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RESUMO 

 

Levando em consideração o processo tradutório como atividade de recriação, o 

presente trabalho traz as contribuições da semiótica discursiva na análise 

comparativa das obras “Lavoura arcaica”, de Raduan Nassar, e “Ancient tillage”, sua 

tradução para o inglês feita por Karen Sotelino. A teoria semiótica como metodologia 

de análise possibilita não apenas a identificação de elementos textuais responsáveis 

pela construção do sentido subjacente ao texto, mas também o adensamento desse 

sentido no universo afetivo, passional e sensorial, o que encaminha o modo de 

apreensão da obra e o engajamento do enunciatário ao projeto enunciativo 

construído pelo tradutor, cujo papel é mediar os fazeres interpretativo e persuasivo 

na relação das obras analisadas. Colocando-se em perspectiva a noção de 

gradação da abordagem tensiva, analisam-se as escolhas tradutórias concernentes 

a coerções linguísticas, estruturas sintática e semântica que foram mantidas ou 

recriadas, em maior ou menor grau, na obra de chegada, criando proximidades e 

afastamentos com a obra de partida.  

Palavras-chave: Semiótica; Estudos de tradução; Projeto enunciativo; Recriação; 

Lavoura arcaica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Starting from the understanding that the translation process is a re-creation activity, 

this work brings the contributions of discursive semiotics to the comparative analysis 

of ‘Lavoura arcaica’, by Raduan Nassar, and ‘Ancient Tillage’, translated to English 

by Karen Sotelino. Semiotics theory as a methodology of analysis enables not only 

the identification of textual elements responsible for meaning construction underlying 

the text, but also the understanding of how this meaning can be conceived in deeper 

layers of affection, passion and sensoriality, what guides the way for the enunciatee 

to apprehend the text and to engage in the enunciative project constructed by the 

translator, whose role is to mediate interpretation and persuasion strategies in the 

relationship established between the analyzed works. Relying on the notion of 

gradation from the semiotics tensive approach, we analyze the translation choices 

concerning linguistic coercion, syntactic and semantic structures that were kept or re-

created, in different degrees, in the target text, creating proximities and distances 

with the source text.  

Key words: Semiotics; Translation studies; Enunciative project; Re-creation; Ancient 

Tillage 
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INTRODUÇÃO 

 

“(...) o tempo, o tempo, esse algoz às vezes suave, às vezes mais terrível, 
demônio absoluto conferindo qualidade a todas as coisas, é ele ainda hoje e 
sempre quem decide, e por isso a quem me curvo cheio de medo e erguido 
em suspense me perguntando qual o momento preciso da transposição? 
que instante terrível é esse que marca o salto? que massa de vento, que 
fundo de espaço concorrem para levar ao limite? o limite em que as coisas 
já desprovidas de vibração deixam de ser simplesmente vida na corrente do 
dia a dia para ser vida nos subterrâneos da memória;(...)” (Nassar, 1989, p. 
97) 

 

 

 Ao longo dos últimos vinte anos, temos dedicado parte de nossa vida 

profissional à tradução dos mais variados gêneros textuais: cardápios, artigos 

científicos, propagandas, sites, exposições de arte, games, manuais de instrução e 

textos literários, para dizer alguns. A visão mais romântica da tradução é aquela da 

tradução literária, em que o tradutor manipula textos através de seu trabalho com as 

palavras, que assume uma perspectiva mais poética e elaborada, em que suas 

significações permitem que o discurso seja tecido em várias camadas de sentidos, 

um lugar onde a criatividade toma vida e o ressignifica, onde as possibilidades do 

sistema linguístico se atualizam e se transformam nas mãos de quem sabe utilizar 

as peças do sistema.  

 Tradutores, mais especificamente tradutores literários, são capazes de 

transmitir para outras culturas o que é dito além das palavras, conhecimentos e 

experiências do outro; apresentam não só as diferenças, mas também aquilo que 

nos une enquanto seres humanos, que compartilhamos universalmente e que nos 

faz sentir parte de algo maior, de uma constelação geral da raça humana, que 

produz cultura e nos instaura enquanto ser social e histórico. Gostamos da sensação 

de fazer parte, embora de forma modesta, desse grupo responsável pela travessia 

entre culturas, valores e crenças, desse transitar entre mundos, entre gentes. É 

gratificante, e ao mesmo tempo angustiante, o trabalho do tradutor. Sempre na 

tensão entre o possível e o impossível, entre o traduzível e o intraduzível, 

(in)fidelidades cometidas ao longo do processo, o que levar e o que deixar nessa 
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viagem de travessia, entender que a cada escolha deixamos para trás tantas outras 

e que o sentido de palavra também se dá por aquilo que ela não é.  

 Com tais pensamentos e considerações, traçamos nosso percurso de modo 

inverso, voltamos à academia em buscas de respostas às perguntas que nos 

acompanhavam – e ainda nos acompanham – em nossa prática tradutória. Do 

trabalho diário com textos que tentamos transcriar, (re)criar, (re)produzir, 

(re)construir, (re)significar – e mais tantos outros (re)fazeres possíveis – surge a 

necessidade de cada vez mais buscar caminhos que nos façam chegar ao sentido 

dos dizeres de cada um dos textos aos quais dedicamos nosso tempo no ofício de 

fazê-lo ser entendido, no lá e no aqui, deste ou do outro lado da ponte.  

 Ao pensarmos a tradução como um processo duplo, de interpretação e de 

(re)criação de sentidos em outra língua ou linguagem, abarcamos os estudos de 

tradução sob um ponto de vista mais amplo, em que diferentes tipos de tradução – a 

tradução intersemiótica e a tradução interlingual – podem ser analisados sob a 

mesma base teórica da semiótica discursiva, entendida como uma teoria da 

significação que tem como objetivo explicitar os percursos de apreensão e de 

produção de sentido.  

 Encontramos na semiótica uma opção metodológica de análise de uma 

gramática textual e sua descrição de mecanismos da construção do sentido 

engendrado nas mais variadas manifestações textuais. Por entender o texto como a 

relação entre um plano de conteúdo e um plano de expressão, a semiótica consegue 

analisar os dois separadamente, o que lhe permite que quaisquer tipos de 

manifestação textual, sejam elas verbais, visuais, textos sincréticos, sonoros, sejam 

analisadas. Por isso, é considerada uma teoria geral da significação.  

São três as características basilares da semiótica: é uma teoria sintagmática, 

pois se ocupa em estudar a produção e interpretação textual. É gerativa, pois 

entende o processo de geração de sentido como um percurso gerativo, construído 

através de um processo de enriquecimento semântico que vai do mais simples e 

abstrato, ao mais complexo e concreto. É geral, pois se aplica a qualquer texto 

manifestado em diferentes planos de expressão (cf. FIORIN, 1995).  

Essas especificidades permitem um proveitoso diálogo entre a teoria e os 

diferentes estudos de tradução e adaptação. Em nosso Laboratório de Semiótica da 

Universidade Federal Fluminense, o Labs – parte integrante do SeDi/CNPq – Grupo 

de Pesquisa em Semiótica e Discurso) trabalhamos com os mais variados objetos de 
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tradução intersemiótica, que vão desde a tradução de vídeo games para filme, de 

livros para séries de TV, de livros e poemas para HQ, dentre os quais destacam-se 

os trabalhos de Clara Marinho Gomes, A Cartomante: traduções intersemióticas do 

conto de Machado de Assis (GOMES, 2015), Mariana de Souza Coutinho,  Django 

Livre: Tradução intersemiótica do cinema para as histórias em quadrinhos 

(COUTINHO 2015) e Paulo Cezar de Souza Junior, Entre jogador e leitor: Análise 

semiótica da adaptação de Assassin’s Creed para romance (SOUZA JR., 2015) . O 

grupo entende os processos tradutórios sob uma perspectiva mais ampla, na qual os 

estudos de tradução/adaptação possam ser compartilhados e possam, assim, 

fomentar discussões acerca do processo criativo inerente às traduções.  

Pela primeira vez, utilizaremos os critérios de análises das traduções 

intersemióticas em uma tradução interlingual, para que, com essa proposta mais 

geral, possamos fortalecer o diálogo entre os estudos de tradução e adaptação.  

Nossa proposta de análise consiste no mapeamento de elementos textuais 

que nos permite desvendar a construção dos efeitos de sentido subjacentes ao 

discurso. Com isso, procuraremos destacar a relevância da contribuição da 

semiótica discursiva e seus mais recentes desdobramentos na reflexão sobre 

atividade tradutória interlingual, no sentido de auxiliar o tradutor em sua dupla tarefa, 

a de “colher” e “plantar” efeitos de sentido. Pretendemos que nossas considerações 

possam suscitar novas discussões acerca do tema, e que novos diálogos possam 

ser estabelecidos entre a semiótica e o campo dos estudos de tradução.  

A partir do viés da semiótica francesa, embasaremos teoricamente a o 

processo tradutório sob a perspectiva dos conceitos pensados por teóricos da 

tradução, como Walter Benjamin, Haroldo de Campos e Roman Jakobson, e 

extrapolar algumas considerações acerca da noção de fidelidade, que será 

analisada à luz da relação de dependência entre criatividade e literalidade. Em um 

nível mais estrutural, os elementos discursivos, as coerções linguísticas, a estrutura 

sintática e as escolhas semânticas, também são passíveis de serem analisados 

semioticamente, pois a teoria é voltada a entender não somente o que o texto diz, 

mas como ele faz para dizer o que diz. 

