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TEMA E FO CO NA TRADUQAO

Muriel Vasconcellos

t. Conceitos

JA se aceita, sem dfvida alguma, que a principal tarefa da
traduEso 6 identificar as diferentes significag6es no texto e reprodu-
zi-las, em cada caso, com efeito igual na lingua-alvo. Pode-se dizer que
hd vdrios tipos de significagdo, e que cada tipo corresponde a um
sistema lingufstico diferente. Numa abordagem funcional ao estudo da
lingua, considera-se que ela 6 composta de uma s6rie de sistemas, cada
um revestindo o texto de um tipo diferente de significagdo e cada um
tomando sua definigdo da fungdo que desempenha. A perspectiva
funcional, QUe atribui a organizaEio do discurso a sistemas que ope-
ram a nfvel textual da lfngua, € especialmente 0til para elucidar os
aspectos da estrutura dos discurso que precisam ser manifestados na
traduESo. A formulagSo e a compreensSo dos textos s6o possfveis
graEas a recursos que fixam valor comunicativo a certos de seus
elementos chaves. Na medida em que conseguimos identificar e definir
estes recursos, eles nos ficarSo mais reais - e mais manipul6veis.

Digamos, seguindo a linha de Halliday (tsot-oa), Que a lfngua tem
trds componentes principais: o sintdtico, o semAntico e o textual. Em
outras palavras, todo texto tem uma estrutura sintdtica, uma estrutura
semdntica e uma estrutura textual. Al6m disso, podemos dizer, jd que
estas estruturas correspondem a sistemas diferentes, QUo cada uma
delas tem a possibilidade de funcionar independentemente das outras.

O componente textual compreende sistemas que especificam
tanto a organizagSo global do texto e de seus blocos maiores como
tamb6m o infcio, o fim e a estrutura interna da pr6pria unidade de
mensagem. H6 dois sistemas do componente textual que informam
todas as mensagens: segundo Halliday, s6o os sistemas de tematizagiio
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e de informagaor, os quais oferecem para o falante, ou escritor, "os
principais meios para conferir estrutura ao discurso e (no caso ideal)
determinar a "compreens6o" - o reconhecimento do texto como um
texto e sua interpretaESo segundo linhas prediziveis" (t908:tzl). Pode-
mos dizer que constituem a gramdtica das mensagens - a gramfitica
que especifica o ponto de partida para a organizagio da mensagem e
que regula a distribuigSo da informagio, incluindo, nesta irltima, a
escolha, para cada unidade de mensagem, do elemento de informagio
que vai ter a maior salidncia. Esta gram6tica, lembramos, 6 totalmente
independente da sintaxe e da semAntica e, num sentido importante, 6

superordenada i outra, porque prevd o tecido que serve para juntar o
texto numa s6 peEa - uma pega coerente.

A tematizagiio 6 o meio pelo qual se inicia a unidade da mensa-
gem. Sua funEio 6 introduzir no discurso o primeiro elemento da
unidade. Como resultado da tematizagS,o, fica estabelecido o tema.E
deste ponto de partida que decorre o resto da unidade, seguindo-se a

sintaxe da lfngua.
O sistema de informagdo, por sua vez, € o mecanismo pelo qual

se introd\z a informaEdo nova. Informagdo nove, no seu sentido
linguistico, quer dizer informagSo que n6o se pode recuperar do
discurso anterior. O sistema de informagdo vai criando ligaEdes entre
a informaESo que se sup6e j6 existe no "banco de dado" do ouvintel\ei-
tor e os elementos de informaEio nova (Clark & Haviland, rs77). Numa
mensagem feliz - uma que se recebe e se entende - a informag5o se

introduz parceladamente, cada elemento contribuindo com informa-
g5o ainda mais nova a ser incorporada na estrutura, atd chegar ao foco,
o "ponto", da mensagem - a informagio mais nova da unidade inteira,
que 6, tamb6m, por definiEfro, a informaEso mais saliente.

Tanto o tema como o foco tdm sali€ncia na unidade, mas nenhum
deies 6 central; s6o complementares. Ao exercer sua fungio respecti-
va, cada um contribui com uma forEa diferente. O tema assinala o
in(cio da unidade; o foco, seu final. Quando a unidade 6 uma palavra
s6, os dois coincidem; mas n6o deixam de ter suas funE6es respectivas.
6 o efeito dos dois sistemas funcionando em conjunto que confere
identidade i mensagem como uma unidade discreta (vasconcellos,
less).

