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!
Antes$ de$ iniciar$ o$ trabalho$ sobre$ o$ tópico$ deste$ ensaio,$ julgo$ oportuno$ referir$ os$
motivos$ que$ me$ levaram$ a$ escolhêXlo:$ porquê$ tratar$ a$ Análise$ Textual$ em$ Tradução?$
Por$ um$ lado,$ foi$ pela$ mão$ da$ Professora$ Doutora$ Júlia$ Dias$ Ferreira$ que,$ como$ aluna$
finalista$de$Línguas$ e$Literaturas$ModernasXEstudos$ Ingleses$ e$Alemães,$pela$primeira$
vez,$ estudei$ Análise$ Textual$ e,$ mais$ particularmente,$ aquele$ que$ constitui$ o$ maior$
contributo$para$a$descrição$da$coesão$textual$em$inglês:$o$modelo$que$M.A.K.$Halliday$e$
R.$Hasan$propõem$na$obra$Cohesion( in(English$ (1976).$ Por$ outro$ lado,$ foi$ também$por$
sua$ sugestão$ que$ iniciei$ o$ ensino$ da$ disciplina$ de$ Análise$ Textual$ (Inglês),$ que$ até$
então$ leccionara$ no$ Curso$ de$ Especialização$ em$ Tradução$ (FLUL).$ O$ ensino$ da$
Tradução$ cruzaXse$ assim$ com$ a$ Análise$ Textual,$ e,$ para$ mim,$ também$ sempre$ com$ o$
incentivo,$ o$ apoio$ e$ a$ amizade$ que$ reconhecidamente$ agradeço$ à$ homenageada$ deste$
volume.$
$
$
1.!Coesão!Textual!
!
Terá$ sido$Roman$ Jakobson$ (1960)$dos$primeiros$ autores$ a$ $ falar$de$ coesão$ textual,$ ao$
sugerir$ a$ importância$ da$ repetição$ geradora$ de$ paralelismo$ textual.$ Depois$ dele$ cabe$
mencionar$ M.A.K.$ Halliday$ e$ R.$ Hasan,$ que,$ na$ sua$ obra$ Cohesion( in( English$ (1976),$
apresentam$ um$ modelo$ de$ coesão$ textual,$ posteriormente$ desenvolvido$ por$ Teun$ A.$
van$ Dijk,$ em$ Text( and( Context.( Explorations( in( the( Semantics( and( Pragmatics( of(
Discourse.( (1977),$ por$ Robert$ de$ Beaugrande$ e$Wolfgang$ Dressler,$ em$ Introduction( to(
Text( Linguistics$ (1981)$ e,$ ainda$ por$Michael$ Hoey$ na$ obra$On( the( Surface( of( Discourse(
(1983)$e$Patterns(of(Lexis(in(Texts$(1991).$
!
Como$ afirmam$ Halliday$ e$ Hasan,$ um$ texto$ defineXse$ pelo$ facto$ de$ apresentar$ um$
conjunto$ de$ relações$ de$ significado$ abarcadas$ pelo$ conceito$ semântico$ de$ coesão.$ Por$
outras$ palavras,$ para$ além$ de$ codificar$ sistematicamente$ factores$ da$ situação$
comunicativa$ em$ que$ é$ usado$ (assim$ sendo$ coerente$ em$ termos$ de$ registo),$ um$ texto$
apresenta$ também$ marcas$ de$ coerência$ relativamente$ a$ si$ próprio,$ sendo$ dotado$ de$
sentido$ e$ de$ unidade,$ ou$ seja,$ de$ coesão$ (Halliday$ e$ Hasan$ 1976;$ Mateus$ et( al.$ 2003:$
87).$$
$
Como$ unidade$ dotada$ de$ sentido,$ o$ texto$ apresenta$ um$ conjunto$ de$ propriedades$
designado$ como$ textualidade$ ou$ textura,$ que$ não$ depende$ somente$ de$ relações$
estruturais$ a$ um$ nível$ infraXfrásico$ pois$ decorre$ sobretudo$ de$ elos$ coesivos$ interX
frásicos,$ de$ relações$ semânticas$ resultantes$ de$ processos$ operativos$ ao$ nível$ léxicoX
gramatical.$A$coesão$verificaXse$sempre$que$a$interpretação$de$um$elemento$discursivo$
requer$o$concurso$de$outro$elemento$discursivo$(Halliday$e$Hasan,$1976:$11).$$
$
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Na$ proposta$ de$ Halliday$ e$ Hasan$ (1976),$ existem$ cinco$ processo$ principais$ geradores$
de$coesão.$São$eles:$a$ referência,$a$ substituição,$a$elipse,$a$ conjunção$(como$processos$
de$ coesão$ gramatical),$ e$ a$ reiteração$ e$ a$ coXocorrência$ semântica$ (como$ processos$ de$
coesão$ lexical).$ Só$ posteriormente$ é$ que$ Halliday$ (1985)$ opta$ por$ integrar$ a$
substituição$como$subcategoria$de$elipse.$
$
1.1.!Coesão!referencial!
!
A$ interpretação$ de$ uma$ expressão$ que$ constitua$ elemento$ de$ referência$ só$ pode$ ser$
efectivada$mediante$recurso$a$um$elemento$pressuposto,$estabelecendo$com$ele$um$elo$
coesivo.$ A$ continuidade$ de$ referência,$ estabelecida$ por$ sequências$ ou$ cadeias$ de$ tais$
elos,$gera$coesão.$$
$
A$referência$é$normalmente$endofórica,$uma$vez$que$o$elemento$pressuposto$integra$o$
texto,$ e$ encontraXse$ com$ frequência$ na$ frase$ imediatamente$ anterior,$ sendo$ então$
também$ anafórica.$ Porém,$ o$ elemento$ pressuposto$ pode$ também$ ocorrer$
posteriormente$ no$ texto,$ caso$ em$ que$ a$ referência$ se$ classifica$ como$ endofórica$ e$
catafórica.$O$elemento$pressuposto$pode$ainda$ser$constituído$por$uma$ou$mais$ frases,$
e$pode$mesmo$não$se$encontrar$no$texto$mas$sim$no$contexto$situacional.$Tais$casos$de$
referência$exofórica$não$contribuem$para$a$ coesão$de$um$ texto,$definida$como$relação$
semântica$entre$dois$elementos$textuais.$
$
