandês consegue
empinar ainda mais o nariz!

Comentários:
2. “Stuck-up old statuette of nothing doing!”→ “Essa estatueta velha e metida que não
serve para nada!” Observe-se na TR-Lit a tentativa de aderência próxima ao inglês. Já nas TR-Id
demos preferência a encontrar uma forma expressiva que plausivelmente poderia ser empregada
por qualquer brasileiro para expressar o mesmo sentimento, na mesma situação, sem a influência
de uma língua estrangeira. Procedimento esse plenamente de acordo com as ideias de Vinay e
Darbelnet, Nida e outros teóricos da equivalência. Por isso, a tradução idiomática desse mesmo
trecho resultou em “Mas que velho metido que não vale é nada!”. O mesmo procedimento foi
usado ao longo das TR-Id e justifica a maioria das diferenças entre elas e a TR-Lit. Outras diferenças podem ocorrer pela necessidade de arcaizar a linguagem, ou pelo desejo de demonstrar
como duas traduções do mesmo elemento textual podem ser diferentes sem acarretar qualquer
mudança significativa na mensagem.
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3. Pontuação: Ao longo de todo o conto podem-se observar diversas diferenças entre a
pontuação do original em inglês e das traduções idiomáticas. (Na TR-Lit tentamos limitar essas
diferenças ao uso do travessão.) Em geral, o texto em inglês dá preferência a frases de forma
afirmativa, ainda que o sentido seja exclamativo, ou de pedido. Nos casos de sentido exclamativo
ou interjetivo, isto é, da expressão de sentimentos, ainda que apenas resmungados e ordens, normalmente em português, prefere-se o uso do ponto de exclamação. Já os pedidos, em português
comumente assumem a forma de perguntas. Nas TR-Id adotamos essas convenções e, portanto,
várias frases meramente afirmativas do inglês, marcadas apenas por um ponto final, foram, nas
TR-Id, demarcadas por pontos de exclamação ou de interrogação.
4. “The Eden Musee’ll get that old frozen Nesselrode”. Na TR-Lit, mantivemos rigorosamente “Eden Musee” e “Nesselrode”. O “Eden Musee” era um museu de estátuas de cera que
ficava no número 55 Oeste da Rua 23 (55 West 23rd Street), em Nova York, e que era especialmente conhecido por sua coleção de estátuas de cera. O museu teve vida curta, abriu em 1884 e
fechou em 1915, e é totalmente desconhecido do público brasileiro. A coisa mais próxima que o
brasileiro comum provavelmente já teria ouvido falar seria no museu da Madame Tussauds, em
Londres. A alusão a “Nesselrode” é igualmente obscura. Nesselrode é provavelmente uma referência a uma sobremesa gelada feita de creme, castanhas e frutas, e que recebeu o nome de seu
criador, o conde e diplomata russo Karl Robert Nesselrode (1780–1862). Na fala de Anthony
Rockwall todas essas referências são obviamente usadas num espírito depreciativo. Daí sua substituição por “múmia velha” e “museu”.
5. “see if that’ll make his Dutch nose turn up any higher”→ “ver se esse maldito holandês
consegue empinar ainda mais o nariz!” Formas possessivas→formas não possessivas: Como
comentamos anteriormente, na língua inglesa a tendência é de maior uso de possessivos em con-
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textos que em português se prefere o artigo definido ou uma outra forma não possessiva. Geralmente, o uso do possessivo nessas frases ainda é possível em português e pode passar despercebido para o leitor, mas o uso do artigo definido em inglês não só não é comum, como, em grande
parte dos casos nem é possível:
•

Português “Consegue torcer ainda mais o nariz” (mais comum e autentica-

mente vernáculo) ou “consegue torcer ainda mais seu nariz” (menos comum, com maior
número de ocorrência por influência da língua inglesa, mas gramaticalmente possível).
•

Back translation para o inglês (não é a exata formulação do original): “see if

he can turn up his Dutch nose any higher” (uso normal do possesivo), mas “see if he can
turn up the Dutch nose any higher” (gramaticalmente inaceitável, a menos que “Dutch
nose” fosse o nome de um objeto ou ferramenta, por exemplo).
•

“Dutch nose”→ “maldito holandês” + “o nariz”. Nas TR-Id a transformação

desse segmento não se limitou à eliminação do possessivo. Foi também necessário transferir a aplicação do gentílico Dutch/holandês, que teve que deixar de agir como adjetivo
especificador de “nariz” e ser transformado em substantivo. O efeito alcançado por esse
procedimento ficou bastante natural.
Obs.: Nas aplicações radicais da equivalência dinâmica em que se transplante a história
para o Brasil, as cores da bandeira americanas mencionadas neste trecho teriam que ser trocadas
pelo “verde e amarelo” da bandeira brasileira.
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Texto Original
And then Anthony Rockwall, who never cared for bells, went to the door of his library and
shouted “Mike!” in the same voice that had once chipped off pieces of the welkin on the Kansas
prairies.
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

E, então, Anthony Rockwall,
que nunca gostara de sinetas6,
foi até a porta de sua biblioteca e gritou “Mike!” na mesma
voz que fizera chover lascas
do firmamento nas pradarias
do Kansas.7

Foi aí que Antony Rockwall,
que nunca gostara de tocar
sineta6, foi até a porta da biblioteca e gritou “Mike!” na
mesma voz que um dia fizera
estremecer as calmas pradarias do Kansas7.

Foi aí que Antony Rockwall,
que nunca gostara de campainhas7 […]

Comentários:
7. Originalmente “campainha” significava exatamente a sineta tocada para chamar os
empregados e também a sineta colocada à porta ou a ela ligada por cordéis para permitir que
visitantes anunciassem sua chegada. Por isso o emprego de “campainhas” na TR-A é bastante
acertado. Como no uso atual “campainha” ficou muito mais fortemente ligada à campainha elétrica instalada à porta para anunciar visitantes, na tradução em linguagem não-arcaizante optamos por “sineta”.
8. “Na mesma voz que um dia fizera estremecer as calmas pradarias do Kansas” seria
uma tradução mais natural para “in the same voice that had once chipped off pieces of the welkin
on the Kansas prairies”. Seria possível argumentar que o inglês é mais pitoresco, e a tradução
literal desse trecho tem um sabor interessante devido à peculiaridade da escolha lexical. Seja na
tradução literal ou na idiomática, mantém-se a alusão à vida rústica ao ar-livre da juventude de
Anthony.
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Texto Original
“Tell my son,” said Anthony to the answering menial, “to come in here before he leaves the
house.”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Diga ao meu filho — disse Anthony ao serviçal que o
atendera8 — que venha cá
antes de sair de casa.

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

— Diga ao meu filho, disse
ele ao criado8, que venha falar
comigo antes de sair.

— Diga ao meu filho, disse
ele ao lacaio8, que venha falar
comigo antes de sair.

Comentários
8. Na TR-A, a palavra “lacaio” foi escolhida, não por ser a opção mais antiga, nem necessariamente a mais em uso no início do séc. XX, mas por não ser de uso tão corrente nos dias de
hoje quanto “criado”. Esse fato em si contribuiu para a sensação de arcaísmo, ainda que na verdade a palavra “lacaio” date apenas do séc. XV. Já a palavra empregada na TR-N, “criado”, nessa mesma acepção de serviçal pago, é bem mais antiga do que “lacaio”, pois data do século XIII,
mas como é de uso relativamente comum, não dá a mesma impressão de arcaísmo. Aqui cabe
perguntar se o mais importante numa tradução com pretensões a arcaizante seria mesmo a impressão que o emprego de uma palavra mais rara causa no leitor, ou a escolha consistente de
formas mais antigas. De qualquer forma, seria possível argumentar que já que o original em inglês é “menial”, um substantivo não muito comum (ainda que bastante usado como adjetivo),
especialmente na acepção em que aqui aparece (o usual seria “servant”), a despeito de qualquer
pretensão de arcaísmo, “lacaio” seria uma boa escolha exatamente por não ser a opção mais comum. Quanto à palavra “serviçal”, que também data do século XV, ela foi empregada na TR-Lit
justamente por ser a mais incomum das três opções e, portanto corresponder ao relativamente
incomum “menial” (Houaiss “lacaio” ,”criado” e “serviçal”).
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Texto Original
When young Rockwall entered the library the old man laid aside his newspaper, looked at him
with a kindly grimness on his big, smooth, ruddy countenance, rumpled his mop of white hair
with one hand and rattled the keys in his pocket with the other.
Literal
(Não-Arcaizante)
Quando o jovem Rockwall9
entrou na biblioteca, o velho
pôs de lado seu jornal, olhou
para ele com uma severidade
bondosa na cara ampla, serena10 e corada11, desgrenhou
sua massa de cabelos brancos
com uma mão, enquanto chocalhava as chaves em seu bolso com a outra12.

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

Quando o moço9 entrou na
biblioteca, o velho largou o
jornal, olhou para o rapaz com
uma severidade bondosa estampada na cara ampla, corada11, de uma impassibilidade
um tanto calculista10, e passou
uma mão pela massa de cabelos brancos enquanto com a
outra remexia as chaves que
levava no bolso12.

Quando o moço entrou na
biblioteca, o velho largou o
jornal, olhou-o com uma severidade bondosa na cara ampla e rubicunda11, de uma
impassibilidade […]

Comentários
9. “young Rockwall”→ “o jovem Rockwall”/ “o moço”. A tradução literal dessa forma
de referência é um tanto estranha em português e certamente tem um sabor anglicizante, daí nossa preferência pelo muito mais natural “o moço” nas TR-Id.
10. “with a kindly grimness on his big, smooth, ruddy contenance”: o adjetivo “smooth”
pode denotar uma aparente placidez de semblante e também a possibilidade de que essa placidez
disfarce segundas intenções, ou alguma maquinação da personagem. Essa possibilidade se confirma no desenrolar da história. Daí a tradução por “impassibilidade um tanto calculista” nas TRId. Já na TR-Lit, para evitar o perigo de explicitar o que o autor tenha deliberadamente deixado
implícito, ativemo-nos ao adjetivo “serena”. Esse adjetivo, porém, não é sugestivo de duplicidade, como ocorre com “smooth”.
11. “ruddy countenance”→ “semblante […] corada”/ “cara […] rubicunda”. Nesse pequeno segmento há dois pontos dignos de nota. O primeiro refere-se à tradução de “countenan-
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ce” por “semblante” ou “cara”. Na TR-Lit, optamos por “semblante”, por ser, em nível meramente lexical, o vocábulo que nos parece mais prontamente correspondente a “countenance”,
seja em frequência de ocorrência ou grau de refinamento. Contudo, observamos que as traduções
tendem a dar à linguagem do conto um refinamento bem maior e um caráter bem mais culto do
que o que se vê no conjunto do texto de O. Henry, que em muitos aspectos, corresponde muito
mais à linguagem popular. Portanto, na tentativa de resgatar esses traços de linguagem popular,
optamos pelo vocábulo “cara” nas TR-Id. Essa opção também nos parece especialmente compatível com a total falta de refinamento de Anthony Rockwall, a personagem descrita.
12. Observe-se aqui a adesão da TR-Lit à estrutura e às escolhas lexicais do inglês. É devido a essa adesão que na TR-Lit empregamos “desgrenhou” e “chocalhava”, bem como os possessivos “sua”/ “seu”, e adotamos a fraseologia “desgrenhou sua massa de cabelos brancos com
uma mão, enquanto chocalhava as chaves em seu bolso com a outra”. Já nas TR-Id, preferimos
adaptar à frase as expressões usuais, que seriam “passar a mão no cabelo” e “remexer as chaves
no bolso”. Disso resultou a tradução “passou uma mão pela massa de cabelos brancos enquanto
com a outra remexia as chaves que levava no bolso”, na qual se eliminam os possessivos e os
verbos “desgrenhar” e “chocalhar”.
Texto Original
“Richard,” said Anthony Rockwall, “what do you pay for the soap that you use?”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Richard, disse Anthony
Rockwall, quanto você paga
pelo sabão12 que usa?

Idiomáticas
Não-Arcaizante
— Richard, disse Anthony
Rockwall, quanto você paga
no sabonete12?

Arcaizante
— Richard, disse Anthony
Rockwall, quanto custa o sabonete que usas?
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Comentários:
12. “soap”→”sabão”/”sabonete”. A opção pela tradução de “sabão” na TR-Lit vem da
correlação direta entre os vocábulos “soap” e “sabão” quando considerados em isolamento. Contudo nas TR-Id optamos pelo emprego do termo “sabonete”, que desde muito é a palavra de uso
corrente para a barra de sabão mais refinado usado para higiene humana. Já em 1789, o Diccionario da lingua portugueza, de Antonio de Moraes Silva, registra “sabonète” como sendo “bola
de sabão preparado com mais curiosidade [esmero] para fazer barbas” (Silva “sabonete”), e em
1832, o Diccionario da Lingua Brasileira, de Luiz Maria da Silva Pinto, repete essencialmente o
mesmo (Pinto “sabonente”).
Texto Original
“You’re a gentleman,” said Anthony, decidedly. “I’ve heard of these young bloods spending
$24 a dozen for soap, and going over the hundred mark for clothes. You’ve got as much money
to waste as any of ‘em, and yet you stick to what’s decent and moderate. Now I use the old Eureka—not only for sentiment, but it’s the purest soap made. Whenever you pay more than 10
cents a cake for soap you buy bad perfumes and labels. But 50 cents is doing very well for a
young man in your generation, position and condition. As I said, you’re a gentleman. They say
it takes three generations to make one. They’re off. Money’ll do it as slick as soap grease. It’s
made you one. By hokey! it’s almost made one of me. I’m nearly as impolite and disagreeable
and ill-mannered as these two old Knickerbocker gents on each side of me that can’t sleep of
nights because I bought in between ‘em.”
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

— Você é um cavalheiro13,
disse Anthony decidido. Ouvi
dizer que esses rapazes14 gastam 24 dólares na dúzia de
sabão e mais de cem nas roupas. Você tem tanto dinheiro
para desperdiçar15 quanto
qualquer um deles, mas só
fica no que é decente e moderado16. Agora, eu uso o velho
Eureka não só por uma questão sentimental, mas porque é
o sabão mais puro que existe.

— Você é um moço fino13,
afirmou o pai categoricamente. Ouvi dizer que entre a moçada de agora14 tem quem
pague 24 dólares pela dúzia
de sabonetes e passe dos cem
nas roupas. Você tem tanto
dinheiro pra torrar14 quanto
qualquer deles, mas em vez
disso, o quê? não sai dessa
economia e moderação!16 Já
eu… eu uso o velho Eureka
não só por uma questão sen-

— És um moço fino, afirmou o pai categoricamente.
Ouvi dizer que esses moços14
de sociedade pagam 24 dólares pela dúzia de sabonetes e
passam dos cem nas roupas.
Tens tanto dinheiro para esbanjar15 quanto qualquer deles, mas em vez disso, o quê?
não deixas essa economia e
moderação!16 Já eu… eu uso
o velho Eureka não só por
uma questão sentimental, mas
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Sempre que você paga mais
do que 10 centavos por uma
barra de sabão, o que você
paga é por perfume ruim e
pela marca. Mas 50 centavos
é muito certo para um rapaz
da sua geração, posição e
condição. Como eu disse,
você é um cavalheiro. Dizem
que leva três gerações para
fazer um. Estão errados. Dinheiro faz isso fácil que nem
sebo de sabão. Fez de você.
Por hokey!17 Quase fez um de
mim. Eu sou quase tão grosseiro e desagradável e sem
educação quanto esses dois
velhos knickerbockers18 do
lado que não conseguem dormir à noite porque eu comprei
a casa do meio.

timental, mas porque é o melhor sabão do mundo. Sempre
que se paga mais de dez centavos por uma barra de sabão
o que se paga mesmo é por
um monte de perfume vagabundo e pela marca, mas 50
centavos é o preço certo pra
um rapaz da sua idade, classe
e situação financeira. Eu já
disse: você é um moço fino.
Dizem que leva três gerações
pra criar um moço assim. Errado! Com dinheiro tudo se
ajeita, não tem coisa melhor.
Fez de você o que fez: um
moço fino. Pois não é que
quase fez de mim um homem
fino!?17 e eu sou quase tão
grosseiro, desagradável e sem
educação quanto aqueles dois
velhotes esnobes, metidos a
holandeses18 dos meus vizinhos, que nem dormem à noite só porque eu comprei a
casa do meio.

porque é o melhor sabão do
mundo. Sempre que se paga
mais de dez centavos por uma
barra de sabão o que se paga
mesmo é por um bocado de
perfume vagabundo e pela
marca, mas 50 centavos é o
preço certo para um rapaz de
tua geração, distinção e situação financeira. Eu já disse: és
um moço fino. Dizem que
leva três gerações para criar
um moço assim. Errado! Com
dinheiro tudo se ajeita, melhor
coisa não há. Fez de você o
que fez: um moço fino. Por
minha fé!17 Quase fez de mim
um homem fino! e eu sou
quase tão rude, desagradável e
grosseiro quanto aqueles dois
velhos almofadinhas metidos
a holandeses18 dos meus vizinhos que mal dormem à noite
só porque eu comprei a casa
do meio.

Comentários:
13. “You’re a gentleman”. Na TR-Lit, literalmente, “você é um cavalheiro”, que é uma
forma de expressão bastante anglicizante. Portanto, nas TR-Id, preferimos traduzir esse segmento
como “você é um moço fino”, que soa bem mais natural em português nesse contexto.
14. “these young bloods”. “Young bloods” é uma maneira bastante informal de referir-se
aos jovens e, mais especialmente aos rapazes. A tradução literal dessa expressão, (“jovens sangues” ou “sangues jovens”, seria totalmente absurda, por isso mesmo na TR-Lit adotamos “esses
rapazes”. Na TR-N, tentamos adotar uma expressão atual e tão informal quanto “young bloods”
era na época, daí “essa moçada de agora”. Na TR-A, procuramos neutralizar a modernidade de
“moçada de agora”, por isso o emprego de “esses moços”
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15. “You’ve got as much money to waste as […]”. Novamente, procuramos ater-nos ao
inglês palavra por palavra, tanto quanto possível, daí a tradução “Você tem tanto dinheiro para
desperdiçar quanto […]”. Entretanto, essa construção aumenta em muito a formalidade do trecho; por isso, na TR-N, preferimos “dinheiro pra torrar” e, na TR-A, “dinheiro para esbanjar”.
Aproveitamos o ensejo para observar que, em geral, na TR-A emprego a preposição “para” sempre em sua forma completa. Isso não se deve a qualquer suposição de que não se usasse, na fala,
a contração “pra”. Essa preferência reflete somente o fato de que não era costume registrar essa
contração nas obras de prosa, ainda que seu uso, sob a forma “p’ra”, não fosse incomum na escrita poética.
16. “and yet you stick to what’s decent and moderate”. Novamente, observe-se a adesão à
equivalência formal na TR-Lit. Apesar disso, não conseguimos encontrar uma forma mais literal
de traduzir “stick to” e tivemos de contentar-nos com “fica”. Na TR-N, empregamos o que consideramos ser uma fraseologia natural e atual: “não sai dessa economia e moderação”. Na TR-A,
mantivemos “economia e moderação”, mas substituímos “não sai” por “não deixas”, para dar ao
trecho um sabor mais condizente com o uso brasileiro do início do século XX.
17. “By hokey!” Essa interjeição apresenta um problema curioso tanto para a TR-Lit como para a TR-N. No caso da TR-Lit, o problema é que a tradução literal é impossível: “by” pode
ser traduzido como “por”, mas o que fazer com o “hokey”? O problema se agrava quando consideramos que os defensores da tradução estrangeirizadora condenam a manutenção de certas palavras e expressões no idioma original alegando que isso promove a estereotipação do povo e
cultura representados ou reforça os estereótipos já existentes (Berman “Trials” 286). Contudo,
diante da total impossibilidade de uma tradução literal para essa expressão, acabamos decidindo
mantê-la em inglês na TR-Lit. Na TR-N, vimo-nos de novo diante de um dilema, pois não con-
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seguimos encontrar uma expressão interjetiva atual correspondente ao inglês “by hokey”; sendo
assim, optamos por integrar esse caráter interjetivo à frase seguinte, o que resultou na tradução
“Pois não é que quase fez de mim um homem fino!?”. Na TR-A todos os nossos problemas desapareceram, já que a hoje desusada exclamação “por minha fé!” é perfeitamente idiomática e
condiz plenamente com o espírito da exclamação “by hokey” no contexto em questão.
18. “old Knickerbocker gents”. Na TR-Lit, pelos mesmos motivos explicados na observação 17 e a despeito das mesmas objeções teóricas, optamos por deixar “Knickerbocker” em
inglês, fazendo somente alteração da letra maiúscula para minúscula. O núcleo problemático
desse segmento, a nosso ver é a palavra “Knickerbocker” que, de acordo com o dicionário referese a “a descendant of the early Dutch settlers of New York” e, em sentido amplo, refere-se aos
naturais ou residentes do Estado de Nova York (Merriam-Webster “Knickerbocker”). O contexto
geral do conto indica que ambas as implicações se aplicam: Um dos sobrenomes de um dos mencionados vizinhos de Anthony Rockwall é Van Schuylight, o que já indica uma ascendência holandesa, seja real ou apenas de fachada. No conjunto, “Knickerbocker gents” também poderia ser
interpretado como “aristocratas nova-iorquinos”. O adjetivo “old” poderia ser indicação da antiguidade dessas famílias da sociedade nova-iorquina. Temos aí a apresentação do “old money”
(representado por esses vizinhos aristocratas) e seu desprezo pelo “new money” (tipificado por
Anthony Rockwall). Essa fala, além de claramente ter todas essas implicações, também é indubitavelmente uma expressão depreciativa e cáustica da irritação da personagem diante da afetação
de seus vizinhos. Daí nas TR-Lit a opção por “velhotes esnobes, metidos a holandeses”, na TRN, ou por “velhos almofadinhas metidos a holandeses”, na TR-A.
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Texto Original
“Now, don’t say that,” said old Anthony, shocked. “I bet my money on money every time. I’ve
been through the encyclopaedia down to Y looking for something you can’t buy with it; and I
expect to have to take up the appendix next week. I’m for money against the field. Tell me something money won’t buy.”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Agora, não diga isso,19
disse20 o velho Anthony chocado. Eu aposto o meu dinheiro no dinheiro sempre.21 Já li
a enciclopédia até o Y22 procurando alguma coisa que ele
não compre e acho que vou
ter que ler o apêndice semana
que vem. Eu ponho fé é no
dinheiro23. Diga-me uma coisa que o dinheiro não compre.

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

— Mas não diga uma coisa
dessas!19 exclamou20 o velho
Anthony chocado. No dinheiro é que eu aposto até o último centavo...21 sempre. Já li a
enciclopédia de A a Z22 procurando alguma coisa que o
dinheiro não compre e garanto
que vou ter que ler até o
apêndice semana que vem. Eu
ponho fé é no dinheiro. Diga
uma coisa, uma só que seja,
que o dinheiro não compre.

— Ora, não digas isso!19 exclamou o velho Anthony chocado. […]. Dize o nome de
uma coisa, uma só que seja,
que o dinheiro não compre.

Comentários
19. “Now, don’t say that”→Na TR-Lit, não só nos ativemos à letra do inglês traduzindo
“now” por “agora”, como também pela pontuação que mantém a forma meramente declarativa,
ainda que o conteúdo da frase não o seja. Nas TR-Id adotamos o ponto de exclamação para tornar a pontuação condizente com o caráter desse trecho da fala de Anthony. Além disso, na TR-N,
adotamos a exclamação idiomática e atual “não diga uma coisa dessas!”. A substituição do inglês
“now”, pelo português “mas” no início da exclamação dá-lhe um caráter particularmente coloquial. Na TR-A demos preferência à palavra “ora” para iniciar a exclamação.
20. No inglês, foi empregado o genérico “said”, literalmente “disse” na TR-Lit. Entretanto a frase a que esse “said” se refere é claramente uma exclamativa, caso em que é comum no
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português dizer-se simplesmente “exclamou”, forma que adotamos nas TR-Id. Além disso, o uso
de “exclamou” evita a repetição do verbo dizer “não diga isso! disse Anthony chocado”.
21. “I’m for money against the field”→”Eu ponho fé é no dinheiro”. É extremamente difícil escapar da tradução idiomática em frases como esta, cuja tradução literal não teria sentido
[“Eu sou pelo dinheiro contra o campo”?!]. O que fazer com frases como esta exceto traduzi-las
com frases igualmente idiomáticas, se possível, relativas à mesma área? “To be for money against the field” é uma expressão idiomática relacionada ao mundo das apostas. Em português a
expressão “por [ou botar] fé em” é bastante empregada em relação a apostas, ainda que não seja
de uso exclusivo desse universo. Outra expressão relacionada é “fazer uma fezinha”, que significa exatamente apostar. No presente contexto de “Mammon and the Archer”, a alusão à fé tem a
vantagem de também já preparar o terreno para a metáfora religiosa de “acender uma ou duas
velas no altar do grande Mamom” ou de “acender umas varetas de incenso no oratório do grande
Mazuma” que virá pouco a diante.
22. “down to Y”. Mantivemos a tradução o mais literal possível na TR-Lit, daí “até o Y”.
Nas TR-Id, preferimos empregar a expressão mais sonora idiomática “de A a Z”, que significa
“inteirinha” e comunica bem o sentido das palavras da personagem. O argumento contra essa
opção seria que o fato de que em inglês também não é comum dizer que se leu algo “down to Y”
e que essa escolha de palavras reflete que uma pesquisa quase completa, mas não totalmente
concluída.
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Texto Original
“Oho! won’t it?” thundered the champion of the root of evil. “You tell me where your exclusive circles would be if the first Astor hadn’t had the money to pay for his steerage passage
over?”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Ah! não? bradou o paladino da raiz de todo o mal23.
Você me diga onde estariam
esses círculos exclusivos24 se
o primeiro Astor25 não tivesse
o dinheiro para pagar a passagem de terceira classe para
cá?

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

— Ah, não compra, é?! bradou o paladino do vil metal23.
Pois então me diga onde estaria essa alta roda24 se o primeiro Astor não tivesse o
dinheiro da passagem de terceira classe para cá?

— Ah, não compra, é?! bradou o paladino do vil metal.
Pois então me diga26 onde
estaria essa alta roda se o primeiro Astor não tivesse o
dinheiro da passagem de terceira classe para cá?

Comentários
23. “Oho! won’t it?” thundered the champion of the root of evil”. Na TR-Lit, procuramos
preservar as formas linguísticas expressivas do inglês o máximo possível. Isso salta aos olhos
especialmente na tradução de “root of all evil” como “raiz de todo o mal”, já que o português
tem uma expressão idiomática correspondente na qual o dinheiro é chamado de “vil metal”. Nas
TR-Id, “Não compra é?!” e “paladino do vil metal” refletem a oralidade e idiomatismos brasileiros.
24. “exclusive circles”. Literalmente, “círculos exclusivos”, tradução usada na TR-Lit. A
expressão usual em português sairia “alta roda”, adotada nas TR-Id.
25. “Astor”. O sobrenome dessa família abastada da vida real foi mantido em todas as
traduções mostradas no quadro acima. No caso do transplante da história para o Brasil devido à
aplicação radical da equivalência dinâmica, seria preciso substituir esse sobrenome pelo de uma
família rica da alta sociedade compatível com o local e com a época em que o conto fosse ambi-
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entado. No caso da ambientação em São Paulo do século XIX, por exemplo, “o primeiro Astor”
poderia ser traduzido como “o primeiro Matarazzo”.
26. TR-A: Como optou-se pelo emprego do pronome “tu”, quando o pai dirige-se ao filho, aqui a conjugação correta seria “dize”, “dize-me” ou “diz-me”. Entretanto, como a personagem é inculta, deixamos “me diga” mesmo.
Texto Original
“And that’s what I was coming to,” said the old man, less boisterously. “That’s why I asked
you to come in. There’s something going wrong with you, boy. I’ve been noticing it for two
weeks. Out with it. I guess I could lay my hands on eleven millions within twenty-four hours,
besides the real estate. If it’s your liver, there’s the Rambler down in the bay, coaled, and ready
to steam down to the Bahamas in two days.”
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

— Era aí que eu queria chegar, disse o velho já menos
exaltado. É por isso que mandei te chamar. Tem algo errado contigo, rapaz. Já tem duas
semanas que venho percebendo. Bota pra fora27. Acho que
consigo botar a mão28 nuns
onze milhões em vinte e quatro horas, fora os bens imóveis. Se é seu fígado, o Rambler está na baía, abastecido
de carvão29, prontinho para ir
para as Bahamas em dois dias.