Podemos aqui estabelecer a importância desse entendimento para o trabalho 

do tradutor, que se vê nessa função dupla, tanto de leitor como de escritor do texto, 

para utilizar a metalinguagem da semiótica, como enunciatário e também 

enunciador, dois conceitos que podem ser subsumidos pelo termo complexo do 
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sujeito da enunciação. Nesse processo, é preciso entender, primeiramente, o que o 

texto diz; mas damos um passo além, ao considerarmos que é necessário entender 

como isso é feito. 

 A semiótica explica que o texto pode ser abordado por duas perspectivas que 

são complementares entre si: de um lado, os mecanismos sintáticos e semânticos 

que constroem o sentido; de outro, toma-se o discurso como objeto cultural, que é 

produzido a partir de condicionantes históricas em diálogos com outros textos. 

Portanto, a imanência textual se constitui da sua estruturação interna e também de 

sua relação com outros discursos, suas ideologias e crenças. 

 Neste trabalho, realizaremos a análise discursiva de Lavoura arcaica, 

romance de Raduan Nassar, e Ancient Tillage, sua versão para a língua inglesa, 

traduzida por Karen Sherwood Sotelino. 

 Lavoura arcaica, primeira publicação de Raduan Nassar é, desde seu 

nascimento, considerada uma das grandes obras literárias brasileiras. Escrita em 

1975, ainda se mantém atual pelos temas que aborda, e continua recebendo 

prêmios e aclamação da crítica; a primeira premiação foi em 1976, ao ser 

contemplada com o Prêmio Coelho Neto para romance, da Academia Brasileira de 

Letras, e também com o Prêmio Jabuti no mesmo ano. Em 2001, o livro “virou” o 

filme homônimo, através da tradução intersemiótica de Luiz Fernando Carvalho, e 

faz parte da lista dos 100 melhores filmes brasileiros da Abraccine, além de receber 

inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Em 2016 o autor foi mais uma vez 

agraciado pelo conjunto da obra com o principal prêmio literário de língua 

portuguesa, o Prêmio Camões. Nesse mesmo ano, foi a vez de sua versão para o 

inglês para uma das mais renomadas casas editoras inglesas, a Penguin Modern 

Classics, que também publicou a tradução de Um copo de cólera, segundo livro do 

mesmo autor. A tradução deste realizada por Stefan Tobler ficou entre as finalistas 

do Man Booker International Prize.  

 Estudos sobre a tradução de obras literárias apontam que apenas 3% das 

publicações na Inglaterra são traduções, não apenas brasileiras, e não só de ficção, 

o que significa dizer que a percentagem de obras da nossa literatura ainda é bem 

menor1. Porém, há de se comentar os esforços que vêm sendo feitos para se 

                                                           
1
 Ainda que não nos preocuparemos em aprofundar tais questões, alguns trabalhos são dedicados a este fim. 

Ver os estudos de Cimara Valim de Melo(2017), Heloísa Gonçalves Barbosa(1994) e Maria Lúcia Santos Daflon 
Gomes (2005), dentre outros. 
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produzir um sistema literário brasileiro no exterior, com a internacionalização de 

algumas obras nas últimas décadas, principalmente através de feiras e festivais 

literários internacionais, muitas vezes com a presença de editores e tradutores 

interessados em se aventurar pelo lançamento de alguma tradução no cenário 

internacional. Aqui no Brasil, destaca-se o programa de apoio à tradução e à 

publicação de obras brasileiras promovidos pela Biblioteca Nacional (cf. Valim de 

Melo, 2017).  

 O lançamento simultâneo de duas obras brasileiras do mesmo autor pela 

casa editorial inglesa parece ser uma estratégia mercadológica no sentido de abrir 

espaço para que a literatura periférica consiga encontrar lugar no universo da 

literatura mundial. Sem dúvida, Lavoura arcaica é uma obra de grande envergadura 

que mostra ao leitor de outras culturas a qualidade da literatura brasileira. 

Lavoura arcaica impressiona pela construção da sua narrativa; sem respeitar 

a linearidade temporal, o texto vai construindo o próprio tempo como personagem da 

trama. É, sem dúvida, um desafio de leitura e de interpretação, uma obra em que a 

polissemia é fartamente explorada, em que devemos realmente ir além das palavras 

e entender o sentido do texto também pela sensibilidade, e não apenas pela razão. 

Para o tradutor, esse desafio é duplo, pois além de exigir um fazer interpretativo 

sofisticado, é preciso trazer à tona o significado do não-dito e respeitosamente 

colocá-lo em perspectiva na tradução, sem tirar do novo leitor a oportunidade de 

experimentar todo o desafio de abstração presente no projeto enunciativo da obra de 

partida, em que as metáforas e parábolas permeiam a trama narrativa e os conflitos 

assumem uma visão mais ampla, fazendo com que o sentido se embrenhe nas 

entrelinhas e, tantas vezes, no avesso do discurso. Sem dúvida, é preciso virar o 

texto pelo avesso para que se possa ver o seu sentido mais fundamental. 

 A tradução a interlingual passará por um processo de desconstrução e 

reconstrução dos mecanismos de efeito de sentido. Desconstrução por conta da 

análise descritiva de seus elementos constituintes, e reconstrução desses mesmos 

(ou outros) elementos em um outro projeto enunciativo.  Serão analisadas também 

as escolhas tradutórias concernentes às coerções linguísticas e como elas afetam 

possíveis efeitos de sentido.  

 A dissertação será dividida em três capítulos. No Capítulo I, “Questões 

teóricas e apresentação da obra”, vamos estabelecer o diálogo interdisciplinar entre 

os estudos de tradução e a semiótica. Trataremos o conceito de fidelidade à luz da 
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semiótica tensiva, ressignificando-o como termo complexo englobante dos seus 

polos dicotômicos constituintes para analisarmos as escolhas tradutórias e a 

recriação dos efeitos de sentido na tradução, aqui entendida como um novo projeto 

enunciativo. Revestindo o tradutor como sujeito da enunciação, colocaremos em 

evidência a tradução enquanto processo. Ainda neste capítulo, falaremos um pouco 

do trajeto profissional da tradutora e apresentaremos a obra, sua importância no 

cenário literário nacional e internacional, além da complexidade e beleza de sua 

narrativa, justificando, assim, nossa escolha de objeto de estudo para este trabalho.  

 O Capítulo II, “A Análise”, é destinado à análise da proposta enunciativa da 

tradução. Através do mapeamento de certos elementos textuais, identificaremos as 

marcas deixadas no texto pelo enunciador, as quais são responsáveis pela 

construção do sentido subjacente ao discurso. Explicaremos cada um desses 

elementos e seus conceitos semióticos para depois analisarmos suas ocorrências 

nas obras de partida e de chegada e seus possíveis efeitos de sentido.  

 O Capítulo III, “O Tempo em Lavoura arcaica” discorre sobre as várias facetas 

do tempo na obra. É o tempo cronológico, biológico e linguístico, misturados e 

entrelaçados na trama da narração, construções sintáticas e semânticas 

responsáveis pelo andamento do texto que serão analisadas na tradução sob uma 

perspectiva semiótica. 
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CAPÍTULO I. QUESTÕES TEÓRICAS E 

APRESENTAÇÃO DA OBRA 

 

 

1.1. O PROCESSO TRADUTÓRIO 

 

1.1.1. Os Estudos de Tradução 

 

 Na “passagem” de uma obra para outra levando em conta o papel do tradutor 

como agente de um processo criativo, firmamos aqui que a delimitação que 

pretendemos compreenda a tensão permanente e inerente à atividade tradutória 

entre fidelidade e criatividade. Para tal, traremos para nossa discussão três grandes 

eixos teóricos dos estudos de tradução, representados nos trabalhos de estudiosos 

basilares dos estudos de tradução. Depois disso, pretendemos extrapolar a relação 

dicotômica estabelecida entre fidelidade e criatividade através da perspectiva da 

semiótica tensiva, que entenderá que esses dois polos não são antagônicos, mas 

sim complementares. 

Em seu trabalho A tarefa-renúncia do tradutor, Benjamin pondera acerca do 

papel do tradutor dentro do processo tradutório:  

 

 

E uma tradução? Será ela dirigida a leitores que não compreendem o 
original? Essa questão parece explicar suficientemente a diferença de 
estatura entre ambos no âmbito da arte. Além disso, parece ser este o único 
motivo possível para se dizer “a mesma coisa” repetidas vezes. O que “diz” 
uma obra poética? O que comunica? Muito pouco para quem a 
compreende. O que lhe é essencial não é a comunicação, não é o 
enunciado. E, no entanto, a tradução que pretendesse comunicar algo não 
poderia comunicar nada que não fosse comunicação, portanto, algo 
inessencial. Pois essa é mesmo uma característica distintiva das más 
traduções. Mas aquilo que está numa obra literária, para além do que é 
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comunicado (e mesmo o mau tradutor admite que isso é o essencial) não 
será isto aquilo que se reconhece em geral como o inaferrável, o misterioso, 
o “poético”? Aquilo que o tradutor só pode restituir ao tornar-se, ele mesmo, 
um poeta? De fato, daí deriva uma segunda característica da má tradução, 
que se pode definir, consequentemente, como uma transmissão inexata de 
um conteúdo inessencial. (Benjamin, 2008, p.66) 

 

 

Para Benjamin, a tradução é forma, e como tal, deve ser mensurada a partir de 

seu ‘original’. Em sua perspectiva, a superioridade da obra de partida em 

comparação à sua tradução, faz com que um bom processo tradutório seja aquele 

que consegue “encontrar na língua para a qual se traduz a intenção, a partir da qual 

o eco do original é nela despertado.” (BENJAMIN, 2008, p.75).  