1 Halliday considera que a tematizaql,o e a informaqdo sdo independentemente varidveis,
assim diferindo dos funcionalistas mais tradicionais (Mathesius 1937, Firbas 1966, etc.),
cujo modelo de tema-rema engloba tudo num fenOmeno s6 de perspectiva funcional x da
oraq6o.
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Pode-se considerar que os sistemas de tematizagilo e informaqdo
representam as vozes dos dois participantes do discurso: a primeira
pessoa e a segunda. E a cooperaEio entre as duas (Grice, tl75) que d6
realidade i mensagem. A voz da primeira pessoa inicia a comunicagio
e f6rmula o pensamento. Ao mesmo tempo, a mensagem precisa
ajustar-se ao conhecimento que a segunda pessoa tem do mundo
referido pelo discurso, que corresponde a uma voz interna, um eco da
fala da sociedade em que os dois vivem.

Os princ(pios da organizagio do discurso transcendem a distin-
96o entre texto falado e texto escrito. O tema e o foco s6o igualmente
necessdrios d comunicagSo em todos os dois modos. A diferenga estd
na sua expressfio e na intensidade com que se usa os recursos dos
respectivos sistemas. Pelo que se pode observar, a fala 6 mais infor-
macional e a escrita 6 mais temdtica. No discurso oral, os falantes s6o
mais inclinados a ajustar a distribuigdo da informagio nova de acordo
com as respostas (antecipadas ou reais) de seus ouvintes. Como
resultado, a novidade tende a ser mais recursiva, com ajustamentos e

correg6es no caminho, i medida que o falante vai formando a estru-
tura i qual ele vai fixar seu "ponto". Por outro lado, no texto escrito,
sem interlocutor presente, o escritor pode dar-se ao luxo de ser mais
recursivo em termos tem6ticos, introduzindo temas secunddrios, com
cl6usulas encaixadas, inspiradas por pensamentos tangenciais, antes
de levar a unidade i sua conclusio. De fato, 6 bem possivel que o
continuum proposto por Chage (tssz) de envolvimento-afastamento,
junto com o contraste paralelo de fragmentagflo-integraESo, pode ser
explicado em termos da preponderdncia da perspectiva informacional
vis-i-vis d tem6tica.

Exploramos, entio, o reflexo dos dois sistemas na tradugdo,
trazendo exemplos de textos portugueses comparados a suas respecti-
vas vers6es publicadas em ingl€s.

2. A tematizagilo

O tema, como j6 vimos, 6 o elemento inicial da unidade. Embora
tradicionalmente considerado substantivo, neste modelo, baseado em
Tr6vnicek (tssz) e Halliday (uot-oa), a noE6o se estende para incluir
qualquer forma que a lingua permita em posiEdo inicial: verbo, modi-
ficador adverbial a nfvel da cl6usula (adjunct), conjungio, etc. Em
todas estas manifestag6es, o tema serve para ligar o objeto de pensa-
mento no c6rebro do falante/escritor com a sua expressio em forma
falada ou escrita. Transcende qualquer consideraE6o sobre a condigdo
informacional do referente; ele ndo precisa representar informagdo
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dada ou "velha", recuper6vel do discurso ou do contexto situacional.
Pode introduzir um conceito totalmente novo. Mas, em geral, dentro
dum discurso jd encaminhado, f.az uma ligagdo com o contefido exter-
no ou interno dele. Por "contefdo externo" queremos dizer o mundo
ao qual o discurso faz ref.erfr,ncia - o chamado sentido "cognitivo". O
"contefdo interno" tem a ver com a organizagdo do discurso em si. Em
todos os dois sentidos, o tema tem um papel essencial no desenvolvi-
mento do discurso. No exemplo a seguir, a relagSo direta entre o tema
e a unidade anterior:

(l-P) # A Amdrica do Sul...deve ter sido contigua i Africa ao ponto
de constituir com ela um bloco continental 6nico.#
# Esse bloco se ^cindiu, durante o cret6ceo em duas partes...#
(Azevedo, 1944)2

(1-D # South America...must have been contiguous with Africa, to the
point of constituting with it a single continental block.## This
block was separated during the Cretaceous era into two
parts...#

A repetigdo do foco enfatiza a ligagdo entre as duas unidades.
Vale a pena notar que este tipo de repetigSo n6o ofende o leitor, nem
em portuguds nem em ingl6s; chega a ser um recurso valioso para
reforgar as relag6es intratextuais.