— Era aí que eu queria chegar, disse o velho já menos
exaltado. É por isso que mandei te chamar. Tem algo errado contigo, rapaz. Já tem duas
semanas que percebi. Desembucha!27 Acho que consigo
arranjar uns28 onze milhões
em coisa de vinte e quatro
horas, fora os bens imóveis.
Se é caso do fígado, o Rambler está ancorado na baía,
prontinho28 para ir para as
Bahamas em dois dias.

— Era aí que eu queria chegar, disse o velho já menos
inflamado. É por isso que
mandei chamar-te. Há algo
errado contigo, rapaz. Já tem
duas semanas que percebi.
Desembucha. Calculo que
consiga arranjar uns onze milhões em coisa de vinte e quatro horas, sem contar os bens
imóveis. Se é caso do fígado,
o Rambler está fundeado na
baía, prontinho para seguir
para as Bahamas em dois dias.

Comentários
27 e 28. Enquanto “venho percebendo”, “bota pra fora” e “botar a mão” seguem de perto
a letra do inglês e não são descabidos em português, “percebi”, “desembucha” e “arranjar” são
certamente formas mais naturais e idiomáticas.
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29. Nas TR-Id, desaparece a alusão ao carvão que abasteceria o navio a vapor, mas não
há uma forma compacta e idiomática de expressar o conteúdo de “coaled”, já que “encarvoado” e
“acarvoado” significam sujos de carvão ou transformados em carvão. Numa tradução radicalmente dinâmica, “Rambler”, que era o nome de um famoso navio a vapor, poderia ser simplesmente substituído por “paquete”, que era como eram chamados os navios à vapor para transporte
de passageiros e de remessas dos correios.
Texto Original
“Not a bad guess, dad; you haven’t missed it far.”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Até que você30 não errou
por muito, pai31.

Idiomáticas
Não-Arcaizante
— Até que o senhor30 não
chutou mal, pai.

Arcaizante
— Até que vosmecê30 não
errou por muito meu pai.

Comentários
30. Vê-se aqui um dos muitos exemplos da tradução literal de “you” como “você”. Esse
tratamento de pai para filho seria perfeitamente normal, contudo, no contexto acima, ele aparece
de filho para pai, o que, pelo menos até o final da década de 1970, no Brasil, seria totalmente
inadmissível. Ainda que, mais recentemente, esse uso venha-se infiltrando na linguagem de muitas famílias, o tratamento dos pais pelas formas “o senhor” ou “a senhora” não causaria estranhamento algum aos leitores.
31. Não consegui encontrar nenhuma tradução literal específica para “Not a bad guess”.
Sendo assim, na TR-Lit, o significado dessa frase foi deixado apenas implícito na próxima: “Você não errou por muito”. Na TR-N, devido à maior liberdade de emprego de expressões idiomáticas, empregamos “não chutou mal”, já que o substantivo “chute” e o verbo “chutar” são coloquialmente usados no sentido de “making a guess”.
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Texto Original
“Make one,” said Anthony. “Take her for a walk in the park, or a straw ride, or walk home
with her from church. Chance! Pshaw!”
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

— Crie a oportunidade, retorquiu o pai. Leve-a para
uma caminhada no parque, ou
para um passeio em carroça
de feno32, ou acompanhe a
moça a pé na volta da igreja.
Oportunidade! Hum33!

— Pois crie a oportunidade,
retorquiu o pai. Leve-a para
uma volta no parque, ou para
um passeio de charrete32, ou
acompanhe a moça a pé na
volta da igreja. Oportunidade!
Que bobagem!33

— Pois cria a oportunidade,
retorquiu o pai. Leva-a para
uma volta no parque, ou para
um passeio de charrete, ou
acompanha a moça a pé na
volta da igreja. Oportunidade!
Ora essa!33

Comentários:
32. O conceito de “straw ride” é desconhecido no Brasil e seria especialmente inconcebível que qualquer pessoa fina se dispusesse a passear em uma carroça de feno. A ideia mais aproximada desse tipo de atividade de lazer seria o passeio de charrete.
33. “Pshaw!” É difícil lidar com a representação escrita de certos ruídos expressivos não
linguísticos que aparecem no inglês. Daí, por vezes sua substituição por expressões linguísticas,
como o que “que bobagem” ou “ora essa”, usados nas TR-Id.
Texto Original
“You don’t know the social mill, dad. She’s part of the stream that turns it. Every hour and
minute of her time is arranged for days in advance. I must have that girl, dad, or this town is a
blackjack swamp forevermore. And I can’t write it— can’t do that.”
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

— Você não conhece o moinho da sociedade, pai; e ela
faz parte do riacho que move
esse moinho34. Cada hora e
minuto do dia dela35 é planejado com dias de antecedência. Tenho que ter36 essa moça, pai! sem ela esta cidade é

— O senhor não conhece as
engrenagens da sociedade,
pai; e ela faz parte do maquinário que move essas engrenagens34. Cada hora, cada
minuto do dia dela é planejado com dias de antecedência.
Tenho que conquistar36 essa

— Vosmecê não conhece as
engrenagens da sociedade,
pai; e ela faz parte do maquinário que move essas engrenagens. Cada hora, cada minuto do dia dessa senhora35 é
planejado com dias de antecedência. Tenho que conquistar
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um atoleiro sem fim... E não
posso escrever, não posso
fazer isso.

moça, pai! sem ela esta cidade
é um atoleiro terrível e sem
fim... E não vou-me declarar
por carta, por carta não!

essa moça, meu pai! sem ela
esta cidade é um atoleiro sem
fim... E não pode ser por carta, por carta não!

Comentários:
34. A metáfora do moinho com o riacho que o move fica mais idiomática em português
quando transformada metáfora do maquinário e suas engrenagens.
35. Na TR-A, o emprego de “dessa senhora” neste trecho, corresponde à forma correta de
referir-se a qualquer mulher de respeito, especialmente às de classe alta, mesmo que muito jovens. Esse uso se verifica na literatura pelo menos até o fim primeira década do século XX.
36. “I must have that girl”. Nas TR-Id optamos por substituir o verbo a “ter” pelo verbo
“conquistar”, já que o uso de “ter” não seria apenas pouco idiomático, mas poderia sugerir um
elemento de posse sexual. À essa objeção, os defensores do literalismo poderiam argumentar que
mesmo que Richard não tivesse intenções meramente libidinosas, a conotação sexual está necessariamente implícita na ideia de casamento.
Texto Original
“Tut!” said the old man. “Do you mean to tell me that with all the money I’ve got you can’t
get an hour or two of a girl’s time for yourself?”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Tst, disse o velho.37 Você
quer-me dizer que com todo o
dinheiro que eu tenho você
não consegue uma ou duas
horas dessa moça?

Idiomáticas
Não-Arcaizante
O velho estalou a língua em
desaprovação.37
— Você vai-me dizer que
com todo o meu dinheiro não
vai conseguir passar uma ou
duas horas com essa moça?

Arcaizante
[…]
— Vais-me dizer que com
todo o meu dinheiro não hás
de conseguir que a moça te
dispense uma ou duas horas
de seu tempo?
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Comentários:
37. “Tut!” said the old man”. Na TR-Lit, tentamos empregar uma a representação de um
som não linguístico correspondente (“tst”). Contudo, é duvidoso que essa representação corresponda a qualquer coisa reconhecível pelo leitor brasileiro; por isso, nas TR-Id, preferimos traduzir linguisticamente, sob forma de comentário do narrador antes do início da fala da personagem.
Texto Original
“All right, Richard, my boy,” said old Anthony, cheerfully. “You may run along down to your
club now. I’m glad it ain’t your liver. But don’t forget to burn a few punk sticks in the joss house to the great god Mazuma from time to time. You say money won’t buy time? Well, of course,
you can’t order eternity wrapped up and delivered at your residence for a price, but I’ve seen
Father Time get pretty bad stone bruises on his heels when he walked through the gold diggings.”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Muito bem, Richard, meu
rapaz, disse alegremente o
velho Anthony. Agora você
pode ir para o seu clube. Ainda bem que não é mal do fígado. Mas não se esqueça de
acender umas varetas de incenso no oratório do grande
Mazuma38 de vez em quando.
Você diz que o dinheiro não
compra tempo? Bem, é claro
que você não pode encomendar a eternidade e mandar
embrulhar e entregar na porta
por um preço39, mas já vi o
Pai Tempo40 de pés bem calejados de percorrer as minas de
ouro.

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

— Muito bem, Richard, meu
filho, disse alegremente o
velho Anthony. Pode ir, o
clube te espera. Ainda bem
que não é mal do fígado...
mas não se esqueça de acender uma ou duas velas ao
grande Mamom38 de vez em
quando. Você diz que dinheiro não compra tempo? Mas é
claro que não dá pra encomendar a eternidade e mandar
embrulhar e entregar a domicílio39, mas já vi o velho Cronos40 de pés bem calejados de
percorrer minas de ouro.

— Muito bem, Richard, meu
filho, disse alegremente o
velho Anthony. Pode ir, o
clube te espera. Alegra-me
que não seja mal do fígado...
mas não te esqueças de acender uma ou duas velas ao
grande Mamom de vez em
quando. Dizes que o dinheiro
não compra tempo? Ora, é
claro que não se pode encomendar a eternidade, mandar
embrulhar e entregar à porta
com a conta39, mas já vi o
velho Cronos de pés bem calejados de percorrer minas de
ouro.

Comentários:
38. “Mazuma”→ do ídiche, gíria para “dinheiro”. Como essa palavra é desconhecida para
a grande maioria do público leitor de língua portuguesa, nas TR-Id, para criar o mesmo efeito do
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texto original, optamos por substituí-la por “Mamom” cuja associação com riquezas ou dinheiro
será clara para os leitores que tenham um mínimo de conhecimento bíblico. No espírito de adaptação cultural, também substituimos a menção a varetas de incenso pela menção da prática comum de acender a velas a santos. Daí “acender uma ou duas velas ao grande Mamom”. Com
essa pequena alteração, esse trecho do texto traduzido remete o leitor ao título do conto, “Mamom e o arqueiro”.
39. “Well, of course, you can’t order eternity wrapped up and delivered at your residence
for a price”. Na TR-Lit “for a price” transforma-se em “por um preço”. Na TR-N, esse segmento
é omitido, e a questão da transação financeira fica subentendida pelo fato de que geralmente as
encomendas são pagas: “não dá pra encomendar a eternidade e mandar embrulhar e entregar a
domicílio”. Quanto ao uso da expressão “a domicílio” na TR-N, vale observar que ela é considerada errada pelos gramáticos que pregam o uso de “em domicílio”. Seu uso era bastante generalizado e começou a diminuir após maciças campanhas nos meios de comunicação prescrevendo
sua substituição por “em domicílio”.
40. “Father Time”. A figura mais próxima do “Father Time” em português seria Cronos
que, no entanto, não seria chamado de “pai Cronos”. Daí, nas TR-Id o uso de “velho Cronos”. Na
TR-Lit, manteve-se “Pai Cronos”, e essa decisão pode ser defendida com base na tentativa de
preservação da identidade estrangeira do texto original.
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Texto Original
That night came Aunt Ellen, gentle, sentimental, wrinkled, sighing, oppressed by wealth, in to
Brother Anthony at his evening paper, and began discourse on the subject of lovers’ woes.
Literal
(Não-Arcaizante)
À noite, veio a tia Ellen41,
bondosa, sentimental, enrugada, melancólica, oprimida
pela riqueza42, para falar com
o irmão Anthony, que lia o
jornal da tarde, e se pôs a
discorrer sobre as desditas
dos apaixonados.

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

À noite, chegou a D. Ellen,
tia do rapaz41, bondosa, sentimental, a idade estampada no
rosto enrugado, melancólica,
arcada sob o peso da riqueza42.
Veio falar com Anthony, seu
irmão, que lia o jornal da tarde,
e se pôs a desfiar as desditas
dos apaixonados.

À noite, chegou D. Ellen, a
tia do rapaz, bondosa, sentimental, a idade estampada no
rosto enrugado, melancólica,
arcada sob o peso da riqueza.
Veio falar com Anthony, seu
irmão, que lia o jornal da tarde, e pôs-se a desfiar as desditas dos enamorados.

Comentários
41. “Aunt Ellen”/ “Brother Anthony”. Na TR-Lit, mantém-se construção inglesa daí a
tradução “tia Ellen” e “irmão Anthony”. Observe-se que isso cria uma construção um tanto truncada, pois a “tia Ellen” (tia de quem?) vai falar com o “irmão Antony” (irmão de quem?).
A construção “irmão Antony” ainda tem a desvantagem de coincidir com a forma costumeira de referência aos frades católicos. Para resolver esse caso específico, uma possibilidade
seria mudar a pontuação: “veio falar com o irmão, Anthony”. Entretanto, a simples alteração da
pontuação não teria sentido no caso de “tia Ellen”.
Devido a essa estranheza que a fidelidade ao uso do texto original pode causar, nas TR-Id
optamos por adotar no caso de “Aunt Ellen”, “D. Ellen, tia [ou ‘a tia’] do rapaz” e, no caso e
“Brother Anthony”, “veio falar com Anthony, seu irmão”.
A substituição de “Tia Ellen” por “D. Ellen”, obedece à norma do tratamento respeitoso tradicional brasileiro. Além disso, com a adaptação efetuada nas TR-Id, evita-se a confusão do uso da
palavra “tia” sem se fazer menção de quem Ellen seria tia e de seu cruzamento com o nome de
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Anthony, de quem Ellen não era tia, mas irmã. A informação de que Ellen é tia de Richard não
fica de fora, é indicada em seguida sob a forma de “tia do rapaz”.
Na TR-A, a forma de tratamento “dona” também contribuiu para o estilo do início do século XX, que se busca alcançar. Contudo, pode-se argumentar que mesmo na TR-N, o emprego
do título “dona” é válido, pois ainda não caiu em desuso, ainda que não seja de emprego tão universal como era até meados da década de 1970.
42. “That night came Aunt Ellen, gentle, sentimental, wrinkled, oppressed by wealth”:
Nessa frase, as TR-Id desviam-se da letra do original em vários pontos além do já mencionado
“Aunt Ellen”/ “D. Ellen”. A intenção geral é evitar a quebra do ambiente de romantismo idealista
relacionado à personagem de D. Ellen. Observe-se que o uso de “enrugada” na tradução cria um
efeito quase grosseiro. Já a tradução de “wrinkled” por “idade estampada no rosto enrugado” dá
um toque elevado, compatível com o idealismo romântico que emana da personagem. O efeito da
tradução literal de “oppressed by wealth” não seria tão contrário à atmosfera de romantismo ligada a essa personagem, entretanto, é nossa opinião que “arcada sobre o peso da riqueza” é mais
compatível com essa atmosfera e remete o leitor mais prontamente à linguagem das obras da
literatura romântica que ainda eram extremamente populares no início do século XX. Traduzidos
literalmente, esses dois elementos (especialmente do primeiro) parecem destoar do conjunto:
“À noite, chegou D. Ellen, a tia do rapaz, bondosa, sentimental, enrugada, melancólica,
oprimida pela riqueza.”
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Texto Original
“He told me all about it,” said brother Anthony, yawning. “I told him my bank account was at
his service. And then he began to knock money. Said money couldn’t help. Said the rules of
society couldn’t be bucked for a yard by a team of ten-millionaires.”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Ele me contou tudo, disse
o irmão bocejando. Eu disse a
ele que minha conta bancária
estava à disposição. E aí ele
começou a fazer pouco do
dinheiro. Disse que dinheiro
não ajudaria. Disse que as
regras da sociedade não cedem uma jarda, nem puxadas
por uma junta de decamilionários.43

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

— Ele me contou tudo, disse-lhe o irmão em meio a um
bocejo. Coloquei minha conta
bancária à disposição, e ele
começou a fazer pouco caso
do dinheiro. Disse que não
adianta nada, que não tem
dinheiro que dobre as regras
da sociedade, e que não tem
multimilionário no mundo
que desempaque essa mula
velha.43

— Contou-me tudo o rapaz,
disse-lhe o irmão em meio a
um bocejo. Coloquei minha
conta bancária à disposição e
ele pôs-se a fazer pouco do
dinheiro. Disse que o dinheiro
de nada adianta, que não há
dinheiro que dobre as regras
da sociedade, e que não há
nababo no mundo que desempaque essa mula velha com
todos os seus milhões.

Comentários
43. “the rules of society couldn’t be bucked for a yard by a team of ten-millionaires”. Em
todas as traduções perde-se a alusão ao dinheiro contida em “buck” de “couldn’t be bucked for a
yard”. O verbo “to buck” é aqui usado no sentido de mover ou transportar cargas pesadas, mas
também remete o leitor prontamente à ideia da tração animal, já que, na época, o transporte dessas cargas era feito por meio de animais de tração. Além disso, o vocábulo “buck” encerra a alusão a vida rústica do vaqueiro ou peão por ser também a palavra que descreve os pinotes de um
cavalo ou mula (the buck of a horse/mule). Seu emprego além de criar um alto grau de coloquialidade e reforça a ideia do dinheiro como força motora das coisas já que em inglês, teríamos,
numa paráfrase, “a team of ten-millionaires bucking, or trying to buck, the rules of society”.
Reparem ainda que o original não fala em “team of ten millionaires”, mas sim em “a team of ten-millionaires” com hífen. Esse hífen é importantíssimo, pois em vez de a imagem se-
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rem de dez milionários tentando puxar uma carga pesada, o que temos é a imagem de uma única
parelha ou junta, formada por dois ou mais possuidores de dez milhões cada, tentando, sem sucesso, mover essas mesmas regras. Na TR-Id, usamos o prefixo deca- para criar o neologismo
decamilionários como forma de tradução de “ten-millionaires”. Na TR-N, optamos por traduzir o
trecho como “não tem multimilionário no mundo que desempaque essa mula velha”. Também
seria possível dizer “nem todos os multimilionários do mundo desempacam essa mula velha”.
Como o termo “multimilionário” é muito recente, na TR-A optamos por sua substituicão por
“nababo” que é uma expressão idiomática mais antiquada e que encerra o mesmo sentido de
“pessoa riquíssima”. A tradução resultante foi “não há nababo no mundo que desempaque essa
mula velha com todos os seus milhões”.
Tanto a rusticidade da personagem como as alusões à vida campestre e aos animais de
carga se mantém nessas traduções pela imagem da mula empacada e das tentativas de obrigá-la a
pôr-se em movimento.
Texto Original
“Oh, Anthony,” sighed Aunt Ellen, “I wish you would not think so much of money. Wealth is
nothing where a true affection is concerned. Love is all-powerful. If he only had spoken earlier!
She could not have refused our Richard. But now I fear it is too late. He will have no opportunity to address her. All your gold cannot bring happiness to your son.”
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

— Ai, Anthony! suspirou
tia Ellen, quem me dera você
não se fiasse tanto no dinheiro. O dinheiro não é nada em
questões de afeição verdadeira.43 O amor é todopoderoso.44 Se ao menos ele
tivesse falado antes! Ela não
rejeitaria o nosso Richard...
mas agora temo que seja tarde
demais. Ele não vai ter opor-

— Ai, Anthony! suspirou D.
Ellen, quem me dera você não
se fiasse tanto no dinheiro! O
dinheiro não é nada em questões de amor verdadeiro.43 O
amor tudo vence.44 Se ao menos ele tivesse falado antes
com a moça! Ela não rejeitaria o nosso Richard... mas
temo que agora seja tarde
demais. Ele não vai ter opor-

— Ai, Anthony! suspirou D.
Ellen, quem me dera não te
fiasses tanto no dinheiro! O
dinheiro não é nada em questões de afeição verdadeira.43
O amor tudo vence. Se ao
menos ele tivesse falado antes
com a moça! Ela não rejeitaria o nosso Richard... mas
temo que agora seja tarde
demais. Ele não terá oportu-

42
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tunidade de falar com ela.
Nem todo o seu ouro poderá
comprar a felicidade do seu
filho.

tunidade de se declarar. Nem
todo o seu dinheiro poderá
comprar a felicidade do seu
filho.

nidade de declarar-se. Nem
todo o teu dinheiro poderá
comprar a felicidade de teu
filho.

Comentários
42. Observe-se o discurso altamente romântico e idealista de D. Ellen.
43. “true affection”. Na TR-N optamos por “amor verdadeiro” por ser bem mais natural e
corrente, mas “afeição verdadeira” também é possível e, ainda que não nos pareça a melhor escolha para a TR-N, seu emprego não nos parece deslocado na TR-A.
44. “love is all-powerful”→”o amor é todo-poderoso”. A tradução literal desse segmento,
ainda que inteligível, não é algo que se diz em português, por isso nas TR-Id empregamos “o
amor tudo vence” que, aliás, é uma expressão altamente compatível com o idealismo romântico
que marca toda essa fala.
Texto Original
“Wear it to-night, nephew,” she begged. “Your mother gave it to me. Good luck in love she
said it brought. She asked me to give it to you when you had found the one you loved.”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Use esta noite, sobrinho,45 implorou46 ela. Foi sua
mãe quem me deu. Ela disse
que dá sorte no amor. Ela
pediu-me que o desse para
você quando você encontrasse
sua amada.

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

— Use esta noite, Richard,45
pediu46 ela. Foi sua mãe quem
me deu. Ela disse que dá sorte
no amor e me pediu que te
entregasse quando você encontrasse sua amada.

— Usa esta noite, Richard,
instou46 ela. Foi tua mãe quem
mo deu dizendo-me que dá
sorte no amor. Ela pediu-me
que to desse quando encontrasses tua amada.

Comentários
45. “Wear it to-night, nephew”. Na TR-Lit, “nephew” foi devidamente substituído por
“sobrinho”. Nas TR-Id, porém, preferimos empregar o nome do rapaz, por uma questão de natu-
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ralidade. Explicamos: Em português, ao menos no Brasil, apesar de ser de praxe pais e filhos
chamarem-se mutuamente “pai”, “mãe”, “filho”, “filha” e embora seja igualmente comum os
sobrinhos chamarem os tios apenas de “tio” ou “tia”, o contrário não se dá: os tios não chamam
os sobrinhos de “sobrinho” nem de “sobrinha”.
46. “begged”. Na TR-A, “instou” tem o caráter enfático de “begged” e, ao mesmo tempo,
contribui para a arcaização do texto. Na versão em linguagem não arcaizante, optamos por “pediu”, apesar de não ser tão enfático, já que o verbo “instar” é praticamente desusado na linguagem corrente. Já o verbo “implorar” empregado na TR-Lit, introduz uma dimensão de sujeição
da tia diante do sobrinho, que não existe no original.
Texto Original
Young Rockwall took the ring reverently and tried it on his smallest finger. It slipped as far as
the second joint and stopped. He took it off and stuffed it into his vest pocket, after the manner
of man. And then he ‘phoned for his cab.
Literal
(Não-Arcaizante)
O jovem Rockwall tomou o
anel com reverência e experimentou-o no dedo mínimo.
O anel chegou até a segunda
junta e parou. Ele tirou-o e
colocou-o no bolso do colete,
como um homem47. Então,
chamou o táxi48 pelo telefone.

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

O rapaz tomou o anel com
reverência e experimentou-o
no dedo mínimo. O anel chegou até a segunda junta e aí
parou. Ele tirou-o do dedo e
colocou-o no bolso do colete,
num gesto viril.47 Depois,
chamou o carro de praça48
pelo telefone.

O moço47 tomou o anel com
reverência e experimentou-o
no dedo mínimo. O anel chegou até a segunda junta e aí
parou. Ele, então, tirou-o do
dedo e colocou-o no bolso do
colete, num gesto varonil.47
Depois, chamou o carro de
praça pelo telefone.

Comentários
47. “after the manner of man”. Na TR-Lit, optamos por “como um homem” que, na verdade, seria a tradução literal do mais corriqueiro “like a man”. Contudo, não há forma verdadeiramente literal de traduzir “after the manner of man”. Talvez aqui Berman condenasse a tradução
por perpetuar os estereótipos culturais, ao adotar na tradução uma construção que o tradutor per-
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cebe como sendo típica da língua inglesa. Na TR-N optamos por “gesto viril”, forma que poderia
também ter sido adotada na TR-A. A opção por “gesto varonil” nesta última foi só para aproveitar a oportunidade de utilizar outra alternativa válida, mas que contém o atualmente menos empregado “varonil”.
48. “cab”. Na TR-Lit usamos a correspondência óbvia: “táxi”. A palavra “táxi”, porém
refere-se exclusivamente a automóveis. Como o conto é ambientado no início do século XX,
quando os “cabs” eram na sua maioria puxados à cavalo, mesmo na TR-N, traduzimos “cab”
como “carro de praça”, vocábulo que também se aplicava aos carros movidos à tração animal
que exerciam a mesma função dos “táxis” atuais.
Texto Original
At the station he captured Miss Lantry out of the gadding mob at eight thirty-two.
Literal
(Não-Arcaizante)
Na estação, às oito horas e
trinta e dois minutos, resgatou
Miss Lantry do meio da massa de gente em movimento.49

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

Às oito horas e trinta e dois
Na estação, às oito horas e
minutos, resgatou Miss Lantry trinta e dois minutos, resgatou
do meio da massa de gente
Miss Lantry do meio da mulque transitava pela estação.49
tidão.49

Comentários
49. A expressão “gadding mob” dá a ideia de uma multidão em movimento um tanto caótico, já que “gadding”, significava “To walk about; to rove or go about, without purpose; hence,
to run wild; to be uncontrolled” (Webster’s: “gad”). Daí a TR-Lit “massa de gente em movimento”. Já na TR-N empregamos “massa de gente que transitava pela estação”, que nos soa mais
natural no contexto. Na TR-A, preferimos deixar de fora a menção explícita ao movimento das
pessoas na estação, pois a própria imagem da multidão em uma estação em que um trem acaba
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de parar para o embarque e desembarque de passageiros implica necessariamente na ideia de
uma massa de gente em movimento.
Texto Original
“To Wallack’s Theatre as fast as you can drive!” said Richard loyally.
They whirled up Forty-second to Broadway, and then down the white-starred lane that leads
from the soft meadows of sunset to the rocky hills of morning.
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

— Para o Teatro Wallack o
mais rápido possível! disse o
rapaz lealmente.50
Eles subiram em disparada a
rua Quarenta e Dois até a
Broadway e, depois, desceram
alameda de estrelas que vai
das suaves campinas do poente aos outeiros pedregosos da
manhã.51

— Para o Teatro Wallack a
toda pressa! ordenou o rapaz
fielmente ao cocheiro.50
Eles subiram em disparada a
rua Quarenta e Dois até a
Broadway e, depois, desceram
alameda de estrelas que vai
das doces campinas do poente
aos outeiros pedregosos da
alva.51

— Para o Teatro Wallack a
toda pressa! ordenou o rapaz
fielmente ao cocheiro.
Eles subiram em disparada a
rua Quarenta e Dois até a
Broadway e, depois, desceram
alameda de estrelas que vai
das doces campinas do poente
aos outeiros pedregosos da
alva.