A concepção benjaminiana de fidelidade está basicamente associada à 

reconstrução de sentidos, e não à literalidade. De fato, o apreço à sintaxe pode 

colocar em risco “toda e qualquer possibilidade de reprodução do sentido, 

ameaçando conduzir diretamente à inteligibilidade (Ibidem, p.77). A traduzibilidade 

de uma obra seria então medida através da capacidade de se (re)criar algo “para 

além do que é comunicado”, o essencial da obra literária, seu espírito, como sugere 

alguns autores. E respeitar, assim, o mistério, a beleza do que vai além das 

palavras.  

Haroldo de Campos, por sua vez, propõe a tradução de textos criativos como 

recriação - criação paralela autônoma, porém recíproca. Em seu texto Da tradução 

como recriação e como crítica (2011), Campos atesta: 

 

 

“Não se traduz apenas o significado, mas o próprio signo.(...) O significado, 
o parâmetro semântico, será apenas e tão-somente a baliza demarcatória 
do lugar da empresa recriadora.O significado é tido como parâmetro 
semântico, é a baliza demarcatória para a recriação”.(Campos, 2011, p.34).  

 

 

 Em Campos, encontramos considerações que corroboram a ideia de tradução 

como um processo de recriação, em que o tradutor deve  “ser fiel ao ‘espírito’, ao 

‘clima’ particular da peça traduzida acrescentando-lhe, como numa contínua 

sedimentação de estratos criativos, efeitos novos ou variantes, que o original 

autoriza em sua linha de invenção” (CAMPOS, 2011, p.36).  O autor retoma a noção 

poundiana de que traduzir envolve imaginação e criação: traduzir é “dar nova vida 
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ao passado literário”, “make it new”. (POUND, apud CAMPOS, idem). No processo, 

o artista se apodera da obra, interpretando-a, manuseando-a de modo a lhe dar um 

novo sopro de vida, possibilitando-a atravessar fronteiras, abarcar novas culturas, 

novos enunciatários.   

Ainda assim, Campos entende que tradução há de ser um projeto inventivo, 

desde que transcenda a fidelidade ao significado para alcançar uma lealdade ao 

‘espírito’ do original. 

Em seu Aspectos linguísticos da tradução, Roman Jakobson tece importantes 

ponderações a respeito da relação intrínseca do signo linguístico. O autor refuta a 

ideia de referenciação, que liga o signo à coisa, e atribui à significação - relação 

entre significante e significado - o estatuto de fato semiótico. Os signos, portanto, 

são determinados pelo discurso, e não por referentes externos à linguagem: 

 

 

Apontar simplesmente o objeto não nos fará entender se queijo é o nome do 
espécime dado, ou de qualquer caixa de camembert, ou do camembert em 
geral, ou de qualquer queijo, de qualquer produto lácteo, alimento ou 
refresco, ou talvez de qualquer embalagem, independentemente de seu 
conteúdo. Finalmente, será que a palavra designa simplesmente a coisa em 
questão, ou implica significados como oferta, venda, proibição ou maldição? 
(Apontar com o dedo pode significar maldição: em certas culturas, 
particularmente na África, um gesto agourento). (Jakobson, 1995, p.63) 

  

 

O autor parte da leitura do signo verbal, oral ou escrito, e suas interpretações 

em outros sistemas de significação e classifica o ato de traduzi-los em 3 tipos 

distintos: 

 

1- A tradução intralingual, ou reformulação (rewording) – consiste na 
interpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma 
língua. 
2- A tradução interlingual ou tradução propriamente dita consiste na 
interpretação dos signos verbais por meio de alguma outra língua. 
3- A tradução intersemiótica ou transmutação consiste na 
interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não 
verbais.(Jakobson, 1995, p.63-64) 

 

 

  Jakobson entende a atividade tradutória como uma forma de discurso indireto, 

em que o tradutor recodifica e transmite uma mensagem recebida de uma outra 

fonte: mensagens equivalentes, em códigos diferentes. O autor acredita que a 
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ausência de certos processos gramaticais em uma determinada língua para a qual 

se traduz não impossibilita a tradução da informação conceitual do original. “Se 

alguma categoria gramatical não existe numa língua dada, seu sentido pode ser 

traduzido nessa língua com a ajuda de meios lexicais.” (Ibidem, p. 67). Essa é uma 

consideração importante no que tange às coerções da língua de chegada, 

principalmente para textos poéticos, nos quais as categorias sintáticas e 

morfológicas assumem funções de significação.  

Para o autor, não há equivalência completa em tradução, seja ela intralingual - 

“quem diz sinonímia não diz equivalência completa”, interlingual - não há 

equivalência completa tampouco entre as unidades linguísticas; “ao traduzir de uma 

língua para outra, substituem-se mensagens em uma das línguas, não por unidades 

de código separadas, mas por mensagens inteiras de outra língua” (Ibidem, p.65), 

ou intersemiótica - esta última por abarcar também uma mudança fundamental, a 

interpretação de um significado em uma nova linguagem. O que ele propõe é pensar 

nesse processo como transposição criativa, seja ela intralingual, interlingual, ou 

intersemiótica. 

 

 

1.1.2. O conceito de fidelidade 

 

 

Discussões acerca do conceito de fidelidade ainda estão presentes nos 

estudos atuais de tradução, e continuam trazendo a máxima de Schleiermarcher à 

tona: “Ou o tradutor deixa o autor o mais possível em paz e leva o leitor ao seu 

encontro, ou deixa o leitor o mais possível em paz e leva o autor ao seu encontro” 

(Schleiermacher, 2011, p.26). 

Embora a noção de fidelidade tenha sido muito criticada, relativizada e 

desconstruída nas últimas décadas, as traduções literárias de hoje, feitas por 

tradutores de competência reconhecida, tendem a manter-se mais próximas do 

original que há cinquenta ou sessenta anos. (cf. BRITTO, 2012) Colocando nos 

termos de Venuti (2002), as traduções atuais tendem a ser mais estrangeirizadoras 

que domesticadoras. Enquanto a tradução domesticadora aproxima a obra do leitor, 

modificando-a a fim de tornar familiar tudo aquilo que lhe possa causar estranheza, 
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a estratégia estrangeirizadora, por sua vez, mantém muitas das características 

originais do texto – os recursos estilísticos desconhecidos da cultura de chegada, 

referências sociais e históricas, até mesmo a manutenção de elementos da cultura 

de partida, com o intuito de aproximar o leitor da obra de partida. (cf. idem). 

Mas a que o tradutor deve ser fiel e até que ponto sua liberdade pode ser 

considerada aceitável?    

Para Britto,  

 

(...) os tradutores de literatura sabem que o público a que seu trabalho se destina espera 
que lhe seja proporcionada a experiência mais próxima possível de ler um texto original 
escrito num idioma que ele não domina. Sabem também que traduzir um texto alheio é 
uma experiência qualitativamente distinta de produzir um texto de sua própria lavra; 
(2012, p.26) 

 

 

Alguns teóricos acreditam que os textos não possuem significados estáveis, e 

que a fidelidade de uma tradução ao seu original é mensurada a partir da nossa 

leitura do original ser ou não semelhante à nossa leitura da tradução. Precisamos 

ser fiel não ao texto original, mas ao que acreditamos ser o texto original. Nossa 

leitura e interpretação do texto de partida é o produto do que somos, sentimos e 

pensamos. O tradutor deve não só ser fiel a sua própria concepção do que é 

tradução, mas também aos objetivos a que a tradução se propõe. (ARROJO, 2007) 

Mas, ao aceitarmos as várias possibilidades de interpretação de um texto como 

válidas, como analisar e avaliar traduções? 

Ao colocarmos diferentes posições teóricas em contato, percebemos que a 

criatividade está sempre presente no processo tradutório, e sua existência se 

fundamenta como estratégia para se alcançar a fidelidade do sentido, do ‘espírito’, 

da ‘intenção’ da obra de partida. 

Nossa proposta de análise está em consonância com a ideia de tradução como 

processo criativo, mas que ainda assim mantenha sua relação com a obra de 

partida. Nesse sentido, a noção de fidelidade ao ‘espírito’ da obra, ao que há de 

mais subjetivo, àquilo que transcende a intelecção, passará a ser entendida a partir 

da noção de dependência entre similaridades e diferenças, não necessariamente 

fixadas nos polos opostos entre si, mas no que consiste o espaço entre um e outro. 

Pretendemos revisitar o conceito de fidelidade entendendo-o como um termo 

complexo, englobante dos dois polos entre os quais analisaremos a noção de 
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gradação da abordagem tensiva das escolhas tradutórias. Nas palavras de 

Zilberberg:  

 

 

Dizer que [a] se opõe a [b] equivale a dizer que [a] se afasta “em maior ou 
menor medida” de [b], e que esse afastamento tem de ser avaliado, pela 
simples razão de que ele corresponde à sua própria definição! Tal escolha 
leva a conceber entre [a] e [b], um vão, um intervalo, ocupando-o ou 
“preenchendo-o” de alguma maneira. A outra escolha mantem vazio esse 
intervalo e acrescente, se é que a expressão faz sentido, uma solução de 
continuidade, ou seja, um nada. (Zilberberg, 2011, p.22- grifo do autor) 
 

 

Ao levar em conta o estudo na perspectiva da semiótica tensiva, leva-se em 

consideração não apenas o projeto enunciativo da obra de partida, mas também o  

projeto sensorial pressuposto nele. A abordagem tensiva trará um novo ponto de 

vista do objeto, em que o elemento sensível presente no texto rege o inteligível. Nos 

capítulos que se seguem, traremos um panorama geral da teoria semiótica e seu 

desdobramento tensivo.  Os conceitos mobilizados na análise serão explicados ao 

longo do trabalho.  