Halliday$ e$Hasan$ (1976)$ identificam$ três$ tipos$de$ referência:$ 1)$pessoal$ (expressa$por$
pronomes$ pessoais,$ pronomes$ e$ determinantes$ possessivos);$ 2)$ demonstrativa,$ que$
serve$para$ identificar$o$referente,$ localizandoXo$numa$escala$de$proximidade$ temporal$
e/ou$ espacial$ (expressa$ por$ pronomes,$ determinantes$ demonstrativos,$ artigo$ definido$
e$ advérbios);$ e$ 3)$ comparativa,$ que$ serve$ para$ manifestar$ identidade,$ semelhança,$
diferença$ e$ comparação$ quantitativa$ ou$ qualitativa$ (expressa$ por$ adjectivos$ e$
advérbios).$$
$
1.2.!Substituição!e!Elipse!
!
A$ substituição$ defineXse$ como$ recurso$ a$ um$ elemento$ menor,$ que$ substitui$ um$
elemento$ maior,$ normalmente$ para$ evitar$ a$ repetição.$ Esta$ relação$ coesiva$ é$
normalmente$endofórica$e$anafórica,$e$opera$ao$nível$gramatical$uma$vez$que$relaciona$
palavras,$sintagmas$ou$orações.$$
A$ elipse$ defineXse$ como$ um$ espaço$ estrutural$ em$ branco,$ em$ virtude$ de$ um$ primeiro$
elemento$ser$substituído$por$zero.$$
Halliday$ e$ Hasan$ (1976)$ identificam$ três$ tipos$ de$ substituição$ e$ de$ elipse:$ nominal,$
verbal$e$de$oração.$
$
1.3.!Conjunção!
$
Os$elementos$conjuntivos$expressam$significados$que$pressupõem$e$relacionam$outros$
componentes$ do$ discurso.$ Halliday$&$Hasan$ identificam$ quatro$ tipos$ de$ conjunção:$ 1)$
aditiva:$ que$ introduz$ informação$ adicional,$ ex.$ e;$ ainda;$ adicionalmente;$ além$ disso;$
igualmente;$também;$de$novo;$do$mesmo$modo;$pela$mesma$razão$(Mateus$et(al.,$2003:$
97;$ 104X105);$ 2)$ adversativa:$ que$ introduz$ um$ contraste$ entre$ a$ informação$
precedente$ e$ a$ seguinte,$ ex.:$ mas;$ ainda$ assim;$ mesmo$ assim;$ contudo;$ no$ entanto;$
contrariamente;$ pelo$ contrário$ (Mateus$ et( al.,$ 2003:$ 98;$ 104X105);$ 3)$ causal:$ que$ cria$
uma$ relação$ causal,$ ex.$ assim;$ e;$ consequentemente;$ pois;$ deste$ modo;$ em$
consequência;$portanto;$por$conseguinte;$por$ isso;$por$esta$razão$(Mateus$et(al.,$2003:$
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98;$ 104X105);$ e$ 4)$ temporal:$ que$ estabelece$ uma$ ligação$ temporal,$ normalmente$
sequencial,$ex.:$e;$antes;$durante;$então;$entretanto;$depois;$em$seguinda$(Mateus$et(al.,$
2003:$98;$104X105).$
$
1.4.!Reiteração!
!
A$ coesão$ lexical$ ocorre$ quando$ duas$ expressões$ linguísticas,$ que$ partilham$ traços$
semânticos$ idênticos$ ou$opostos,$ ocorrem$num$ texto.$De$ acordo$ com$Halliday$ e$Hasan$
(1976),$ a$ reiteração$ consiste$ na$ repetição$ de$ uma$ expressão$ linguística$ já$ ocorrida$
(reiteração$simples),$englobando$ainda$o$recurso$a$sinónimos,$hiperónimos,$hipónimos,$
ou$ palavras$ gerais$ (“general$ words”,$ como$ por$ exemplo:$ “coisa”).$ Mantendo$ a$ coX
referencialidade,$ a$ reiteração$ desempenha$ uma$ função$ semelhante$ à$ coesão$
referencial.$
$
1.5.!Co?Ocorrência!Semântica!
!
A$CoXOcorrência$Semântica$consiste$na$utilização$de$palavras$e$expressões$ linguísticas$
de$classes$abertas,$que$não$são$coXreferentes.$É$pelo$facto$de$pertencerem$a$um$mesmo$
campo$semântico$que$tendem$a$coXocorrer$num$texto.$$
$
O$ reconhecimento$ dos$ elos$ coesivos,$ entre$ pares$ de$ elementos$ que$ estabelecem$ uma$
relação$de$coesão,$permite$delinear$o$perfil$coesivo$de$um$texto$e$descrever$padrões$de$
textura.$ Michael$ Hoey$ (1991)$ sugere$ que$ se$ proceda$ a$ uma$ análise$ qualitativa$ e$
quantitativa$dos$elos$ coesivos$mediante$a$numeração$das$ frases$do$ texto$em$análise,$ a$
identificação$ das$ palavras$ e/ou$ expressões$ que$ realizam$ elos$ coesivos$ e$ ainda$ a$
identificação$do$tipo$de$elos$que$estabelecem.$Assim$sustenta$ser$possível$ identificar$o$
grau$de$coesão$ lexical$de$um$texto$e$proceder$a$uma$análise$comparativa$(quantitativa$
e$ qualitativa)$ do$ grau$ de$ coesão$ de$ textos$ diversos,$ que$ pode$ também$ revelarXse$
proveitosa$em$tradução.$$
$
$
2.!Coesão!Textual!em!Tradução!
!
Qualquer$ falante$pressupõe$que$um$ texto$é$ coesivo,$ ou$ seja,$pressupõe$a$ existência$de$
relações$ semânticas$num$ texto,$ e$ os$processos$ coesivos$não$ fazem$mais$do$que$ tornar$
explícitas$ essas$ relações$ na$ superfície$ textual.$ Contudo,$ segundo$ Gideon$ Toury,$ um$
aspecto$ relevante$ para$ fins$ tradutórios$ é$ o$ facto$ de$ esta$ ser$ uma$ expectativa$
frequentemente$ gorada$ nos$ textos$ traduzidos$ pois,$ como$ afirma$ ao$ formular$ a$ lei$ de$
padronização$ crescente,$ o$ texto$ traduzido$ tende$ a$ apresentar$ um$ menor$ grau$ de$
coesão:$$