Comentários
50. Nessa frase, o “fielmente” é mais adequado ao contexto do que “lealmente”, daí seu
emprego nas TR-Id. A inserção do objeto indireto “ao cocheiro” é para reforçar a ideia do carro
de praça de tração animal.
51. “down the white-starred lane that leads from the soft meadows of sunset to the rocky
hills of morning”. Parece-nos que estamos diante de um elemento incluído na narrativa para refletir o estado de espírito e as divagações românticas das personagens, especialmente de Richard
e, possivelmente de Miss Lantry. O Dr. Willis C. Fails, diante desse trecho, observou com perspicácia que “[the] white-starred lane that leads from the soft meadows of sunset to the rocky hills
of morning” é a Via-Láctea, que só aparece no céu depois do escurecer, portanto, depois do pôrdo-sol — no texto, romanticamente aludido como “the soft medows of sunset” — e desaparece
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com o amanhecer — “the rocky hills of morning”. Essa é uma metáfora dos doces momentos que
os enamorados passariam juntos naquela noite e das dificuldades e infelicidade que previam (ou
que pelo menos Richard previa) devido a sua separação no dia seguinte. As diferenças entre a
TR-Lit e as TR-Id são mínimas e, nestas últimas, visam mais salientar o caráter romântico dessa
passagem.
Texto Original
In less than a minute he was back in the cab with the ring.
But within that minute a crosstown car had stopped directly in front of the cab. The cabman
tried to pass to the left, but a heavy express wagon cut him off. He tried the right, and had to
back away from a furniture van that had no business to be there. He tried to back out, but dropped his reins and swore dutifully. He was blockaded in a tangled mess of vehicles and horses.
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

Em menos de um minuto ele
estava outra vez no carro e
com o anel.
Mas naquele minuto um
bonde parou bem em frente
deles. O cocheiro tentou passar pela esquerda, mas uma
pesada carreta expressa impediu-lhe a passagem. Tentou
desviar para a direita, mas
teve de recuar para evitar uma
grande carroça de móveis que
não devia estar ali. Tentou
sair de ré, mas largou as rédeas e soltou o palavrão obrigatório.52 Estava preso num
emaranhado confuso de carros
e cavalos.53

Em menos de um minuto ele
estava outra vez no carro e
com o anel; mas naquele minuto um bonde parou bem em
frente deles. O cocheiro tentou passar pela esquerda, mas
uma pesada carreta impediulhe a passagem. Tentou desviar para a direita, mas teve de
recuar por causa de uma
grande carroça de entrega de
móveis que, sabe-se lá como,
havia-se enfiado ali. Tentou
sair de ré, mas soltou as rédeas com uma bela imprecação:52 havia um emaranhado
infernal de carros e cavalos
impedindo a passagem.53

Em menos de um minuto ele
estava outra vez no carro e
com o anel; mas naquele minuto um bonde parou-lhes
bem em frente. O cocheiro
tentou sair pela esquerda, mas
uma pesada carreta impediulhe a passagem. Tentou desviar para a direita, mas teve de
recuar para evitar uma grande
carroça de entrega de móveis
que, sabe-se lá como, havia-se
enfiado ali. Tentou voltar para
trás, mas soltou as rédeas com
uma bela imprecação: havia
um emaranhado infernal de
carros e cavalos a impedir-lhe
a passagem.53

Comentários
52. “swore dutifully”. Usualmente o verbo “to swear” significa dizer ou soltar palavrões,
e foi essa a tradução empregada na TR-Lit. Já nas TR-Id, preferimos traduzir o verbo “to swear”
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pelo menos específico “soltar imprecações”, que pode aplicar-se a palavrões ou outros xingamentos. A palavra “imprecação” atualmente é muito pouco usada e seu emprego na TR-N poderia ser questionado. Não encontramos forma plenamente satisfatória para a tradução de “dutifully”. A melhor opção, a que mantém um vínculo mais próximo com a literalidade, foi encontrada
pelo Dr. Frederick G. Williams (“obrigatório”), e foi isso o que empregamos na TR-Lit. Contudo, assim se transfere a modificação do verbo (“swore dutifully”) para o substantivo (“o palavrão
obrigatório”) e, com isso, a ênfase deixa de ser na ação do cocheiro e passa para a característica
do palavrão. Os defensores da tradução literal poderiam argumentar que “dutifully” é a atitude
do cocheiro, e não a natureza do palavrão e, por isso, nossa tentativa de manter esse elemento em
português pelo uso do “obrigatório” teria falhado. Outra opção seria simplesmente dizer “soltou
um palavrão”, omitindo inteiramente o “dutifully”. Nas TR-Id, tentemos recriar o efeito enfático
de “swore dutifully” pela introdução de uma expressão idiomática “como mandava a ocasião”;
entretanto, no contexto, o resultado geral da frase pareceu-nos pouco natural e acabamos por
omiti-la. Entretanto, argumentaríamos que essa ênfase é criada com sucesso pela introdução do
adjetivo “bela”, muito usado como intensificador na linguagem coloquial.
53. “He was blockaded in a tangled mess of vehicles and horses”. Nesse ponto, a opção
de fraseologia das TR-Id é bem mais expressiva que a TR-Lit.
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Texto Original
Richard stood up in the cab and looked around. He saw a congested flood of wagons, trucks,
cabs, vans and street cars filling the vast space where Broadway, Sixth Avenue and Thirtyfourth street cross one another as a twenty-six inch maiden fills her twenty-two inch girdle. And
still from all the cross streets they were hurrying and rattling toward the converging point at full
speed, and hurling themselves into the struggling mass, locking wheels and adding their drivers’
imprecations to the clamour. The entire traffic of Manhattan seemed to have jammed itself
around them. The oldest New Yorker among the thousands of spectators that lined the sidewalks had not witnessed a street blockade of the proportions of this one.
Literal
(Não-Arcaizante)
Richard levantou-se no táxi
e olhou ao redor. Viu uma
torrente congestionada54 de
carroças, caminhões, táxis,
furgões e bondes55 preenchendo o vasto espaço onde a
Brodway, a Sexta Avenida e
a Rua Trinta e Quatro se cruzam,56 qual moça robusta em
cinta apertada. E de todas as
travessas continuavam a sair
mais carros a toda pressa
convergindo para o mesmo
ponto e atirando-se naquela
massa emaranhada, travando
rodas e somando as imprecações de seus cocheiros vinha
ao clamor. Todo o trânsito de
Manhattan parecia ter-se
atravancado ao redor deles.
Nem o mais velho dos novaiorquinos dentre os milhares
de espectadores que se amontoavam nas calçadas já vira
congestionamento de tais
proporções.

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

Richard levantou-se e olhou
ao redor. Viu o mar54 de carroças, carretas, carros de praça,
carros de entrega e bondes55
que apinhavam o largo da confluência da Brodway com a
Sexta Avenida e a Rua Trinta e
Quatro,56 criando um estrangulamento que fazia lembrar cinta apertada em moça robusta.
Como se isso não bastasse, de
todas as travessas saíam mais e
mais carros a toda pressa e
fundiam-se nessa massa emaranhada em que rodas se travavam e onde as imprecações
de um número crescente de
cocheiros vinha engrossar o
clamor geral. Parecia que todo
o trânsito de Manhattan tinhase atravancado ao redor dos
jovens. Entre os milhares de
espectadores nova-iorquinos
que se amontoavam nas calçadas, nem o mais vivido já vira
congestionamento de tais proporções.

Richard levantou-se e olhou
ao redor. Viu o mar de carroças, carretas, carros de praça,
carros de entrega e bondes
que apinhavam o largo da
confluência da Brodway com
a Sexta Avenida e a Rua Trinta e Quatro qual moça robusta
em cinta apertada. Como se
isso não bastasse, acorriam de
todas as travessas mais e mais
carros que a toda pressa e
fundiam-se nessa massa emaranhada em que rodas se travavam e onde as imprecações
de um número crescente de
cocheiros vinha engrossar o
clamor geral. Parecia que todo
o trânsito de Manhattan se
atravancara ao redor dos jovens. Entre os milhares de
espectadores nova-iorquinos
que se amontoavam nas calçadas, nem o mais vivido já
vira congestionamento de tais
proporções.
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Comentários
54 e 56. “a congested flood”/ “the vast space where Broadway, Sixth Avenue and Thirtyfourth street cross one another”. A TR-Lit resultou em “uma torrente congestionada”. Nas TR-Id
favorecemos aqui o uso de “mar de carroças” e “largo da confluência”, que expressam com naturalidade e concisão o sentido do original.
55. “trucks, cabs, vans and street cars”. Na TR-Lit, os nomes dos veículos foram traduzidos por aqueles comumente associados às palavras inglesas aqui empregadas; daí truck
→caminhão e van (no sentido de pequeno veículo de carga) → furgão, cab→táxi. Entretanto,
como explicamos anteriormente, em português a palavra “táxi” só pode ser usada para a automóveis, e o mesmo acontece com “caminhão” e “furgão”. Daí a tradução de “ “trucks, cabs, vans
and street cars” por “carros de entrega, carretas e carros de praça” nas TR-Id.
Texto Original
“Let me see the ring,” said Miss Lantry. “Now that it can’t be helped, I don’t care. I think
theatres are stupid, anyway.”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Deixa eu ver o anel, disse
Miss Lantry.56 Agora que não
tem jeito, eu não ligo. Além
do mais, não gosto mesmo de
teatro.57

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

— Deixa eu ver? pediu Miss
Lantry.56 Já que não tem jeito,
por que não? Além do mais,
teatro é mesmo muito chato.57

— Posso vê-lo? pediu Miss
Lantry.56 Já que não tem jeito,
por que não? De mais a mais,
o teatro é mesmo uma maçada.57

Comentários
56. “‘Let me see the ring,’ said Miss Lantry”. Novamente vemos a preferência em língua
inglesa pela frase declarativa, que reproduzimos na TR-Lit, bem como o emprego universal da
palavra “said”, mesmo quando o enunciado a que ela se refere é claramente um pedido. Nas TR-

129
Id, optamos pela forma interrogativa costumeira nos pedidos em língua portuguesa. Nesse mesmo espírito traduzimos por “pediu” a palavra “said” empregada no comentário do narrador.
57. “I think theatres are stupid, anyway”. A tradução totalmente literal “Eu acho/penso
que teatros são estúpidos/burros/” não funciona. Essa forma de expressar a falta de prazer em
assistir peças teatrais não se presta nem à TR-Lit. Por isso, nessa tradução, optamos por “não
gosto mesmo de teatro”, ainda que não possa ser considerada uma tradução verdadeiramente
literal. Já nas TR-Id, as soluções foram bem mais satisfatórias. Na TR-N usamos uma formulação bastante atual, “teatro é mesmo muito chato”, e na TR-A encontramos na expressão idiomática antiga e desusada “ser uma maçada” uma solução bastante feliz.
Texto Original
At 11 o’clock that night somebody tapped lightly on Anthony Rockwall’s door.
“Come in,” shouted Anthony, who was in a red dressing-gown, reading a book of piratical adventures.
Somebody was Aunt Ellen, looking like a grey-haired angel that had been left on earth by mistake.
Literal
(Não-Arcaizante)
Às 11 horas daquela noite,
alguém bateu de leve à porta
de Anthony Rockwall.
— Entre, bradou Anthony,
que usava um roupão vermelho e lia um livro de aventuras
de piratas.58
Aquele alguém era a tia Ellen, parecendo um anjo de
cabelos grisalhos 59 que tivesse sido deixado na Terra por
engano.

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

Às onze horas dessa mesma
noite, bateram de leve à porta
de Anthony Rockwall.
— Entre, bradou Anthony
que, metido num roupão vermelho, lia um romance de
piratas.58
Era D. Ellen, mais parecendo um anjo de alvos cabelos59
deixado na Terra por engano.

Às onze horas dessa mesma
noite, bateram de leve à porta
de Anthony Rockwall.
— Entre, bradou Anthony,
que, metido num roupão vermelho, lia um romance de
piratas.
Quem batera fora D. Ellen, e
quem a visse diria que um
anjo de alvos cabelos fora
deixado na Terra por engano.

130
Comentários
58. “book of piratical adventures”. Mesmo na TR-Lit, não é possível evitar a transposição
do adjetivo “piratical” para a locução adjetiva “de piratas”. O resultado é “livro de aventuras de
piratas’. Já nas TR-Id, pudemos empregar “romance de pirata” em vez de “livro de aventuras de
piratas”.
59. “grey-haired angel”. Na TR-Lit traduzimos fielmente ao “grey” de “grey-haired” como “grisalhos”, contudo, vale observar que em relação à cor de cabelos, em inglês, é possível
usar “gray/grey hair” como eufemismo para “white hair”. Nas TR-Id, o uso de “alvos cabelos”
em vez de “cabelos grisalhos” contribuiu para a criação de uma atmosfera de idealismo ao redor
da ultra-romântica Ellen.
Texto Original
“They’re engaged, Anthony,” she said, softly. “She has promised to marry our Richard. On
their way to the theatre there was a street blockade, and it was two hours before their cab could
get out of it.
“And oh, brother Anthony, don’t ever boast of the power of money again. A little emblem of
true love—a little ring that symbolised unending and unmercenary affection—was the cause of
our Richard finding his happiness. He dropped it in the street, and got out to recover it. And
before they could continue the blockade occurred. He spoke to his love and won her there while
the cab was hemmed in. Money is dross compared with true love, Anthony.”
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

— Ficaram noivos, Anthony, disse ela mansamente. Ela
prometeu casar com nosso
Richard. No caminho para o
teatro houve um congestionamento, e levou duas horas
para que seu táxi conseguisse
sair dali. E, oh, irmão Anthony,60 nunca mais volte a gabar-se do poder do dinheiro.
Um pequeno emblema do
amor verdadeiro, um anelzinho, símbolo de afeição eter-

— Ficaram noivos, Anthony, disse mansamente. Ela
prometeu casar com nosso
Richard. No caminho para o
teatro houve um congestionamento, e eles passaram duas horas ali, parados. Ah, meu
irmão!60 nunca mais volte a
gabar-se do poder do dinheiro. Um pequeno emblema do
amor verdadeiro, um anelzinho, símbolo de afeição eterna e desinteressada, foi graças

— Ficaram noivos, Anthony, disse mansamente. Ela
prometeu casar-se com nosso
Richard. No caminho para o
teatro, houve um congestionamento. Eles passaram duas
horas ali, parados. Ah, meu
irmão! nunca mais volte a
gabar-te do poder do dinheiro.
Um pequeno emblema do
amor verdadeiro, um anelzinho, símbolo de afeição eterna e desinteressada, foi graças
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na e desinteressada, foi graças
a ele que nosso Richard encontrou a felicidade. Ele deixou-o cair61 na rua e saltou
para apanhá-lo. E antes que
eles pudessem prosseguir
ocorreu o congestionamento.
Ele declarou seu amor e conquistou-a ali mesmo, no meio
do engarrafamento. O dinheiro é escória comparado ao
amor verdadeiro, Anthony!

a ele que nosso Richard encontrou a felicidade. O anel
caiu61 na rua, ele saltou para
apanhá-lo e, antes que o carro
tivesse como pôr-se outra vez
em movimento, estava tudo
congestionado. Ele declarouse à moça e conquistou-a ali
mesmo, no meio do engarrafamento. O dinheiro de nada
vale diante do verdadeiro
amor, meu irmão!

a ele que nosso Richard encontrou a felicidade. O anel
caiu na rua, ele saltou para
apanhá-lo e, antes que o carro
tivesse como pôr-se outra vez
em movimento, instaurara-se
o congestionamento. Ele declarou-se e conquistou-lhe o
coração ali mesmo, no trânsito. O dinheiro nada vale diante do verdadeiro amor, meu
irmão!

Comentários
60. “brother Anthony”. Vê-se aqui novamente o estranho uso de “irmão Anthony”. A palavra “mano”, neste contexto seria uma forma de tratamento mais natural entre os brasileiros,
porém, o argumento de teóricos como Lewis, Berman e Schleiermacher seria que isso faria com
que uma personagem americana falasse como brasileira, e é portanto condenável. Mesmo nas
TR-Id, apesar de termos eliminado o nome “Anthony”, preferimos traduzir esse segmento por
“meu irmão”, de forma a deixar o enunciado mais elevado e condizente com o idealismo de D.
Ellen.
61. “He dropped it in the street”. Na TR-Lit, mantivemos a estrutura sujeito [ele, Richard]+ verbo transitivo direto +objeto direto [o anel]. Essa estrutura faz com que o caráter
acidental do episódio seja expresso exclusivamente pela escolha da forma verbal “deixar cair”.
Nas TR-Id, preferimos a estrutura sujeito[o anel]+verbo intransitivo [“o anel caiu”] que reforça
o caráter acidental do ocorrido.
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Texto Original
“But, brother Anthony, what good could your money have done?”
“Sister,” said Anthony Rockwall. “I’ve got my pirate in a devil of a scrape. His ship has just
been scuttled, and he’s too good a judge of the value of money to let drown. I wish you would
let me go on with this chapter.”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Mas irmão Antônio, que
diferença o seu dinheiro poderia ter feito?
— Irmã,61 disse Anthony
Rockwall, estou com meu
pirata numa enrascada dos
diabos.62 Seu navio acabou de
ser abalroado, e ele que é bom
juiz do valor do dinheiro, não
pretende deixar ir a pique.63
Eu desejaria que você me
deixasse continuar com este
capítulo.64

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

— Mas meu irmão, que diferença o dinheiro faria?
— Mana,61 disse Anthony
Rockwall, o meu pirata aqui
está numa enrascada dos diabos.62 Seu navio foi duramente abalroado, mas ele, que
bem sabe o valor do dinheiro,
não pretende deixar uma fortuna ir a pique.63 Será que eu
posso terminar o capítulo? 64

— Mas meu irmão, o que
poderia o teu dinheiro fazer?
— Mana, disse Anthony
Rockwall, o meu pirata aqui
está em uma enrascada dos
diabos. Seu navio foi duramente abalroado, mas ele, que
bem sabe o valor do dinheiro,
não pretende deixar uma fortuna ir a pique. Será que eu
posso terminar o capítulo?

Comentários
61. “in a devil of a scrape”. A tradução “enrascada dos diabos” é bastante literal, nela cada palavra do português é exatamente correspondente à palavra original do inglês (exceto pelo
uso do plural), mas esse é um dos casos relativamente raros em que é possível encontrar nas duas
línguas uma expressão idiomática, correspondente não só na forma como no significado. Por isso
essa mesma expressão foi tranquilamente empregada nas TR-Id. A frase em que esse segmento
ocorre, porém não ficou totalmente idêntica na TR-Lit e nas TR-Id. No primeiro caso, temos
“estou com meu pirata numa enrascada dos diabos” como tradução de “I’ve got my pirate in a
devil of a scrape”, construção essa que não é necessariamente estranha em português. Mesmo
assim, nas TR-Id, preferimos uma fraseologia ainda coloquial e natural: “o meu pirata aqui está
numa enrascada dos diabos”.
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62. A frase “and he’s too good a judge of the value of money to let drown”, por outro lado, não se presta bem à tradução literal. Mesmo na TR-Lit não é possível seguir a estrutura do
inglês de perto, mas é preciso decidir que elementos se pretende manter e, a partir deles, fazer as
alterações necessárias no restante da frase. Por exemplo: para manter a tradução de “judge” como juiz, é preciso ou transformar essa frase em oração subordinada explicativa em que se elimine o “too good” (o que fiz na TR-Lit); já para manter a relação “he’s too good [something] for
[something else]” o “judge” precisa ser transformado em “juízo” e a frase ficaria “ele faz um
juízo por demais acertado do valor do dinheiro para deixar ir a pique”. O “ir a pique” poderia ser
substituído por “afundar”, mas nunca por “afogar”, que daria a ideia de “deixar alguém se afoga”
(fortuna e navio não se afogam, só afundam). Todas as opções de tradução mais ou menos literal
criam frases um tanto estranhas, ainda que inteligíveis, em português, que talvez seja exatamente
o que teóricos como Lewis, Berman e Venuti considerariam desejável numa tradução que vise
apresentar o estrangeiro em toda a sua alteridade e evidenciar a atuação do tradutor. A mesma
estranheza que tornaria essa tradução desejável para os adeptos da estrangeirização é exatamente
o que a tornaria inadequada aos olhos de teóricos como Vinay e Darbelnet, que promoviam a
ideia da criação do emprego de enunciados que, no mesmo contexto, pudessem ter sido produzidos naturalmente na cultura da língua de chegada, por falantes maternos dessa língua, sem a influência de um texto estrangeiro. Mesmo para Nida, a TR-Lit aqui apresentada provavelmente só
seria aceitável se tivesse um público alvo interessado na comparação cultural e linguística do
inglês e do português. Já a construção adotada nas TR-Id (“ele, que bem sabe o valor do dinheiro, não pretende deixar uma fortuna ir a pique”) é bastante natural o que a tornaria muito mais
aceitável aos olhos dos teóricos da equivalência, mas altamente condenável pelos adeptos da
tradução estrangeirizadora e da fidelidade abusiva.
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63. “I wish you would let me go on with this chapter”→”Eu desejaria que você me deixasse continuar com este capítulo”. Essa é uma tradução altamente literal que, apesar de ser bastante inteligível em português, provavelmente seria considerada totalmente insatisfatória para o
tradutor e o leitor que busque a naturalidade no texto traduzido. As observações feitas na nota 62
sobre a posição dos teóricos de diferentes paradigmas (estrangeirização versus equivalência)
quanto àquela tradução, também se aplicam a esta.
Texto Original
The story should end here. I wish it would as heartily as you who read it wish it did. But we
must go to the bottom of the well for truth.
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

A história devia acabar aqui.
Eu desejaria de todo o coração que acabasse aqui, tanto
quanto você que a lê.64 Mas é
preciso ir ao fundo do poço65
para extrair a verdade.

A história devia acabar aqui.
Eu, não menos que você, leitor,64 desejaria de todo o coração que terminasse aqui, mas
é preciso ir a fundo65 quando
se trata da verdade.

A história deveria acabar por
aqui. Eu, não menos que a
senhora, gentil leitora,64 desejaria de todo o coração que
terminasse aqui, mas é preciso
ir a fundo quando se trata de
descobrir a verdade.

Comentários
64. “I wish it would as heartily as you who read it wish it did”. Na TR-Lit “Eu desejaria
de todo o coração que acabasse aqui, tanto quanto você que a lê”. Já nas TR-Id empregamos duas
opções de formulação mais natural. Na TR-N optamos por uma forma de diálogo mais neutra
com o público leitor: “Eu, não menos que você, leitor, desejaria de todo o coração que terminasse aqui”. Contudo foi-nos impossível ler esse trecho do conto sem ser imediatamente remetidos
aos diálogos de Machado de Assis com seus leitores. Nessas ocasiões, o ilustre escritor brasileiro
não costumava adotar uma posição neutra, ao contrário, preferia provocar o público e dialogar
com ele, ora como se conversasse diretamente com um cavalheiro, ora como se dialogasse cara a
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cara com uma senhora que o lesse. Foi sob essa influência, e em vista da liberdade que a tradução idiomática arcaizante nos conferiu, que resolvemos adotar o expediente de dirigir as palavras
do narrador à “gentil leitora”.
65. “But we must go to the bottom of the well for truth”→ “Mas é preciso ir ao fundo do
poço quando para extrair a verdade”. Os adeptos da naturalidade e da fluência na tradução fariam
objeção à falta de elegância e naturalidade da forma portuguesa adotada na TR-Lit para esse parágrafo como um todo. Na frase que aqui destacamos, porém, essa objeção seria ainda mais forte,
já que no português existe a expressão “estar no fundo do poço” ou “chegar ao fundo do poço”,
que quer dizer “to hit the rock bottom”. Contudo, segundo Antoine Berman, o leitor teria a capacidade de identificar essas expressões idiomáticas e outras construções estrangeiras pelo que são
(Berman “Trials” 287), sendo assim, não só não haveria porque não empregar a fidelidade abusiva 7 nesse trecho como seria possível defender que seu emprego como desejável para retratar o
estrangeiro como estrangeiro, com suas formas peculiares de pensamento e expressão. Para nós,
sinceramente, o leitor simplesmente veria essa tradução como inepta, ainda que inteligível graças
ao restante do contexto.

7

Ainda que os termos “fidelidade abusiva” e “tradução abusiva” não sejam empregados por Antoine Berman, mas sim por Philip E. Lewis (Lewis 271, 272) a filosofia de tradução representada por esses termos é basicamente a mesma defendida por Berman.
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Texto Original
The next day a person with red hands and a blue polka-dot necktie, who called himself Kelly,
called at Anthony Rockwall’s house, and was at once received in the library.
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

No dia seguinte, uma pessoa66 de mãos vermelhas e de
gravata azul de bolinhas que
atendia pelo nome de Kelly
apareceu na casa do Sr. Anthony Rockwall e foi imediatamente encaminhada para a
biblioteca.

No dia seguinte, um cidadão66 de mãos vermelhas e de
gravata azul de bolinhas que
atendia pelo nome de Kelly
bateu à porta do Sr. Anthony
Rockwall e foi imediatamente
encaminhado para a biblioteca.

No dia seguinte, um cidadão
de mãos vermelhas e de gravata azul de bolinhas que
atendia pelo nome de Kelly
bateu à porta do Sr. Anthony
Rockwall e foi imediatamente
encaminhado para a biblioteca.

Comentários
66. “a person”. Na TR-Lit “uma pessoa”, tradução totalmente neutra. Nas TR-Id, preferimos a expressão “um cidadão”, pois dá um sabor interessante ao texto, enquadra-se bem no
tom bastante coloquial da narrativa de O. Henry e combina perfeitamente com a caracterização
de Kelly e com a rusticidade tanto de Kelly como de Anthony Rockwall.
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Texto Original
“Well,” said Anthony, reaching for his checkbook, “it was a good bilin’ of soap. Let’s see—
you had $5,000 in cash.”
“I paid out $300 more of my own,” said Kelly. “I had to go a little above the estimate. I got the
express wagons and cabs mostly for $5; but the trucks and two-horse teams mostly raised me to
$10. The motormen wanted $10, and some of the loaded teams $20. The cops struck me hardest—$50 I paid two, and the rest $20 and $25. But didn’t it work beautiful, Mr. Rockwall? I’m
glad William A. Brady wasn’t onto that little outdoor vehicle mob scene. I wouldn’t want William to break his heart with jealousy. And never a rehearsal, either! The boys was on time to the
fraction of a second. It was two hours before a snake could get below Greeley’s statue.”
Literal
(Não-Arcaizante)
— Bem, disse Anthony pegando o talão de cheques, foi
uma boa fatura de sabão! Vejamos, você tinha 5.000,00 em
dinheiro.
— Eu paguei mais 300 dólares
do meu próprio bolso, disse
Kelly. Tive que passar um pouco da estimativa. Consegui a
maior parte das carroças expressas e dos táxis por 5 dólares,
mas os caminhões e as parelhas
de cavalos, na maioria, pediram
10 dólares. Os motorneiros quiseram 10 dólares, e algumas das
carroças de carga, 20. Foram os
polícia68 que pediram mais: dei
50 a dois e 20 ou 25 ao resto.
Mas não funcionou que é uma
beleza, Sr. Rockwall? Fico contente que o William A. Brady70
não ficou sabendo dessa nossa
pequena cena improvisada. Eu
não ia querer que o William
ficasse com o coração partido
de inveja. E nem teve ensaio!
Os rapaz chegou na horinha, na
fração de segundo. Passou duas
horas antes que uma cobra conseguisse chegar debaixo da estátua de Greeley.71

Idiomáticas
Não-Arcaizante

Arcaizante

— Pois é, disse Anthony tirando o talão de cheques, haja
sabão! Vejamos, te adiantei
cinco mil em dinheiro.
— Mas67 eu paguei outros
300 dólares do meu próprio
bolso, retorquiu Kelly. Tive
que passar um pouco do combinado. Consegui a maior
parte das carroça e dos carro
de praça por 5 dólar, mas a
maioria das carreta e das parelha de cavalo pediram 10.
Os motorneiro quiseram outros 10 dólares, e algumas das
carreta, 20. Foi a polícia
quem pediu mais: dei 50 a
dois polícia68 e 20 ou 25 pro
resto... mas não correu tudo
que é uma beleza, Seu69
Rockwall? Se o William A.
Brady visse essa cena que a
gente armou no trânsito da
cidade ia ficar roxo de inveja!
E olha que nem teve ensaio!
Meu pessoal chegou tudo na
horinha. Passou duas hora
com tudo atravancado, não
tinha lugar pra botar o pé até
a estátua de Greeley!71

— Aqui, disse Anthony tirando o talão de cheques,
haja sabão! Vejamos, dei-te
cinco mil em dinheiro…
— Mas eu paguei outros
300 dólares do meu próprio
bolso, retorquiu Kelly. Tive
que passar um pouco do
combinado. Consegui a
maior parte das carroça e
dos carro de praça por cinco
dólar, mas a maioria das
carreta e das parelha de cavalo pediram dez. Os motorneiro quiseram outros 10
dólares, e algumas carreta,
20. Foi a polícia quem pediu
mais: dei 50 a dois policial68
e 20 ou 25 aos outro... mas
não correu tudo que é uma
beleza, Seu Rockwall? Se o
William A. Brady visse essa
obra de arte no trânsito da
cidade ia ficar roxo de inveja! E olha que nem teve ensaio! Meu pessoal chegou
tudo na horinha. Passou
duas hora com tudo atravancado, não tinha lugar nem
pra botar o pé na rua!71
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Comentários
67. “‘I paid out $300 more of my own,’ said Kelly”→” Mas eu paguei outros 300 dólares
do meu próprio bolso, retorquiu Kelly”. Nas TR-Id a palavra “mas” foi acrescentada ao início da
frase para salientar que a resposta é a justificativa do fato de a personagem ter gastado mais do
que o combinado. Esse é um recurso muito usado na oralidade.
68. Tentativa de refletir o inglês de rua evidenciado pelo uso de “cops” e a falta de concordância evidenciada pela construção “The boys was on time”. As TR-Id refletem mais extensamente essa falta de concordância que marca a fala inculta de Kelly, já que nelas, restringimos o
plural aos determinantes (artigos, possessivos, etc.) e deixamos a maioria dos substantivos no
singular: “a maior parte das carroça e dos carro”, “os motorneiro”, etc., além de termos adotado
outras construções incultas, como “meu pessoal chegou tudo na horinha”.
69. “Mr. Rockwall”→”Seu Rockwall”. Nas TR-Id optamos por traduzir o título “Mr.” por
“Seu”, que corresponde ao uso coloquial quando o título “senhor” vem seguido do nome da pessoa.
70. William A. Brady (1863–1950), famoso ator norte-americano. A referência ao ator
famoso ajuda na caracterização do engarrafamento de trânsito narrado anteriormente como uma
cena montada, comparável a uma cena de teatro tão bem realizada que daria inveja ao mencionado ator. Nas TR-Id, mantivemos a menção de William A. Brady, mas não hesitamos em fazer os
ajustes necessários para que o texto soasse natural em português. Um desses ajustes foi a tradução da expressão “to break his heart” pela expressão brasileira “ficar roxo de inveja”. Nessa troca
ocorre também o que Vinay e Darbelnet chamariam de modulação do enunciado. Ou seja, nas
TR-Id demos à frase uma direcionalidade diversa da direcionalidade do enunciado em inglês
para conferir-lhe naturalidade. Ou seja: enquanto do inglês sujeito gramatical é a primeira pessoa
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do singular, “I”/”eu”, na tradução, passa a ser a terceira pessoa, ou seja, o próprio ator mencionado: “I wouldn’t want William to break his heart with jealousy” transforma-se em “[o William
A. Brady] ia ficar roxo de inveja”. Nesse contexto específico, essa alteração contribui para a recriação do significado, grau de coloquialismo e sabor peculiar do enunciado original.
71. “It was two hours before a snake could get below Greeley’s statue”.