2.1. Os temas principais

A unidade da mensagem pode ter mais de um tema, mas um deles
ser6, necessariamente, ou substantivo ou verbo. Estes s6o os temas
principais, e toda mensagem utiliza um ou outro. 56o sempre externos:
apontam o contefdo referencial da mensagem.

Em ingl0s o tema principal geralmente se real.iza em forma de
locugSo nominal; em portuguds a rcalizagS,o nominal predomina, mas
os temas verbais s6o frequentes tamb6m.

Quando o tema 6 substantivo e ao mesmo tempo sujeito da
orag6o, nio representa maior problema sint6tico na tradugio do
portugu€s para o ingl6s, porque o inglds exige sujeito em posigdo
inicial:

2 O sfmbolo # indica as fronteiras da unidade de mensagem. Quando a fronteira nto foi
respeitada na traduq{o, us:l-se o simbolo *. O simbolo duplo ## designa o inicio do
discurso.
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(2-P) ## Vadinho, o primeiro marido de dona Flor, morreu num
domingo de carnaval...# (Amado 1966).

(2-I) ## Vadinho, Dona Flors husband, died on Sunday of Carnival
...#

Tamb6m hd pouca dificuldade sintdtica quando o tema pertence
a uma locugSo nominal que estd em aposigSo ao sujeito:

(3-P) # Produto do grande movimento migrat6rio de homens, iddias e
instituig6es..., a civilizagdo brasileira...desenvolveu formas no-
vas de vid,a,...# (Coutinho 1966)

(3-I) # The product of the great migratory movement of men, ideas,
and institutions..., Brazilian civilization...developed new forms
of life, ...#

A situagSo se complica, por6m quando o tema 6 objeto de verbo.
Em certos casos 6 poss(vel usar a mesma sintaxe:

(4-P) # Mulheres como esta eu s6 conhecia de literatura.# (Ver(ssimo
resT)

(4-I) # Women like this I have only known in literature.#

Contudo, no caso mais tfpico a construgio n6o passa para o
ingl€s. E preciso, ent6o, procurar alternativas se o mesmo conceito
ficar no infcio da unidade. O tradutor terd que sair fora do padrio
sint6tico do original portuguOs. Por exemplo:

(5-P) # O senhor jd viu uma estranhez? ## A mandioca-doce pode
de repente virar azangada - ## motivos ndo sei.# (Guima-
rdes Rosa 1968)

(5-I) # Now the strange thing is ##that the sweet cassava can turn
poisonous - ## Why,I dont know. #

O tradutor encontrou uma boa solugio.
Maior problema ainda 6 a tradug5o do tema quanto ele estd em

forma de verbo inicial, caso comum em portuguds mas bastante raro
em inglds (Vasconcellos tlss). A forga tem6tica do verbo nesta posigdo
6 importante para o desenvolvimento da unidade e n5o deve ser
minada postergando a nogSo contida no tema. Portanto, vale a pena
tentar uma soluE6o, por mais dif(cil que seja, ou mesmo, is vezes,
impossfvel. Requer que o tema verbal esteja representado por uma
locugio nominal que tem o mesmo sentido na lfngua-alvo:

(6-P) # A falta de objetivo me sofocava. Implorei a Deus com f6 um
caminho, uma causa. Vieram-me os bot6es. # (Resende 1963)
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(6-l) # A lack of objective was suffocating me. I prayed to God to give
me an aim in life. And what I got was buttons.#

Uma solugSo brilhante!
A situagio se torna um pouco mais fdcil no caso de um verbo

impessoal precedido de um tema adverbial que se presta i nominali-
zag6o: t 

r*

(7-P) # Neste estudol se procuro2 resolver dois problemas fundamen-
tais: (1) ... e (2)... #

(7-I) # This studyl attemptr2 to solve two fundamental problems: (t)
... and (2) ...#

Quando se consegue manter o tema na sua posigdo original, v€-se
logo que a traduEdo 6 fiel d estrutura do discurso.