In$ translation,$ textual$ relations$ obtaining$ in$ the$ original$ are$ often$ modified,$
sometimes$ to$ the$ point$ of$ being$ totally$ ignored,$ in$ favour$ of$ [more]$ habitual$
options$offered$by$a$target$repertoire.$(Toury,$1995:$268),$

$
Porém,$ Shoshana$ BlumXKulka$ que,$ no$ estudo$ “Shifts$ of$ Cohesion$ and$ Coherence$ in$
Translation”,$ sugere$ que$ o$ texto$ traduzido$ tenderá$ a$ tornar$ mais$ explícitos$ os$ elos$
coesivos,$assim$aumentando$o$grau$coesão$relativamente$ao$texto$de$partida:$$$

The$ process$ of$ interpretation$ performed$ by$ the$ translator$ on$ the$ source$ text$
might$lead$to$a$TL$text$that$is$more$redundant$than$the$SL$text.$$This$redundancy$
can$ be$ expressed$ by$ a$ rise$ in$ the$ level$ of$ cohesive$ explicitness$ in$ the$ TL$ text.$
(BlumXKulka$1986:$300).$

$$
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$
Contrariamente$ ao$ que$ poderia$ retirarXse$ de$ uma$ primeira$ leitura$ das$ afirmações$
destes$dois$autores,$traduzir$não$se$resume$à$recriação$de$homologias$formais$ao$nível$
da$ estrutura$ coesiva.$ Na$ realidade,$ a$ consideração$ do$ texto$ (TP$ e$ TC)$ como$ processo$
comunicativo$ em$contexto$ implica$que$a$preocupação$do$ tradutor$não$deve$esgotarXse$
com$a$identificação$de$cadeias$coesivas$no$TP$e$com$a$sua$transferência$no$TC.$
$
É$ naturalmente$ pertinente,$ como$ pretendem$ estes$ autores,$ proporcionar$ aos$ alunos$
uma$ formação$ sólida$ em$ Análise$ Textual,$ de$ modo$ a$ serem$ capazes$ de$ construir$ um$
texto$ de$ chegada$ (TC)$ cuja$ textualidade$ seja$ adequada$ ao$ perfil$ coesivo$ do$ texto$ de$
partida$(TP).$$Porém,$a$análise$do$perfil$coesivo$do$TP$e$do$TC$deve$considerar$também$
as$ normas$ vigentes$ na$ cultura$ de$ partida$ e$ de$ chegada$ e$ o$modo$ como$ os$ seus$ perfis$
coesivos$ funcionam$ em$ contexto.$ $ $ Desta$ consideração$ decorre$ que$ um$ desvio$ formal$
não$ virá$ necessariamente$ desvirtuar$ o$ perfil$ coesivo$ do$ texto$ de$ partida$ (TP),$
analisado$ em$ termos$ do$modo$ como$ funciona$ em$ contexto.$ $ Por$ outras$ palavras,$ uma$
competência$ de$ transferência$ devidamente$ formada$ levará$ o$ tradutor$ a$ considerar$
sempre$ unidades$ de$ tradução$ mais$ vastas,$ como$ o$ texto$ e$ a$ sua$ textura$ enquanto$
registos$ de$ uma$ interacção$ discursiva,$ sem$ perder$ de$ vista$ os$ significados$
comunicativos,$ pragmáticos$ e$ sócioXsemióticos$ que,$ como$ ocorrência$ comunicativa,$
transmitem.$Tal$objectivo$implica$sublinhar$a$contextualidade$/situacionalidade$do$uso$
linguístico,$bem$como$a$sua$natureza$social$e$ interaccional,$ou$seja,$ considerar$o$ texto$
como$registo$de$um$processo$comunicativo$em$contexto.$$
!
!
3.!O!contexto!
$
Para$a$ identificação$e$ponderação$de$ factores$ contextuais$na$ identificação$das$ funções$
e$valores$que$determinados$perfis$coesivos$encerram,$com$a$finalidade$de$os$recriar$no$
TC,$ importa$ identificar$ parâmetros$ que$ permitam$ definir$ o$ contexto$ de$ cada$ processo$
comunicativo.$$
$
Segundo$David$Nunan$(1993)$o$contexto$é$a$situação$em$que$ocorre$o$discurso$e$que$o$
enquadra.$ Podemos$distinguir,$ em$primeiro$ lugar,$ um$ contexto$que$ é$ linguístico$ e$ que$
corresponde$ ao$ texto,$ às$ estruturas$ linguísticas$ usadas$ antes$ e$ depois$ da$ que$ nos$
ocupa.$ Em$ segundo$ lugar,$ podemos$ identificar$ um$ contexto$ extraXlinguístico,$ que$ é,$
portanto,$ nãoXlinguístico,$ experiencial$ e$ engloba$ em$ círculos$ concêntricos$ de$ âmbitos$
diversos:$a$situação$comunicativa,$e$o$contexto$sociocultural$mais$vasto.$$
$
Se$ considerarmos$ um$ diálogo$ presencial,$ uma$ interacção$ discursiva$ oral$ em$ que$ os$
participantes$ estão$em$presença$uns$dos$outros,$ esta$ situação$ comunicativa$ enquadra,$
ainda$ segundo$ David$ Nunan:$ quem$ fala$ (o$ locutor);$ aquele$ a$ quem$ o$ locutor$ fala$ (o$
alocutário)$ e$ eventualmente$ também$ outros$ receptores$ e$ a$ relação$ entre$ estes$
participantes;$ o$ conhecimento$ de$ que$ dispõem;$ os$ pressupostos$ subjacentes$ à$
ocorrência$ comunicativa;$o$ tipo$de$ocorrência$ comunicativa$ (palestra,$ aula,$ conversa);$
o$ tópico;$ o$ objectivo$ da$ ocorrência$ comunicativa;$ e$ o$ enquadramento:$ que$ inclui$ o$
lugar,$ hora$ do$ dia,$ estação$ do$ ano,$ aspectos$ físicos$ da$ situação$ (tamanho$ da$ sala,$
arrumação$ espacial).$ Outros$ autores,$ como$Dell$Hymes$ (1964),$ referem$ ainda:$ o$ canal$
(como$ se$mantém$o$ contacto:$ fala,$ escrita,$ sinalização);$ o$ código$ (que$ língua,$ dialecto,$