Seguimos um processo semelhante na tradução dessa frase. Na TR-Lit fomos o mais literais possível. Na TR-N isso implicou em eliminar em transformar a imagem da cobra tentando
rastejar até a estátua de Greeley 8, pela expressão “não tinha lugar pra botar o pé”, que transmite
bem a imagem de uma rua totalmente apinhada. Nessa tradução, mantivemos a menção da estátua que contribui para a verossimilhança da ambientação do conto; na TR-A, porém, preferimos
eliminar essa referência, pois para a grande maioria dos leitores brasileiros a existência dessa
estátua é perfeitamente desconhecida e sua menção não contribui em nada para ambientação,

8

Horace Greeley (1811–1872) famoso jornalista e ativista político norte-americano. Esse monumento fica
no cruzamento da Brodway com a 33rd Street em Nova York, é constituído por uma escultura de bronze de autoria
de Alexander Doyle (1857–1922) e foi inaugurado em 31 de maio de 1894. Como a carruagem que levava o casal
ficara parada próxima ao largo da confulência da Broadway com a 7ª Avenida e a Rua 33 (ou no próprio largo), isso
significa que o trânsito ficou totalmente congestionado num raio de pelo menos dois quarteirões.
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mas apenas introduz um elemento que pode desviar a atenção do ponto principal, que é o quão
lotadas ficaram as ruas com aquele engarrafamento encomendado.
No caso de uma tradução em que se adote radicalmente a equivalência dinâmica e, portanto, a história seja totalmente ambientada no Brasil, os nomes próprios citados e os nomes das
ruas teriam que ser abrasileirados, em conformidade com a época e local da ambientação. No
caso, por exemplo, da ambientação Rio de Janeiro no início do século XX, “William A. Brady”
poderia ser substituído por “Artur de Azevedo”, os nomes das ruas seriam trocados e a referência
à estátua de Greeley ou teria que ser eliminada ou, se possível, substituída por um marco daquela
cidade, na época da ambientação. Processo semelhante teria que ser seguido no caso da ambientação do conto na cidade de São Paulo no início do século XXI. Nesse último caso, seria necessário fazer as adaptações mencionadas no capítulo 3.
Texto Original
“You didn’t notice,” said he, “anywhere in the tie-up, a kind of a fat boy without any clothes on shooting arrows around with a bow, did you?”
“Why, no,” said Kelly, mystified. “I didn’t. If he was like you say, maybe the cops pinched him before
I got there.”
“I thought the little rascal wouldn’t be on hand,” chuckled Anthony. “Good-by, Kelly.”
Idiomáticas

Literal
(Não-Arcaizante)

Não-Arcaizante

Arcaizante

— Você não notou, disse ele,
em algum lugar do congestionamento, um menino gordo,72
sem roupa nenhuma, atirando
flechas com um arco, notou?
— Hã? Não,73 respondeu Kelly sem entender nada. Não vi.
Se ele estava assim, como você
disse, talvez a polícia tenha
posto ele no xadrez antes d’eu
chegar.
— Eu achei que o malandrinho não estaria por ali, riu Anthony. Adeus, Kelly.

— Por acaso, você não viu por
ali, no meio da confusão, um
moleque gorduchinho, 72 sem
roupa nenhuma no corpo, atirando com arco e flecha, viu?
— Eu? não,73 respondeu Kelly
sem entender nada. Eu não vi
não. Se esse moleque apareceu
assim, deve ter ido pro xadrez
antes d’eu chegar.
— Bem que eu achei que o malandrinho não daria as caras...
disse Anthony com uma risadinha. Até mais, Kelly.

— Por acaso, vosmecê não viu
por ali, no meio da confusão, um
moleque gorduchinho, sem roupa nenhuma no corpo, atirando
com arco e flechas, viu?
— Eu? eu não,73 respondeu
Kelly sem entender nada. Eu não
vi não. Se esse moleque apareceu como o senhor diz, deve ter
ido pro xadrez antes d’eu chegar.
— Bem que eu imaginei que o
malandrinho não daria as caras...
disse Anthony com uma risadinha. Passar bem, Sr. Kelly.
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Comentários
72. “kind of a fat boy”. Na TR-Lit, não foi possível enquadrar devidamente o “kind of”,
que acabou eliminado; “fat boy” foi traduzido literalmente por “menino gordo”. Com isso, o resultado perdeu um bastante da graça e coloquialidade do original. Essa perda de graça e coloquialidade, em parte, também se deve à eliminação do “kind of” que, no entanto, não fica bom
traduzido literalmente (“um tipo de um menino gorduchinho”?!). Nas TR-Id, apesar de formalmente o “kind of” ter sido eliminado, o efeito coloquial e suavizante que essa locução tem sobre
“fat boy” é transmitido diretamente pelos vocábulos escolhidos. O inglês “fat boy” passa ao português como “moleque gorduchinho”. Essa expressão além de ser coloquial e típica do português
brasileiro, também é bem mais suave do que o literal “menino gordo”, já que o diminutivo acrescenta uma dimensão afetiva (ainda que não afetuosa) e, neste caso, brincalhona a essa referência
ao Cupido, o que combina muito bem com a ironia zombeteira dessa última fala de Anthony
Rockwall.
73. “why, no”. O “why” dessa expressão de pasmo não pode ser traduzida como “por
que”. Nas traduções idiomáticas, usamos o naturalíssimo “eu não”, ou ainda “eu? eu não!”. Na
tentativa de aumentar a literalidade da TR-Lit achamos que a saída seria inserir outra expressão
de pasmo destituída de relação sintática com o restante da frase, por isso a insersão do “hã” que,
no entanto, pede o ponto de interrogação. Se a tradução de “why, no” por “hã? não” é de fato
mais literal é algo incerto. Talvez a única forma verdadeira de revelar o processo expressivo do
estrangeiro seria mesmo o “por que”, já que no inglês foi a forma usada, mas aí, joga-se pela
janela a inteligibilidade. Outra opção ainda seria recorrer ao mineiro “uai, eu não”, mas a isso as
oposições seriam pelo menos duas: a primeira, Kelly não era mineiro, mas norte-americano, a
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segunda, provavelmente nem o mineiro usaria o “uai” dessa forma e aí teríamos um monstrengo,
nem mineiro nem americano, nem coisa nenhuma.
Observações sobre a Ambientação no Rio de Janeiro no Início do Século XX (TR-ED)
Como observamos no capítulo 3 a decisão de levar os pressupostos da equivalência dinâmica de Nida às últimas consequências na tradução de “Mammon and the Archer” resultaria
num transplante total do conto para o Brasil e para a cultura brasileira. Esse transplante poderia
dar-se pela ambientação da história no Brasil do início do século XX, mais especificamente para
o Rio de Janeiro, que era a maior cidade brasileira de então. O conto assim seria transportado
apenas no espaço, mas não no tempo. A segunda possibilidade seria a de transplantar o conto
para a Cidade de São Paulo dos tempos atuais. Neste trabalho adotamos a primeira opção.
Adaptações Necessárias na TR-ED de “Mammon and the Archer”
A opção por esse transplante do conto para o Rio de Janeiro do início do século XX,
tornou necessário que tentássemos copiar os usos retóricos e linguísticos brasileiros de então. A
maior parte dos aspectos linguístico-expressivos envolvidos nessa tradução já haviam sido
devidamente resolvidos e incorporados na TR-A. Porém, na TR-ED, o uso de um texto ao
mesmo tempo fluente, idiomático e arcaizante não bastava. Foi preciso substituirem-se as alusões
a elementos culturais, geográficos e monetários norte-americanas por alusões a elementos
correspondentes do Brasil da época em que a história se passa.
Segue-se uma relação de alguns desses elementos e das soluções encontradas.
Nomes e títulos das personagens
Com a ambientação do conto no Rio de Janeiro, tornou-se indispensável aportuguesar ou
abrasileirar os nomes das personagens citadas. Sempre que possível, essa substituição fundamen-
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tou-se na análise dos nomes ingleses empregados no original e visou preservar ou recriar a alusividade desses nomes no translatum, como veremos abaixo.
•

Anthony Rockwall→Antônio Rocha: Reparem que o sobrenome alude à firmeza

de uma rocha (mais especificamente a uma muralha de pedra), o que já prenuncia o caráter
da personagem: forte, determinado, sem fantasias românticas, objetivo, firme, seguro, etc.
Para manter essa alusividade empregamos do nome Antônio Rocha.
•

Richard→Ricardo: Contém em si a palavra “rich”, ou seja, “rico”, além de reme-

ter a ideia romântica do herói medieval, na figura do rei inglês Richard the Lionheart. Para
manter a alusividade, tanto de riqueza como do herói medieval adotamos o nome Ricardo.
•

Ellen→D. Helena: Uma vez que se empreguem os nomes Antônio Rocha e Ri-

cardo, o emprego do nome português Helena seria muito natural, tendo também a vantagem emanar um certo romantismo ligado à história de Helena de Tróia e dos feitos realizados por amor a ela.
•

Miss Lantry→D. Luíza: Aqui seria preciso adotar o título “dona”, em sua forma

abreviada seguido de um nome próprio de mulher. Como “Lantry” é um sobrenome raro,
sua escolha pode salientar a ideia da origem aristocrática e rica da personagem. Uma solução possível em português seria a adoção do nome D. Fortunata (que alude à fortuna da
moça e a sua boa-sorte no amor), ou ainda de nomes conhecidos da aristocracia brasileira,
como Thereza, Luíza ou Isabel — respectivamente o nome da imperatriz do Brasil (esposa
de D. Pedro II), de sua irmã e da princesa, filha dos imperadores brasileiros. Pela sonoridade, escolhemos “Luíza”
•

G. Van Schuylight Suffolk-Jones→ G. Peacock Suffolk-Jones. Optamos por subs-

tituir a parte holandesa do sobrenome um sobrenome britânico, já que havia bastante eli-
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tismo ligado aos ingleses em terras brasileiras. Achamos que o sobrenome “Peacock” cai
bem com esnobismo do vizinho de Antônio Rocha.
•

Kelly: Sobrenome ou nome de batismo masculino considerado razoavelmente

comum nos Estados Unidos 9. Em português optamos pelo uso de “Ernesto”.
•

William A. Brady: Ator de teatro famoso no início do século. Pela relação com o

teatro, pela fama alcançada e pela época em que viveu, empregamos aqui o nome do dramaturgo brasileiro Arthur de Azevedo.
•

Mike: Amadeu. Escolha pela sonoridade do trecho em que Antônio Rocha chama

“ô Amadeu!”. Além disso, parece-nos que o nome era menos raro no início do século XX.

No caso da abrasileirização dos títulos adotamos:
•

Para as personagens femininas, o tradicional “dona” em sua forma abreviada se-

guido do primeiro nome da personagem em questão. Esse título ainda era o tratamento
respeitoso universal para mulheres, fossem elas jovens ou idosas, solteiras ou casadas. Isso
nos deu “D. Helena” e “D. Luíza”.
•

Para as personagens masculinas, “Sr.” ou o popular “Seu”, seguido do primeiro

nome ou do sobrenome. Vemos abaixo um exemplo de como essa abrasileirização de títulos e nomes deixaria a tradução:
— […] mas não correu tudo que é uma beleza, Seu Antônio? Se o Artur de
Azevedo visse essa pequena obra de arte no trânsito da cidade havia de ficar roxo
de inveja. […]
— Passar bem, Seu Ernesto!
9

O onelook.com informa que esse sobrenome é muito comum: é o 74º mais comum dos Estados Unidos.
Como nome de bastismo masculino, “Kelly” ainda é considerado comum: é o 248º mais comum do país.
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Topônimos e Marcos geográficos
Ainda que o conto “Mammon and the Archer” tenha sido publicado em 1906, optamos
por ambientar esta tradução radical no Rio de Janeiro de 1910, pois isso possibilitava a menção
do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que só foi inaugurado em 1909. A substituição do Teatro
Wallack de Nova-York pelo Teatro Municipal torna a menção de Arthur de Azevedo, no final do
conto, ainda mais significativa, pois o dramaturgo foi um dos principais impulsionadores da
construção do teatro e, com a recente inauguração, seu nome estaria ainda mais presente na mente da população carioca. Os topônimos foram adaptados como segue:
• Park→Passeio Público: “Take her for a walk in the park […]”→ “ Leva-a para uma volta no
Passeio Público”.
O Passeio Público do Rio de Janeiro era um ponto concorrido para as
caminhadas de lazer da sociedade carioca. Pela escolha da tradução do genérico
“walk in the park” por “volta no Passeio
Público” pretendemos plantar a tradução
firmemente em solo carioca e esperamos
que a menção do local contribua ainda
mais para a despertar imagens dos costumes do Rio Antigo na mente do leitor brasileiro atual.
•

Larchmont: Vila localizada a 18 milhas de Manhattan. Local da casa da tia com
quem Miss Lantry estava e de onde iria de trem para Manhattan.→Petrópolis:
Município a 40 milhas do Rio de Janeiro. No século início do XX, região ainda
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nobre devido ao fato de até cerca de duas décadas antes ter sido o local da residência de verão do Imperador D. Pedro II, e contava com transporte ferroviário
ao Rio de Janeiro: o chamado Expresso Imperial.
•

Teatro Wallack→Teatro Municipal: O Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
inaugurado em 14 de julho de 1909. A campanha em prol de sua construção foi
encabeçada pelo dramaturgo Arthur de Azevedo.

O percurso da Grand Central Station ao Wallack Theater, em Nova York, e pontos de referência citados, inclusive o ponto do engarrafamento precisaram ser adaptados.
Isso só foi possível depois da devida consulta a mapas de rua da época. O mapa que mais
nos foi útil e do qual extraímos as informações do trajeto da Estação Central ao teatro
contidas nessa tradução foi a Planta da Cidade do Rio de Janeiro de Francisco Jaguaribe
Gomes de Mattos 10, publicada em 1910 (ver o apêndice 6 “Mapas”). O resultado foi o
seguinte:

10

Do Acervo da Fundação Biblioteca Nacional — Brasil.
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Original 11

Tradução

“But I’m allowed to meet her with a cab
at the Grand Central Station to-morrow
evening at the 8.30 train. We drive down
Broadway to Wallack’s at a gallop, where
her mother and a box party will be waiting
for us in the lobby. […]”

— […] mas foi-me permitido buscá-la
com um carro de praça na Estação Central
amanhã à noite. Ela chega no trem das oito
e meia. Seguimos a toda pressa até o Teatro
Municipal, na Avenida Central, onde a mãe
com um grupo de amigos estarão à nossa
espera no saguão. […]

“To Wallack’s Theatre as fast as you can
drive!” said Richard loyally.
They whirled up Forty-second to Broadway, and then down the white-starred
lane that leads from the soft meadows of
sunset to the rocky hills of morning.
At Thirty-fourth Street young Richard
quickly thrust up the trap and ordered the
cabman to stop.
“I’ve dropped a ring,” he apologised, as
he climbed out. “It was my mother’s, and
I’d hate to lose it. I won’t detain you a
minute—I saw where it fell.”
In less than a minute he was back in the
cab with the ring.
But within that minute a crosstown car
had stopped directly in front of the cab.
The cabman tried to pass to the left, but a
heavy express wagon cut him off. He tried
the right, and had to back away from a
furniture van that had no business to be
there. He tried to back out, but dropped
his reins and swore dutifully. He was blockaded in a tangled mess of vehicles and
horses.
One of those street blockades had occurred that sometimes tie up commerce and
movement quite suddenly in the big city.
“Why don’t you drive on?” said Miss
Lantry, impatiently. “We’ll be late.”
Richard stood up in the cab and looked
around. He saw a congested flood of wagons, trucks, cabs, vans and street cars
filling the vast space where Broadway,

Para o Municipal a toda pressa! ordenou o
rapaz fielmente ao cocheiro.
Eles desceram em disparada a Rua Floriano Peixoto, trilhando aquela gloriosa alameda de estrelas que vai das doces campinas do poente aos outeiros pedregosos da
alva.
À altura do Palácio do Arcebispo, o jovem
Ricardo de repente abriu a portinhola e ordenou ao cocheiro que parasse.
— Caiu meu anel, desculpou-se ao saltar
do carro. Pertenceu à minha mãe e eu detestaria perdê-lo. Não será um minuto... vi onde caiu.
Em menos de um minuto ele estava outra
vez no carro com o anel; mas naquele minuto uma gôndola parou-lhes bem em frente.
O cocheiro tentou sair pela esquerda, mas
uma pesada carreta impediu-lhe a passagem.
Tentou desviar para a direita, mas teve de
recuar para evitar uma grande carroça de
entrega de móveis que, sabe-se lá como,
havia-se enfiado ali. Tentou voltar para trás,
mas soltou as rédeas com uma bela imprecação: havia um emaranhado infernal de
carros e cavalos a impedir-lhe a passagem.
Ocorrera um desses congestionamentos
que às vezes param de súbito as ruas do
comércio dessa grande cidade.
— Por que não andamos? perguntou Luíza
já impaciente. Chegaremos atrasados!
Ricardo levantou-se e olhou ao redor. Viu
o mar de carroças, carros de entrega, carretas, carros de praça, gôndolas e bondes que

11

Nesta tabela e na próxima as linhas horizontais mais largas separam trechos extraídos de diferentes pontos no conto.

148
Sixth Avenue and Thirty-fourth street
cross one another as a twenty-six inch
maiden fills her twenty-two inch girdle.
And still from all the cross streets they
were hurrying and rattling toward the
converging point at full speed, and hurling
themselves into the struggling mass,
locking wheels and adding their drivers’
imprecations to the clamour. The entire
traffic of Manhattan seemed to have jammed itself around them. The oldest New
Yorker among the thousands of spectators
that lined the sidewalks had not witnessed
a street blockade of the proportions of this
one.

apinhavam o largo da confluência da Rua
Marechal Floriano Peixoto com a Rua do
Arcebispo e a Rua Guayara, qual moça robusta em cinta apertada. Como se isso não
bastasse, acorriam de todas as travessas
mais e mais carros que a toda pressa e fundiam-se nessa massa emaranhada em que
rodas se travavam e onde as imprecações de
um número crescente de cocheiros vinha
engrossar o clamor geral. Parecia que todo o
trânsito do Rio de Janeiro se atravancara ao
redor dos jovens. Entre os milhares de espectadores cariocas que se amontoavam nas
calçadas, nem o mais vivido já vira congestionamento de tais proporções.

Unidade Monetária e Preços
O. Henry menciona em seu conto o preço do sabonete e de roupas masculinas. Para que a
adaptação ficasse aceitável, foi preciso pesquisar as unidades monetárias brasileiras da época e
tentar encontrar algumas informações entre anúncios de jornais e revistas que desse uma ideia do
que os preços poderiam ser então. Considerando a dificuldade desse tipo de pesquisa e a inflação
no Brasil durante o século XX, o resultado foi apenas uma aproximação muito superficial, cuja
imprecisão pode passar despercebida pelo leitor desavisado, mas que certamente seria detectada
pelos entendidos no assunto.
Original 12

Tradução

“Richard,” said Anthony Rockwall, “what
do you pay for the soap that you use?”
Richard, only six months home from
college, was startled a little. He had not yet
taken the measure of this sire of his, who
was as full of unexpectednesses as a girl at
her first party.
“Six dollars a dozen, I think, dad.”
“And your clothes?”

— Ricardo, disse Antônio, quanto custa o sabonete que usas?
Ricardo, que apenas seis meses antes voltara
para casa após concluir os estudos, sobressaltouse um pouco. Ainda não desvendara as profundezas de seu velho pai, que era tão cheio de surpresas quanto uma debutante no primeiro baile.
— 4 mil e 500 réis 74 a dúzia, creio eu, meu pai.
— E as roupas que usas?
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“I suppose about sixty dollars, as a rule.”
“You’re a gentleman,” said Anthony, decidedly. “I’ve heard of these young bloods
spending $24 a dozen for soap, and going
over the hundred mark for clothes. You’ve
got as much money to waste as any of ‘em,
and yet you stick to what’s decent and moderate. Now I use the old Eureka—not only
for sentiment, but it’s the purest soap made.
Whenever you pay more than 10 cents a
cake for soap you buy bad perfumes and
labels. But 50 cents is doing very well for a
young man in your generation, position and
condition.

— De ordinário seriam uns 80 mil-réis, suponho eu.
— És um moço fino, afirmou o pai categoricamente. Ouvi dizer que esses moços de sociedade
pagam 18 mil-réis pela dúzia de sabonetes e passam dos cento e cinquenta nas roupas. Tens tanto
dinheiro para esbanjar quanto qualquer deles,
mas em vez disso, o quê? não deixas essa economia e moderação! Já eu… eu uso o velho Eureka não só por uma questão sentimental, mas
porque é o melhor sabão do mundo. Sempre que
se paga mais de 100 réis por uma barra de sabão
o que se paga mesmo é por um bocado de perfume vagabundo e pela marca, mas 400 réis é o
preço certo para um rapaz de tua geração, distinção e situação financeira.

“[…] I guess I could lay my hands on eleven millions within twenty-four hours, besides the real estate.”

— […] Calculo que consiga arranjar uns 30 mil
contos75 em coisa de vinte e quatro horas, sem
contar os bens imóveis.

“Well,” said Anthony, reaching for his
chequebook, “it was a good bilin’ of soap.
Let’s see—you had $5,000 in cash.”
“I paid out $300 more of my own,” said
Kelly. “I had to go a little above the estimate. I got the express wagons and cabs mostly
for $5; but the trucks and two-horse teams
mostly raised me to $10. The motormen
wanted $10, and some of the loaded teams
$20. The cops struck me hardest—$50 I
paid two, and the rest $20 and $25. But
didn’t it work beautiful, Mr. Rockwall? I’m
glad William A. Brady wasn’t onto that
little outdoor vehicle mob scene. I wouldn’t
want William to break his heart with jealousy. And never a rehearsal, either! The
boys was on time to the fraction of a
second. It was two hours before a snake
could get below Greeley’s statue.”
“Thirteen hundred—there you are, Kelly,”
said Anthony, tearing off a check. “Your
thousand, and the $300 you were out.

— Aqui, disse Antônio tirando o talão de cheques, haja sabão! Vejamos, dei-te sete contos76
em dinheiro…
— Mas eu paguei outros 400 mil-réis do meu
próprio bolso, retorquiu Ernesto. Tive que passar
um pouco do combinado. Consegui a maior parte
das carroça e dos carro de praça por 10 mil-réis,
mas a maioria das carreta e das parelha de cavalo
pediram 15. Os motorneiro quiseram outros 15, e
algumas carreta, 30. Foi a polícia quem pediu
mais: dei 70 mil-réis a dois policial e 30 ou 35
aos outro... mas não correu tudo que é uma beleza, Seu Antônio? Se o Arthur de Azevedo visse
essa obra de arte no trânsito da cidade ia ficar
roxo de inveja! E olha que nem teve ensaio! Meu
pessoal chegou tudo na horinha. Passou duas
hora com tudo atravancado, não tinha lugar nem
pra botar o pé na rua até a Igreja da Candelária!
— Aqui, 3 contos e 400 mil-réis, Ernesto, disse
Antônio ao destacar o cheque. Os seus 3 contos
mais os 400 mil-réis que faltaram.
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Comentários
74. A moeda oficial da república era o Real, mais conhecido como mil-réis. As quantias
mais altas mencionadas neste e nos próximos parágrafos, na época seriam grafadas respectivamente como: 4$500 (4 mil e 500 réis); 80$000 (80 mil-réis); 150$000 (cento e cinquenta milréis); 18$000 (18 mil réis). Essa grafia por vezes era adotada até em obras literárias, quando
ocorria a menção de somas específicas em dinheiro. Preferimos escrever os “mil-réis” por extenso, para facilitar a leitura. Além disso O. Henry não era consistente no uso do símbolo “$”, e
muitas vezes preferiu escrever “dollar” por extenso.
Os preços e quantias citados foram calculados da seguinte forma:
A) Preços encontrados em fontes da época:
i) Terno masculino de boa qualidade: 80$000 (“É duro viver” Revista de Letras)
ii) Sabonete de glicerina: 3$800 a dúzia. (“Preços dos Artigos” Diário Oficial de 19
de janeiro de 1910, ver apêndice 7 “Dados financeiros”)
B) Taxa de conversão média mil-réis/dólar de 0,33 no ano de 1910 (“Dólar Americano,
Média Anual” o.caixa.com.br)
Para chegar às somas citadas ao longo de todo o conto, conjugamos a conversão dólar/mil-réis, que normalmente resultava em quantias desmesuradas, com o cálculo das proporções entre preços e quantias citados no texto original em inglês.
75. Um conto de réis equivalia a um milhão de réis; 30 mil contos seriam, portanto, 30 bilhões de réis. A soma citada por O. Henry é igualmente astronômica para a época: Na época da
publicação do conto (1906) onze milhões de dólares seria o equivalente a aproximadamente 290
milhões de hoje. Em 1906, a tarifa de conversão dólar/mil-réis era de 0.33, curiosamente, a
mesma de 1910, época da ambientação desta versão do conto, de acordo com as informações do
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banco de dados do site ocaixa.com.br (página corresponente inclusa no apêndice 6 “Dados financeiros”).
76. Ou seja 7 milhões de réis. Se os US$5000 da época fossem simplesmente convertidos
em mil-réis, essa soma seria muito mais alta, aproximadamente 15 contos, ou seja 15 milhões de
réis. Contudo, baseando-nos na proporção entre essa soma e quanto o rapaz gastava em roupas,
US$60 ou R80$000 chegamos ao cálculo de aproximadamente sete contos de réis. Esse mesmo
cálculo aplica-se às demais quantias em dinheiro mencionadas daqui em diante. Sempre que as
quantias das pequenas propinas eram somas quebradas, arredondamos para a o múltiplo de 5 ou
10 mais próximo. Por exemplo, pelo cálculo, os carros de praça teriam pedido aproximadamente
7$000, arredondamos para 10$000, e assim com as demais somas citadas.
Observações sobre a Possível Ambientação em São Paulo no Início do Século XXI (TR-SP)
Assim como no caso da ambientação da tradução no Rio de Janeiro do início do século
XX, sua ambientação em São Paulo do início do século XIX exigiria diversas adaptações.
Nomes e títulos das personagens
A maioria dos nomes empregados na adaptação ao Rio de Janeiro poderiam ser mantidos,
com as seguintes ressalvas:
•

Miss Lantry, em vez de ser D. Luíza, seria apenas Luíza.