 

 

 

1.2. DIÁLOGO ENTRE A SEMIÓTICA E OS ESTUDOS 

DE TRADUÇÃO  

 

 

 

Ao trabalho aqui proposto, o de análise de uma obra e sua tradução 

interlingual, cabe ressaltar nossa comunhão com a ideia de que é possível, e 

também produtiva, a iniciativa de dialogar com teorias e metodologias de análise que 

possam oferecer à atividade tradutória ferramentas de interpretação textual que 

facilitem o acesso do tradutor ao texto, principalmente o literário.  

No capítulo 1, falamos um pouco sobre a perspectiva dos estudos de tradução 

sobre a liberdade de criação assegurar a lealdade ao sentido. Afrouxando as 

amarras da literalidade, o tradutor lança mão de estratégias para recriar formas 
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sintáticas na língua de chegada que priorizam a recriação do sentido engendrado na 

obra. (cf. Benjamin, 2008). Mas até que ponto essas coerções afetam o processo de 

ressignificação? Como fazer escolhas conscientes que possam respeitar o projeto 

enunciativo do texto de partida? Qual a relevância da construção sintática na análise 

de uma prosa literária altamente poética e lírica? E quanto à semântica? Como as 

escolhas tradutórias interferem na recriação de efeitos de sentido da obra de 

partida? 

Este trabalho se presta à análise comparativa de uma tradução interlingual 

tendo em vista o processo tradutório. Mostraremos a contribuição da teoria semiótica 

como metodologia de análise que busca não apenas a identificação de elementos 

textuais responsáveis pela construção do sentido subjacente ao texto, mas também 

o adensamento desse sentido no universo afetivo, passional e sensorial, que irá 

guiar o processamento da obra, o engajamento do enunciatário ao projeto 

enunciativo. Vale aqui esclarecer que entendemos o projeto enunciativo como 

 

 

o conjunto de escolhas e estratégias das quais o enunciador lança mão, no 
processo de textualização, visando a otimizar seu fazer persuasivo em 
relação ao fazer interpretativo de um enunciatário que ele prevê no próprio 
modo de enunciar. (MANCINI, 2018, p. 6).  
 

 
 

Vamos em busca do sentido subjacente ao texto, o projeto, que apresenta ao 

leitor, em um primeiro momento, suas estruturas mais superficiais. No percurso de 

reconhecimento das tramas discursivas e das pistas deixadas no texto, o leitor mais 

atento consegue chegar às estruturas mais profundas de produção de sentido, 

aquelas sobre as quais o texto será construído. É, então, um processo de 

desconstruir para depois juntar as peças do quebra-cabeça do sentido. O tradutor é 

o responsável por esse processo, e, através de suas escolhas, recria um novo 

projeto enunciativo. 

 

 

E como caracterizar o projeto enunciativo da obra de partida? A partir 
de critérios semióticos, como os arranjos narrativos - em que 
podemos prever programas narrativos dispostos em teia, em paralelo, 
em sequência etc.-; a hierarquia entre esses programas, o que 
determina um foco narrativo; o jogo de vozes, isto é, como o sujeito 
da enunciação se desdobra nas vozes projetadas no enunciado; a 
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organização espaço-temporal; construção figurativa dos atores do 
enunciado, do tempo e espaço, e sua relação com a temática 
subjacente que determina o direcionamento axiológico da obra. 
Todos esses elementos são parâmetros a serem levados em conta 
na descrição do projeto enunciativo de uma obra, tomados também a 
partir de suas de suas cifras tensivas, com as quais se dá a 
construção de saliências e passâncias perceptivas, nos termos de 
Zilberberg, a partir da gestão do andamento e tonicidade do 
conteúdo, em relação à mesma gestão da expressão, nas estratégias 
postas em prática no processo de textualização. (ibidem) 
 
 

 

Estudaremos, portanto, as escolhas da tradutora e como o sentido foi recriado 

na obra de chegada. Buscaremos os critérios de análise que identificam elementos 

discursivos e narrativos constitutivos do texto, entendido aqui como um todo de 

significação.  

  É através dessas estratégias de análise que entendemos como se dá o 

contato sensível do leitor com o texto. Utilizaremos parâmetros tensivos que trarão à 

tona a organização rítmica do texto na relação entre expressão e conteúdo, o valor 

do acontecimento na trama da narração. O modo de enunciação, o arranjo temporal, 

a organização do espaço, a manutenção ou não dos programas narrativos, são 

estratégias que compõem o projeto enunciativo.  

A análise dos elementos do plano de expressão também será levada em 

consideração, como a pontuação, a paragrafação, as estruturas dos diálogos, a 

ausência de letras maiúsculas no começo das frases, enfim, questões da sintaxe 

discursiva que não passam despercebidas ao semioticista, pois influenciam na 

construção de sentido da obra, já que tudo faz parte da estratégia enunciativa.  

 

 

 

1.2.1. O tradutor como sujeito da enunciação 

 

 

“(...) que poeira clara, vendo então as costas daquele tempo decorrido, o 
mesmo tempo que eu um dia, os pés acorrentados, abaixava os olhos para 
não ver-lhe a cara; e que peso o dessa mochila presa nos meus ombros 
quando saí de casa; colada no meu dorso, caminhamos como gêmeos com 
as mesmas costas, as gemas de um mesmo ovo, com olhos voltados pra 
frente e olhos voltados pra trás; (...)” (Nassar, 1989, p. 32-33) 
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O tradutor é um ponto de interseção entre as teorias da tradução e a teoria 

semiótica, por ser entendido nesta como sujeito da enunciação, responsável pelos 

fazeres interpretativos e persuasivos, que juntos constituem o projeto enunciativo de 

uma obra.   

As considerações de Lucia Teixeira acerca do processo de interpretação de 

textos são bastante oportunas ao tradutor: 

 

A análise de qualquer texto tem sempre dois movimentos: um de 
desconstrução, outro de reconstrução. Separar, fragmentar, classificar são 
procedimentos de desconstrução; reunir, sistematizar, agrupar são formas 
de reconstituir o texto, para enfim interpretá-lo.(Teixeira, apud Sousa, 2012) 

 

 

O perfil do tradutor se constitui nessa dualidade: é enunciatário do texto de 

partida e enunciador do texto de chegada. É ele o sujeito da enunciação. que na 

semiótica é aquele que encerra em si os dois lados do processo enunciativo: o 

enunciador - aquele que diz - e o enunciatário - aquele para quem se diz. 

Representam a relação entre autor e leitor, mas não os sujeitos de carne e osso, e 

sim o autor e o leitor implícitos, sua imagem construída pelo texto (cf. FIORIN, 2015). 

O enunciador e o enunciatário colocam em ação os fazeres persuasivo e 

interpretativo do texto. 

O enunciador produz um discurso com o objetivo de ‘manipular’ o 

enunciatário a crer no enunciado, ou seja, um fazer persuasivo.  Para isso, cria um 

perfil de enunciatário e utiliza recursos discursivos para convencê-lo sobre os 

valores veiculados no texto. 

O enunciatário, por sua vez, põe em movimento seu fazer interpretativo que 

irá levá-lo a aceitar ou não os valores do texto.  A adesão fiduciária do enunciatário 

se dá através de seu julgamento epistêmico sobre o que se diz, julgamento esse 

axiologizado culturalmente, embasado nas “diversas atitudes epistêmicas coletivas, 

culturalmente relativizadas, concernentes à interpretação veridictória dos discursos-

signos” (GREIMAS e COURTÉS, 2016, p.530).  

A atividade tradutória situa o tradutor em meio à dinâmica dos fazeres 

interpretativo e persuasivo de forma privilegiada, pois o instaura como sujeito da 

enunciação por excelência, que se biparte nas duas extremidades da comunicação. 
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Depara-se com o texto e põe em movimento seu fazer interpretativo, o ato 

epistêmico, o crer no projeto enunciativo de um enunciador. Em seguida, assume a 

outra ponta do processo, ao se colocar na posição de enunciador de um novo texto 

em que precisa (re)construir, (re)significar os efeitos de sentido e de verdade do 

discurso em uma outra conjuntura social, cultural, histórica, assumindo, assim, o 

fazer-crer neste novo projeto de enunciação.  

O tradutor parte em viagem e com sua mochila “colada às costas”, leva 

consigo “as gemas de um mesmo ovo”, é enunciador “com olhos voltados pra frente” 

e enunciatário, com olhos “voltados pra trás”. 

 

 

 

1.2.2. A teoria semiótica 

 

 

A semiótica ocupa-se da significação, do efeito de sentido construído no texto 

pelo sujeito da enunciação, e preocupa-se em explicitar as estruturas significantes 

responsáveis pelo parecer do sentido construído no discurso. Preocupa-nos 

entender “o que o texto diz, e o como ele faz para dizer o que diz” (BARROS, 2005, 

p.11). O percurso gerativo de sentido é um simulacro metodológico de análise 

formado por três níveis correlatos entre si, que visa a entender a geração de sentido, 

uma forma de ‘olhar’ analiticamente um texto e ser capaz de enxergar os 

mecanismos de produção de sentido. 

A semiótica parte do pressuposto de que os textos possuem uma lógica 

subjacente geral, um esquema de organização presente em qualquer manifestação 

textual. Por isso, é entendida como uma teoria geral da significação, o que permite 

sua contribuição na apreensão dos efeitos de sentido das mais variadas 

manifestações textuais. 