registo);$ e$ a$ avaliação.$ Neste$ contexto$ situacional,$ os$ participantes$ desempenham$
papéis$de$agente$(Halliday$e$Hasan$[1985]$1989:$57).$
$
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Por$ outro$ lado,$ o$ processo$ comunicativo$ decorre$ num$ contexto$ sociocultural$ mais$
alargado$ que$ corresponde$ à$ estrutura$ social$ que$ enquadra$ os$ participantes$ e$ a$ sua$
interacção,$ o$ contexto$ que$ é$ também$ cultural$ e$ linguístico,$ abrangendo$ o$ conjunto$ de$
modelos$comportamentais$(também$linguísticos)$que$são$tacitamente$aceites,$e$escalas$
de$ valores$ nas$ quais$ os$ signos$ usados$ em$ contexto$ apresentam$ uma$ valorização$
diversa,$ positiva$ ou$ negativa.$ No$ contexto$ sociocultural,$ os$ falantes$ detêm$ papéis$
sociais,$ que,$ segundo$ Lyons$ (1977:$ 575),$ correspondem$ a$ funções$ culturalmente$
condicionadas,$ relacionadas$ com$o$ estatuto$ social,$ institucionalizadas$numa$ sociedade$
e$reconhecidas$pelos$seus$membros,.$
$
$
4.!O!contexto!em!tradução!
$
A$ importância$ destes$ factores$ contextuais$ para$ a$ recriação$ do$ perfil$ intratextual$ é$
sublinhada$ em$ duas$ das$ obras$ mais$ frequentemente$ citadas$ a$ propósito$ da$ Análise$
Textual$ em$ Tradução,$ como$ é$ o$ caso$ de$ Introduction( to( Text>Linguistics( (1981),$ de$
Robert$ de$ Beaugrande$ e$Wolfgang$ Dressler,$ e$ ainda$ da$ obra$ de$ Christiane$ Nord,$ Text(
Analysis(in(Translation$(1991).$
$
Beaugrande$ e$Dressler$ (1981)$ apresentam$dois$ padrões$ estruturais$ da$ textualidade:$ a$
coesão$ e$ a$ coerência,$ para$ além$ de$ cinco$ padrões$ funcionais$ e$ situacionais$ da$
textualidade:$a$informatividade,$a$intencionalidade,$a$aceitabilidade,$a$situacionalidade$
e$ a$ intertextualidade.$ $ Christiane$ Nord$ (1991)$ considera$ pertinentes$ para$ fins$ da$
Análise$ Textual$ em$ Tradução,$ factores$ intratextuais$ (como$ tema,$ conteúdo,$
pressuposição,$ composição$ textual,$ elementos$ nãoXverbais,$ léxico,$ estrutura$ frásica$ e$
traços$ suprassegmentais)$ e$ extratextuais$ (como$ emissor$ e$ produtor$ textual,$ intenção$
do$emissor,$receptor$e$destinatário,$canal,$espaço,$tempo,$motivo$para$a$comunicação$e$
função$ textual).$ Importante$ é$ o$ facto$ de$ defender$ a$ interrelação$ e$ interdependência$
destes$ factores$ intratextuais$ e$ extratextuais$ (Nord$ 1991:$ 138),$ aconselhando$ a$ sua$
consideração$conjunta.$
$
Regressando$à$Coesão$Textual$em$tradução,$em$termos$formais,$podemos$identificar$na$
superfície$ textual$ elementos$ que$ constroem$ o$ perfil$ coesivo$ de$ um$ texto$ e$ que$
simultaneamente$assumem$um$determinado$valor$no$contexto$em$que$são$usados$para$
interagir.$ $ Este$ é$ um$ aspecto$ que$ $ Beaugrande$ e$ Dressler$ (1981:$ 54X83)$ referem$
explicitamente$ $pois,$ ao$considerar$os$diversos$processos$geradores$de$coesão$ textual,$
sublinham$ a$ importância$ do$ recurso$ à$ recorrência$ lexical,$ à$ recorrência$ parcial,$ ao$
paralelismo$e$à$paráfrase,$quando$é$particularmente$relevante$assegurar$a$estabilidade$
comunicativa$e$a$expressão$de$um$conteúdo$exacto;$ $por$outro$lado,$referem$também$a$
eficácia$ de$ processos$ como$ o$ uso$ de$ próXformas$ ou$ de$ elipse,$ quando$ o$ objectivo$ é$
abreviar$ e$ simplificar$ a$ forma$ como$ uma$ mensagem$ é$ transmitida,$ e$ do$ recurso$ à$
expressão$ de$ tempo$ e$ aspecto,$ da$ junção,$ da$ perspectiva$ frásica$ funcional$ ou$ da$
entoação,$quando$se$pretende$controlar$a$forma$como$o$receptor$interpreta$o$texto.$
$$
O$ tradutor$ deparaXse$ com$ a$ necessidade$ de$ ponderar$ a$ recriação$ deste$ tipo$ de$$
correlação$ no$ texto$ de$ chegada,$ e$ com$ a$ incontornável$ decisão$ de$ optar$ por$ uma$
homologia$ formal$ ou$ funcional.$ Seguindo$ as$ propostas$ dos$ autores$ citados,$ um$
contributo$ importante$ para$ a$ sua$ decisão$ será$ a$ análise$ do$ contexto$ situacional$ e$
sociocultural$mais$ vasto$ em$que$ aquele$TC$ irá$ funcionar$ como$processo$ comunicativo.$
Como$ afirmam$ Basil$ Hatim$ e$ Ian$ Mason,$ na$ sua$ obra$ de$ 1990,$ Discourse( and( the(
Translator:$
$
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Once$ a$ written$ text$ is$ seen$ as$ an$ act$ of$ communication,$ negotiated$ between$
producer$ and$ receiver$ in$ the$ same$ way$ as$ conversation$ is,$ the$ way$ is$ open$ to$
regarding$ text$ as$ process$ rather$ than$ product,$ and$ translation$ as$ an$ operation$
performed$ on$ a$ living$ organism$ rather$ than$ on$ an$ artefact$ as$ lifeless$ as$ the$
printed$word$on$the$page$appears$to$be.$(Hatim$and$Mason$1990:$80)$