•

William A. Brady, em vez de ser Arthur de Azevedo, passaria a Steven Spielberg, diretor de cinema que, apesar de não ser brasileiro, é muito mais conhecido
da população brasileira em geral do que qualquer das figuras do cinema ou teatro
nacionais.
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Topônimos e Marcos geográficos
Não só os topônimos e o trajeto das personagens até o teatro teriam que ser adaptados,
mas, devido às diferenças no trânsito moderno, até a história teria que ser levemente alterada
para manter intactos os acontecimentos centrais do enredo.
Por exemplo: A primeira vista, a opção mais lógica para substituir a “Central Station” em
que Miss Lantry chegaria da casa da tia, seria o Aeroporto de Congonhas. Porém, o trajeto do
aeroporto ao teatro é feito quase que totalmente em avenidas expressas, nas quais, apesar de serem comuns engarrafamentos, não há oportunidades do tipo de parada que possibilitasse o incidente da queda e recuperação do anel. Com isso, perder-se-ia um elemento fundamental da história: a ilusão de que teria sido a parada para apanhar o anel o que teria feito os jovens ficarem
presos no congestionamento. Portanto, seria necessário alterar o local em que Richard ficara de
buscar a moça. Já que, no original ela estava na casa de uma tia, sugerimos que ele a busque na
casa dessa tia, em um bairro rico de São Paulo — observe-se que assim a figura do cocheiro ou
motorista fica totalmente eliminada, já que é muito mais comum que os jovens adultos, por ricos
que sejam, dirijam o próprio carro. Se os jovens saíssem do Jardim Sílvia e rumassem para o
Teatro Municipal via Rua da Consolação, haveria diversos pontos em que a cena seria possível.
Uma sugestão seria na Avenida Paulista pouco antes do cruzamento com a Rua da Consolação.
O que resultaria no seguinte:

Texto Original

Tradução

They whirled up Forty-second to Broadway,
and then down the white-starred lane that
leads from the soft meadows of sunset to the
rocky hills of morning.
At Thirty-fourth Street young Richard quickly thrust up the trap and ordered the cabman
to stop.

Eles subiram em disparada a Avenida Nove de
Julho até a Paulista e, depois, desceram alameda
de estrelas que vai das doces campinas do poente aos outeiros pedregosos do amanhecer. À
altura da Rua Haddock Lobo, foram obrigados a
parar no farol, e um grupo de crianças apareceu
vendendo balas77. Luíza, com pena, pediu a
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“I’ve dropped a ring,” he apologised, as he
climbed out. “It was my mother’s, and I’d
hate to lose it. I won’t detain you a minute—I
saw where it fell.”
In less than a minute he was back in the cab
with the ring.
But within that minute a crosstown car had
stopped directly in front of the cab. The cabman tried to pass to the left, but a heavy express wagon cut him off. He tried the right,
and had to back away from a furniture van
that had no business to be there. He tried to
back out, but dropped his reins and swore
dutifully. He was blockaded in a tangled mess
of vehicles and horses.
One of those street blockades had occurred
that sometimes tie up commerce and movement quite suddenly in the big city.
“Why don’t you drive on?” said Miss Lantry, impatiently. “We’ll be late.”
Richard stood up in the cab and looked
around. He saw a congested flood of wagons,
trucks, cabs, vans and street cars filling the
vast space where Broadway, Sixth Avenue
and Thirty-fourth street cross one another as a
twenty-six inch maiden fills her twenty-two
inch girdle. And still from all the cross streets
they were hurrying and rattling toward the
converging point at full speed, and hurling
themselves into the struggling mass, locking
wheels and adding their drivers’ imprecations
to the clamour. The entire traffic of Manhattan seemed to have jammed itself around
them. The oldest New Yorker among the
thousands of spectators that lined the sidewalks had not witnessed a street blockade of
the proportions of this one.

Richard que lhes desse alguma coisa. O rapaz
meteu a mão no bolso da camisa a procura de
dinheiro e, quando o deu às crianças, sentiu que
algo caíra:
— Caiu meu anel, desculpou-se já saltando do
carro. Foi da minha mãe e eu não posso perder.
Só um minutinho... vi onde caiu.
Em menos de um minuto ele estava outra vez
no carro e com o anel; mas naquele minuto um
ônibus havia parado bem na frente deles. Ele
tentou desviar para a esquerda, mas um caminhão de entrega de móveis impediu a passagem.
Tentou desviar para a direita, mas teve que parar para não ser atingido por uma pesada carreta
que nem devia estar ali. Tentou voltar para trás,
soltou o volante com uma exclamação de frustração: havia um emaranhado infernal de carros
e ônibus impedindo totalmente a passagem.
Ocorrera um desses congestionamentos que às
vezes param de súbito as ruas do comércio da
grande cidade.
— Que azar! exclamou Luíza, assim a gente
se atrasa!
Ricardo olhou ao redor. Viu o mar de carros,
caminhões, vans, táxis e ônibus que apinhavam
o trecho da confluência da Avenida Rebouças e
da Dr. Arnaldo com a Paulista e a Rua da Consolação, criando um estrangulamento que fazia
lembrar moça gordinha em cinta apertada. Como se isso não bastasse, de todas as travessas
saíam mais e mais veículos de todos os tipos a
toda pressa e fundiam-se nessa massa emaranhada de motos, carros e ônibus, ajuntando seu
clamor à sinfonia de buzinas e xingamentos que
logo se formara. Parecia que todo o trânsito de
São Paulo tinha-se atravancado ao redor dos
jovens. Entre os milhares de paulistanos que se
amontoavam nas calçadas, nem o mais vivido já
vira congestionamento assim.

Comentários
77. Para manter a cena da queda do anel na ambientação atual, seria necessário introduzir
um elemento que obrigasse Ricardo a abrir a janela do carro e que explicasse a queda do anel.
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Por isso introduzimos as crianças vendendo balas no farol (fenômeno comuníssimo em São Paulo). A necessidade de comprar as balas para agradar a Luíza explica como o rapaz poderia derrubar o anel em meio ao trânsito de São Paulo. O mapa com esse roteiro paulistano e o detalhe do
trecho do engarrafamento encontra-se no apêndice 6 “Mapas”.
Unidade Monetária e Preços
Nessa versão do conto, também seria preciso adaptar os valores citados no original norteamericano. Uma boa pesquisa dos preços atuais poderia ajudar:
Sabonete: O sabonete masculino de uma marca mediana como a Dove, custa entre
R$1,80 e R$2,00 a barra, enquanto a caixa com quatro unidades do sabonete Ekos, da Natura
custa, R$16. Com uma certa aproximação, os US$6/dúzia que Ricardo gastava no artigo poderia
ser passado a R$20,00/dúzia. Já o sabonte masculino de uma perfumaria um tanto mais cara e
conhecida, como a perfumaria O Boticário, fica hoje em cerca de R$14 por duas unidades, do
que resultaria a aproximação de R$80/dúzia do sabonte caro que, de acordo com Anthony
Rockwall, era usado pelos “young bloods”. Já as marcas mais populares vendidas no supermercado podem ser encontrados por preços por menos de R$1,00. O pacote com 12 sabonetes Lux
apareceu anunciado na Internet por R$10,90 (ou seja, por R$0,90 a unidade) em 9 de novembro
deste ano. Daí a transformação do inglês “whenever you pay more than 10 cents a cake for soap”
poderia ser traduzida como “sempre que se paga mais de 90 centavos num sabonte”. O mesmo
processo de pesquisa poderia ser empregado para o cálculo dos gastos com roupas masculinas
citado no conto.
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O diálogo final entre Anthony Rockwall e Kelly poderia ficar mais ou menos assim:
Original
“Well,” said Anthony, reaching for his chequebook, “it was a good bilin’ of soap. Let’s
see—you had $5,000 in cash.”
“I paid out $300 more of my own,” said Kelly. “I had to go a little above the estimate. I got
the express wagons and cabs mostly for $5;
but the trucks and two-horse teams m$10ostly
raised me to $10. The motormen wanted , and
some of the loaded teams $20. The cops struck
me hardest—$50 I paid two, and the rest $20
and $25. But didn’t it work beautiful, Mr.
Rockwall? I’m glad William A. Brady wasn’t
onto that little outdoor vehicle mob scene. I
wouldn’t want William to break his heart with
jealousy. And never a rehearsal, either! The
boys was on time to the fraction of a second. It
was two hours before a snake could get below
Greeley’s statue.”
“Thirteen hundred—there you are, Kelly,”
said Anthony, tearing off a check. “Your thousand, and the $300 you were out.

Tradução
— Pois é, disse Anthony tirando o talão de
cheques, haja sabão! Vejamos, te adiantei 200
mil em dinheiro.
— Mas eu paguei outros 18 mil do meu próprio bolso, retorquiu Kelly. Tive que passar
um pouco do combinado. Consegui a maior
parte das motos e dos ônibus 200 reais, mas a
maioria dos ônibus pediram 300, e os caminhões e dos táxis 400. Foi a polícia quem pediu mais: dei 800 a dois polícia e de 300 a 500
pro resto... mas não correu tudo que é uma
beleza, Seu Antônio? Se o Steven Spielberg
visse essa cena que a gente armou no trânsito
da cidade ia ficar roxo de inveja! E olha que
nem teve ensaio! Meu pessoal chegou tudo na
horinha. Passou duas hora com tudo atravancado, não tinha lugar pra botar o pé na rua até
a Nossa Senhora da Consolação!
— Aqui, 58 mil reais, disse Antônio ao destacar o cheque. Os seus quarenta mil mais os
18 que faltaram. O senhor não é dos que desprezam o dinheiro, é, senhor Kelly?”

Comentários:
Várias somas mencionadas nesse diálogo parecem astronômicas, mas não são mais astronômicas que as quantias citadas por O. Henry eram em 1906, ano da publicação. Por exemplo:
segundo o site de cálculo de inflação do ministério do trabalho dos Estados Unidos,
http://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm, 5 mil dólares em 1913, em valores de hoje,
equivaleria a US$118,257.07. Com base nos resultados encontrados para 1913 nesse site do governo, chegamos à conclusão que os números encontrados em outra página de cálculo da inflação e da correção monetária através dos anos deve ser igualmente confiável. Essa outra página
(http://www.davemanuel.com/inflation-calculator.php) permite que a pesquisa vá bem mais a
fundo no passado e, segundo ela no ano da publicação do conto (1906) US$5000,00 seria equiva-

156
leria a US$131,578.95 de hoje. Ora, se nos baseássemos exclusivamente nesses valores, isso daria mais de 300 mil reais, dependendo do câmbio do dia.
Neste trecho, novamente não baseamos as somas citadas exclusivamente na atualização
de valores e na conversão cambial, mas usamos os valores encontrados por meio dessa operações
como ponto de partida para as aproximações que nos parecessem cabíveis.
Conclusão
Apresentamos neste capítulo a comparação de diversas passagens de três traduções do
conto “Mammon and the Archer”, de O. Henry, para o português brasileiro.
Na primeira das três traduções, a “tradução literal” (TR-Lit), nosso objetivo era manter a
maior fidelidade possível às formas linguísticas e expressivas da língua inglesa, bem como às
referências culturais contidas no texto original.
Nas outras duas traduções (as TR-Id), a intenção era criar um translatum fluente e idiomático em língua portuguesa. Para tal, as expressões idiomáticas e outras formas expressivas
típicas do inglês, precisaram ser traduzidas por expressões correspondentes do português, ou, no
caso da inexistência de uma expressão idiomática correspondente, foi preciso encontrar alguma
outra maneira natural de comunicar o conteúdo do texto original.
Em uma dessas traduções idiomáticas (a TR-A) nosso objetivo era manter uma linguagem arcaizante, que desse ao leitor uma impressão semelhante à que ele teria na leitura de um
conto brasileiro escrito entre a última década do século XIX e a primeira do século XX. Para tal
utilizamos recursos como o emprego da segunda pessoa do singular, “tu”, e respectivas formas
verbais, como tratamento de familiaridade, o emprego do “vosmecê” como forma de respeito e,
sempre que possível, de expressões hoje desusadas, como “por minha fé” e “passar bem”.
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Na outra tradução idiomática (TR-N), evitamos a arcaização do texto, sem, contudo, aternos exclusivamente à linguagem ultramoderna. Nessa tradução, o que buscávamos era mais uma
neutralidade temporal do texto, e não sua adaptação total à linguagem de hoje. Sendo assim, como forma de tratamento familiar adotamos o costumeiro “você” e para as formas de respeito “o
senhor”, com os verbos conjugados em 3ª pessoa. Evitamos expressões idiomáticas marcadamente arcaicas. Evitamos também a adoção generalizada de uma linguagem radicalmemente
moderna, o que reservaríamos para o caso de elaboração de uma tradução ambientada no início
do século XXI.
A tradução literal é certamente inteligível e, em certos trechos, gera um efeito pitoresco e
interessante, como, por exemplo, em “gritou ‘Mike!’ na mesma voz que fizera chover lascas do
firmamento nas pradarias do Kansas”. Contudo, em geral, é nossa opinião que as traduções idiomáticas criaram um retrato mais fiel da personalidade das personagens e deram ao translatum
uma fluidez e um caráter mais divertido que o tornam mais compatível com a leveza e fluidez do
divertido texto norte-americano. É interessante observar que essa suposta fluidez e naturalidade é
considerada desejável nas teorias de equivalência, mas é considerada condenável nas teorias desconstrucionistas de estrangeirização e fidelidade abusiva. Neste último conjunto de teorias, a
fluidez e naturalidade do translatum são vistas como instrumentos de imperialismo e etnocentrismo cultural e de estereotipação da cultura da obra original; são vistas também como um impedimento ao devido reconhecimento do tradutor. Desse prisma teórico, as traduções fluentes e
naturais são também condenadas por destruírem diversas estruturas, redes de significação e escolhas significativas feitas pelo autor na elaboração do texto original.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSÃO
Neste trabalho, discorremos sobre algumas das teorias centrais do universo da tradução
no séc. XX, representativas de três diferentes escolas: a escola da equivalência, a escola da descrição, com a qual agrupamos a escola do propósito, e a corrente estrangeirizadora da linha da
incerteza e do desconstrutivismo que não são consideradas escolas propriamente ditas mas conjuntos de teorias e linhas de pensamento crítico (Pym 90, 108; Norris 1).
Pode-se resumir o pensamento dessas escolas da seguinte forma:
1. Equivalência. A escola da equivalência surge no século XX como forma de reação às
teorias de relativismo linguístico, segundo as quais a língua de uma sociedade determinaria a
visão de mundo dos membros dessa sociedade. De acordo com essa linha teórica, as diferenças
de expressão entre duas línguas não seriam simplesmente duas maneiras de exprimir o mesmo
significado, seriam, na verdade, referências a duas realidades distintas, que não poderiam ser
expressas senão em seus próprios termos. As teorias de equivalência propunham-se exatamente a
demonstrar que as diferenças linguísticas e culturais não são tão radicais e intransponíveis assim,
que geralmente é possível encontrar um núcleo de significado comum, relevante ao contexto da
obra a ser traduzida, e que é possível encontrar não só formas de exprimir esse mesmo núcleo de
significado numa língua diferente daquela em que o texto original foi produzido, como até mesmo encontrar formas de recriar na língua de chegada diversos dos efeitos estilísticos que caracterizam o texto de partida. As teorias de equivalência empenhavam-se em explicar como as traduções ocorrem e em descrever os mecanismos que permitem a transposição de um texto ou enunciado de um idioma para outro com considerável grau de sucesso. Pode-se dizer que, segundo as
teorias de equivalência, a tradução ideal seria aquela que transmite o significado do texto original
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da forma mais fiel e inteligível possível e, para tal, emprega as formas retórico-discursivas usuais
no idioma de chegada. Em geral, o resultado disso seria a criação de um translatum fluente e
idiomático na língua de chegada. Dessa escola, mencionamos as teorias de Jean-Paul Vinay e
Jean Darbelnet, J. C. Catford e Eugene Nida. Vale relembrar que este último linguista forjou os
termos equivalência dinâmica e equivalência formal.
A equivalência dinâmica seria justamente aquela que evita impor ao público da tradução
a cultura e as formas de representação linguística do texto original. A principal diferença entre a
equivalência dinâmica e a equivalência tradicional é a tendência, entre os defensores da equivalência dinâmica, a tentar eliminar, se possível, todas as referências culturais da sociedade em que
o texto original foi gerado e substitui-las por referências da cultura do público da tradução.
A equivalência formal corresponderia justamente à prática de adesão à forma do original,
com suas referências culturais e formas linguístico-discursivas características. Levada às últimas
consequências, a equivalência formal pode resultar em uma tradução altamente literal, que siga o
original palavra por palavra, mantendo inclusive a classe gramatical dessas palavras, ao ponto da
ininteligibilidade. Nida considera esse tipo de equivalência formal extrema de uso restrito, útil
apenas a linguistas e outros estudiosos que precisem da tradução como instrumento de estudo da
língua e cultura do texto original.
2. Estrangeirização. Essa linha teórica ganhou impulso nas últimas duas décadas do século XX e enquadra-se nas correntes da incerteza e do desconstrutivismo. Em geral, as teorias da
incerteza e, mais especialmente da desconstrução rejeitam a possibilidade de equivalência entre
as línguas e, portanto, de equivalência na tradução. As teorias que defendem a estrangeirização
na tradução argumentam que, como a forma pela qual o autor se expressa representa toda uma
maneira de encarar o mundo própria de sua cultura, o emprego de aparentes equivalentes na tra-
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dução de uma obra geraria a ilusão de que o autor vê o mundo e se expressa da mesma forma que
os falantes da língua de chegada da tradução. Portanto toda tradução fluente constituiria um ato
de etnocentrismo e serviria de barreira para que o público leitor visse a obra estrangeira como ela
é, se defrontasse com a forma de ver o mundo do autor e se visse diante das diferenças entre a
visão de mundo da cultura da obra original e a visão de mundo da cultura da língua de chegada.
Entre promotores os da tradução estrangeirizante no século XX identificamos Lawrence Venuti,
Philip E. Lewis e Antoine Berman, bem como seu grande precussor o filósofo alemão Friedrich
Schleiermacher, que defendia ideias muito semelhantes ainda no século XIX.
Os adeptos dessa corrente teórica pregam adesão às formas linguísticas e discursivas do
texto original na tradução como sendo a única maneira de permitir a plena apreciação da obra
original pelo novo público leitor, de evitar o etnocentrismo na tradução, de representar ética e
fielmente a cultura da obra original, de fazer justiça à complexidade e riqueza do texto original,
e, ao mesmo tempo, de assegurar o reconhecimento do tradutor e seu trabalho.
É no espírito de preservação da complexidade e riqueza do original que Philip E. Lewis
promove o emprego da chamada tradução abusiva ou fidelidade abusiva e Antoine Berman traça
a sua analítica de deformação, na qual enumera como sendo negativos e deformadores da obra
original muitos procedimentos amplamente utilizados nas traduções fluentes e idiomáticas. Ele
advoga uma grande adesão aos aspectos linguístico-discursivos do texto original, mesmo quando
isso cause estranheza na língua de chegada. Parece-nos que as práticas de tradução defendidas
tanto por Lewis como por Berman alinham-se muito bem com o que Lawrence Venuti chamou
de tradução de resistência. A tradução de resistência é, por excelência, a tradução estrangeirizante que se apega à forma, às práticas discursivas e às preferências linguísticas do texto original,
bem como a suas referências culturais e considera o choque dessas práticas com as práticas acei-
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tas na língua de chegada como desejáveis. A esse choque Venuti chama de violência e defende
seu emprego como forma de combater o etnocentrismo e a estereotipação da cultura da obra original e como forma de revelar a presença do tradutor e o papel de sua subjetividade na criação do
translatum.
Das Traduções
Mencionamos no capítulo que a tentativa de aplicação das teorias acima expostas colocaria o tradutor diante de pelo menos seis possibilidades (quator dereivadas do emprego da equivalência dinâmica, uma do emprego da equivalência tradicional e uma que corresponderia à prática
da tradução ou fidelidade abusiva):
Com base no princípio da equivalência dinâmica de Eugene Nida, o tradutor poderia propor-se a criar um translatum que tentasse obter sobre o público leitor brasileiro um efeito comparável ao que a obra original teve ou tem sobre o público leitor norte-americano. Como o próprio
Eugene Nida observou, a aplicação da equivalência dinâmica e da equivalência formal, normalmente implica uma questão de gradação. Além disso, uma tradução que seja essencialmente dinâmica não precisa necessariamente eliminar todos os traços da forma da obra original, nem da
cultura e língua das quais a obra é fruto; ou seja, mesmo uma tradução em que essencialmente se
privilegie a equivalência dinâmica pode manter maior ou menor grau de equivalência formal
com o original. Tendo isso em mente, concluímos que seria possível produzir pelo menos quatro
traduções distintas marcadas pela adoção da equivalência dinâmica.
Pela aplicação mais moderada da equivalência dinâmica, seria possível produzir:
1. Uma tradução fluente, em linguagem atual. Afinal, quando publicado, o conto em
questão soava fluente e atual a seu leitor.
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2. Uma tradução fluente, mas levemente arcaizante, afinal, o leitor norte-americano atual,
percebe na linguagem empregada no original algo de antigo, que dá um sabor característico à
leitura.
A aplicação mais radical dessa mesma equivalência dinâmica justificaria a produção de
mais duas traduções que transplantassem totalmente o conto para a cultura brasileira, como segue:
3. A ambientação da história no Brasil de hoje: A ação de “Mammon and the Archer” é
ambientada em Nova York que, na época da publicação do conto, era a maior cidade dos Estados
Unidos da América. Em 1906, quando o conto foi publicado, sua linguagem e estilo eram atuais
e fluentes. Portanto, nada mais natural do que, na aplicação radical da equivalência dinâmica,
transplantá-lo para a maior cidade do Brasil atual, ou seja, para São Paulo, empregar linguagem
atual e adapatar as situações necessárias para criar os efeitos correspondentes ao do original na
época de sua publicação. Seria também necessário substituir as alusões a elementos culturais,
geográficos e monetários norte-americanos do início do século XX por alusões a elementos
correspondentes da São Paulo de hoje. Com isso o tradutor tentaria criar um texto de chegada
que produzisse no leitor brasileiro atual uma impressão geral equivalente à que, presume-se, a
leitura do conto na língua original tenha produzido no leitor norte-americano contemporâneo de
O. Henry.
4. O transplante para o Brasil do início do século XX: A história de “Mammon and the
Archer” provavelmente se passa entre 1900 e 1905. O leitor norte-americano contemporâneo, ao
ler o conto, vê-se diante de um retrato vívido da Nova York daquela época e dos usos
linguísticos de então. Portanto, no emprego radical da equivalência dinâmica, nada mais natural
do que transplantar a história para o Rio de Janeiro do início do século XX, já que essa era a
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maior cidade brasileira da época, e de tentar copiar os usos retóricos e linguísticos de então. Seria
também necessário substituir as alusões a elementos culturais, geográficos e monetários norteamericanas por alusões a elementos correspondentes do Brasil daquela época. Com isso o
tradutor tentaria criar um texto de chegada que produzisse no leitor brasileiro atual uma
impressão geral equivalente à que a leitura do conto na língua original gera no leitor norteamericano de hoje.
Além disso, com base nos princípios gerais de equivalência, que já implicam em um grau
considerável de equivalência dinâmica, seria possível produzir uma tradução idiomática em linguagem relativamente neutra, ou seja, sem a intenção deliberada de arcaizar ou modernizar a
linguagem do texto, nem de eliminar as referências específicas à cultura norte-americana. O que
nos daria a possibilidade de uma quinta tradução:
5. Uma tradução idiomática em linguagem não-arcaizante, mas não necessariamente voltada a imitar o grau de modernidade e coloquialidade da linguagem de O. Henry no conto original.
A aplicação dos pontos de vista expostos por Schleiermacher, Lewis, Berman e Venuti,
levaria o tradutor à elaboração de uma tradução de resistência em que ele se empenhasse em
praticar a fidelidade abusiva e a ater-se o mais de perto possível à letra do texto original, de forma a criar um translatum estrangeirizante capaz de revelar o estrangeiro como estrangeiro e de
expor o cerne mais original da obra estrangeira ao público leitor da tradução (Berman “Trials”
276). Na terminologia de Nida, poderíamos dizer que esse tipo de tradução implica em um alto
grau de equivalência formal. Teríamos assim uma sexta tradução descrita a seguir:
6. Tradução de resistência: Nessa tradução, é indispensável a estrita manutenção da
ambientação da história, bem como dos nomes das personagens, das alusões à instituições, à
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moeda e outros elementos culturais, étnicos ou nacionais específicos da ambientação original,
bem como a preservação das alusões ao usos e costumes citados ou representados na narrativa.
A criação dessa tradução de resistência também implicaria na aplicação da chamada
fidelidade abusiva, ou seja, na adesão mais acentuada às formulações linguísticas e aos usos
retórico-discursivos empregdos no texto original.
Seleção das Traduções Produzidas
Diante das múltiplas traduções que a aplicação dos diferentes vieses teóricos descritos
neste trabalho possibilitam, vimo-nos na impossibilidade de produzir todas. Contentamo-nos
portanto em produzir apenas quatro traduções completas e em apenas comentar as implicações
práticas de uma quinta, a saber:
1) Uma tradução literal (TR-Lit), correspondente aos princípios da tradução de
resistência ou estrangeirizante.
2) Uma tradução idiomática não-arcaizante (TR-N), correspondente aos princípios gerais
de equivalência.
3) Uma tradução idiomática levemente arcaizante (TR-A), correspondente a uma das
possibilidades de aplicação moderada do princípio de equivalência dinâmica.
4) Uma tradução idiomática ambientada na Cidade do Rio de Janeiro do início do século
XX, corresponente à aplicação radical da equivalência dinâmica.
5) Extratos e observações sobre as implicações da ambientação da história na Cidade de
São Paulo do início do século XIX, tradução que conrresponderia a outra possibilidade de
aplicação radical da equivalência dinâmica.
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Observamos que para a tradução com ambientação no Rio de Janeiro no início do século
passado utilizamos exatamente o mesmo texto da TR-A, apenas com a substituição dos nomes
das personagens, lugares, e alusões culturais norte-americanos por correspondentes brasileiros.
Conclusões
Schleiermacher argumenta que produzir uma tradução imitativa e fluente, ou seja, que em
terminologia do século XX corresponda às práticas da equivalência e da equivalência dinâmica,
seria o mesmo que transformar o autor do texto em compatriota dos leitores da tradução. Diz o
filósofo alemão que as traduções fluentes e idiomáticas mostram o autor “not as he himself”, em
vez disso transformam o texto, e portanto a obra em algo que poderia ter sido escrito por aquele
autor caso ele pertencesse à mesma comunidade cultural e linguística e fosse contemporâneo do
público leitor da tradução (Schleiermacher 49). Ou seja, a tradução fluente e idiomática transformaria o autor e sua obra em algo que eles não são e daria enganosamente a impressão de que a
maneira de ver o mundo e de expressar-se de um autor de cultura, idioma, e possivelmente etnia,
religião e época distintas coincidem com aquelas do público leitor da tradução. Nessa mesma
linha de pensamento, Antoine Berman comentou que na tradução do romance Typhoon, de Joseph Conrad, do inglês para o francês a substituição da expressão idiomática “Bedlam” 13, coloquialismo que significa algo tão caótico quanto um manicômio, por uma expressão ou alusão
cultural francesa correspondente, recairia em sério caso de etnocentrismo, já que esse procedimento resultaria “in the absurdity whereby the characters in Typhoon express themselves with a
network of French images” (Berman “Trials” 295). Tanto para Schleiermacher como para Berman a única forma de traduzir eticamente e dar ao leitor da tradução um verdadeiro retrato da
13

