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1) este exemplo tem vários sinais claros de tradutês, ou seja, de interferência prejudicial da língua 
original no texto traduzido:

a) pai holandês e mãe britânica não fazem sentido em português
teria de ser pelo menos pai, holandês, e mãe, britânica

b) enquanto era criança soa estranho
quando era criança ou mesmo apenas quando criança seriam muito melhores

c) também não se compreende porquê não traduzir o Tribunal de crimes de Guerra

d) frequentar um colégio interno e frequentar a universidade são formas pouco idiomáticas de 
indicar algo como estivera num colégio interno ou estudara num colégio interno, assim como 
cursara (BR) ou tirara o curso (PT) numa universidade americana.

d) Também a designação América pode não ser a ideal, com Estados Unidos ou Estados Unidos da 
América ou EUA formas mais natural

e) E Kent não é necessariamente conhecido dos leitores portugueses ou brasileiros: sendo um 
condado, seria mais natural dizer no condado de Kent, ou na região de Kent, para evitar a 
interpretação de que Kent seria um bairro da própria Londres, não longe do centro.
Outra forma ainda mais natural seria dizer 
o resto do ano em Kent, a curta distância de Londres

omitindo o centro.

f) Finalmente, tenra idade é certamente muito menos idade do que a que seria preciso para estar 
num colégio interno. Imagino que no original seria “early age”, que não corresponde neste caso a 
tenra.

2) Este texto tem várias questões culturais, naturais e comportamentais que diferem muito das 
condições norueguesas, sendo passado em Angola nos anos 60.

Um dos casos mais difíceis é como representar a forma como as personagens são apresentandas: 
Miúdo Zito e Velho Petelo. Outros problemas são a descrição do local, da casa e da árvore 
(mandioqueira, aduelas, quintal).

Pode também não ser fácil dar as conotações de “vavô” até porque não se sabe se é mesmo avô ou 
se é a maneira por que é chamado pelas crianças.

3) Uma dificulade deste texto é como estabelecer uma cumplicidade com o leitor, sem 
necessariamente o chamar por tu, ou por você. (Embora possa ser uma possibilidade).

Outras dificuldades são expressões tipicamente norueguesas, como forholde seg til, kniven på 
strupen, e a questão dos milliarder.

4) Aqui o aluno deve mostrar sentido crítico, e comparar as traduções de forma apropriada.

Algumas questões de sentido mal traduzidas ou que faltam:



na primeira tradução, o título

discussão se deve ser Norte da Noruega ou Noruega do Norte

se deve ser condado ou província

o que é a prata do mar/oceano? O arenque, ou o bacalhau e o arenque?

Planalto de Finnmarksvidda ou planalto de Finnmark só?

E é planalto ou planícies ou alto?

Sementes ou grãos?

Reiste i fast rute quer dizer num caminho fixo, ou era costume?

Centeio e farinha de trigo, ou farinha de trigo e centeio?

Em termos de terminologia, 

lammekjøtt – borrego (PT) ou cordeiro (BR)

ryper –  ptármigas, lagopus ou perdizes?

Em termos de idiomaticidade

produtos de consumo é melhor do que produtos consumíveis

meio de pagamento e moeda corrente são ambos bons

baga é melhor do que fruta silvestre

Isto é apenas indicativo, mas todos poderão chegar à conclusão que a terceira tradução é muito pior 
que as duas anteriores.

5) Uma das razões que confirma esta afirmação é o facto de as obras canónicas serem retraduzidas 
muitas vezes, ao longo do tempo.

Aceita-se que um original esteja escrito numa língua antiga, mas não se quer ler uma tradução nessa
mesma língua antiquada. Isto pode querer dizer que se tem mais respeito pelo original do que por 
uma tradução.

Mas depende bastante da cultura/sistema, visto que há tradições, como por exemplo a brasileira ou a
portuguesa, em que é perfeitamente natural atualizar os clássicos (pelo menos para a grafia 
moderna), e outras em que isso é inaceitável, como a norueguesa.