Como metodologia, a semiótica propõe três níveis de análise: o primeiro, o 

nível fundamental, em que identificamos os termos opostos de uma categoria 

semântica responsáveis pelas articulações mínimas de uma narrativa  (cf. GOMES & 

MANCINI, 2007). As categorias semânticas do nível fundamental são termos 

opostos que mantêm entre si uma relação de contrariedade, e que dão “sentido ao 

conjunto de elementos do nível superficial.” ( FIORIN, 2014, p. 27). O nível narrativo 
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é aquele em que se situa a sintaxe narrativa e prevê uma estruturação mínima que 

se baseia nas relações juntivas entre um sujeito e um objeto de valor. Por último, o 

nível discursivo, é onde encontramos as projeções feitas pelo enunciador das 

categorias dêiticas de pessoa, espaço e tempo.  Ao longo de nossa análise, faremos 

menção aos níveis e seus respectivos elementos.  

O arcabouço teórico da semiótica discursiva, inclusive em seus 

desdobramentos mais recentes, principalmente a semiótica tensiva, oferece um rico 

manancial de estratégias analíticas com as quais se pode fazer o mapeamento de 

elementos que compõem o conjunto de um projeto enunciativo.  Ao adotarmos a 

metodologia, nos afastamos das especulações subjetivas acerca do texto e sua 

construção, e nos aproximamos de uma análise calcada em estratégias com as 

quais podemos evidenciar os mecanismos de persuasão engendrados no discurso. 

No que tange ao processo de tradução interlingual, tratamos do discurso 

enquanto estrutura, sintática e semântica, e suas interdependências internas. 

Contudo, também levamos em consideração as escolhas com as quais 

reconstruiremos as estruturas significantes que modelam o discurso social e 

individual (cf.BERTRAND, 2003), pois é pela linguagem que nos construímos como 

seres históricos e sociais.  

Em seu livro Linguagem e Ideologia, Fiorin estabelece a dupla possibilidade 

da análise semiótica tratar a linguagem enquanto estrutura, examinando as relações 

internas dos elementos que constituem o discurso, e também enquanto “veículo de 

ideologias, o instrumento de mediação entre os homens e a natureza, os homens e 

os outros homens (FIORIN, 1988, p.6). 

A contribuição da análise semiótica para tradução se dá nesse sentido, no 

diálogo do texto com seus elementos internos e com o que lhe é externo, quando a 

linguagem assume então seu aspecto social e partilhável. E embasado nessa 

“gramática do discurso”, o tradutor então consegue fazer escolhas mais conscientes 

do que está em jogo nesse projeto enunciativo. 

 

1.2.3. A perspectiva tensiva 
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Vimos, até agora, duas noções distintas de texto para a semiótica. Em uma, 

entendemos o texto como sendo uma função semiótica, isto é, a relação entre os 

planos de expressão e conteúdo (cf. HJELMSLEV, 1975). Em um segundo 

momento, texto é a instância da materialização dos fazeres persuasivo e 

interpretativo, ou seja, lugar da relação entre o enunciador e enunciatário.  

À essas duas noções complementares entre si, a semiótica tensiva integra o 

conceito de texto como unidade rítmica composta por acelerações e 

desacelerações, construções rítmicas que comandam o andamento, que diz respeito 

ao fazer persuasivo, a como o sentido se oferece ao enunciatário. A semiótica 

tensiva é um modelo descritivo dos fenômenos contínuos, associados ao universo 

afetivo. Inicia-se com Greimas em Semiótica das paixões (cf. GREIMAS e 

FONTANILLE, 1993) e continua a se desenvolver nos estudos dos semioticistas 

Jacques Fontanille e Claude Zilberberg, este último autor de Elementos de 

Semiótica Tensiva (2011). 

Segundo Mancini,Trotta e Sousa,  “os estudos tensivos propõem uma sintaxe 

que visa a dar conta dos movimentos e inflexões que servem de base para a 

construção discursiva” (2007, p. 296). 

A abordagem tensiva propõe o estudo da percepção do enunciatário sobre o 

texto, é a relação intersubjetiva entre o eu e o outro. É o estudo da relação entre o 

sensível e o inteligível na produção de sentidos. Enquanto o sensível rege os 

estados da alma, do modo de engajamento sensorial e passional, o inteligível é o 

campo do entendimento e da compreensão. 

Identificamos, então, o caminho de adesão proposto pelo enunciador. Os 

efeitos de sentidos de uma obra são construídos através da relação interna entre os 

constituintes do enunciado e os regimes de interação, ou seja, como o sujeito 

percebe o universo discursivo, e o mundo. A passionalização do discurso, estratégia 

enunciativa que manipula o impacto sensível do projeto enunciativo, é construída 

através das escolhas discursivas e do gerenciamento das expectativas.  

Para a semiótica tensiva, o texto se constrói sobre dois eixos correlatos: um 

eixo sensível e o inteligível. O sensível rege o inteligível, o que equivale dizer que os 

elementos sensíveis e passionais irão reger o texto e sua significação. O estudo se 

dá através do espaço tensivo, representação gráfica de gradientes orientados, 

representados por dois eixos, o da intensidade - relacionado aos estados da alma, 

apelo passional e sensorial do enunciatário, e o da extensidade, que se relaciona 
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aos estados das coisas, à intelecção. O eixo da intensidade mede a tonicidade 

(força) da percepção, a tensão entre sujeito e objeto, enquanto o da extensidade, 

responsável pela amplitude, pela extensão do universo perceptível do sujeito, rege a 

forma inteligível do enunciatário em relação ao que adentra seu campo perceptivo. 

(cf. MANCINI, TROTTA e SOUSA, 2007). 

Como dissemos anteriormente, usaremos a abordagem tensiva para embasar 

nossa discussão acerca da dependência entre os termos constituintes da noção de 

fidelidade - similaridade e diferenças, mas também para analisar a recriação dos 

efeitos de sentido na tradução da obra, através da identificação de elementos 

discursivos que constroem o andamento textual.  

 

 

 

1.3. A OBRA E SUA TRADUÇÃO 

 

1.3.1.  Lavoura arcaica 

 

 

Raduan Nassar produziu três livros ao longo de sua carreira literária. Lavoura 

arcaica, o primeiro, foi considerado um clássico desde a sua publicação em 1975. A 

narrativa lírica e poética da obra com sopro mediterrâneo, mesclada de parábolas, 

passagens bíblicas e mitológicas, revela o avesso dos preceitos morais e autoritários 

da sociedade. 

Revestidos de metáforas e analogias, os temas abordados ultrapassam as 

barreiras do tempo e do espaço, e o trabalho laborioso com a linguagem confere à 

obra uma camada sensorial e sinestésica, oferecendo ao leitor uma experiência 

profunda sobre o ser humano e suas paixões e conflitos no mundo. Seu discurso 

tematiza a fragilidade de uma das instituições mais antigas da humanidade – a 

família – e suscita reflexões acerca dos mais arraigados paradigmas religiosos e 

morais que moldam a  estrutura social tal como a conhecemos.  
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Talvez isso justifique suas adaptações ao longo dos anos – o filme homônimo, 

lançado em 2001, de Luiz Fernando Carvalho e, em 2016, sua versão para o inglês 

por uma das mais renomadas casas editoras inglesas, a Penguin Modern Classics, o 

que faz de Nassar o terceiro escritor brasileiro a dividir a prateleira com George 

Orwell e Marcel Proust.  

A narrativa em primeira pessoa conta a história de André. Suas relações 

familiares são conturbadas, maculadas por uma transgressão quase endemoniada, 

em que suas relações com o feminino – mãe, irmãs, prostitutas, cabra; e com o 

masculino – pai, irmãos são sempre marcadas pelo conflito espiritual.  

A escolha por uma narrativa em primeira pessoa está diretamente ligada ao 

efeito de sentido esperado pelo sujeito da enunciação. Chamamos de narrador 

sincrético aquele que subsume em uma mesma figura duas vozes no discurso, a do 

narrador e a do personagem. Temos, então, duas hierarquias de vozes sincretizadas 

em uma única figura.  

Com base na noção de sincretismo como neutralização das diferenças, (cf. 

HJELMSLEV, 1975), entendemos a instauração do narrador sincrético como uma 

neutralização das hierarquias de vozes entre interlocutor e narrador na obra, que 

tem como proposta a adesão do leitor à visão de André sobre os acontecimentos. É 

a instauração de um ponto de vista pelo qual entenderemos a “verdade” do discurso 

(cf. BARROS, 2005). Chamamos de narrador sincrético aquele que se identifica com 

uma das personagens, naquilo que concerne ao enunciado enunciado, ou seja, o eu 

actante da narrativa. (FIORIN, 2015, p.104) 

Em Lavoura arcaica, André encarna o sujeito que sai em busca de seu objeto 

de desejo. Trata-se da figurativização dos temas abstratos apresentados no nível 

discursivo  - que procuraremos identificar ao longo de nossa análise - pelos actantes 

do discurso, de um lado André como sujeito, e de outro o amor de sua irmã Ana, 

objeto a ser conquistado. O incesto é o ápice de um processo de desconstrução e 

de rupturas com ideais e regras estabelecidas. Veremos que, apesar do apelo 

passional e sensível exacerbado, o incesto não é senão a figurativização de um 

tema, pois coloca em evidência os dois lados de uma mesma moeda a força da 

cultura e da natureza, da repressão e da transgressão, da liberdade e da proibição. 

É um elemento figurativo impactante, a serviço da regência do andamento do texto. 

Na relação entre sujeito-objeto, um não existe sem o outro, em outras 

palavras, “o sujeito se constrói na passagem por um percurso em busca de um 



29 
 

objeto, sendo que vale atentar para o fato de que este percurso é delimitado por sua 

própria percepção.” (MANCINI, SOUSA e TROTTA, 2007, p. 296). Esta relação se 

dá no campo de presença, (cf. FONTANILLE e ZILBERBERG, 2001) que engloba as 

duas arenas perceptivas: a do fazer interpretativo, e do fazer persuasivo, o jogo de 

percepção entre o enunciador e o enunciatário.  