Expressão idiomática que significa louco ou indica algo tão caótico quanto um hospício, por alusão ao
primeiro sanatório para loucos da Inglaterra, o Bethlem Royal Hospital, em Londres (Britannica “Bedlam”
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/58154/Bedlam).
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obra original e da cultura que a produziu seria a adesão às imagens expressivas desse original. O
leitor perceberia estar diante de um uso estrangeiro (Berman “trials” 295) e isso abriria sua mente à outras culturas e formas expressivas. Segundo Venuti, esse tipo de procedimento corresponderia à estrangeirização do texto, à tradução de resistência, e teria o desejável efeito não só de
abrir os olhos do leitor para as diferenças entre sua própria cultura e a da obra original como o de
evitar o imperialismo e anexacionismo cultural para o qual as traduções fluentes e idiomáticas
contribuiriam.
O trecho citado por Berman é, no original inglês: “Damme, if this ship isn’t worse than
Bedlam!” e, o crítico aprova a manutenção da palavra “Bedlam” na tradução francesa (“Trials”
295). Contudo, em geral, Berman opõe-se que se mantenham, na tradução, palavras e expressões
no idioma original, pois isso corresponderia a “exotização” do texto e concorreria para a criação
ou consolidação de estereótipos condenáveis da cultura ou povo representado na obra (294).
Venuti, por sua vez, também condena as traduções idiomáticas e fluentes por gerarem
uma ilusão de transparência (do texto original, presumimos). Esse tipo de tradução, por resultar
em textos de fácil leitura em que se adere aos usos atuais do idioma de chegada e na qual a clareza é privilegiada, segundo Venuti, ocultaria o trabalho do tradutor: para esse crítico quanto mais
fluente a tradução maior a invisibilidade do tradutor e menores as possibilidades do reconhecimento de seu trabalho, de sua contribuição e do texto de chegada como obra com valor próprio.
Além disso, tanto para Lewis como para Berman, a tradução que se apegue às formas linguístico-discursivas do original, ou seja, a tradução abusiva, é a única forma de preservar a complexidade e riqueza da obra original.
Reconhecemos o valor das análises de originais e das consequências das estratégias adotadas em sua tradução especialmente para a formação de tradutores conscientes das implicações
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de suas escolhas. Vemos, porém, a exaltação da tradução estrangeirizante com alto grau de equivalência formal por parte desses críticos como bastante exagerada.
Acreditamos que, exceto nos casos em que a tradução seja claramente instrumental para o
estudo do idioma e cultura da obra original, a prática da fidelidade abusiva ou da tradução de
resistência, se mantida dentro dos limites da inteligibilidade, na melhor das hipóteses, passa totalmente despercebida pelo leitor comum e, na pior, suas construções peculiares, que buscam
reproduzir as formas expressivas do estrangeiro não são reconhecidas como estrangeirismos pelos leigos e acabam sendo confundidas com expressões e práticas linguísticas legítimas no idioma de chegada. Esse é, por exemplo, o caso ocorrido com do uso dos tempos verbais progressivos no Brasil.
Os tempos verbais progressivos no português brasileiro são tipicamente formados pela
estrutura “estar+gerúndio” e na prática legítima da língua portuguesa essa estrutura deveria ser
empregada apenas para demarcar o aspecto verbal progressivo propriamente dito. Esse era o uso
geral no Brasil até pelo menos o final da década de 1980. No final do século XX rapidamente
alastrou-se pelo país, especialmente na fala de representantes de vendas, promotores de marcas e
atendentes de telemarketing, o uso de “estar+gerúndio” como forma de futuro (e, conforme o
contexto de futuro do pretérito), especialmente em casos em que o objetivo fosse marcar uma
entrega, assegurar ao cliente de que determinado serviço seria executado etc. Passou a ser comuníssimo ouvir “Vamos estar entregando o produto no dia tal” (em vez de “Entregaremos o produto no dia tal”) ou “Estaremos marcando a consulta para a senhora” (em vez de “Marcaremos a
consulta), “Um momento por favor, vou estar transferindo sua ligação” (em vez de “vou transferir sua ligação”), ou ainda atrocidades como “Trouxe a tesoura e a cola para que você possa estar
recortando as figuras e colando no trabalho de artes, para que nós possamos estar entregando
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amanhã para a professora”. Esse uso indiscriminado ganhou até o nome oficial de “gerundismo”.
Segundo dizem (e achamos essa explicação muito provável) tudo começou com traduções extremamente literais de manuais de treinamento de promotores de vendas por telefone.
Outro exemplo é do uso do título “senhora + nome” que, por vias semelhantes, infiltrouse em estabelecimentos comerciais ou de serviços como forma de tratamento respeitoso em vez
do tradicional e comuníssimo “D.+primeiro nome”, assim, de repente, a nossa cara amiga “D.
Ester” passou a ser chamada, em muitas situações pelo estranhíssimo “Sra. Ester”, provavelmente pela tradução literal de “Mrs.” em manuais e treinamentos de atendentes.
Será que esse fenômeno teria acontecido se as pessoas tivessem mesmo a faculdade de
identificar as ocorrências de tradução abusiva e estrangeirizadora como sendo reflexos de como
o estrangeiro se expressaria? Acreditamos que não.
Entre a parcela relativamente pequena de leitores capazes de reconhecer a tradução literal
de construções estrangeiras como tal, a maioria as perceberia como causada pela incompetência
do tradutor. Para o tradutor, qual a vantagem de ser reconhecido (ainda que não merecidamente)
por sua incompetência? Em nossa opinião, nenhuma. Para o público leitor da cultura de chegada,
qual a vantagem de ser bombardeado por traduções que introduzam estrangeirismos desnecessários? Infelizmente, grande parte do público leitor de traduções tem pouco conhecimento e consciência de sua própria língua e é muito inclinada a encarar quaisquer construções e expressões
que sejam diferentes, mas ainda assim inteligíveis, com maneiras de “falar difícil” ou de “falar
bonito”, ou seja, com construções formais ou eruditas. Qual a vantagem de expor esses leitores e,
entre eles, muitos jovens cujo repertório e consciência linguísticos ainda estão em formação, a
traduções que possam ter um impacto negativo à formação desse repertório vernáculo? Em nossa
opinião, os riscos do emprego da tradução abusiva são bem maiores do que os possíveis benefí-
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cios (exceto quando o translatum destine-se ao uso restrito e meramente instrumental descrito
anteriormente).
Ainda que descartemos a hipótese de prática da fidelidade abusiva e da tradução estrangeirizante ter as consequências catastróficas acima descritas, poderíamos argumentar que, já que
mesmo as traduções estrangeirizantes e nas quais se pratique a fidelidade abusiva precisam
manter-se dentro dos limites da inteligibilidade, não é raro que o leitor comum simplesmente não
reconheça a estrangeirização. A menos que seja especialista em análise linguística e textual, o
leitor normalmente lê apenas como passa-tempo, para obter informações ou para aprender, geralmente, conteúdos não linguísticos. A atenção desse leitor não está voltada para as sutilezas da
tradução e, no caso da leitura de lazer, contanto que a história seja inteligível e flua bem, o leitor
aceita a tradução como o equivalente ideal do original, sem nem parar para refletir. Quando porém, a tradução é estrangeirizante o suficiente para não fluir, a leitura torna-se pesada e desagradável e, a menos que precise muito inteirar-se das informações contidas no texto, o leitor perderá
o interesse e abandonará a leitura.
Em nossa opinião, por mais mal vista que se tenha tornado a partir da década de 80, a escola da equivalência ainda é a que faz mais sentido e as traduções fluentes e idiomáticas ainda
são as que transmitem com mais sucesso o conteúdo da obra original e são as que melhor recriam
sua atmosfera, suas sutilezas e nuanças.
Consideramos que toda tradução que recrie o conteúdo do original de forma fluente e idiomática na língua de chegada emprega necessariamente grande dose de equivalência dinâmica,
pois “despe” as ideias e implicações subjacentes ao enunciado original e reveste-as de uma nova
roupagem: da roupagem das expressões, construções linguísticas e, até certo ponto, das alusões
culturais da língua de chegada. Observe-se, porém, que isso não significa a elisão dos indicado-
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res da origem estrangeira da obra. Usemos o mesmo exemplo do romance Typhoon, citado por
Antoine Berman. Numa tradução que empregasse uma dose de equivalência dinâmica suficiente
para que o texto fosse fluente na língua de chegada, poderia optar-se por traduzir a frase “Damme, if this ship isn’t worse than Bedlam!” por “[Palavrão/inprecação], se este navio é pior do que
um hospício!” 14 Apesar dessa manifestação de equivalência dinâmica, em que o nome do hospício inglês que transformou-se em expressão indicadora de caos e loucura foi substituída por uma
forma idiomática do português brasileiro, o tradutor não precisa ter lavado a equivalência dinâmica às últimas consequências, mas pode muito bem ter deixado elementos mais do que suficientes na ambientação da história para assegurar que o leitor tenha plena consciência de estar em
contato com uma obra inglesa, que conta as venturas e desventuras de personagens ingleses, cuja
cultura, história, idioma e costumes são bastante diferentes dos seus.
Essa foi a abordagem que adotamos nas TR-Id de “Mammon and the Archer”. A linguagem empregada pode ser idiomática e fluente, mas não encobre ao leitor o caráter estrangeiro da
obra.
É verdade que quando as teorias de Eugene Nida estavam em voga, havia defensores do
emprego radical da equivalência dinâmica. Para eles, o texto traduzido não deveria impor ao público da tradução a cultura obra original. Para tanto seria necessário eliminarem-se todas as referências culturais originais e, se possível, substituí-las por referências da cultura de chegada. A
esse tipo de tradução, uns condenam como instrumento de colonialismo cultural, pois por meio
delas seria possível instilar valores próprios da cultura do texto de partida sem que o público leitor percebesse, por estarem devidamente disfarçados com linguagem e referências culturais locais. Outro argumento contrário é que, com a eliminação de tudo o que se refere à cultura origi14

Numa tradução radicalmente dinâmica, a referência ao primeiro e muito conhecido hospício britânico
poderia ser substituída pela referêcia ao primeiro (e igualmente conhecido) hospício brasileiro: “[…] se este navio
não é pior do que o Pinel!”
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nal, uma história bíblica, por exemplo, deixaria de ser sobre o povo israelita e transformar-se-ia
em outra coisa, possivelmente em uma história, agora necessariamente fictícia, ocorrida entre o
povo da cultura de chegada.
Um argumento que se pode fazer a favor da equivalência dinâmica radical é que ela por
vezes possibilita a introdução das obras de determinado autor entre um público ou em uma cultura que não esteja preparado para tolerar uma estética extremamente diferente daquela que lhe é
familiar. 15 Consideramos esse argumento bastante válido e, nessas situações, a difusão de traduções em que a equivalência dinâmica seja radical pode ser de grande valia para preparar o público leitor para, talvez em gerações futuras, aceitar a obra original com todas as suas diferenças
estéticas e com todas as diferenças culturais nela implícitas.
Acrescentaríamos que, mesmo quando duas culturas já são próximas o suficiente para
dispensar a introdução gradual de certas obras literárias, por meio do emprego radical da equivalência dinâmica é possível criar traduções divertidas e até instigantes, que despertem o interesse
de uma nova geração de leitores para a obra traduzida ou que renove o interesse da geração de
leitores anterior. Além do mais, essa pode ser uma atividade interessante e divertidíssima para o
tradutor, apesar de extremamente trabalhosa. Foi nesse espírito que criamos a tradução em que a
história de “Mammon and the Archer” foi transplantada para a Cidade do Rio de Janeiro. Mesmo
na tradução levemente arcaizante, a tentativa de evitar consistentemente a linguagem atual e de
encontrar e empregar consistentemente formas de expressão compatíveis com o português brasileiro do início do século XX, não foi dos exercícios mais fáceis. A composição de uma tradução
em que os princípios da equivalência dinâmica fossem levados às últimas consequências impli-
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Sameh F. Hanna, ao longo de seu artigo “Hamlet lives happily ever after in Arabic” publicado em 2005
no periódico The Translator, expõe-nos um excelente exemplo de aplicação radical da equivalência dinâmica com
objetivo de permitir a introdução de uma obra estrangeira aceitável a um público que, de outra forma, a consideraria
inaceitável.
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cou também em trabalhosas pesquisas para determinar preços e unidades monetárias a serem
mencionadas, nomes de ruas e de pontos de referência, bem como a pesquisa dos veículos da
época mais ou menos correspondentes aos mencionados na cena do congestionamento de trânsito. Apesar das dificuldades, o planejamento e as pequenas vitórias alcançadas quando se encontra a expressão ideal para traduzir-se determinada passagem e o efeito final da tradução tiveram
muito de compensador e de divertido.
É comum que, diante de uma tradução radicalmente dinâmica, a ponto de elidir todas as
alusões à cultura estrangeira original, a reação seja dizer que o texto resultante não é mais uma
tradução. Aqui perguntamos, por que não? Vejamos o exemplo das traduções produzidas para
esta tese. Acreditamos que os leitores e mesmo a crítica encarariam a TR-A inquestionavelmente
como sendo uma tradução do conto “Mammon and the Archer”. Ora, se a TR-A pode ser considerada como sendo tradução desse conto, porque a TR-ED não poderia também ser classificada
como tradução, já que o texto é o mesmo, com alteração apenas de nomes (de cores e pessoas),
topônimos e da moeda? Se tudo o mais permanece igual, porque a alteração desses poucos elementos impossibilitaria a classificação do texto final como tradução? A história ainda é a mesma,
o tradutor não criou o enredo, nem as personagens nem o desfecho e, na medida do possível,
tentou manter o até o tom da narrativa. Será que as poucas alterações acima citadas, que permitiram o transplante para o Rio de Janeiro, de fato fazem com que o produto deixe de ser uma tradução e transforme-se em outra coisa? Questão fica aberta. Nós, particularmente, aceitaríamos o
acréscimo da qualificação “adaptação” à classificação do produto final da TR-ED, mas parecenos inegavel que esse produto final é primordialmente uma tradução.
A equivalência dinâmica radical, jamais seria nosso modus operadi geral na tradução profissional. No universo da tradução profissional, é indispensável levar em consideração o gênero
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da obra original: a tradução de um manual de ensino religioso para o estudo do Livro de Mórmon, por exemplo, normalmente exige uma abordagem muito diferente da empregada na tradução de um conto; as técnicas de tradução de prosa, são muito diferentes das empregadas na tradução de poesia, e assim por diante. Outro fator fundamental é comunicação entre o cliente e o
tradutor para a especificação de qual a finalidade da tradução o que possibilitará ao tradutor determinar o seu skopo e, a partir daí, as estratégias a serem adotadas.
Acreditamos que no universo da tradução cada abordagem diferente tem o seu valor e a
decisão de aplicar a este ou aquele viés deve ser orientada pela análise de todo um conjunto de
elementos, dentre os quais os já citados gênero da obra, finalidade da tradução, características do
público alvo e necessidades do cliente. Em geral, nossa preferência é pela produção de traduções
fluentes e idiomáticas que se atenham o máximo possível às formas linguísticas e expressivas
castiças da língua de chegada, mas que, ainda assim, no caso de obras literárias em prosa, mantenham a ambientação original, tanto no tempo como no espaço.

APÊNDICE 1: “MAMMON AND THE ARCHER” (O. HENRY)
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Mammon and the Archer
(O. Henry)

Old Anthony Rockwall, retired manufacturer and proprietor of Rockwall’s Eureka Soap,
looked out the library window of his Fifth Avenue mansion and grinned. His neighbour to the
right—the aristocratic clubman, G. Van Schuylight Suffolk-Jones—came out to his waiting motorcar, wrinkling a contumelious nostril, as usual, at the Italian renaissance sculpture of the soap
palace’s front elevation.
“Stuck-up old statuette of nothing doing!” commented the ex-Soap King. “The Eden Musee’ll
get that old frozen Nesselrode yet if he don’t watch out. I’ll have this house painted red, white,
and blue next summer and see if that’ll make his Dutch nose turn up any higher.”
And then Anthony Rockwall, who never cared for bells, went to the door of his library
and shouted “Mike!” in the same voice that had once chipped off pieces of the welkin on the
Kansas prairies.
“Tell my son,” said Anthony to the answering menial, “to come in here before he leaves
the house.”
When young Rockwall entered the library the old man laid aside his newspaper, looked at
him with a kindly grimness on his big, smooth, ruddy countenance, rumpled his mop of white
hair with one hand and rattled the keys in his pocket with the other.
“Richard,” said Anthony Rockwall, “what do you pay for the soap that you use?”
Richard, only six months home from college, was startled a little. He had not yet taken
the measure of this sire of his, who was as full of unexpectednesses as a girl at her first party.
“Six dollars a dozen, I think, dad.”
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“And your clothes?”
“I suppose about sixty dollars, as a rule.”
“You’re a gentleman,” said Anthony, decidedly. “I’ve heard of these young bloods
spending $24 a dozen for soap, and going over the hundred mark for clothes. You’ve got as
much money to waste as any of ‘em, and yet you stick to what’s decent and moderate. Now I use
the old Eureka—not only for sentiment, but it’s the purest soap made. Whenever you pay more
than 10 cents a cake for soap you buy bad perfumes and labels. But 50 cents is doing very well
for a young man in your generation, position and condition. As I said, you’re a gentleman. They
say it takes three generations to make one. They’re off. Money’ll do it as slick as soap grease.
It’s made you one. By hokey! it’s almost made one of me. I’m nearly as impolite and disagreeable
and ill-mannered as these two old Knickerbocker gents on each side of me that can’t sleep of
nights because I bought in between ‘em.”
“There are some things that money can’t accomplish,” remarked young Rockwall, rather
gloomily.
“Now, don’t say that,” said old Anthony, shocked. “I bet my money on money every
time. I’ve been through the encyclopaedia down to Y looking for something you can’t buy with
it; and I expect to have to take up the appendix next week. I’m for money against the field. Tell
me something money won’t buy.”
“For one thing,” answered Richard, rankling a little, “it won’t buy one into the exclusive
circles of society.”
“Oho! won’t it?” thundered the champion of the root of evil. “You tell me where your
exclusive circles would be if the first Astor hadn’t had the money to pay for his steerage passage
over?”
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Richard sighed.
“And that’s what I was coming to,” said the old man, less boisterously. “That’s why I
asked you to come in. There’s something going wrong with you, boy. I’ve been noticing it for
two weeks. Out with it. I guess I could lay my hands on eleven millions within twenty-four
hours, besides the real estate. If it’s your liver, there’s the Rambler down in the bay, coaled, and
ready to steam down to the Bahamas in two days.”
“Not a bad guess, dad; you haven’t missed it far.”
“Ah,” said Anthony, keenly; “what’s her name?”
Richard began to walk up and down the library floor. There was enough comradeship and
sympathy in this crude old father of his to draw his confidence.
“Why don’t you ask her?” demanded old Anthony. “She’ll jump at you. You’ve got the
money and the looks, and you’re a decent boy. Your hands are clean. You’ve got no Eureka soap
on ‘em. You’ve been to college, but she’ll overlook that.”
“I haven’t had a chance,” said Richard.
“Make one,” said Anthony. “Take her for a walk in the park, or a straw ride, or walk
home with her from church. Chance! Pshaw!”
“You don’t know the social mill, dad. She’s part of the stream that turns it. Every hour
and minute of her time is arranged for days in advance. I must have that girl, dad, or this town is
a blackjack swamp forevermore. And I can’t write it—I can’t do that.”
“Tut!” said the old man. “Do you mean to tell me that with all the money I’ve got you
can’t get an hour or two of a girl’s time for yourself?”
“I’ve put it off too late. She’s going to sail for Europe at noon day after to-morrow for a
two years’ stay. I’m to see her alone to-morrow evening for a few minutes. She’s at Larchmont
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now at her aunt’s. I can’t go there. But I’m allowed to meet her with a cab at the Grand Central
Station to-morrow evening at the 8.30 train. We drive down Broadway to Wallack’s at a gallop,
where her mother and a box party will be waiting for us in the lobby. Do you think she would
listen to a declaration from me during that six or eight minutes under those circumstances? No.
And what chance would I have in the theatre or afterward? None. No, dad, this is one tangle that
your money can’t unravel. We can’t buy one minute of time with cash; if we could, rich people
would live longer. There’s no hope of getting a talk with Miss Lantry before she sails.”
“All right, Richard, my boy,” said old Anthony, cheerfully. “You may run along down to
your club now. I’m glad it ain’t your liver. But don’t forget to burn a few punk sticks in the joss
house to the great god Mazuma from time to time. You say money won’t buy time? Well, of
course, you can’t order eternity wrapped up and delivered at your residence for a price, but I’ve
seen Father Time get pretty bad stone bruises on his heels when he walked through the gold
diggings.”
That night came Aunt Ellen, gentle, sentimental, wrinkled, sighing, oppressed by wealth,
in to Brother Anthony at his evening paper, and began discourse on the subject of lovers’ woes.
“He told me all about it,” said brother Anthony, yawning. “I told him my bank account
was at his service. And then he began to knock money. Said money couldn’t help. Said the rules
of society couldn’t be bucked for a yard by a team of ten-millionaires.”
“Oh, Anthony,” sighed Aunt Ellen, “I wish you would not think so much of money.
Wealth is nothing where a true affection is concerned. Love is all-powerful. If he only had
spoken earlier! She could not have refused our Richard. But now I fear it is too late. He will have
no opportunity to address her. All your gold cannot bring happiness to your son.”
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At eight o’clock the next evening Aunt Ellen took a quaint old gold ring from a motheaten case and gave it to Richard.
“Wear it to-night, nephew,” she begged. “Your mother gave it to me. Good luck in love
she said it brought. She asked me to give it to you when you had found the one you loved.”
Young Rockwall took the ring reverently and tried it on his smallest finger. It slipped as
far as the second joint and stopped. He took it off and stuffed it into his vest pocket, after the
manner of man. And then he ‘phoned for his cab.
At the station he captured Miss Lantry out of the gadding mob at eight thirty-two.
“We mustn’t keep mamma and the others waiting,” said she.
“To Wallack’s Theatre as fast as you can drive!” said Richard loyally.
They whirled up Forty-second to Broadway, and then down the white-starred lane that
leads from the soft meadows of sunset to the rocky hills of morning.
At Thirty-fourth Street young Richard quickly thrust up the trap and ordered the cabman
to stop.
“I’ve dropped a ring,” he apologised, as he climbed out. “It was my mother’s, and I’d
hate to lose it. I won’t detain you a minute—I saw where it fell.”
In less than a minute he was back in the cab with the ring.
But within that minute a crosstown car had stopped directly in front of the cab. The
cabman tried to pass to the left, but a heavy express wagon cut him off. He tried the right, and
had to back away from a furniture van that had no business to be there. He tried to back out, but
dropped his reins and swore dutifully. He was blockaded in a tangled mess of vehicles and horses.
One of those street blockades had occurred that sometimes tie up commerce and
movement quite suddenly in the big city.
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“Why don’t you drive on?” said Miss Lantry, impatiently. “We’ll be late.”
Richard stood up in the cab and looked around. He saw a congested flood of wagons,
trucks, cabs, vans and street cars filling the vast space where Broadway, Sixth Avenue and Thirtyfourth street cross one another as a twenty-six inch maiden fills her twenty-two inch girdle. And
still from all the cross streets they were hurrying and rattling toward the converging point at full
speed, and hurling themselves into the struggling mass, locking wheels and adding their drivers’
imprecations to the clamour. The entire traffic of Manhattan seemed to have jammed itself
around them. The oldest New Yorker among the thousands of spectators that lined the sidewalks
had not witnessed a street blockade of the proportions of this one.
“I’m very sorry,” said Richard, as he resumed his seat, “but it looks as if we are stuck.
They won’t get this jumble loosened up in an hour. It was my fault. If I hadn’t dropped the ring
we—”
“Let me see the ring,” said Miss Lantry. “Now that it can’t be helped, I don’t care. I think
theatres are stupid, anyway.”
At 11 o’clock that night somebody tapped lightly on Anthony Rockwall’s door.
“Come in,” shouted Anthony, who was in a red dressing-gown, reading a book of
piratical adventures.
Somebody was Aunt Ellen, looking like a grey-haired angel that had been left on earth by
mistake.
“They’re engaged, Anthony,” she said, softly. “She has promised to marry our Richard.
On their way to the theatre there was a street blockade, and it was two hours before their cab
could get out of it.
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“And oh, brother Anthony, don’t ever boast of the power of money again. A little
emblem of true love—a little ring that symbolised unending and unmercenary affection—was the
cause of our Richard finding his happiness. He dropped it in the street, and got out to recover it.
And before they could continue the blockade occurred. He spoke to his love and won her there
while the cab was hemmed in. Money is dross compared with true love, Anthony.”
“All right,” said old Anthony. “I’m glad the boy has got what he wanted. I told him I
wouldn’t spare any expense in the matter if—”
“But, brother Anthony, what good could your money have done?”
“Sister,” said Anthony Rockwall. “I’ve got my pirate in a devil of a scrape. His ship has
just been scuttled, and he’s too good a judge of the value of money to let drown. I wish you
would let me go on with this chapter.”
The story should end here. I wish it would as heartily as you who read it wish it did. But
we must go to the bottom of the well for truth.
The next day a person with red hands and a blue polka-dot necktie, who called himself
Kelly, called at Anthony Rockwall’s house, and was at once received in the library.
“Well,” said Anthony, reaching for his chequebook, “it was a good bilin’ of soap. Let’s
see—you had $5,000 in cash.”
“I paid out $300 more of my own,” said Kelly. “I had to go a little above the estimate. I
got the express wagons and cabs mostly for $5; but the trucks and two-horse teams mostly raised
me to $10. The motormen wanted $10, and some of the loaded teams $20. The cops struck me
hardest—$50 I paid two, and the rest $20 and $25. But didn’t it work beautiful, Mr. Rockwall?
I’m glad William A. Brady wasn’t onto that little outdoor vehicle mob scene. I wouldn’t want
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William to break his heart with jealousy. And never a rehearsal, either! The boys was on time to
the fraction of a second. It was two hours before a snake could get below Greeley’s statue.”
“Thirteen hundred—there you are, Kelly,” said Anthony, tearing off a check. “Your thousand,
and the $300 you were out. You don’t despise money, do you, Kelly?”
“Me?” said Kelly. “I can lick the man that invented poverty.”
Anthony called Kelly when he was at the door.
“You didn’t notice,” said he, “anywhere in the tie-up, a kind of a fat boy without any
clothes on shooting arrows around with a bow, did you?”
“Why, no,” said Kelly, mystified. “I didn’t. If he was like you say, maybe the cops
pinched him before I got there.”
“I thought the little rascal wouldn’t be on hand,” chuckled Anthony. “Good-by, Kelly.”

APÊNDICE 2: TRADUÇÃO LITERAL, NÃO-ARCAIZANTE
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Mamom e o Arqueiro
(O. Henry)
O velho Anthony Rockwall, proprietário e fabricante aposentado do Sabão Eureka
Rockwall, olhou pela janela da biblioteca de sua mansão da Quinta Avenida deu um sorrisinho
azedo. Seu vizinho da direita — o aristocrático frequentador de clubes G. Van Schuylight Suffolk-Jones — saiu dirigindo-se a seu automóvel que o esperava, torcendo o nariz desdenhoso,
como de costume, diante da escultura renascentista da fachada do palácio do sabão.
— Essa estatueta velha e metida que não serve para nada! comentou ex-Rei do Sabão.
Esse velho Nesselrode congelado ainda vai acabar no Eden Musee se não tomar cuidado. Vou
pintar esta casa de vermelho, branco e azul no próximo verão e ver se isso vai fazer ele empinar
ainda mais seu nariz holandês.
E, então, Anthony Rockwall, que nunca gostara de sinetas, foi até a porta de sua biblioteca e gritou “Mike!” na mesma voz que fizera chover lascas do firmamento nas pradarias do Kansas.
— Diga ao meu filho — disse Anthony ao serviçal que o atendera — que venha cá antes
de sair de casa.
Quando o jovem Rockwall entrou na biblioteca, o velho pôs de lado seu jornal, olhou para ele com uma severidade bondosa no semblante amplo, sereno e corado, desgrenhou sua massa
de cabelos brancos com uma mão, enquanto chocalhava as chaves em seu bolso com a outra.
— Richard — disse Anthony Rockwall — quanto você paga pelo sabão que usa?
Richard, que só voltara da universidade seis meses antes, ficou um pouco sobressaltado.
Ele ainda não se acostumara com aquele pai que tinha, que era tão cheio de surpresas como uma
menina em sua primeira festa.
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— Seis dólares a dúzia pai… eu acho.
— E pelas roupas?
— Suponho que cerca de uns sessenta dólares, geralmente.
— Você é um cavalheiro, — disse Anthony decidido. — Ouvi dizer que esses rapazes
gastam 24 dólares na dúzia de sabão e mais de cem nas roupas. Você tem tanto dinheiro para
desperdiçar quanto qualquer um deles, mas só fica no que é decente e moderado. Agora, eu uso o
velho Eureka — não só por uma questão sentimental, mas porque é o sabão mais puro que existe.
Sempre que você paga mais do que 10 centavos por uma barra de sabão, o que você paga é por
perfume ruim e pela marca. Mas 50 centavos é muito certo para um rapaz da sua geração, posição e condição. Como eu disse, você é um cavalheiro. Dizem que leva três gerações para fazer
um. Estão errados. Dinheiro faz isso fácil que nem sebo de sabão. Fez de você. Por hokey! Quase
fez um de mim. Eu sou quase tão grosseiro e desagradável e sem educação quanto esses dois
velhos knickerbockers do lado não conseguem dormir à noite porque eu comprei a casa do meio.
— Tem algumas coisas que o dinheiro não pode realizar, disse o rapaz bastante melancólico.
— Agora, não diga isso, disse o velho Anthony chocado. Eu aposto o meu dinheiro no
dinheiro sempre. Já li a enciclopédia até o Y procurando alguma coisa que ele não compre e acho
que vou ter que ler o apêndice semana que vem. Eu ponho fé é no dinheiro. Diga-me uma coisa
que o dinheiro não compre.
— Para começar, respondeu Richard já um tanto irritado, não compra a admissão aos círculos exclusivos da sociedade.