$
A$ponderação$dos$contextos$linguísticos$geradores$de$textura,$quer$do$texto$de$partida,$
quer$ do$ texto$ de$ chegada,$ é$ decerto$ extremamente$ importante$ para$ fins$ tradutórios.$
Tão$importante$que$é$sugerido$que$o$grau$de$recriação$de$elos$coesivos$no$TC,$também$
relacionado$ com$ a$ identificação$ da$ unidade$ de$ tradução,$ pode$ correlacionarXse$ com$ o$
grau$ de$ experiência$ dos$ tradutores$ e/ou$ com$ o$ facto$ de$ terem$ formação$ explícita$ em$
tradução$(Toury$1995:$270X271;$Malmkjaer$1997:$286).$
$
A$ consideração$ da$ alteração$ do$ contexto$ sociocultural$ é,$ também,$ muito$ relevante$ na$
medida$ em$ que$ a$ necessidade$ de$ tradução$ interlinguística$ decorre$ normalmente$ da$
necessidade$ de$ traduzir$ um$ texto$ para$ outra$ língua,$ para$ que$ ele$ possa$ atravessar$
fronteiras$ que$ são$ não$ só$ linguísticas$ mas$ também$ culturais.$ Consequentemente,$ a$
actividade$ tradutória$ envolve$ uma$ transferência$ que$ resulta,$ por$ um$ lado,$ da$
necessidade$ de$ um$ texto$ funcionar$ para$ uma$ comunidade$ de$ falantes$ que$
frequentemente$ domina$ outra$ língua$ (que$ não$ é$ a$ do$ texto$ de$ partida).$ Contudo,$ por$
outro$ lado,$resulta$ também$do$ facto$de$o$conjunto$de$conhecimentos$extraXlinguísticos$
ao$dispor$da$comunidade$ leitora$do$TC$poder$ser$consideravelmente$diferente$quer$do$
mundo$ textual$ gerado$ pelo$ texto$ de$ partida$ quer$ dos$ conhecimentos$ que$ os$
destinatários$ do$ TP$ podem$ convocar$ para$ a$ sua$ interpretação.$ $ O$ grau$ variável$ de$
tolerância$que$se$pode$esperar$relativamente$a$determinados$processos$coesivos$a$usar$
num$texto$oral$ou$escrito$constitui$também$um$factor$contextual$relevante$para$fins$da$
recriação$do$perfil$coesivo$de$um$texto$particular.$$$
$
Contudo,$ os$ valores$ que$ fazemos$ corresponder$ aos$ parâmetros$ identificadores$ dos$
contextos$situacionais,$de$que$são$registo$os$ textos$de$partida$e$de$chegada,$não$serão$
menos$relevantes$para$o$processo$tradutório.$Por$exemplo,$o$perfil$coesivo$(qualitativo$
e$ quantitativo)$ de$ um$ texto$ pode$ correlacionarXse$ com$ a$ expectativa$ que$ o$
emissor/produtor$ textual$ constrói$ relativamente$ aos$ conhecimentos$ que$ pressupõe$
estarem$ao$alcance$do$seu$destinatário.$AlterandoXse$esta$expectativa$–$como$acontece$
quando$ se$produz$um$ texto$ traduzido$para$um$destinatário$distinto$–$ é$possível$que$o$
perfil$ coesivo$ do$ texto$ se$ altere$ (em$ expansão$ ou$ redução)$ em$ conformidade.$ $ Na$
verdade,$a$ consideração$de$ factores$extratextuais$ como$o$que$se$acaba$de$referir$pode$
alterar$ consideravelmente$ a$ forma$ como$ analisamos$ o$ texto$ de$ partida$ e$ o$ texto$ de$
chegada$ a$ produzir.$ TornaXse,$ também,$ pertinente$ identificar$ precedências$ lógicas$ e$
cronológicas$de$um$relativamente$ao$outro$para$melhor$compreender$os$momentos$do$
processo$tradutório$em$que$um$tradutor$se$pode$socorrer$da$Análise$Textual.$
$
!
5.!Momentos!do!Processo!Tradutório!
$
Avançando$então$para$ a$ consideração$do$processo$ tradutório,$ vários$ autores$propõem$
interpretações$diversas$do$processo$tradutório$que$acarretam$a$identificação$de$vários$
momentos.$ Christiane$ Nord,$ na$ obra$ já$ citada$Text( Analysis( in( Translation,$ refere$ que,$
em$Estudos$ de$Tradução,$ o$ processo$ tradutório$ é$ definido$ como$uma$ sequência$ linear$
de$duas$ou$três$etapas.$
$
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Alguns$ autores,$ como$Wolfram$Wilss$ (1977),$ propõem$um$modelo$ bifásico,$ segundo$ o$
qual$o$processo$tradutório$se$organiza$numa$sequência$cronológica$de$duas$fases,$uma$
primeira$ de$ análise$ (descodificação,$ compreensão)$ e$ uma$ segunda$ fase$ de$ síntese$
(codificação,$reconstrução$ou$reverbalização).$Na$primeira$fase,$o$TP$é$lido$e$analisado;$
na$segunda$fase$o$sentido$do$TP$é$reverbalizado$na$LC,$produzindoXse$o$TC.$$
$