Em Lavoura arcaica, a figurativização dos temas e ideologias profundas 

engendradas no discurso, como a ruptura e a desconstrução de saberes e tradições 

institucionalizadas, é representada pela família, que é retratada como unidade social 

primordial, centro do universo. É a representação da comunidade, e as relações 

familiares tematizam os embates do homem como ser social e histórico.  

 

 

1.3.2. Sobre a tradutora 

 

 

Lavoura arcaica não é a primeira tradução de Karen Sherwood Sotelino. 

Tradutora experiente, PhD em Literatura pela Universidade de Santa Cruz na 

Califórnia, com especialização em tradução literária - prática e teoria - Karen já 

traduziu para o inglês obras de inúmeros autores brasileiros e portugueses 

aclamados pela crítica, incluindo Machado de Assis, Raul Brandão, Álvaro Cardoso 

Gomes e José Leon Machado, dentre outros.  

Em entrevista dada à professora Luciana Carvalho Fonseca (FONSECA, 

2016), Sotelino relata ter traduzido Lavoura arcaica em 1999, período em que 

morava em São Paulo. A tradutora comenta sobre a tradução da obra:  

 

The writing was concise, not a word wasted. It was challenging at two levels: 
one was the material itself, which is at times sacrilegious, definitely at odds 
with even the most liberal of moral codes; the other level was linguistic, the 
novel is filled with semantic clashes – that is something like ‘cold fire’ – 
something that the reader stops to think twice about

2
 

 

                                                           
2
 “O texto era conciso, nem uma palavra desperdiçada. Foi desafiador em dois níveis: um era o do próprio 

conteúdo, às vezes sacrílego, sem dúvida em desacordo, até mesmo com os códigos morais mais liberais; O 
outro nível era o linguístico, o romance está cheio de confrontos semânticos - paradoxos - coisas sobre as quais 
o leitor tem de pensar duas vezes.” (Tradução nossa) 
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 A tradução de Sotelino não passou despercebida, e foi bem aceita pela crítica 

especializada, que a considerou um “trabalho admirável”3.  A bagagem acadêmica e 

a experiência profissional de Karen refletem na qualidade de sua tradução, e nos 

permite analisar a relação de dependência entre as diferenças e as similaridades 

das obras de partida e de chegada.  

Para isso, em nosso próximo capítulo, elencaremos os elementos a serem 

identificados em nosso critério de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. A ANÁLISE 

 

 

                                                           
3
 (The National: Book Review, edição do dia 7 de janeiro, 2016. Disponível em: 

https://www.thenational.ae/arts-culture/book-review-ancient-tillage-and-a-cup-of-rage-are-about-
resentment-and-its-consequences-1.660743). Acesso em: 01 dez. 2017. 

https://www.thenational.ae/arts-culture/book-review-ancient-tillage-and-a-cup-of-rage-are-about-resentment-and-its-consequences-1.660743
https://www.thenational.ae/arts-culture/book-review-ancient-tillage-and-a-cup-of-rage-are-about-resentment-and-its-consequences-1.660743
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2.1. O MAPEAMENTO DOS ELEMENTOS 

 

 

“Faça um esforço, meu filho, seja mais claro, não dissimule, não esconda 
nada do teu pai, meu coração está apertado também de ver tanta confusão 
na tua cabeça. Para que as pessoas se entendam, é preciso que ponham 
em ordem suas ideias. Palavra por palavra, meu filho” (Nassar, 1989, p.158) 

 

 

 

Cabe ressaltar que não se pretende aqui fazer qualquer tipo de juízo de valor, 

mas sim uma análise comparativa entre as obras de partida e de chegada, e 

problematizar, a partir daí, o conceito de fidelidade tendo em vista a relação de 

dependência entre os termos dicotômicos expostos no Capítulo 1. Com a 

abordagem tensiva, seremos capazes de colocar termos  opostos em uma relação 

de dominância, na qual a noção de gradação será o intervalo entre um e outro. 

Assim, analisaremos os elementos e sua  maior ou menor identidade entre os efeitos 

de sentido do projeto inicial e a recriação dessa experiência em um outro ato 

enunciativo acabado.  

A análise da proposta enunciativa da tradução, a partir do mapeamento de 

elementos textuais, identifica as marcas que deixadas no texto pelo enunciador, 

constroem o sentido subjacente ao discurso. Identificaremos os elementos textuais 

da semiótica discursiva e seus conceitos. São eles: as isotopias temático-figurativas, 

os arranjos estabelecidos entre os programas narrativos, a hierarquia de vozes, os 

mecanismos de debreagens e embreagens e as ações revestidas de valor de 

acontecimento e seu papel nas propostas de interação sensível com a obra, através 

de um encaminhamento tensivo na análise.  

 

 

 

2.1.1. A construção do projeto enunciativo 
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Como já vimos, os fazeres persuasivo e interpretativo estão subsumidos pelo 

sujeito da enunciação, que representa a união das duas faces da moeda, os dois 

pólos da enunciação. É em Benveniste que a semiótica encontra sua concepção de 

discurso enquanto produção e apreensão-interpretação: “toda enunciação que 

suponha um locutor e um ouvinte e, no primeiro, a intenção de influenciar, de algum 

modo, o outro” (BENVENISTE, 1976, p.267). Daí a importância da análise dos 

mecanismos de enunciação utilizados no discurso. 

Recorrendo a Fiorin (2015), traçamos duas instâncias enunciativas no texto: 

1- a instância pressuposta, na qual se encontra o sujeito da enunciação que se 

divide em enunciador e enunciatário – autor e leitor respectivamente, mas não 

aqueles de ‘carne e osso’, mas sim de uma voz, um perfil estabelecido a partir do 

modo de enunciar, pressuposto a ele, imagens construídas pelo texto. Como 

exemplo, podemos tratar da relação de Fernando Pessoa e seus heterônimos: 

Pessoa dá vida a outros 'autores', aqui entendidos como enunciadores que 

constroem diferentes projetos enunciativos, alguns, inclusive, em inglês.  Da mesma 

forma que Nassar concebe André e os outros personagens, e ao concebê-los de 

determinada maneira, constrói a própria voz.  

Na segunda, 2- a instância projetada no interior do enunciado (texto), estão 

presentes as relações entre narrador e narratário e interlocutor e interlocutário. 

Enquanto a enunciação está situada no nível pressuposto, lugar da relação entre 

enunciador e enunciatário, o enunciado é a instância de instauração do sujeito em 

um espaço e tempo no discurso, o nível projetado na manifestação textual (cf. 

FIORIN, 2015). 

 Todo texto é uma expressão de um ponto de vista instaurado sob a figura do 

narrador. Em Lavoura arcaica, o enunciador projeta no texto um narrador em 

primeira pessoa, criando um efeito de sentido de subjetividade, que podemos 

identificar através das marcas deixadas pelo enunciador. Até que ponto essa 

perspectiva subjetiva do narrador em primeira pessoa afeta nosso julgamento do 

sujeito André em busca de seu objeto de valor? E como a tradutora recriou essas 

marcas neste novo projeto enunciativo? 

Em nossa análise, será possível estabelecer uma certa tomada de posição da 

tradutora como enunciador desse novo projeto, e perceber sua voz no processo; 

uma voz, que, veremos, por vezes se propôs a amenizar o impacto construído na 

obra de partida, trazendo a obra de chegada para um andamento mais 



33 
 

desacelerado. Na semiótica tensiva, vemos o texto como unidade rítmica, 

constituído por um padrão que gera uma expectativa, e a gestão dessa expectativa 

faz parte do seu projeto enunciativo.  

Ao conferirmos um encaminhamento tensivo para a análise,  possibilitamos 

uma via de acesso aos movimentos internos do texto, o que nos capacita a 

desvendar o ritmo do discurso (cf. MANCINI, 2007).  

Não temos acesso ao olhar da mãe, nem dos outros personagens sobre as 

coisas, estamos imersos no universo exacerbado de um observador que encarna o 

sujeito do excesso. É o exagero do amor, dos ensinamentos sobre retidão e moral 

que move e transforma o sujeito.  

O narrador nos priva de conhecer uma outra realidade, uma outra 

perspectiva. Neste caso, a escolha do enunciador pelo não-dito estabelece um 

silêncio, uma ausência que significa. Talvez a mãe, ao longo da vida, tenha 

dedicado a André a mesma afeição que dedicara aos outros irmãos, ou talvez tenha 

sido ele o objeto de todo o seu amor maternal. É como se o fato de conhecermos o 

“outro lado da moeda”, a verdade de outros personagens, suas perspectivas, 

desfizesse o véu do parecer que encobre o personagem André e ele perdesse toda 

a riqueza conflituosa do seu drama existencial. 

Para André, é a partir da mãe que se dá a ruptura das relações familiares, 

entendidas aqui como representações das relações sociais e culturais: “(...) se o pai, 

no seu gesto austero, quis fazer da casa um templo, a mãe, transbordando no seu 

afeto, só conseguiu fazer dela uma casa de perdição ” (NASSAR, 1989, p.134); e 

sua tradução interlingual, “(...) If Father with his austere manner, wished to make of 

our home a temple, Mother, with her lavish affection, only managed to render it the 

house of our damnation” (SOTELINO, 2015, p.89).  