186
— Ah! não? bradou o paladino da raiz de todo o mal. Você me diga onde estariam esses
círculos exclusivos se o primeiro Astor não tivesse o dinheiro para pagar a passagem de terceira
classe para cá?
Richard suspirou.
— Era aí que eu queria chegar, disse o velho já menos exaltado. É por isso que mandei te
chamar. Tem algo errado contigo, rapaz. Já tem duas semanas que venho percebendo. Bota pra
fora. Acho que consigo botar a mão nuns onze milhões em vinte e quatro horas, fora os bens
imóveis. Se é seu fígado, o Rambler está na baía, abastecido de carvão, prontinho ir para as Bahamas em dois dias.
— Até que você não chutou mal, pai.
— Ah! disse Anthony incisivamente. Qual é o nome dela?
Richard começou a andar de lá para cá pela biblioteca. Havia camaradagem e solidariedade suficientes em seu velho pai grosseirão para levá-lo a abrir-se.
— Por que você não fala com ela? perguntou o velho Anthony. Ela vai pular em você.
Você tem o dinheiro, a aparência e é um moço de bem. Suas mãos estão limpas. Não há sabão
Eureka nelas. Você foi para a faculdade, mas ela vai fazer vista grossa para isso.
— Não tive oportunidade, disse Richard.
— Crie a oportunidade, retorquiu o pai. Leve-a para uma caminhada no parque, ou para
um passeio em carroça de feno, ou acompanhe a moça a pé na volta da igreja. Oportunidade!
Hum!
— Você não conhece o moinho da sociedade, pai; e ela faz parte do riacho que move esse
moinho. Cada hora e minuto do dia dela é planejado com dias de antecedência. Tenho que ter
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essa moça, pai! sem ela esta cidade é um atoleiro sem fim... E não posso escrever, não posso
fazer isso.
— Tst, disse o velho. Você quer-me dizer que com todo o dinheiro que eu tenho você não
consegue uma ou duas horas dessa moça?
— Eu adiei até ser tarde demais. Ela embarca para a Europa depois de amanhã ao meio
dia, para ficar dois anos. Eu devo vê-la sozinho por alguns minutos amanhã à noite. Agora, ela
está na casa de uma tia em Larchmont. Lá, eu não posso ir, mas foi-me permitido ir buscá-la de
táxi na Estação Central amanhã à noite no trem das oito e meia. Descemos a Brodway a galope
até o Teatro Wallack, onde sua mãe com o grupo de seu camarote estarão à nossa espera no saguão. Você acha que ela ouviria minha declaração durante esses seis ou oito minutos e nessas
circunstâncias? Não. E que oportunidade eu teria no teatro ou depois dele? Nenhuma. Não, pai,
esse é um emaranhado que o dinheiro não consegue desfazer. Não podemos comprar um minuto
de tempo que seja com dinheiro; se pudéssemos os ricos viveriam mais. Não há esperança alguma de falar com a Miss Lantry antes de sua viagem.
— Muito bem, Richard, meu rapaz, disse alegremente o velho Anthony. Agora você pode
ir para o seu clube. Ainda bem que não é mal do fígado. Mas não se esqueça de acender umas
varetas de incenso no oratório do grande Mazuma de vez em quando. Você diz que o dinheiro
não compra tempo? Bem, é claro que você não pode encomendar a eternidade e mandar embrulhar e entregar na porta por um preço, mas já vi o Pai Tempo de pés bem calejados de percorrer
as minas de ouro.
À noite, veio a tia Ellen, bondosa, sentimental, enrugada, melancólica, oprimida pela riqueza, para falar com o irmão Anthony, que lia o jornal da tarde, e se pôs a discorrer sobre as
desditas dos apaixonados.
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— Ele me contou tudo, disse o irmão bocejando. Eu disse a ele que minha conta bancária
estava à disposição. E aí ele começou a fazer pouco do dinheiro. Disse que dinheiro não ajudaria.
Disse que as regras da sociedade não cedem uma jarda, nem puxadas por uma junta de dez milionários.
— Ai, Anthony! suspirou tia Ellen, quem me dera você não se fiasse tanto no dinheiro. O
dinheiro não é nada em questões de afeição verdadeira. O amor é todo-poderoso. Se ao menos
ele tivesse falado antes! Ela não rejeitaria o nosso Richard... mas agora temo que seja tarde demais. Ele não vai ter oportunidade de falar com ela. Nem todo o seu ouro poderá comprar a felicidade do seu filho.
Às oito horas da noite seguinte, a tia Ellen tirou um antigo anel de ouro de um estojo roído de traças e entregou-o ao sobrinho.
— Use esta noite, sobrinho — implorou ela. Foi sua mãe quem me deu. Ela disse que dá
sorte no amor. Ela pediu-me que o desse para você quando você encontrasse sua amada.
O jovem Rockwall tomou o anel com reverência e experimentou-o no dedo mínimo. O
anel chegou até a segunda junta e parou. Ele tirou-o e colocou-o no bolso do colete, como homem. Então, chamou o táxi pelo telefone.
Na estação, às oito horas e trinta e dois minutos, resgatou Miss Lantry do meio da massa
de gente em movimento.
— Não devemos deixar a mamãe e os outros esperando, disse ela.
— Para o Teatro Wallack o mais rápido possível! ordenou o rapaz lealmente.
Eles subiram em disparada a rua Quarenta e Dois até a Broadway e, depois, desceram
alameda de estrelas que vai das suaves campinas do poente aos outeiros pedregosos da manhã.
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À altura da rua Trinta e Quatro, o jovem Richard de repente abriu a portinhola e mandou
que o cocheiro parasse.
— Caiu meu anel, desculpou-se ao saltar. Foi da minha mãe e eu detestaria perdê-lo. Não
vai levar um minuto... vi onde caiu.
Em menos de um minuto ele estava outra vez no carro e com o anel.
Mas naquele minuto um bonde parou bem em frente deles. O cocheiro tentou passar pela
esquerda, mas uma pesada carreta expressa impediu-lhe a passagem. Tentou desviar para a direita, mas teve de recuar para evitar uma grande carroça de móveis que não devia estar ali. Tentou
sair de ré, mas largou as rédeas e soltou o palavrão obrigatório. Estava preso num emaranhado
confuso de carros e cavalos.
Ocorrera um desses congestionamentos que às vezes param de súbito as ruas do comércio
da grande cidade.
— Por que você não anda? disse Miss Lantry já impaciente. Vamos chegar atrasados.
Richard levantou-se no táxi e olhou ao redor. Viu uma torrente congestionada de carroças, caminhões, táxis, furgões e bondes preenchendo o vasto espaço onde a Brodway, a Sexta
Avenida e a Rua Trinta e Quatro se cruzam, qual moça robusta em cinta apertada. E de todas as
travessas continuavam a sair mais carros a toda pressa convergindo para o mesmo ponto e atirando-se naquela massa emaranhada, travando rodas e somando as imprecações de seus cocheiros vinha ao clamor. Todo o trânsito de Manhattan parecia ter-se atravancado ao redor deles.
Nem o mais velho dos nova-iorquinos dentre os milhares de espectadores que se amontoavam
nas calçadas já vira congestionamento de tais proporções.
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— Sinto muito, disse Richard voltando a sentar-se, mas acho que estamos presos. Não vai
ser em uma hora que vão conseguir desfazer esta confusão. Foi tudo culpa minha. Se eu não tivesse deixado cair o anel nós...
— Deixa eu ver o anel, disse Miss Lantry. Agora que não tem jeito, eu não ligo. Além do
mais, não gosto mesmo de teatro.
Às 11 horas daquela noite, alguém bateu de leve à porta de Anthony Rockwall.
— Entre, bradou Anthony que, usava um roupão vermelho e lia um livro de aventuras de
piratas.
Aquele alguém era a tia Ellen, parecendo um anjo de cabelos grisalhos que tivesse sido
deixado na Terra por engano.
— Ficaram noivos, Anthony — disse ela mansamente.— Ela prometeu casar com nosso
Richard. No caminho para o teatro houve um congestionamento, e levou duas horas para que seu
táxi conseguisse sair dali. E, oh, irmão Anthony, nunca mais volte a gabar-se do poder do dinheiro. Um pequeno emblema do amor verdadeiro, um anelzinho, símbolo de afeição eterna e desinteressada, foi graças a ele que nosso Richard encontrou a felicidade. Ele deixou-o cair na rua e
saltou para apanhá-lo. E antes que eles pudessem prosseguir ocorreu o congestionamento. Ele
declarou seu amor e conquistou-a ali mesmo, no meio do engarrafamento. O dinheiro é escória
comparado ao amor verdadeiro, Anthony!
— Tá bom! disse o velho Anthony. Fico contente que o rapaz tenha conseguido o que
queria. Eu disse que não pouparia despesas no caso se …
— Mas meu irmão, que diferença o seu dinheiro poderia ter feito?
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— Irmã, disse Anthony Rockwall, estou com meu pirata numa enrascada dos diabos. Seu
navio acabou de ser abalroado, e ele que é bom juiz do valor do dinheiro, não pretende deixar ir a
pique. Eu desejaria que você me deixasse continuar com este capítulo.
A história devia acabar aqui. Eu desejaria de todo o coração que acabasse aqui, tanto
quanto você que a lê. Mas é preciso ir ao fundo do poço para extrair a verdade.
No dia seguinte, uma pessoa de mãos vermelhas e de gravata azul de bolinhas que atendia
pelo nome de Kelly apareceu na casa do Sr. Anthony Rockwall e foi imediatamente encaminhada para a biblioteca.
— Bem, disse Anthony pegando o talão de cheques, foi uma boa fatura de sabão! Vejamos, você tinha 5.000,00 em dinheiro.
— Eu paguei mais 300 dólares do meu próprio bolso, disse Kelly. Tive que passar um
pouco da estimativa. Consegui a maior parte das carroças expressas e dos táxis por 5 dólares,
mas os caminhões e as parelhas de cavalos, na maioria, pediram 10 dólares. Os motorneiros quiseram 10 dólares, e algumas das carroças de carga 20. Foram os polícia que pediram mais: dei 50
a dois e 20 ou 25 ao resto. Mas não funcionou que é uma beleza, Sr. Rockwall? Fico contente
que o William A. Brady não ficou sabendo dessa nossa pequena cena improvisada. Eu não ia
querer que o William ficasse com o coração partido de inveja. E nem teve ensaio! Os rapaz chegou na horinha, na fração de segundo. Passou duas horas antes que uma cobra conseguisse chegar debaixo da estátua de Greeley.
— Mil e trezentos, Sr. Kelly, disse Anthony destacando o cheque. Os seus mil mais os
trezentos que faltaram. Você não despreza o dinheiro, despreza Kelly?
— Eu? Eu sou capaz de dar uma surra no cara que inventou a pobreza.
Anthony chamou o Kelly, quando ele estava na porta.
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— Você não notou, disse ele, em algum lugar do congestionamento, um menino gordo,
sem roupa nenhuma, atirando flechas com um arco, notou?
— Hã? Não, respondeu Kelly sem entender nada. Não vi. Se ele estava assim, como você
disse, talvez a polícia tenha posto ele no xadrez antes d’eu chegar.
— Eu achei que o malandrinho não estaria por ali, riu Anthony. Até a mais, Kelly.

APÊNDICE 3: TRADUÇÃO IDIOMÁTICA, NÃO-ARCAIZANTE
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Mamom e o Arqueiro
(O. Henry)
O velho Anthony Rockwall, industrial aposentado e proprietário da Sabão Eureka
Rockwall, olhou pela janela da biblioteca de sua mansão na Quinta Avenida e deu um sorrisinho
azedo. O vizinho da direita, G. Van Schuylight Suffolk-Jones — aristocrata e frequentador dos
mais finos clubes — dirigiu-se ao automóvel que o aguardava, torcendo o nariz como de costume
para a escultura renascentista italiana da fachada frontal do palácio do império do sabão.
— Mas que velho metido que não vale é nada! resmungou o ex-rei do sabão. Essa múmia
velha ainda vai parar no museu se não tomar cuidado! Vou mandar pintar a casa de vermelho,
branco e azul no próximo verão pra ver se esse maldito holandês consegue torcer ainda mais o
nariz!
Foi aí que Antony Rockwall, que nunca gostara de tocar sineta, foi até a porta da biblioteca e gritou “Mike!” na mesma voz que um dia fizera estremecer as calmas pradarias do Kansas.
— Diga ao meu filho, disse ele ao criado, que venha falar comigo antes de sair.
Quando o moço entrou na biblioteca, o velho largou o jornal, olhou para o rapaz com
uma severidade bondosa na cara ampla, corada, de uma impassibilidade um tanto calculista, e
passou uma mão pela massa de cabelos brancos enquanto com a outra remexia as chaves que
levava no bolso.
— Richard, disse Anthony Rockwall, quanto você paga no sabonete?
Richard, que só voltara da universidade havia seis meses, estranhou um pouco. Ainda não
desvendara as profundezas de seu velho pai, que era tão cheio de surpresas quanto uma debutante
no primeiro baile.
— Uns seis dólares a dúzia, acho eu.

195
— E nas roupas?
— Acho que uns sessenta dólares, normalmente.
— Você é um moço fino, afirmou o pai categoricamente. Ouvi dizer que entre a moçada
de agora tem quem pague 24 dólares pela dúzia de sabonetes e passe dos cem nas roupas. Você
tem tanto dinheiro pra torrar quanto qualquer deles, mas em vez disso, o quê? não sai dessa economia e moderação! Já eu… eu uso o velho Eureka não só por uma questão sentimental, mas
porque é o melhor sabão do mundo. Sempre que se paga mais de dez centavos por uma barra de
sabão o que se paga mesmo é por um monte de perfume vagabundo e pela marca, mas 50 centavos é o preço certo pra um rapaz da sua idade, classe e situação financeira. Eu já disse: você é
um moço fino. Dizem que leva três gerações pra criar um moço assim. Errado! Com dinheiro
tudo se ajeita, não tem coisa melhor. Fez de você o que fez: um moço fino. Pois não é que quase
fez de mim um homem fino!? e eu sou quase tão grosseiro, desagradável e sem educação quanto
aqueles dois velhotes esnobes, metidos a holandeses dos meus vizinhos, que nem dormem à noite
só porque eu comprei a casa do meio.
— Tem certas coisas que o dinheiro não compra, disse o rapaz num tom melancólico.
— Não diga isso, rapaz! exclamou o velho Anthony chocado. No dinheiro é que eu aposto até o último centavo... sempre. Já li a enciclopédia de A a Z procurando alguma coisa que o
dinheiro não compre e garanto que vou ter que ler até o apêndice semana que vem. Eu ponho fé é
no dinheiro. Diga uma coisa, uma só que seja, que o dinheiro não compre.
— Só para começar, respondeu Richard já um tanto injuriado, não compra a admissão às
altas rodas da sociedade.
— Ah, não compra, é?! bradou o paladino do vil metal. Pois então me diga onde estaria
essa alta roda se o primeiro Astor não tivesse o dinheiro da passagem de terceira classe para cá?
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Richard suspirou.
— Era aí que eu queria chegar, disse o velho já menos exaltado. É por isso que mandei te
chamar. Tem algo errado contigo, rapaz. Já tem duas semanas que percebi. Desembucha. Acho
que consigo arranjar uns onze milhões em coisa de vinte e quatro horas, fora os bens imóveis. Se
é caso do fígado, o Rambler está ancorado na baía, prontinho ir para as Bahamas em dois dias.
— Até que o senhor não errou por muito, pai.
— Ah! disse Anthony e perspicaz ajuntou, e qual é o nome dela?
Richard começou a andar de lá para cá pela biblioteca. Havia em seu velho pai, grosseirão como era, certa dose de camaradagem e solidariedade que lhe inspiravam confiança para
abrir-se.
— Por que você não fala com ela? perguntou o velho Anthony. Ela vai pular de alegria.
Você é rico, bonitão e é um moço de bem. Nunca sujou as mãos com o sabão Eureka. É verdade
que fez faculdade, mas ela não vai se incomodar.
— Ainda não tive oportunidade, disse Richard.
— Pois crie a oportunidade, retorquiu o pai. Leve-a para uma volta no parque, ou para
um passeio de charrete, ou acompanhe a moça a pé na volta da igreja. Oportunidade! Que bobagem!
— O senhor não conhece as engrenagens da sociedade, pai; e ela faz parte do maquinário
que move essas engrenagens. Cada hora, cada minuto do dia dela é planejado com dias de antecedência. Tenho que conquistar essa moça, pai! sem ela esta cidade é um atoleiro terrível e sem
fim... E não vou-me declarar por carta, por carta não!
O velho estalou a língua em desaprovação.
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— Você vai-me dizer que com todo o meu dinheiro não vai conseguir passar uma ou duas
horas com essa moça?
— Eu adiei demais, agora é tarde. Ela embarca para a Europa depois de amanhã ao meio
dia, para ficar dois anos. Eu devo passar alguns minutos sozinho com ela amanhã à noite. Agora,
ela está na casa de uma tia em Larchmont. Lá, eu não posso ir, mas foi-me permitido ir buscá-la
de táxi na Estação Central amanhã à noite. Ela chega no trem das oito e meia. Seguimos a toda
pressa até o Teatro Wallack, na Broadway, onde a mãe e um grupo de amigos estarão à nossa
espera no saguão. O senhor acha que ela iria ouvir minha declaração nesses seis ou oito minutos
e nessa situação? Não. E que oportunidade vou ter no teatro ou depois dele? Nenhuma. Não, pai,
essa é uma embrulhada que o dinheiro não resolve. O dinheiro não compra um minuto que seja;
se comprasse os ricos viveriam bem mais. Não tenho esperança alguma de falar com a Miss Lantry antes da viagem.
— Muito bem, Richard, meu filho, disse alegremente o velho Anthony. Pode ir, o clube
te espera. Ainda bem que não é mal do fígado... mas não se esqueça de acender uma ou duas
velas ao grande Mamom de vez em quando. Você diz que dinheiro não compra tempo? Mas é
claro que não dá pra encomendar a eternidade e mandar embrulhar e entregar a domicílio, mas já
vi o velho Cronos de pés bem calejados de percorrer minas de ouro.
À noite, chegou a D. Ellen, tia do rapaz, bondosa, sentimental, a idade estampada no rosto enrugado, melancólica, arcada sob o peso da riqueza. Veio falar com Anthony, seu irmão, que
lia o jornal da tarde, e se pôs a desfiar as desditas dos apaixonados.
— Ele me contou tudo, disse-lhe o irmão em meio a um bocejo. Coloquei minha conta
bancária à disposição, e ele começou a fazer pouco caso do dinheiro. Disse que não adianta nada,
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que não tem dinheiro que dobre as regras da sociedade, e que não tem nem um, nem dois, nem
dez milionários que desempaquem essa mula velha.
— Ai, Anthony! suspirou D. Ellen, quem me dera você não se fiasse tanto no dinheiro. O
dinheiro não é nada em questões de amor verdadeiro! O amor tudo vence. Se ao menos ele tivesse falado antes com a moça! Ela não rejeitaria o nosso Richard... mas temo que agora seja tarde
demais. Ele não vai ter oportunidade de se declarar. Nem todo o seu dinheiro poderá comprar a
felicidade do seu filho.
Às oito horas da noite seguinte, D. Ellen tirou um antigo anel de ouro de um estojo já roído pelas traças e entregou-o ao sobrinho.
— Use esta noite, Richard, pediu ela. Foi sua mãe quem me deu. Ela disse que dá sorte
no amor e me pediu que te entregasse quando você encontrasse sua amada.
O rapaz tomou o anel com reverência e experimentou-o no dedo mínimo. O anel chegou
até a segunda junta e aí parou. Ele tirou-o do dedo e colocou-o no bolso do colete, num gesto
viril. Depois, chamou o carro de praça pelo telefone.
Às oito horas e trinta e dois minutos, resgatou Miss Lantry do meio da massa de gente
que transitava pela estação.
— Não podemos deixar a mamãe e os outros esperando, disse ela.
— Para o Teatro Wallack a toda pressa! ordenou o rapaz fielmente ao cocheiro.
Eles subiram em disparada a rua Quarenta e Dois até a Broadway e, depois, desceram
alameda de estrelas que vai das doces campinas do poente aos outeiros pedregosos da alva.
À altura da rua Trinta e Quatro·o o jovem Richard de repente abriu a portinhola e mandou que o cocheiro parasse.
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— Caiu meu anel, desculpou-se ao saltar do carro. Foi da minha mãe e eu detestaria perdê-lo. Só um minutinho... vi onde caiu.
Em menos de um minuto ele estava outra vez no carro e com o anel; mas naquele minuto
um bonde parou bem em frente deles. O cocheiro tentou passar pela esquerda, mas uma pesada
carreta impediu-lhe a passagem. Tentou desviar para a direita, mas teve de recuar por causa de
uma grande carroça de entrega de móveis que, sabe-se lá como, havia-se enfiado ali. Tentou sair
de ré, mas soltou as rédeas com uma bela imprecação: havia um emaranhado infernal de carros e
cavalos impedindo a passagem.
Era um desses congestionamentos que às vezes param de súbito as ruas do comércio daquela grande cidade.
— Por que não andamos? perguntou Miss Lantry já impaciente. Vamos chegar atrasados!
Richard levantou-se e olhou ao redor. Viu o mar de carroças, carretas, carros de praça,
carros de entrega e bondes que apinhavam o largo da confluência da Brodway com a Sexta Avenida e a Rua Trinta e Quatro, criando um estrangulamento que fazia lembrar cinta apertada em
moça robusta. Como se isso não bastasse, de todas as travessas saíam mais e mais carros a toda
pressa e fundiam-se nessa massa emaranhada em que rodas se travavam e onde as imprecações
de um número crescente de cocheiros vinha engrossar o clamor geral. Parecia que todo o trânsito
de Manhattan tinha-se atravancado ao redor dos jovens. Entre os milhares de espectadores novaiorquinos que se amontoavam nas calçadas, nem o mais vivido já vira congestionamento de tais
proporções.
— Sinto muito, disse Richard voltando a sentar-se, mas acho que não tem jeito. Não vai
ser em menos de uma hora vamos sair deste engarrafamento. Tudo culpa minha! Se eu não tivesse deixado cair o anel, nós...

200
— Deixa eu ver? pediu Miss Lantry. Já que não tem jeito, por que não? Além do mais,
teatro é mesmo muito chato.
Às onze horas dessa mesma noite, bateram de leve à porta de Anthony Rockwall.
— Entre, bradou Anthony que, metido num roupão vermelho, lia um romance de piratas.
Era D. Ellen, mais parecendo um um anjo de alvos cabelos deixado na Terra por engano.
— Ficaram noivos, Anthony — disse ela mansamente.— Ela prometeu casar com nosso
Richard. No caminho para o teatro houve um congestionamento, e eles passaram duas horas ali,
parados. Ah, meu irmão! nunca mais volte a gabar-se do poder do dinheiro. Um pequeno emblema do amor verdadeiro, um anelzinho, símbolo de afeição eterna e desinteressada, foi graças
a ele que nosso Richard encontrou a felicidade. O anel caiu na rua, ele saltou para apanhá-lo e,
antes que o carro tivesse como pôr-se outra vez em movimento, estava tudo congestionado. Ele
declarou-se à moça e conquistou-a ali mesmo, no meio do engarrafamento. O dinheiro de nada
vale diante do verdadeiro amor, meu irmão!
— Ótimo! admitiu o velho Anthony. Que bom que o rapaz conseguiu o que queria. Eu
disse que não pouparia despesas para resolver o caso se …
— Mas meu irmão, que diferença o dinheiro faria?
— Mana, disse Anthony Rockwall, o meu pirata aqui está numa enrascada dos diabos.
Seu navio foi duramente abalroado, mas ele, que bem sabe o valor do dinheiro, não pretende
deixar uma fortuna ir a pique. Será que eu posso terminar o capítulo?
A história devia acabar aqui. Eu, não menos que você, leitor, desejaria de todo o coração
que terminasse aqui, mas é preciso ir a fundo quando se trata da verdade.
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No dia seguinte, um cidadão de mãos vermelhas e de gravata azul de bolinhas que atendia
pelo nome de Kelly bateu à porta do Sr. Anthony Rockwall e foi imediatamente encaminhado
para a biblioteca.
— Pois é, disse Anthony tirando o talão de cheques, haja sabão! Vejamos, te adiantei cinco mil em dinheiro.
— Mas eu paguei outros 300 dólares do meu próprio bolso, retorquiu Kelly. Tive que
passar um pouco do combinado. Consegui a maior parte das carroça e dos carro de praça por 5
dólar, mas a maioria das carreta e das parelha de cavalo pediram 10. Os motorneiro quiseram
outros 10 dólares, e algumas das carreta, 20. Foi a polícia quem pediu mais: dei 50 a dois polícia
e 20 ou 25 pro resto... mas não correu tudo que é uma beleza, Seu Rockwall? Se o William A.
Brady visse essa cena que a gente armou no trânsito da cidade ia ficar roxo de inveja! E olha que
nem teve ensaio! Meu pessoal chegou tudo na horinha. Passou duas hora com tudo atravancado,
não tinha lugar pra botar o pé até a estátua de Greeley!
— Aqui, mil e trezentos, Sr. Kelly, disse Anthony ao destacar o cheque. Os seus mil mais
os trezentos que faltaram. O senhor não é dos que desprezam o dinheiro, é, senhor Kelly?
— Eu?! Eu era capaz de partir a cara de quem inventou a pobreza.
Kelly já estava na porta, quando Anthony o chamou.
— Por acaso, você não viu por ali, no meio da confusão, um moleque gorduchinho, sem
roupa nenhuma no corpo, atirando com arco e flecha, viu?
— Eu? não, respondeu Kelly sem entender nada. Eu não vi não. Se esse moleque apareceu assim, deve ter ido pro xadrez antes d’eu chegar.
— Bem que eu achei que o malandrinho não daria as caras... disse Anthony com uma risadinha. Até a mais, Kelly.