2,2 Os temas menores

Al6m dos temas principais, h6 temas que nio s6o essenciais i
estrutura da unidade de mensagem, guo vamos chamar de temas
menores. Eles sio de dois tipos, que se realizam, respectivamente,
como locuEio adverbiai (o que Halliday chama de adjunu, modifica-
dor) e conjungSo. Sempre vdm antes do tema principal. Servem para
modificar o contefido do tema principal (no caso dos modificadores
externos) ou para situ6-lo dentro do discurso (os modificadores inter-
nos e as conjungoes).

O Tema adverbial pode ser interno ou externo. No caso do tema
externo, ou cognitivo, v6rias locuE6es adverbiais podem acumular-se
em s€rie, formando um s6 tema:

(8-P) ## Mais abaixo, na dobra da ladeira, em vdo de portal o velho
Emo Cono2 manteve afreguesada cadeira de barbefto...#
(Amado 196e)

(8-r) ## In a doorway near the bottom of the hitly streetl the old Emo
Cono2 had a steady stream of customers in his barbers
chair...#

Tambdm h6 tema adverbial interno, que n6o pode ser mais de
uma locugdo:

3 Os numerais subscritos correspondem d ordem de temas mfltiplos.

4 O corpus n6o deu exemplo nenhum. A oragilo citada apareceu em espanhol. Num pequeno
experimento, pedimos a sete tradutores para fazerem uma versdo em ingl€s. Dos sete. seis
optaram para converter o adverbial em substantivo (Vasconcellos 1986a).
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(9-P) # Em verdade, a mentalidade brasileira amalgama-se debaixo da

impressSo causada no espirito do europeu...# (Coutinho 1966)

(g-l) # Actually, the Brazilian mentality grew up under the spirit of
the European...#

As vezes o tema adverbial6 ambfguo; pode ter uma interpretagSo
ou externa ou interna:

(10-P) # Os Jesuitas s6o os primeiros sacerdotes que chegam para
ficar## e j6 em 1561 est6o construindo seu primeiro coldgio
na cidade de Salvador.## Seguem-se-lhes os beneditinos
(1581), os carmelitas (tss6) e os franciscanos (tosz).## Aa
mesmo tempo,u- 

"onriderivel 
clero secular ," .itub.l ece.. #5

(10-I) # The Jesuits were the first priests to come to stay, ## andby
1561 they were already building [their first] coldgio in the city
os Salvador. ## They were followed by the Benedictines
(1581), the Carmelites (1586), and the Franciscans (tsst). ##
At the sanre time, a sizable secular clergy ... was becoming

established.#

Pode haver um tema adverbial interno e um externo na mesma

unidade, mas parece que h6 uma restriEso contra dois internos.

A conjunEso, ao contr6rio do tema adverbial, quando em posigao

tem6tica, s6 pode ter funESo interna. Assinala a relagdo entre o

discurso anterior e a mensagem que segue a partir dela. No exemplo
1t vemos que Mas introduz uma contradigdo:

(11-P) # Aqui mesmo no sagu6o do hotel fago mentalmente uma
invocaEio. # ... # Masl na portaia2 me asseguraram que os

deuses astecas morreraln. # (Verfssimo 1957)

(tl-I) # Here in the very lobby of the hotel I mentally voice an

invocation. # ...# Butlat the hall-porters desk2 they assure me

that that Aztec gods are dead.#

Na traduESo, com o tema na mesma posiEdo temdtica, o seu valor
organizador no discurso fica respeitado. Se o sentido da conjung6o
fosse passar para uma posigSo totalmente atemdtica, sua forga orga-
nizadora ficaria perdida:

5 Os exemplos sem fonte especificada sfio do trabalho de S. Vasconcellos (1974), que foi
objeto de um estudo espccial da realizaq{o do foco na tradugdo.

1W
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(11-I*) # Here in the very lobby of the hotel I mentally voice an
invocation.# ...# At the hall-porters desk, they assure me that
the Aztec gods are dead, however.#

A seguinte vers6o:

(11-I?) # Here in the very lobby of the hotel I mentally voice an
invocation.# ...# At the hall-porters desk, however, they assure
me that the Aztec gods are dead.#

6 mais aceitdvel porque o conceito ainda aparece como tema menor,
embora n6o na mesma ordem temdtica.

H6 v6rios outros tipos de tema (Vasconcellos reas, te86b, tlaz). O
importante para a tradugSo 6 que a posigdo inicial do(s) tema(s) no
texto original 6 relevante para a estrutura tanto do discurso em geral
como da unidade de mensagem que se desenvolve e assim deve ser
mantida na tradugio.