Neste trecho, optou-se por utilizar na tradução a palavra home-lar em 

referência ao que o pai pretendia fazer da casa. Nesse sentido, há no vocábulo 

home um apelo muito mais afetivo, assim como no português (lar), do que na 

palavra house (casa). O elemento sensível no vocábulo home e a adição do 

pronome possessivo our (nosso), propõe ao enunciatário um engajamento passional 

de outra potência do que a palavra house4.  

                                                           
4
 “A home can be something abstract, a place in your mind. When you say, “Let’s go home,” you are probably 

not talking simply about going to the physical structure where you live. You are talking about being in the 
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Colocando os vocábulos home e house (lar e casa, respectivamente) sob 

uma perspectiva tensiva, temos a confrontação de um valor - neste caso a 

afetividade - em relação a dois gradientes - intensidade, representando os estados 

de alma, e extensidade, para o estado de coisas. O resultado será que o vocábulo 

home confere um apelo mais sensível que house, na medida em que a gradação da 

afetividade se torna mais intensa em home do que em house, mais ainda com a 

inserção do pronome pessoal our. 

Quando associamos esse valor mais afetivo às intenções do pai, colocamos 

um certo distanciamento na relação que a mãe assume, tanto com a casa em si, 

como com as pessoas que lá habitam. Seu afeto exagerado aqui é um elemento 

disfórico, uma ferramenta de destruição familiar, pois o que se percebe é que o 

excesso de amor da mãe é o causador do desajuste de André, e já o amor comedido 

do pai se coloca se coloca em contraposição ao excesso do amor da mãe. A 

racionalidade do pai, nessa contraposição, constrói mais uma aridez do que um 

equilíbrio.  

O vocábulo home, portanto, associado ao pai, carrega em si um adensamento 

mais sensível do que house, e consegue, de modo mais direto, mostrar ao 

enunciatário o que subsume a trama discursiva da obra de partida, funcionando 

como um mecanismo facilitador de interpretação.  

Leva-se em conta aqui esse novo perfil de enunciatário, neste caso um 

público anglo-saxão. É a tradução de uma literatura periférica que pretende 

concorrer no cenário da literatura dominante, de centro. Uma tradução sempre é, 

inevitavelmente um trabalho de domesticação de textos estrangeiros, pois inscreve 

neles valores linguísticos e culturais inteligíveis  aos leitores graças às palavras 

domesticadas (cf. Venuti, 2002). Contudo, o que está em jogo aqui é o impacto que 

certas escolhas semânticas causam no projeto final da tradução. A escolha 

tradutória por um e outro vocábulo e a adição do pronome possessivo não chega a 

causar uma ruptura no significado final almejado, mas é certo que algumas escolhas 

carregam em si valores axiologizados capazes de manipular o impacto sensível do 

                                                                                                                                                                                     
special place where you feel most comfortable and that belongs to you.” (Jane Mairs, Director of English 
language Learning Publishing). 
 Disponível em: <http://www.learnersdictionary.com>. Acesso em:20 de set. 2017. 
“Um lar pode ser algo abstrato, um lugar em sua mente. Quando dizemos, “let’s go home” não estamos 
falando simplesmente sobre ir para a estrutura física onde moramos. Estamos falando sobre estar em lugar 
especial, onde nos sentimos confortáveis, e que nos pertence.” (Tradução nossa) 
 

http://www.learnersdictionary.com/
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projeto final. Estamos nos referindo ao projeto sensorial, um adensamento dos 

fazeres persuasivo e interpretativo com as camadas da sensorialidade e da 

passionalidade.  

Continuando com a análise, vamos à construção do sujeito da narrativa, que 

subsume também a função de narrador. 

André é um sujeito insatisfeito, sempre em conflito com a realidade que o 

cerca. Quando pequeno, vê em sua relação com a mãe uma abertura para a 

sexualidade, a qual será explorada de maneira exacerbada diante da consumação 

de sua relação incestuosa com a irmã, o que acentua na evocação de uma 

concessão forte  Sua trajetória é marcada por relações conflituosas. O incesto é o 

ato maior de rebeldia e transgressão, é o acontecimento responsável pela virada na 

narrativa, marcada nas obras pela sua divisão em duas partes, A Partida e O 

Retorno.  

Na primeira parte, o enunciador projeta no interior do enunciado (texto) um 

narrador em primeira pessoa, que conta a história pela perspectiva de André, filho 

arredio que foge da fazenda de sua família libanesa imigrante no Brasil para se livrar 

da rigidez das tradições e da educação austera impostas pelo pai, que, por sua vez,  

encarna o papel de transmissor de valores morais e religiosos, sempre passados à 

família na hora da refeição, através de sermões e parábolas bíblicas.  André, o filho 

epilético, revela o avesso dos sermões paternos, levando até às últimas 

consequências a ideia de que “na união da família está o acabamento dos nossos 

princípios” (NASSAR, 1989, p.60), ao alimentar um amor carnal pela irmã. 

Na segunda parte do livro, O Retorno, a narração assume uma nova 

construção com a inserção do discurso direto, e André assumindo sua função de 

interlocutor e interlocutário nos diálogos com os outros personagens. É um novo 

engajamento com a obra, arquitetado pelo enunciador em um nível pressuposto, e 

manifestado no texto através da dinâmica dos mecanismos de instauração das 

categorias de pessoa, espaço e tempo, que veremos a seguir.  

 

 

2.1.2. Os mecanismos de debreagem e embreagem 
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Chamamos de debreagem o mecanismo de instauração das categorias de 

pessoa, espaço e tempo no discurso, enquanto que a embreagem é a neutralização 

dessas categorias. Vamos entender melhor esses conceitos.   

A enunciação é o lugar de instauração de um sujeito, o qual funciona como 

referência para a relação espaço-temporal, o que equivale dizer que é em relação a 

um eu-ego que se anuncia um aqui- hinc e um agora-nunc. Segundo Fiorin,  

 

 

A posição de Benveniste de que a enunciação é a instância do ego-hic-nunc 
e é o mecanismo com que se opera a passagem da língua ao discurso 
levou-o a demonstrar que as categorias da enunciação pertencem não à 
língua, mas à linguagem, o que significa que todas as línguas devem, de 
uma forma ou de outra, manifestar temporalidade, espacialidade e 
actorialidade. (1996, p.22) 

 

 

Os mecanismos de debreagem e embreagem fazem parte da sintaxe do nível 

discursivo de análise e tem como objetivo instaurar no texto o ponto de vista de um 

sujeito ao redor do qual se organizarão o espaço e o tempo discursivo.  Portanto, 

temos os mecanismos de debreagem e embreagem de pessoa (actancial), de lugar 

(espacial) e de tempo (temporal). Vamos agora aos mecanismos de instauração de 

pessoa.  

A debreagem actancial de primeiro grau projeta no texto a primeira hierarquia 

de voz, que é a do narrador. Esta projeção é a passagem do nível pressuposto da 

enunciação (nível da relação entre enunciador e enunciatário) para o nível projetado 

do enunciado (nível das relações entre narrador e narratário, e interlocutor e 

interlocutário) (cf. Fiorin, 1996). 

André é narrador-observador e também interlocutor. Em linhas gerais, o 

narrador é o sujeito da percepção. Segundo o Dicionário de Semiótica, observador é 

o sujeito cognitivo, “aquele dotado pelo enunciador de um saber (parcial ou total) e 

instalado por ele no discurso” (GREIMAS e COURTÉS, 2016, p.347). É sob sua 

perspectiva que apreendemos o projeto enunciativo do discurso e os efeitos de 

sentido suscitados pela instauração das categorias dêiticas. Na obra, o narrador 

assume uma posição exuberante, especialmente estabelecida de forma 
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escorregadia e enigmática; na obra de partida, o quem é quem no jogo da 

enunciação é colocado de maneira difusa. São fazeres persuasivos do enunciador 

que subsumem essa narrativa do sujeito transgressor, que pauta seu fazer na 

subversão do sistema estabilizado, na quebra de regras, marcada na obra por 

elementos concessivos que ditam o andamento e a perspectiva da narrativa, o modo 

de presença desse sujeito transgressor no enunciado. E isto deve ser considerado 

pelo tradutor enquanto “novo enunciador” da obra traduzida. 

Nesse jogo de vozes, a trama se adensa e se desenrola, envolvendo-nos e 

convidando-nos a tomar parte desse contrato entre enunciador e enunciatário, pois, 

assim como nos lembram ainda os autores do Dicionário de Semiótica, “nenhum ‘eu’ 

encontrado no discurso pode ser considerado sujeito da enunciação propriamente 

dita nem identificado como ele;”. Tudo não passa de um “simulacro da enunciação” 

(GREIMAS e COURTÉS, 2016, p. 112). 

As debreagens podem ser de duas naturezas, enunciva e enunciativa.  A 

debreagem enunciva é a projeção do narrador em terceira pessoa,  que cria efeitos 

de objetividade no discurso, eliminando do texto as marcas de enunciação. Aqui, o 

enunciador se distancia do que diz, e para quem diz. 

A debreagem enunciativa, por sua vez, é a instauração do discurso em 

primeira pessoa, que confere subjetividade ao texto. “Na debreagem enunciativa, o 

eu se coloca no interior do discurso, enquanto, na enunciva, ausenta-se dele” 

(FIORIN, 2014, p. 64).  