APÊNDICE 4: TRADUÇÃO IDIOMÁTICA LEVEMENTE ARCAIZANTE
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Mamom e o Arqueiro
(O. Henry)
O velho Anthony Rockwall, industrial aposentado e proprietário da Sabão Eureka
Rockwall, olhou pela janela da biblioteca de sua mansão na Quinta Avenida e deu um sorrisinho
azedo. O vizinho da direita, G. Van Schuylight Suffolk-Jones — aristocrata e frequentador dos
mais finos clubes — dirigiu-se ao automóvel que o aguardava, torcendo o nariz como de costume
para a escultura renascentista italiana que adornava a fachada frontal do palácio do império do
sabão.
— Mas que velho metido que não vale é nada! resmungou o ex-rei do sabão. Essa múmia
velha ainda vai parar no museu se não tomar cuidado! Vou mandar pintar a casa de vermelho,
branco e azul no próximo verão pra ver se esse maldito holandês consegue torcer ainda mais o
nariz!
Foi aí que Antony Rockwall, que nunca gostara de campainhas, foi até a porta da biblioteca e gritou “Mike!” na mesma voz que um dia fizera estremecer as calmas pradarias do Kansas.
— Diga ao meu filho, disse ele ao lacaio, que venha falar comigo antes de sair.
Quando o moço entrou na biblioteca, o velho largou o jornal, olhou-o com uma severidade bondosa estampada na cara ampla e rubicunda, de uma impassibilidade um tanto calculista, e
passou uma mão pela massa de cabelos brancos enquanto com a outra remexia as chaves que
levava no bolso.
— Richard, disse Anthony Rockwall, quanto custa o sabonete que usas?
Richard, que apenas seis meses antes voltara para casa após concluir os estudos, sobressaltou-se um pouco. Ainda não desvendara as profundezas de seu velho pai, que era tão cheio de
surpresas quanto uma debutante no primeiro baile.
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— Seis dólares a dúzia, creio eu, meu pai.
— E as roupas que usas?
— De ordinário seriam uns sessenta dólares, suponho eu.
— És um moço fino, afirmou o pai categoricamente. Ouvi dizer que esses moços de sociedade pagam 24 dólares pela dúzia de sabonetes e passam dos cem nas roupas. Tens tanto dinheiro para esbanjar quanto qualquer deles, mas em vez disso, o quê? não deixas essa economia
e moderação! Já eu… eu uso o velho Eureka não só por uma questão sentimental, mas porque é o
melhor sabão do mundo. Sempre que se paga mais de dez centavos por uma barra de sabão o que
se paga mesmo é por um bocado de perfume vagabundo e pela marca, mas 50 centavos é o preço
certo para um rapaz de tua geração, distinção e situação financeira. Eu já disse: és um moço fino.
Dizem que leva três gerações para criar um moço assim. .Errado! Com dinheiro tudo se ajeita,
melhor coisa não há. Fez de você o que fez: um moço fino. Por minha fé! Quase fez de mim um
homem fino! e eu sou quase tão rude, desagradável e grosseiro quanto aqueles dois velhos almofadinhas metidos a holandeses dos meus vizinhos que mal dormem à noite só porque eu comprei
a casa do meio.
— Há certas coisas que o dinheiro não compra, disse o rapaz num tom melancólico.
— Ora, não digas isso! exclamou o velho Anthony chocado. No dinheiro é que eu aposto
até o último centavo... sempre. Já li a enciclopédia de A a Z procurando alguma coisa que o dinheiro não compre e garanto que vou ter que ler até o apêndice semana que vem. Eu ponho fé é
no dinheiro. Dize o nome de uma coisa, uma só que seja, que o dinheiro não compre.
— Só para começar, respondeu Richard já um tanto injuriado, não compra a admissão às
altas rodas da sociedade.
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— Ah, não compra, é?! bradou o paladino do vil metal. Pois então me diga 16 onde estaria
essa alta roda se o primeiro Astor não tivesse o dinheiro da passagem de terceira classe para cá?
Richard suspirou.
— Era aí que eu queria chegar, disse o velho já menos inflamado. É por isso que mandei
chamar-te. Há algo errado contigo, rapaz. Já tem duas semanas que percebi. Desembucha! Calculo que consiga arranjar uns onze milhões em coisa de vinte e quatro horas, sem contar os bens
imóveis. Se é caso do fígado, o Rambler está fundeado na baía, prontinho para seguir para as
Bahamas em dois dias.
— Até que vosmecê não errou por muito meu pai.
— Ah! disse Anthony e com perspicácia ajuntou, e qual é o nome dela?
Richard começou a andar de lá para cá pela biblioteca. Havia em seu velho pai, grosseirão como era, certa dose de camaradagem e solidariedade que lhe inspiravam a confiança necessária para abrir-se.
— Por que não falas com ela? indagou o velho Anthony.— Ela vai pular de alegria. És
rico e bem apessoado, e és um moço de bem. Tens as mãos limpas, não sujas do sabão Eureka.
És moço estudado, mas ela não há de fazer caso disso.
— Ainda não tive oportunidade, disse Richard.
— Pois cria a oportunidade, retorquiu o pai. Leva-a para uma volta no parque, ou para
um passeio de charrete, ou acompanha a moça a pé na volta da igreja. Oportunidade! Ora essa!
— Vosmecê não conhece as engrenagens da sociedade, pai; e ela faz parte do maquinário
que move essas engrenagens. Cada hora, cada minuto do dia dessa senhora é planejado com dias
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de antecedência. Tenho que conquistar essa moça, meu pai! sem ela esta cidade é um atoleiro
sem fim… E não pode ser por carta, por carta não!
O velho estalou a língua em desaprovação.
— Vais-me dizer que com todo o meu dinheiro não hás de conseguir que a moça te dispense uma ou duas horas de seu tempo?
— Agora é tarde demais. Ela embarca para a Europa depois de amanhã ao meio dia, e lá
ficará dois anos. Só poderei ter com ela amanhã à noite e ficaremos a sós por apenas alguns minutos. No momento ela está na casa de uma tia em Larchmont. Lá não posso ir, mas foi-me permitido buscá-la com um carro de praça na Estação Central amanhã à noite. Ela chega no trem das
oito e meia. Seguimos a toda pressa até o teatro Wallack, na Broadway, onde a mãe com um
grupo de amigos estarão à nossa espera no saguão. Vosmecê acha que ela sequer ouviria minha
declaração nesses seis ou oito minutos e nessa situação? Não. E que oportunidade terei eu no
teatro ou depois dele? Nenhuma. Não, pai, essa é uma embrulhada da qual o dinheiro não me
pode tirar. O dinheiro não compra um minuto que seja; se comprasse os ricos viveriam bem
mais. Não me resta qualquer esperança de falar com Miss Lantry antes da partida.
— Muito bem, Richard, meu filho, disse alegremente o velho Anthony. Pode ir, o clube
te espera. Alegra-me que não seja mal do fígado... mas não te esqueças de acender uma ou duas
velas ao grande Mamom de vez em quando. Dizes que o dinheiro não compra tempo? Ora, é
claro que não se pode encomendar a eternidade, mandar embrulhar e entregar à porta com a conta, mas já vi o velho Cronos de pés bem calejados de percorrer minas de ouro.
À noite, chegou D. Ellen, a tia do rapaz, bondosa, sentimental, a idade estampada no rosto enrugado, melancólica, arcada sob o peso da riqueza. Veio falar com Anthony, seu irmão, que
lia o jornal da tarde, e pôs-se a desfiar as desditas dos enamorados.
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— Contou-me tudo, o rapaz, disse-lhe o irmão em meio a um bocejo. Coloquei minha
conta bancária à disposição e ele se pôs a fazer pouco do dinheiro. Disse que o dinheiro de nada
adianta, que não há dinheiro que dobre as regras da sociedade, e que não tem nem um, nem dois,
nem dez milionários que desempaquem essa mula velha.
— Ai, Anthony! suspirou D. Ellen, quem me dera não te fiasses tanto no dinheiro! O dinheiro não é nada em questões de afeição verdadeira. O amor tudo vence. Se ao menos ele tivesse falado antes com a moça! Ela não rejeitaria o nosso Richard... mas temo que agora seja tarde
demais. Ele não terá oportunidade de declarar-se. Nem todo o teu dinheiro poderá comprar a
felicidade de teu filho.
Às oito horas da noite seguinte, D. Ellen tirou um antigo anel de ouro de um estojo já roído pelas traças e entregou-o ao sobrinho.
— Usa esta noite, Richard, instou ela. Foi tua mãe quem mo deu dizendo-me que dá sorte
no amor. Ela pediu-me que to desse quando encontrasses tua samada.
O moço tomou o anel com reverência e experimentou-o no dedo mínimo. O anel chegou
até a segunda junta e aí parou. Ele, então, tirou-o do dedo e colocou-o no bolso do colete, num
gesto varonil. Depois, chamou o carro de praça pelo telefone.
Na estação, às oito horas e trinta e dois minutos, resgatou Miss Lantry do meio da multidão.
— Não façamos mamãe e os outros esperarem, disse ela.
— Para o Teatro Wallack a toda pressa! ordenou o rapaz fielmente ao cocheiro.
Eles subiram em disparada a rua Quarenta e Dois até a Broadway e, depois, desceram
alameda de estrelas que vai das doces campinas do poente aos outeiros pedregosos da alva.
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À altura da rua Trinta e Quatro, o jovem Richard de repente abriu a portinhola e ordenou
ao cocheiro que parasse.
— Caiu meu anel, desculpou-se ao saltar do carro. Pertenceu à minha mãe e eu detestaria
perdê-lo. Não será um minuto... vi onde caiu.
Em menos de um minuto ele estava outra vez no carro e com o anel; mas naquele minuto
um bonde parou-lhes bem em frente. O cocheiro tentou sair pela esquerda, mas uma pesada carreta impediu-lhe a passagem. Tentou desviar para a direita, mas teve de recuar para evitar uma
grande carroça de entrega de móveis que, sabe-se lá como, havia-se enfiado ali. Tentou voltar
para trás, mas soltou as rédeas com uma bela imprecação: havia um emaranhado infernal de carros e cavalos a impedir-lhe a passagem.
Ocorrera um desses congestionamentos que às vezes param de súbito as ruas do comércio
daquela grande cidade.
— Por que não andamos? perguntou Miss Lantry já impaciente. Chegaremos atrasados!
Richard levantou-se e olhou ao redor. Viu o mar de carroças, carretas, carros de praça,
carros de entrega e bondes que apinhavam o largo da confluência da Brodway com a Sexta Avenida e a Rua Trinta e Quatro qual moça robusta em cinta apertada. Como se isso não bastasse,
acorriam de todas as travessas mais e mais carros que a toda pressa e fundiam-se nessa massa
emaranhada em que rodas se travavam e onde as imprecações de um número crescente de cocheiros vinha engrossar o clamor geral. Parecia que todo o trânsito de Manhattan se atravancara
ao redor dos jovens. Entre os milhares de espectadores nova-iorquinos que se amontoavam nas
calçadas, nem o mais vivido já vira congestionamento de tais proporções.
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— Lamento, disse Richard voltando a sentar-se, mas acho que não temos saída. Não será
em menos de uma hora que se desfará tal confusão. Tudo culpa minha! Se eu não tivesse deixado
cair o anel nós...
— Posso vê-lo? pediu Miss Lantry. Já que não tem jeito, por que não? De mais a mais, o
teatro é mesmo uma maçada.
Às onze horas dessa mesma noite, bateram de leve à porta de Anthony Rockwall.
— Entre, bradou Anthony, que, metido num roupão vermelho, lia um romance de piratas.
Quem batera fora D. Ellen, e quem a visse diria que um anjo de alvos cabelos fora deixado na Terra por engano.
— Ficaram noivos, Anthony, disse mansamente. Ela prometeu casar-se com nosso Richard. No caminho para o teatro, houve um congestionamento. Eles passaram duas horas ali,
parados. Ah, meu irmão! nunca mais volte a gabar-te do poder do dinheiro. Um pequeno emblema do amor verdadeiro, um anelzinho, símbolo de afeição eterna e desinteressada, foi graças a
ele que nosso Richard encontrou a felicidade. O anel caiu na rua, ele saltou para apanhá-lo e,
antes que o carro tivesse como pôr-se outra vez em movimento, instaurara-se o congestionamento. Ele declarou-se e conquistou-lhe o coração ali mesmo, no trânsito. O dinheiro nada vale diante do verdadeiro amor, meu irmão!
— Está certo! admitiu o velho Anthony. Alegra-me que o rapaz tenha conseguido o que
queria. Eu disse que não pouparia despesas para resolver o caso se…
— Mas meu irmão, o que poderia o teu dinheiro fazer?
— Mana, disse Anthony Rockwall, o meu pirata aqui está numa enrascada dos diabos.
Seu navio foi duramente abalroado, mas ele, que bem sabe o valor do dinheiro, não pretende
deixar uma fortuna ir a pique. Será que eu posso terminar o capítulo?
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A história deveria acabar por aqui. Eu, não menos que a senhora, gentil leitora, desejaria de
todo o coração que terminasse aqui, mas é preciso ir a fundo quando se trata de descobrir a verdade.
No dia seguinte, um cidadão de mãos vermelhas e de gravata azul de bolinhas que atendia pelo nome de Kelly bateu à porta do Sr. Anthony Rockwall e foi imediatamente encaminhado para a
biblioteca.
— Aqui, disse Anthony tirando o talão de cheques, haja sabão! Vejamos, dei-te cinco mil em
dinheiro…
— Mas eu paguei outros 300 dólares do meu próprio bolso, retorquiu Kelly. Tive que passar
um pouco do combinado. Consegui a maior parte das carroça e dos carro de praça por cinco dólar,
mas a maioria das carreta e das parelha de cavalo pediram dez. Os motorneiro quiseram outros 10
dólares, e algumas carreta, 20. Foi a polícia quem pediu mais: dei 50 a dois policial e 20 ou 25 aos
outro... mas não correu tudo que é uma beleza, Seu Rockwall? Se o William A. Brady visse essa obra
de arte no trânsito da cidade ia ficar roxo de inveja! E olha que nem teve ensaio! Meu pessoal chegou
tudo na horinha. Passou duas hora com tudo atravancado, não tinha lugar nem pra botar o pé na rua!
— Aqui, mil e trezentos, Kelly, disse Anthony ao destacar o cheque. Os seus mil mais os trezentos que faltaram. Vosmecê não é dos que desprezam o dinheiro, é, Kelly?
— Eu?! Eu era capaz de partir a cara de quem inventou a pobreza!
Quando Kelly já estava à porta, Anthony chamou-o.
— Por acaso, o senhor não viu por ali, no meio da confusão, um moleque gorduchinho, sem
roupa nenhuma no corpo, atirando com arco e flechas, viu?
— Eu? eu não, respondeu Kelly sem entender nada. Eu não vi não. Se esse moleque apareceu
como o senhor diz, deve ter ido pro xadrez antes d’eu chegar.
— Bem que eu imaginei que o malandrinho não daria as caras... disse Anthony com uma risadinha. Passar bem, Sr. Kelly.
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Mamom e o Arqueiro
(O. Henry)
O velho Antônio Rocha, industrial aposentado e proprietário da Sabão Eureka Rocha,
olhou pela janela da biblioteca de sua mansão na Quinta Avenida e deu um sorrisinho azedo. O
vizinho da direita, G. Peacock Suffolk-Jones — aristocrata e frequentador dos mais finos clubes
— dirigiu-se ao automóvel que o aguardava, torcendo o nariz como de costume para a escultura
renascentista italiana que adornava a fachada frontal do palácio do império do sabão.
— Mas que velho metido que não vale é nada! resmungou o ex-rei do sabão. Essa múmia
velha ainda vai parar no museu se não tomar cuidado! Vou mandar pintar a casa de verdeamarelo no próximo verão pra ver se esse maldito inglês consegue empinar ainda mais o nariz!
Foi aí que Antônio Rocha, que nunca gostara de campainhas, foi até a porta da biblioteca
e gritou “ô Amadeu!” na mesma voz que um dia fizera estremecer as calmas pradarias do Kansas.
— Diga ao meu filho, disse ele ao lacaio, que venha falar comigo antes de sair.
Quando o moço entrou na biblioteca, o velho largou o jornal, olhou-o com uma severidade bondosa na cara ampla e rubicunda, de uma impassibilidade um tanto calculista, e passou uma
mão pela massa de cabelos brancos enquanto com a outra remexia as chaves que levava no bolso.
— Ricardo, disse Antônio, quanto custa o sabonete que usas?
Ricardo, que apenas seis meses antes voltara para casa após concluir os estudos, sobressaltou-se um pouco. Ainda não desvendara as profundezas de seu velho pai, que era tão cheio de
surpresas quanto uma debutante no primeiro baile.
— 4 mil e 500 réis a dúzia, creio eu, meu pai.
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— E as roupas que usas?
— De ordinário seriam uns 80 mil-réis, suponho eu.
— És um moço fino, afirmou o pai categoricamente. Ouvi dizer que esses moços de sociedade pagam 18 mil-réis pela dúzia de sabonetes e passam dos cento e cinquenta nas roupas.
Tens tanto dinheiro para esbanjar quanto qualquer deles, mas em vez disso, o quê? não deixas
essa economia e moderação! Já eu… eu uso o velho Eureka não só por uma questão sentimental,
mas porque é o melhor sabão do mundo. Sempre que se paga mais de 100 réis por uma barra de
sabão o que se paga mesmo é por um bocado de perfume vagabundo e pela marca, mas 400 réis é
o preço certo para um rapaz de tua geração, distinção e situação financeira. Eu já disse: és um
moço fino. Dizem que leva três gerações para criar um moço assim. Errado! Com dinheiro tudo
se ajeita, melhor coisa não há. Fez de você o que fez: um moço fino. Por minha fé! Quase fez de
mim um homem fino! e eu sou quase tão rude, desagradável e grosseiro quanto aqueles dois velhos almofadinhas metidos a ingleses dos meus vizinhos que mal dormem à noite só porque eu
comprei a casa do meio.
— Há certas coisas que o dinheiro não compra, disse o rapaz num tom melancólico.
— Ora, não digas isso! exclamou o velho Antônio chocado. No dinheiro é que eu aposto
até o último centavo... sempre. Já li a enciclopédia de A a Z procurando alguma coisa que o dinheiro não compre e garanto que vou ter que ler até o apêndice semana que vem. Eu ponho fé é
no dinheiro. Dize o nome de uma coisa, uma só que seja, que o dinheiro não compre.
— Só para começar, respondeu Ricardo já um tanto injuriado, não compra a admissão às
altas rodas da sociedade.
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— Ah, não compra, é?! bradou o paladino do vil metal. Pois então me diga onde estaria
essa alta roda se o primeiro Vieria-Souto não tivesse o dinheiro da passagem de terceira classe
para cá?
Ricardo suspirou.
— Era aí que eu queria chegar, disse o velho já menos inflamado. É por isso que mandei
chamar-te. Há algo errado contigo, rapaz. Já tem duas semanas que percebi. Desembucha. Calculo que consiga arranjar uns 30 mil contos em coisa de vinte e quatro horas, sem contar os bens
imóveis. Se é caso do fígado, o paquete está fundeado na baía, prontinho para seguir para as Recife em dois dias.
— Até que vosmecê não errou por muito meu pai.
— Ah! disse Antônio e com perspicácia ajuntou, e qual é o nome dela?
Ricardo começou a andar de lá para cá pela biblioteca. Havia em seu velho pai, grosseirão como era, certa dose de camaradagem e solidariedade que lhe inspiravam a confiança necessária para abrir-se.
— Por que não falas com ela? indagou o velho Antônio.— Ela vai pular de alegria. És rico e bem apessoado, e és um moço de bem. Tens as mãos limpas, não sujas do sabão Eureka. É
verdade que és moço estudado, mas ela não há de fazer caso disso.
— Ainda não tive oportunidade, disse Ricardo.
— Pois cria a oportunidade, retorquiu o pai. Leva-a para uma volta no Passeio Público,
ou para um passeio de charrete, ou acompanha a moça a pé na volta da igreja. Oportunidade! Ora
essa!
— Vosmecê não conhece as engrenagens da sociedade, pai; e ela faz parte do maquinário
que move essas engrenagens. Cada hora, cada minuto do dia dessa senhora é planejado com dias
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de antecedência. Tenho que conquistar essa moça, meu pai! sem ela esta cidade é um atoleiro
sem fim... E não pode ser por carta, por carta não!
O velho estalou a língua em desaprovação.
— Vais-me dizer que com todo o meu dinheiro não hás de conseguir que a moça te dispense uma ou duas horas de seu tempo?
— Agora é tarde demais. Ela embarca para a Europa depois de amanhã ao meio dia, e lá
ficará dois anos. Só poderei ter com ela amanhã à noite e ficaremos a sós por apenas alguns minutos. No momento ela está na casa de uma tia em Petrópolis. Lá não posso ir, mas foi-me permitido buscá-la com um carro de praça na Estação Central amanhã à noite. Ela chega no trem das
oito e meia. Seguimos a toda pressa até o Teatro Municipal, na Avenida Central, onde a mãe com
um grupo de amigos estarão à nossa espera no saguão. Vosmecê acha que ela sequer ouviria minha declaração nesses seis ou oito minutos e nessa situação? Não. E que oportunidade terei eu no
teatro ou depois dele? Nenhuma. Não, pai, essa é uma embrulhada da qual o dinheiro não me
pode tirar. O dinheiro não compra um minuto que seja; se comprasse os ricos viveriam bem
mais. Não me resta qualquer esperança de falar com D. Luíza antes da partida.
— Muito bem, Ricardo, meu filho, disse alegremente o velho Antônio. Pode ir, o clube te
espera. Alegra-me que não seja mal do fígado... mas não te esqueças de acender uma ou duas
velas ao grande Mamom de vez em quando. Dizes que o dinheiro não compra tempo? Ora, é
claro que não se pode encomendar a eternidade, mandar embrulhar e entregar à porta com a conta, mas já vi o velho Cronos de pés bem calejados de percorrer minas de ouro.
À noite, chegou D. Helena, a tia do rapaz, bondosa, sentimental, a idade estampada no
rosto enrugado, melancólica, arcada sob o peso da riqueza. Veio falar com Antônio, seu irmão,
que lia o jornal da tarde, e pôs-se a desfiar as desditas dos enamorados.
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— Contou-me tudo o rapaz, disse-lhe o irmão em meio a um bocejo. Coloquei minha
conta bancária à disposição e ele pôs-se a fazer pouco do dinheiro. Disse que o dinheiro de nada
adianta, que não há dinheiro que dobre as regras da sociedade, e que não tem nababo no mundo
que desempaque essa mula velha com todos os seus milhões.
— Ai, Antônio! suspirou D. Helena, quem me dera não te fiasses tanto no dinheiro! O dinheiro não é nada em questões de afeição verdadeira. O amor tudo vence. Se ao menos ele tivesse falado antes com a moça! Ela não rejeitaria o nosso Ricardo... mas temo que agora seja tarde
demais. Ele não terá oportunidade de declarar-se. Nem todo o teu dinheiro poderá comprar a
felicidade de teu filho.
Às oito horas da noite seguinte, D. Helena tirou um antigo anel de ouro de um estojo já
roído pelas traças e entregou-o ao sobrinho.
— Usa esta noite, Ricardo, instou ela. Foi tua mãe quem mo deu dizendo-me que dá sorte
no amor. Ela pediu-me que to desse quando encontrasses tua amada.
O moço tomou o anel com reverência e experimentou-o no dedo mínimo. O anel chegou
até a segunda junta e aí parou. Ele, então, tirou-o do dedo e colocou-o no bolso do colete, num
gesto viril. Depois, chamou o carro de praça pelo telefone.
Na estação, às oito horas e trinta e dois minutos, resgatou Luíza do meio da multidão.
— Não façamos mamãe e os outros esperarem, disse ela.
— Para o Municipal a toda pressa! ordenou o rapaz fielmente ao cocheiro.
Eles desceram em disparada a Rua Floriano Peixoto, trilhando aquela gloriosa alameda
de estrelas que vai das doces campinas do poente aos outeiros pedregosos da alva.
À altura do Palácio do Arcebispo, o jovem Ricardo de repente abriu a portinhola e ordenou ao cocheiro que parasse.
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— Caiu meu anel, desculpou-se ao saltar do carro. Pertenceu à minha mãe e eu detestaria
perdê-lo. Não será um minuto... vi onde caiu.
Em menos de um minuto ele estava outra vez no carro com o anel; mas naquele minuto
um bonde parou-lhes bem em frente. O cocheiro tentou sair pela esquerda, mas uma pesada carreta impediu-lhe a passagem. Tentou desviar para a direita, mas teve de recuar para evitar uma
grande carroça de entrega de móveis que, sabe-se lá como, havia-se enfiado ali. Tentou voltar
para trás, mas soltou as rédeas com uma bela imprecação: havia um emaranhado infernal de carros e cavalos a impedir-lhe a passagem.
Ocorrera um desses congestionamentos que às vezes param de súbito as ruas do comércio
dessa grande cidade.
— Por que não andamos? perguntou Luíza já impaciente. Chegaremos atrasados!
Ricardo levantou-se e olhou ao redor. Viu o mar de carroças, carros de entrega, carretas,
carros de praça, gôndolas e bondes que apinhavam o largo da confluência da Rua Marechal Floriano Peixoto com a Rua do Arcebispo e a Rua Guayara, qual moça robusta em cinta apertada.
Como se isso não bastasse, acorriam de todas as travessas mais e mais carros que a toda pressa e
fundiam-se nessa massa emaranhada em que rodas se travavam e onde as imprecações de um
número crescente de cocheiros vinha engrossar o clamor geral. Parecia que todo o trânsito do Rio
de Janeiro se atravancara ao redor dos jovens. Entre os milhares de espectadores cariocas que se
amontoavam nas calçadas, nem o mais vivido já vira congestionamento de tais proporções.
— Sinto muito, disse Ricardo voltando a sentar-se, mas acho que não temos saída. Não
será em menos de uma hora que se desfará tal confusão. Tudo culpa minha! Se eu não tivesse
deixado cair o anel nós...
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— Posso vê-lo? pediu Luíza. Já que não tem jeito, por que não? De mais a mais, o teatro
é mesmo uma maçada.
Às onze horas dessa mesma noite, bateram de leve à porta de Antônio Rocha.
— Entre, bradou Antônio, que, metido num roupão vermelho, lia um romance de piratas.
Quem batera fora D. Helena, e quem a visse diria que um anjo de alvos cabelos fora deixado na Terra por engano.
— Ficaram noivos, Antônio, disse mansamente. Ela prometeu casar-se com nosso Ricardo. No caminho para o teatro, houve um congestionamento. Eles passaram duas horas ali, parados. Ah, meu irmão! nunca mais volte a gabar-te do poder do dinheiro. Um pequeno emblema do
amor verdadeiro, um anelzinho, símbolo de afeição eterna e desinteressada, foi graças a ele que
nosso Ricardo encontrou a felicidade. O anel caiu na rua, ele saltou para apanhá-lo e, antes que o
carro tivesse como pôr-se outra vez em movimento, instaurara-se o congestionamento. Ele declarou-se e conquistou-lhe o coração ali mesmo, no trânsito. O dinheiro nada vale diante do verdadeiro amor, meu irmão!
— Está certo! admitiu o velho Antônio. Alegra-me que o rapaz tenha conseguido o que
queria. Eu disse que não pouparia despesas para resolver o caso se…
— Mas meu irmão, o que poderia o teu dinheiro fazer?
— Mana, disse Antônio, o meu pirata aqui está em uma enrascada dos diabos. Seu navio
foi duramente abalroado, mas ele, que bem sabe o valor do dinheiro, não pretende deixar uma
fortuna ir a pique. Será que eu posso terminar o capítulo?
A história deveria acabar por aqui. Eu, não menos que a senhora, gentil leitora, desejaria
de todo o coração que terminasse aqui, mas é preciso ir a fundo quando se trata de descobrir a
verdade.
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No dia seguinte, um cidadão de mãos vermelhas e de gravata azul de bolinhas que atendia pelo nome de Ernesto bateu à porta do Sr. Antônio Rocha e foi imediatamente encaminhado para a
biblioteca.
— Aqui, disse Antônio tirando o talão de cheques, haja sabão! Vejamos, dei-te sete contos
em dinheiro…
— Mas eu paguei outros 400 mil-réis do meu próprio bolso, retorquiu Ernesto. Tive que passar um pouco do combinado. Consegui a maior parte das carroça e dos carro de praça por 10 mil-réis,
mas a maioria das carreta e das parelha de cavalo pediram 15. Os motorneiro quiseram outros 15, e
algumas carreta, 30. Foi a polícia quem pediu mais: dei 70 mil-réis a dois policial e 30 ou 35 aos
outro... mas não correu tudo que é uma beleza, Seu Antônio? Se o Arthur de Azevedo visse essa obra
de arte no trânsito da cidade ia ficar roxo de inveja! E olha que nem teve ensaio! Meu pessoal chegou
tudo na horinha. Passou duas hora com tudo atravancado, não tinha lugar nem pra botar o pé na rua
até a Igreja da Candelária!
— Aqui, 3 contos e 400 mil-réis, Ernesto, disse Antônio ao destacar o cheque. Os seus três
contos mais os 400 mil-réis que faltaram. Vosmecê não é dos que desprezam o dinheiro, é, Ernesto?
— Eu?! Eu era capaz de partir a cara de quem inventou a pobreza!
Quando Ernesto já estava à porta, Antônio chamou-o.
— Por acaso, vosmecê não viu por ali, no meio da confusão, um moleque gorduchinho, sem
roupa nenhuma no corpo, atirando com arco e flechas, viu?
— Eu? eu não, respondeu Ernesto sem entender nada. Eu não vi não. Se esse moleque apareceu como o senhor diz, deve ter ido pro xadrez antes d’eu chegar.
— Bem que eu imaginei que o malandrinho não daria as caras... disse Antônio com uma risadinha. Passar bem, Sr. Ernesto.

APÊNDICE 6: MAPAS
6-A: PLANTA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO — 1910
6-B: DETALHE DO TRAJETO E PONTOS DE REFERÊNCIA CITADOS — RJ 1910
6-C SÃO PAULO SÉCULO XXI: MAPA DO TRAJETO SUGERIDO
6-D SÃO PAULO SÉCULO XXI: DETALHE DO TRECHO DO ENGARRAFAMENTO.
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6-A: PLANTA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO — 1910
(FRANCISCO JAGUARIBE GOMES DE MATTOS, ACERVO DA FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL —BRASIL)
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6-B: DETALHE DO TRAJETO E PONTOS DE REFERÊNCIA CITADOS — RJ 1910
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6-C SÃO PAULO SÉCULO XXI: MAPA DO TRAJETO SUGERIDO
Possível Trajeto: R. Desembargador Ulisses Dória, Avenida Nove de Julho, Avenida
Paulista, Rua da Consolação, R. Coronel Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo:

224
6-D SÃO PAULO SÉCULO XXI: DETALHAMENTO DO ENGARRAFAMENTO.
Ponto inicial de engarrafamento:

Trecho completo do engarrafamento:

APÊNDICE 7: DADOS FINANCEIROS
CONVERSÃO DE VALORES
DÓLAR/MIL-RÉIS
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