$
Análise$TP$→$

$

$
→$Síntese$TC$

$
Figura$1:$$o$modelo$bifásico$do$processo$tradutório$

$
Este$ modelo$ bifásico$ é,$ contudo,$ criticável$ pois$ sugere$ que$ a$ tradução$ é$ um$ mero$
processo$ de$ mudança$ de$ código$ linguístico,$ logo,$ que$ o$ tradutor$ só$ necessita$ de$ uma$
sólida$competência$linguística$na$LP$e$na$LC.$
$
Outros$ autores$ como$ Eugene$ Nida$ (1975)$ acrescentam$ uma$ terceira$ fase,$ em$ que$
ocorrem$operações$de$transferência,$entre$o$momento$de$compreensão$e$o$momento$de$
reverbalização.$ Assim$ neste$ modelo$ trifásico$ temos:$ análise$ (descodificação),$
transferência$(transcodificação)$e$síntese$(recodificação).$A$primeira$fase$é$também$de$
leitura$e$análise$do$TP.$Na$segunda$fase,$o$sentido$da$mensagem$recebida$é$relacionado$
com$ a$ intenção$ da$ mensagem$ a$ transmitir$ pelo$ TC,$ o$ tradutor$ hierarquiza$ as$
informações$que$decide$transmitir$no$TC$e$na$língua$de$chegada,$e,$portanto,$estabelece$
estratégias$ tradutórias$ (nomeadamente$ em$ termos$ do$ tipo$ de$ equivalência$ que$
pretende$ estabelecer).$ Na$ última$ fase,$ as$ unidades$ a$ transferir$ são$ organizadas$ no$ TC$
que$corresponde$às$necessidades$do$receptor$visado$do$TC.$
$