3. A Informagdo

Passemos agora ao outro sistema que funciona na organizag6o do
discurso, o sistema de informagflo.

A pr6pria sobreviv6ncia das esp6cies depende da capacidade que
o ser tem de distinguir entre o que 6 informagdo velha, jd parte do
mundo conhecido, o o informagdo nova, que pode estar assinalando
algum perigo, ou pelo menos a necessidade de reagir (Giv6n t97gi34s-
351). A nova ganha sua condigio como tal por seu realce relativo i
velha. Para saber o que 6 novo, precisamos ter o velho como contraste.
Na comunicaEdo humana h6, portanto, sempre uma alterndncia entre
o velho q o novo, que acompanha o lapso necessdrio para preparar a
atengio para um foco novo. E esta alternAncia, afinil, que regula a
estrutura dos textos.

Na formulag6o de sua unidade de mensagem, o falante/escritor
comeqa com um pedago de informagao supostamente reconhecivel
pelo ouvinte/leitor, o qual servird de base para a estrutnra informacio-
nal que vai desenvolver. Na escolha desta informaq6o, baseia-se no seu
conhecimento de mundo e na sua experi€ncia com os membros da
comunidade lingiifstica. o €xito da mensagem vai depender do grau
em que esta base informacional for comum aos dois.

Tamb6m existem expectativas dos dois lados em relagio i distri-
buigio da informagdo no resto da mensagem. Na situagio tipica, ou
"nio marcada", a informagio mais nova ocupa a posiEio final da
unidade. Os ouvintes/leitores procuram o foco ai, e os falantes/auto-
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res, sabendo disto consciente ou inconscientemente, organizam suas
mensagens de acordo com o padrSo conhecido.

Na fala, o foco 6 enfatizado com recursos da pros6dia, especial-
mente no caso do foco contrastivo. Na escrita, pordm, este fltimo
recurso desaparece; a posigio 6 o irnico meio para assinalar o foco.

O conhecimento que temos hoje do sistema de informag6o e seu
foco traz uma perspectiva importante ao estudo da tradugSo.

3.1. O foco n6o marcado

Baseando-nos nos principios expostos acima, podemos concluir
que a informagSo na posigSo final do texto original deve figurar, se
possfvel, no mesmo lugar na tradugSo. De fato, um estudo de z.eze

unidades de mensager, derivadas de zz tradug6es publicadas, revelou
que a mesma informagdo apareceu na posigio final da tradugSo em gz

por cento dos casos (Vasconcellos rgas:329). Ali6s, na grande maioria
deles (svo), a informagSo nova realizou-se em forma de locugSo
nominal.

Naturalmente, quando a estrutura sintdtica do texto original
corresponde diretamente i sintaxe da lingua-alvo, e quando o ldxico
tem voc6bulo(s) com o mesmo sentido e a mesma fungSo gramatical,
n6o 6 diffcil manter o foco na mesma posig6o. O desafio vem quando
n6o hd correspond€ncia na sintaxe ou no l6xico.

Nas linguas que nos ocupam aqui, a manifestagSo mais tipica, ou
n6o marcadn, do foco 6 a locugdo nominal. Dado que a sintaxe permite
que esta locugSo fique em posigSo final, os problemas comegam a
aparecer quando ela tem mais de um elemento - quer dizer, quando
o substantivo estd modificado por adjetivo. E, preciso, ent6o, resolver
se o foco corresponde i unidade inteira ou somente ao 0ltimo elemen-
to.

Nos seguintes exemplos, vemos que o foco abrange a locugdo
inteira; a informagSo nova estd igualmente distribuida entre o substan-
tivo e o adjetivo:

(12-P) # ... um certo ar de MAJESTADE FORENSE# (Almeida 1854-
ss)

(12-I) # ... a certain air of FORENSIC MAJESTY#

E o caso, especialmente, das frases fixas ("colocaE6es"):

(13-P) # ... das CABEqAS COROADAS e das ORDENS RELTGTOSAS.#

(13-I) # ... from rhe CROWNED HEADS and rhe RELIGIOUS OR-
DERS.#
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Por outro lado, acontece tamb€m, que o foco de informagio nova
pode residir quase exclusivamente no elemento final da locugio nomi-
nal. Em portugu€s, isto acontece com os adjetivos de alto contefdo
informacional quando acompanhados de substantivos gen6ricos. O
adjetivo reirne os detalhes informacionais que correspondem ao "pon-
to" da mensagoo, em quanto que o substantivo tem um sentido
bastante geral. Pode-se arguir, inclusive, que o substantivo neste caso
€ um simples portador sint6tico para a informagdo que o l6xico n6o
oferece em forma de substantivo. Aparece, neste caso, outro problema
sintdtico na tradugdo para o ingl6s: na sintaxe desta lingua, o adjetivo
tem que preceder o substantivo. Para dar m6ximo realce ao foco, 6
necess6rio procurar outra estrutura sint6tica em inglOs que ponha a
informagio focal em rlltimo lugar.