Muitas vezes as maiores diferenças entre várias traduções feitas em épocas diferentes têm a ver 
com: as formas de tratamento, e o que é preciso explicar (explicitar) aos leitores modernos e/ou 
omitir (implicitar). Também como domesticar para públicos diferentes.

(Esta discussão é apenas indicativa, qualquer resposta que demonstre raciocício e conhecimento 
sobre a tradução é válida.)



6) Mona Baker tornou bem conhecidas algumas características que ela denominou “universais de 
tradução”, ou seja, propriedades que todas as traduções (ou a grande maioria) demonstram se 
comparadas com texto original: o texto traduzido explica mais (explicitação), e é menos desviante 
(mais padronizado) em termos da língua que usa: menos  palavras inventadas ou de dialetos pouco 
acessíveis… menos sintaxe criativa, etc.

7) O título é fundamental para cativar um leitor. 

Aqui parece que há duas causas possíveis: jungelen pode ter sido considerado demasiado genérico e
eventualmente conotado com África no imaginário dos noruegueses. Era importante para Leif 
Sletsjøe indicar que o livro era passado no Brasil, num local específico e num grupo socio-
profissional específico (os seringueiros).

Além disso, isto é um ótimo exemplo da preferência da língua norueguesa por descrições concretas 
e específicas vs. a preferência da língua portuguesa por descrições genéricas e abstratas.

8) Shoshana Blum Kulka fala sobre coerência e coesão na tradução.

Coerência é algo que existe implicitamente num dado discurso, e que é “preenchida” pelo processo 
de interpretação dos leitores/ouvintes. Todos os textos, para serem textos, são coerentes. Coesão, 
por outro lado, é algo que se indica explicitamente e é portanto parte do texto.

S. B. K. está interessada em saber se a tradução afeta a coerẽncia e/ou a coesão de um texto, e dá 
vários exemplos em que isso acontece.  Em relação a mudanças de coerência, ela indica que 
diferentes audiências têm diferentes níveis de conhecimento sobre as realidades descritas num texto 
(mesmo independentemente da língua), e que portanto a coerência pode ser ameaçada. Em relação a
mudanças de coesão, ela ilustra que muitas vezes são obrigatórias devido a diferenças gramaticais 
entre as línguas.

Teresa Seruya analisa uma tradução do Werther de Goethe para português, a que foi escolhida para 
figurar na coleção RTP-Verbo, uma coleção importante em Portugal nos anos 70 como divulgadora 
da literatura mundial. Além de fazer uma pequena história da tradução dessa obra para português, a 
autora critica várias das opções tomadas pelo tradutor, que traduziu do francês, sem ser possível 
identificar qual versão. Também indica várias vicissitudes na própria publicação da obra original, da
qul existem várias versões. O facto de não ser possível identificar a versão francesa, faz com que 
várias das críticas possam ser ao tradutor português, ou ao(s) tradutor(es) para o francês.

A primeira coisa que ela critica é a falta do texto inicial do editor/organizador fictício, que enquadra
as cartas de Werther, embora mantenham o seu texto no fim, o que faz perder essa opção de 
distanciamento na obra. Também critica não terem mantido a divisão da obra em duas partes, que 
ela considera importante. Depois selecciona três domínios semânticos que lhe parecem fazer parte 
do cerne da obra, a saber 1) o contexto histórico, 2) a ideologia e a crítica social e 3) o erotismo e 
linguagem do corpo, e mostra com exemplos que não foram mantidos.

Ela problematiza, assim, que Werther os leitores portugueses realmente leram.

9) Aqui os alunos podem escolher um problema que os tenha atraído.



A bitola (terskelverdiene) para as notas é a seguinte:

Para terem A, têm de obter pelo menos 28 pontos

B, entre 24 e 28

C, entre 20 e 24

D, entre 16 e 20

E, entre 12 e 16

F (reprovam) se tiverem menos de ou 12 pontos.