$
Análise$TP$→$

$

$
→$Transferência$→$

$
→$Síntese$TC$

$
Figura$2:$$o$modelo$trifásico$do$processo$tradutório$

$
Este$ modelo$ trifásico$ sublinha$ a$ natureza$ comunicativa$ do$ processo$ tradutório$ que$
deve$ permitir$ a$ realização$ de$ comunicação,$ geralmente$ verbal,$ entre$ indivíduos$ que$
falam$línguas$diversas.$É$naturalmente$importante$verificar$que$este$modelo$sublinha$a$
importância$ da$ competência$ de$ transferência,$ logo,$ justifica$ a$ pertinência$ de$ uma$
licenciatura$e$de$cursos$de$pósXgraduação$que$contribuem$para$a$formação$explícita$de$
tradutores.$$
$
Porém,$ ambos$ os$ modelos$ referidos$ sublinham$ que$ a$ Análise$ Textual$ é$ aplicável$ ao$
texto$ de$ partida,$ sendo$ somente$ a$ análise$ do$ texto$ de$ partida$ que$ determina$ os$
critérios$de$transferência.$
$
Se$ pensarmos$ na$ realidade$ que$ é$ o$ processo$ de$ tradução$ profissional,$ possivelmente$
concordamos$ com$ Christiane$ Nord$ (1991),$ quando$ propõe$ um$ modelo$ circular.$ Na$
verdade,$não$é$só$o$TP$que$funciona$como$registo$escrito$de$um$processo$comunicativo$
em$ contexto,$ o$ TC$ também$ configura$ uma$ situação$ comunicativa,$ enquadrada$ num$
contexto$sociocultural$determinado,$e$a$sua$criação$pode$beneficiar$da$Análise$Textual.$
$
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NoteXse$ que$ o$ modelo$ bifásico$ não$ considera$ um$ aspecto$ fundamental$ que$ tem$
precedência$cronológica$sobre$a$análise$do$TP:$normalmente$ocorre$uma$entrevista,$um$
contacto$ telefónico,$ uma$ mensagem$ de$ correio$ electrónico,$ que$ poderá$ adiantar$ as$
instruções$que$o$cliente$fornece$a$propósito$da$tarefa$de$tradução.$$
$
Portanto,$ como$ propõe$ Christiane$ Nord,$ o$ primeiro$ passo$ no$ processo$ tradutório$
corresponde$ à$ identificação$ dos$ contornos$ da$ situação$ comunicativa$ e$ do$ contexto$
sociocultural$previstos$para$o$TC,$ou$seja,$o$“skopos”:$o$cliente$precisa$do$texto$quando,$
como,$ para$ quê,$ para$ quem,$ com$ que$ objectivos?$ Como$ é$ que$ o$ TC$ vai$ funcionar$ na$
situação$ comunicativa$ da$ CC?$ Que$ estruturas$ linguísticoXtextuais$ serão$ mais$
pertinentes$para$este$ fim?$O$segundo$passo$consiste$então$na$análise$do$TP$ fornecido.$
Como$é$que$o$TP$funcionou/funcionava/funciona$na$situação$comunicativa$da$CP?$Num$
terceiro$ passo,$ já$ depois$ de$ ter$ analisado$ comparativamente$ o$ TP$ e$ a$ sua$ situação$
comunicativa,$e$considerado$os$contornos$da$situação$comunicativa$prevista$para$o$TC,$
o$ tradutor$ determina,$ por$ um$ lado,$ se$ o$ TP$ é$ compatível$ com$ a$ situação$ comunicativa$
prevista$para$o$TC.$Por$outro$lado,$identifica,$numa$análise$aprofundada$do$TP,$quais$os$
elementos$ linguísticoXtextuais$ que,$ de$ acordo$ com$ o$ “skopos”,$ assumem$ particular$
relevância$ para$ a$ produção$ do$ TC,$ ou$ seja,$ identifica$ os$ elementos$ do$ TP$ relevantes$
para$ fins$ tradutórios.$ Ao$ quarto$ passo$ corresponde$ a$ transferência$ desses$ elementos$
para$ a$ LC,$ e$ o$ quinto$ passo$ consiste$ na$ síntese$ do$ TC.$ Porque$ o$ modelo$ é$ um$ círculo$
fechado,$ este$percurso$ repeteXse$ tantas$ vezes$quantas$ forem$ consideradas$necessárias$
para$a$produção$do$TC.$
$

$
Análise$$
da$Situação$comunicativa$
do$TP$

$ $
! $

$ $
Análise$$
da$Situação$Comunicativa$
Prevista$para$TC$

$
"$

$ $ $ $
#$

$
Selecção$de$elementos$
relevantes$do$TP$$

$
$ $

$$
Transferência$$

$
$ $

$
Síntese$do$TC$

$
Figura$3:$$o$modelo$circular$do$processo$tradutório$

$
Se$Gideon$Toury$já$afirmara$a$precedência$que,$em$termos$semióticos,$a$tradução$como$
produto$ e$ função$ assumem$ relativamente$ ao$ processo$ tradutório$ (Toury$ 1986:$ 1121),$
Christiane$ Nord$ vem$ afirmar$ que$ a$ consideração$ do$ contexto$ comunicativo$ e$
sociocultural$ de$ chegada,$ do$ TC$ potencial$ e$ da$ função$ que$ irá$ desempenhar$ em$
contexto$ tem$ precedência$ cronológica$ relativamente$ à$ interpretação$ do$ TP$ à$ luz$ da$$
função$ que$ desempenha(va/rá)$ no$ contexto$ de$ partida.$ $ Para$ efeitos$ do$ presente$
trabalho,$ decorre$ que,$ em$ moldes$ semelhantes,$ a$ consideração$ do$ contexto$
comunicativo$ e$ sociocultural$ de$ chegada,$ e$ da$ função$ pretendida$ para$ o$ TC$ irá$
determinar$a$consideração$de$um$perfil$coesivo$potencial$para$o$TC,$à$ luz$do$qual$será$
efectuada$a$análise$qualitativa$e$quantitativa$do$perfil$ coesivo$do$TP,$ e$do$modo$como$
funciona(va/rá)$em$contexto.$
$
6.!Análise!Textual!no!Processo!Tradutório!
$
Quais$ são$ então$ os$ momentos$ do$ processo$ tradutório$ em$ que$ a$ Análise$ Textual,$ e$
portanto$ a$ ponderação$ de$ factores$ textuais$ e$ contextuais,$ pode$ vir$ em$ socorro$ do$
tradutor?$Em$primeiro$ lugar,$durante$a$entrevista$com$o$cliente,$ iniciador$do$processo$
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tradutório.$Nesse$momento,$em$que$se$negoceiam$vários$objectivos$comunicativos,$dos$
quais$ o$ principal$ é$ serXse$ escolhida/o$ para$ efectuar$ a$ tradução$ em$ causa,$ é$ de$ toda$ a$
conveniência$ aplicar$ os$ conhecimentos$ de$ Análise$ Textual$ de$ molde$ a$ obter$ o$ maior$
número$ possível$ de$ informações$ necessárias$ sobre$ as$ coordenadas$ em$ que$ irá$
funcionar$ o$ texto$ de$ chegada,$ ou,$ por$ outras$ palavras,$ identificar$ os$ valores$ dos$
parâmetros$ que$ definem,$ em$ termos$ relevantes$ para$ fins$ tradutórios,$ a$ situação$
comunicativa$e$sociocultural$que$corresponderá$ao$texto$de$chegada.$