E o caso dos adjetivos onom6sticos, cuja informagSo pode ter
importAncia crftica para o sentido da mensagem. No exemplo r+ o
autor est6 estabelecendo um contraste entre Portugal, por um lado, e
Espanha e Franca, por outro. O tradutor conseguiu enfocar a infor-
magSo correspondente usando locug5o preposicional em lugar de
adjetivo:

(14-P) # As mais not6veis construE6es portuguesas do perfodo sdo
modestas quando comparadas a similares realizaE6es FRAN-
CESAS ou ESPANHOLAS. #

(14-I) # Even [PortugalsJ most important architectural
accomplishments of the period were modest compared with
similar works in FRANCE or SPAIN. # [em lugar de : similar
French or Spanish WORKSI

Nos exemplos ts e 16 temos conceitos muito especializados:

(15-P) # empenhadas na manutenEdo de suas prerrogativas e
dogmas, ameagados pelas contestaE6es RACIONALISTAS.#

(15-I) # ...bent on maintaining their prerogatives and dogmas which
were being threatened by the contestations of RATIONA-
LISM.# [em lugar de: Rationalist contestations]

(16-P) # ... it custa de formas latinas retiradas de suas verdadeiras
fung6es CASUAIS.# (Mattoso Camara 1975)

(16-I) # ... at the expense of Latin forms that have lost the true
functions of CaSP.# [em lugar de: their true case FUNCTION]

No seguinte exemplo, o substantivo foi considerado at6 desneces-
sdrio na tradugSo; o adjetivo fica nominalizado:
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(17-P) # Quando protestantes e anglicanos se excluem do contexto
cat6lico, igualmente se excluem do contexto BARROCO.#

(17-I) # When the Protestants and the Anglicans excluded themselves
from tha Catholic context, they excluded themselves also from
the BAROQUE.# [em lugar de:from the Baroque CONTEXTI

A repetig5o da palavra contexto funciona em portugu€s porque
ndo est6 em posiEio de foco. (H6 uma restriEio contra a repetigio do
foco em duas unidades seguidas, que vai contra o principio de infor-
magSo cada vez mais nova.)

O exemplo 18 6 mais complicado porque o ldxico do ingl€s n6o
oferece uma tradugdo f6cil do adjetivo conspicua. V6-se que o tradutor
acabou optando por uma locugio verbal seguida de adv6rbio, conse-
guindo, ao mesmo tempo, manter a informaEso na sua ordem fiel:

(18-P) # A atitude humana 6 discreta, a postura CoNSPICUA.#

(18-I) # It was important to be discreet, to bear oneself ERECTLY.#

As vezes a resolugdo do foco fica dificultada por problemas
relacionados com a traduESo do verbo da cl6usula matriz. Por exem-
plo, o verbo impessoal tende a criar uma forte pressSo sintdtica contra
a resolugSo do foco em posigio final:

(19-P) # E quando se fundam os primeiros povoados fixos BRASILEI-
ROS.#

(19-I) # It was then that the first villages were founded in BRAZIL.#

O tradutor evitou a versio mais 6bvia e estritamente sintdtica,
que seria:

(19-I?) # It was then that the first fixed Brazilian villages were
FOUNDED.#

Com esta versSo, o foco fica enterrado no meio da unidade. Nio
funciona porque 6 preciso dar relevo ao conceito brasileiros; o autor
esti{ enfatizando o contraste com Portugal, que 6 o assunto do contexto
anterior. Lembramos que s6o os focos anteriores que formam a base
para cada elemento de intormagio acrescentada. Se o foco estd no
meio da unidade, n6o somente fica de diffcil acesso na unidade atual,
mas deixa de estar disponfvel para o discurso subsequente.