$
Naturalmente$ que,$ se$ um$ tradutor$ souber$ aplicar$ convincentemente$ os$ seus$
conhecimentos$de$Análise$Textual,$não$só$sairá$da$entrevista$com$as$ informações$mais$
importantes$para$orientar$a$produção$do$ texto$de$ chegada$à$ luz$da$ função$pretendida,$
como$terá$eventualmente$convencido$indirectamente$o$cliente$de$que,$em$consequência$
da$ sua$ formação$ explícita,$ é$ competente$ para$ executar$ correctamente$ a$ tarefa$ em$
causa.$
$
O$ segundo$momento$ em$ que$ se$ torna$ pertinente$ aplicar$ os$ conhecimentos$ de$ Análise$
Textual$consiste$na$análise$da$situação$discursiva$prevista$para$o$texto$de$chegada.$São$
os$ valores$ correspondentes$ aos$ factores$ intraX$ e$ extratextuais$ relevantes$ para$ fins$
tradutórios$ que$ fornecem$o$ enquadramento$ relevante$para$ a$ consideração$que$ se$ fará$
do$ texto$ de$ partida$ fornecido$ pelo$ cliente:$ Será$ possível,$ com$ base$ naquele$ texto$ de$
partida,$ produzir$ o$ texto$ de$ chegada$ pretendido?$ Será$ possível$ produzir$ a$ ocorrência$
comunicativa$ de$ que$ se$ necessita?$ Qual$ é$ o$ suporte$ expressivo$ em$ que$ irá$ ser$
veiculado?$ É$ escrito$ ou$ oral?$ É$ pedida$ a$ produção$ de$ um$ texto$ bilingue?$ Quem$ é$ o$
receptor$visado$ou$alocutário?$A$que$estrato$etário$pertence?$O$texto$terá$uma$difusão$
alargada$ ou$ é$ para$ um$ público$ restrito?$ Qual$ o$ conhecimento$ que$ se$ pode$ pressupor$
ser$dominado$pelo$alocutário?$Que$tipo$de$homologia$se$pretende:$funcional$ou$formal?$
É$ necessário/possível$ introduzir$ alterações$ em$ termos$matriciais:$ pedeXse$ um$ resumo$
ou$ uma$ expansão$ do$ texto$ de$ partida?$ É$ possível$ alterar$ a$ ordem$ de$ constituintes$
textuais?$$
$
É$a$identificação$prévia$destes$factores$relativos$ao$contexto$situacional$e$sociocultural$
do$ TC$ que$ irá$ orientar$ a$ leitura$ do$ texto$ de$ partida$ e$ análise$ da$ situação$ discursiva$ e$
sociocultural$ que$ codifica,$ necessárias$ para$ a$ produção$ do$ texto$ de$ chegada.$ Neste$
terceiro$ momento$ em$ que$ a$ Análise$ Textual$ se$ torna$ relevante,$ entre$ os$ factores$
pertinentes$ para$ a$ leitura$ do$ TP$ e$ a$ sua$ análise$ contamXse$ os$ seguintes:$ Quem$ é$ o$
autor?$Qual$ a$ posição$ que$ ocupa$na$ cultura$ de$ partida?$É$ autor$ de$ obras$ canónicas?$ É$
um$ autor$ muito$ prestigiado?$ Qual$ é$ a$ cultura$ de$ partida?$ É$ uma$ cultura$ mais$
prestigiada$do$que$a$de$chegada?$Que$relação$intercultural$é$possível$identificar?$Quais$
as$ marcas$ linguísticoXtextuais$ que$ o$ autor$ deixa$ no$ texto?$ São$ muito$ frequentes$ e$
conspícuas?$Tem$um$perfil$muito$marcada$ou$pelo$ contrário$ subtil$ e$ encoberto?$O$ seu$
perfil$deverá$ ser$mantido$ou$alterado?$Que$ tipo$de$perfil$ coesivo$gera$e$ até$que$ponto$
será$ possível/relevante/pertinente$ manter$ ou$ alterar$ esse$ perfil?$ Quais$ os$ valores$
(positivos$ ou$ negativos)$ atribuídos$ ao$ perfil$ coesivo$ que$ o$ TP$ apresenta?$ A$ quem$ se$
destina/destinava$o$TP?$Qual$o$perfil$de$leitor$implícito$que$encontramos$codificado$no$
texto?$ Como$ se$ relaciona$ o$ perfil$ coesivo$ do$TP$ com$a$ expectativa$ do$ leitor$ implícito?$
Este$leitor$implícito$deverá$ser$mantido$ou$terá$de$ser$alterado?$$
$
Em$ Descriptive( Translation( Studies( and( Beyond,$ Gideon$ Toury$ afirma:$ “…$ in$ realXlife$
situations,$ decisions$ tend$ to$ be$ made$ on$ a$ level$ which$ is$ lower$ than$ that$ of$ (the$
network$of$ relationships$which$ constitutes)$ the$ text.”$ (Toury$1995:$270).$PretendeXse,$
com$o$ensino$de$Análise$Textual$em$Tradução,$que$cada$vez$mais$a$rede$de$relações$que$
constitui$um$texto,$a$sua$textura$e$o$seu$perfil$coesivo$particular$sejam$considerados$na$
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tradução$ interlinguística.$ $ Contudo,$ a$ recriação$ de$ características$ estruturais,$ como$ o$
perfil$ coesivo$ do$ TP$ e$ do$ TC,$ não$ deverá$ descurar$ a$ ponderação$ dos$ factores$ que$
delineiam$ o$ contexto$ situacional$ e$ sociocultural$ em$ que$ ambos$ funcionam$ como$
processos$comunicativos.$
$
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