3.2. O loco marcado

O foco eu€, por qualquer raz6o, vai contra as expectativas
estabelecidas, 6 considerado marcado. Sai do padrio estabelecido. o
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efeito 6 sempre de surpresa. A contrariedade pode ter a ver com o
contefdo referencial ou com a pr6pria estrutura do foco. Esta marca-

96o, que d6 uma €nfase especial ao elemento com que est6 associado,
precisa ser captada na tradugSo.

No exemplo 20, o autor contraria, propositadamente, as expecta-
tivas do leitor em relagSo is propriedades de dois elementos conjuga-
dos:

(20-P) # - depois, felizes e meio a6reos, passamos a outras ruas e

CoNSIDERAQOES.# (Ver(ssimo 1957)

(20-l) # - and then, happy and light-hearted, we pass on to other
streets and CONSIDERATIONS.#

O mesmo efeito passou facilmente para a tradug6o em ingl6s.

Mais dificil para traduzir 6 o foco em forma de verbo. Tanto em
portugu0s como em ingl6s, o foco normalmente corresponde i locugdo
nominal, que 6 a forma nio rnarcada em todas as duas lfnguas. O verbo
tende a pedir um objeto ou complemento para preencher a posigio de
foco. A ausdncia deste elemento nominal contraria as expectativas.
Sendo caso de foco marcado, 6 especialmente importante manter a

informagdo em posigdo final. No exemplo zt h6 duas unidades que
terminam em verbo. A primeira mant6m a 6nfase usando uma expres-
s6o em inglds que acaba no substantivo defense. Na segunda, o
tradutor usou outro verbo para poder manter a elipse:

(21-P) # Muito bom uma criatura ser assim, ter recurso para se
DEFENDER.##EIe nio TINHA.## Se tivesse, ...# (Ra-
mos L938)

(21-I) # It was good for a body to be that way, to have the means of
putting up a DEFENSE.##He DIDN'T.##lf he had, ...

A alternativa, mantendo a forma verbal e acrescentando o objeto
nominal em posigdo de foco, eue 6 necessdrio em ingl€s neste caso,
resulta numa versio mais fraca e menos clara:

(21-I?) # It was good for a body to be that way, to have the means of
defending HIMSELF.##He didn't have ANY.#

Como nos outros casos de estruturas que n6o t6m correspond€n-
cia na lfngua-alvo, nem sempre 6 possivel achar uma solugdo que
conserve a organizagio do discurso. Mas na medida em que estes
aspectos importantes se refletem na tradugdo, obtdm-se um resultado
melhor no senso integral do texto.
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a. Conclusio

Os dois sistemas, de tematizagd,o e informagSo, sio essenciais i
estrutura da unidade de mensagem. O primeiro lhe d6 inicio: o
segundo, o fim. Tambdm sio essenciais i estrutura do texto em geral.
A traduE6o tem que respeitar os dois. O exemplo 22 demonstra a

importAncia da segmentacSo das unidades para o senso geral do
discurso. A condigio temdtica da locuES,o o que, ao criar uma unidade
separada, confere o sentido global ao trecho inteiro:

(22-P) # O homem s6 vai ser grande no dia em que conquistar as

estrelas.# #O que Atila achou uma bobagom, porque o homem
jd ia n lua e daqui a pouco estaria nas estrelas e nem por isso
seria grande.# (BrandSo 1969)

(22-I) # Man will only be great the day he conquers the stars.##Which
Atila thought was nonsense, because man had already gone to
the moon and soon hed be on the stars and not even that would
make him great.#

Uma versf,o sintaticamente "correta", ao contr6rio, apaga a sa-
lidncia do tema e, portanto, a natureza da relagio entre as duas
unidades:

(zz-l*) # Man will only be great the day he conquers the stars, which
Atila thought was nonsense, because man had already gone to
the moon and soon hed be on the stars and not even that would
make him great.#

V6-se que a decisdo de ignorar o tema resulta numa mudanga da
significaEdo do texto como um todo.

Os sistemas que organizam o discurso sdo universais. E a sintaxe
que 6 especifica da l(ngua. E justamente porque 6 especifica, haverd
diferenEas - restriE6es - sint6ticas quando se confronta uma lingua
com outra. Tamb6m haver6 diferenEas nas propriedades semdnticas
entre os voc6bulos dos l6xicos respectivos. S5o estas restriE6es que
t6m que ser superadas para se chegar a uma tradugSo fiel e completa.
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