 O trecho a seguir são as primeiras linhas da obra, em que encontramos os 

dois tipos de debreagem, enunciva e enunciativa. Vamos a elas e aos efeitos de 

sentido suscitados: 

 

Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto; róseo, azul ou violáceo, o 
quarto é inviolável; o quarto é individual, é um mundo, quarto 
catedral, onde, nos intervalos da angústia, se colhe, de um áspero 
caule, na palma da mão, a rosa branca do desespero, pois entre os 
objetos que o quarto consagra estão primeiro os objetos do corpo; eu 
estava deitado no assoalho do meu quarto, numa velha pensão 
interiorana, quando meu irmão chegou para me levar de volta; minha 
mão, pouco antes dinâmica e em dura disciplina, percorria 
vagarosamente a pele molhada do meu corpo, as pontas do meu 
dedo tocavam cheias de veneno a penugem incipiente do meu peito 
ainda quente; (...) (Nassar, 1989, p.7-8) 

 

 E sua tradução: 
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My eyes on the ceiling, nudity in the room; pink, blue or violet, the 
impenetrable room; the individual room, a world, a cathedral room, 
where, during the breaks from my anguish, I gathered a rough stem 
into the palms of my hand, the white rose of desperation, since, 
among the objects the room had sanctified, the objects of the body 
came first; I was lying on the hardwood floor of my bedroom in an 
old village boarding house when my brother came to take me home; 
my dynamic and disciplined hand, just prior to his entrance, had 
been running slowly over my wet skin, my poison-filled fingertips 
touching the newborn fuzz on my still-warm chest; (…) (Sotelino, 
2015, p.3 - grifo nosso) 

 

 

Na primeira parte da passagem, que vai de “Os olhos no teto” até “objetos do 

corpo”, nota-se um embaralhamento dos mecanismos de instauração de pessoa, 

espaço e tempo. A princípio, percebemos uma debreagem actancial enunciva, pois 

não há elementos que possam ser identificados como marcas do enunciador. Ao 

mesmo tempo, há a instauração do momento de referência presente, uma 

debreagem enunciativa - o quarto é, “se colhe”, “nos objetos que o quarto consagra 

estão”  que descreve o quarto de pensão, local onde começa a narrativa, simulando 

“uma concomitância dos fatos narrados com o momento da enunciação” (FIORIN, 

2015, p.32). É a instauração  do presente na narrativa, o que confere à passagem 

um efeito de subjetividade. A escolha por conciliar a debreagem enunciva de pessoa 

à enunciativa de tempo cria uma tensão interessante. Ao mesmo tempo que ancora 

a vivência no presente, o que aproxima o leitor, ao debrear a terceira pessoa, dá 

ênfase à experiência ela mesma, ao invés de salientar o ponto de vista. 

Em seguida, o narrador em primeira pessoa se mostra, instaurando um 

momento de referência passado. A chegada do irmão, também é relatada como a 

memória de acontecimentos passados. 

O narrador que, a princípio, descreve o ambiente através da debreagem 

actancial enunciva, passa agora a descrever a cena a partir de seu ponto de vista, 

como sujeito da narrativa, ao mesmo tempo em que ‘joga’ a narrativa para um 

momento de anterioridade ao momento da enunciação. No que se refere à 

debreagem actancial, esta é agora enunciativa, caracterizada pelos elementos 

dêiticos, como os pronomes pessoal e possessivo eu e meu, enquanto que a 

temporal é enunciva, pois instaura um momento de referência passado. 
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A inversão nos mecanismos de debreagem é uma estratégia de engajamento 

sensível do enunciatário. Brinca com a relação pessoa-espaço-tempo, causando 

efeitos trocados de aproximação e distanciamento com a cena enunciativa. A 

tomada da voz do narrador, que agora se mostra em primeira pessoa, joga luz ao 

ponto de vista a partir do qual a experiência é relatada. Há, em suma, uma 

alternância de focos - a ênfase na experiência e a ênfase no ponto de vista - que, de 

todo modo, sempre conta com um elemento enunciativo para criar uma ambiência 

de subjetividade compartilhada com o enunciatário. 

 A princípio, a cena enunciativa da masturbação de André é construída a partir 

de uma debreagem enunciva de pessoa e enunciativa de tempo e um discurso 

poético e metafórico que suaviza a crueza do ato em si. O uso da partícula se como 

apassivadora do sujeito em “onde, nos intervalos da angústia, se colhe, de um 

áspero caule, na palma da mão, a rosa branca do desespero”, coloca ênfase no 

objeto direto, a rosa branca do desespero e retira a atenção do agente.  

Depois, a narração começa por introduzir o narrador na cena. É uma 

aproximação lenta entre narrador e narratário, em que o primeiro se mostra pouco a 

pouco. O narratário será guiado pelos passos de André ao longo do caminho, mas 

só se dá conta disso ao se deparar com os pronomes pessoais, “eu”, “meu”, “me”, as 

marcas deixadas pelo enunciador. O narratário começa a perceber o espaço na 

perspectiva de André, deitado no chão, olhando para o teto, e experimenta a sua 

solidão, sua angústia e seu desespero; sentimentos reiterados pela escolha das 

cores frias com as quais o narrador descreve o ambiente; róseo, azul, violáceo, 

branca. 

Vale ressaltar o trabalho com a rima e os efeitos sonoros em violáceo-

inviolável, individual-catedral, e também o eufemismo, a atenuação em se colhe, de 

um áspero caule, na palma da mão, a rosa branca do desespero, artifícios que dão 

um sopro lírico e poético à cena, quase uma visão etérea.  

A tradução interlingual escolhe a imediata instauração do narrador em 

primeira pessoa. A estratégia assumida na obra de partida se desfaz na tradução 

com a utilização do pronome possessivo My. Ao eleger a debreagem enunciativa de 

pessoa desde o início, o novo enunciador desperta no enunciatário um engajamento 

diferente. No nível projetado, o narratário já está ciente da subjetividade da 

narração, e seu engajamento sensorial vai sofrer as influências dessas escolhas. 
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Com relação ao trabalho poético da linguagem, abre-se mão das rimas e da 

sonoridade. 

As escolhas dos tempos verbais na tradução remetem a uma certa 

sequencialidade temporal que não está presente na obra de partida, “I gathered a 

rough stem into the palms of my hand, the white rose of desperation, since, among 

the objects the room had sanctified, the objects of the body came first;” o que 

poderia ser traduzido como: “ colhi; santificara; veio,5 conferindo às ações uma 

sequência linear, pois primeiro santificaram-se os objetos do quarto, para que depois 

André pudesse colher um áspero caule.  

Na primeira parte do livro, A Partida, temos, como vimos acima, a instauração 

do narrador em primeira pessoa e a maioria dos diálogos representados através de 

discursos indiretos, em que tudo é subjugado à voz do narrador, que utiliza de suas 

próprias palavras para relatar o que foi dito por outros personagens.  

Vez ou outra há discurso direto, como veremos no trecho abaixo. Estabelece-

se, assim, uma debreagem interna na qual o narrador delega voz ao irmão, que se 

torna interlocutor de André, como no trecho: 

 

 

(...) você não sabe o que todos nós temos passado esse tempo da tua 
ausência, te causaria espanto o rosto acabado da família; é duro eu te dizer, 
irmão, mas a mãe já não consegue esconder de ninguém os seus gemidos”, 
ele disse misturando na sua reprimenda um certo e cada vez mais tenso 
sentimento de ternura(...) (Nassar, 1989, p. 22, 23 - grifo nosso) 

 

 
 
(...) ‘You’ve no idea what we’ve been going through in your absence, you’d 
be shocked at the worn faces of our family; it’s difficult for me to tell you this, 
brother, but Mother can no longer hide her sobbing,’ he said, blending a sort 
of increasingly tense feeling of tenderness with his reprimand(…) (Sotelino, 
2015, p. 14- grifo nosso) 
 

 

 

No trecho destacado, André se coloca como narrador dotado do saber total, 

pois imprime as reações subjetivas de Pedro ao acontecido. Percebemos na 

tradução uma inversão na estrutura sintática, separando o verbo de seu objeto 

direto, e também o uso do advérbio increasingly para a locução adverbial e cada vez 
                                                           
5
 (todas as sugestões de tradução feitas a partir da análise são nossas) 
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mais tenso. Mudanças sintáticas que conferem mais fluidez à narração em língua 

inglesa, pois levam em consideração as coerções linguísticas específicas de cada 

língua. No inglês, há uma grande recorrência no uso de advérbios de modo para 

qualificar adjetivos. Expressões do tipo profoundly poetic ou outrageously priced6,  

nas quais o advérbio funciona como intensificador, são bem características da língua 

inglesa. 

A seguir, apresentaremos a transcrição de um trecho em que André, como 

narrador, delega voz à mãe, por meio de uma debreagem interna enunciativa, 

retoma sua posição de narrador para, daí, delegá-la a si mesmo, mas na posição de 

interlocutor, na conversa direta com seu irmão Pedro. Mostraremos como esse jogo 

de vozes foi apresentado em suas traduções: 

 

 

(...) e, sem dar por isso, caí pensando nos seus olhos, nos olhos de 
minha mãe nas horas mais silenciosas da tarde, ali onde o carinho e 
as apreensões de uma família inteira se escondiam por trás, e 
pensei quando se abria em vago instante a porta do meu quarto 
ressurgindo um vulto maternal e quase aflito “não fique assim na 
cama, coração, não deixe sua mãe sofrer, fale comigo” e surpreso e 
assustado, senti que a qualquer momento eu poderia também 
explodir em choro, me ocorrendo que seria bom aproveitar um resto 
de embriaguez que não se deixara espantar com sua chegada para 
confessar, quem sabe piedosamente, “é o meu delírio, Pedro, é o 
meu delírio, se você quer saber”, mas isso foi só um passar pela 
cabeça um tanto tumultuado que me fez virar o copo em dois goles 
rápidos(...) (Nassar, 1989,p. 15-16- grifo nosso) 

 

(...) I felt to thinking about his eyes, about my mother’s, in the most 
silent moments of the afternoon, behind which the tenderness and 
apprehension of an entire family were hidden, and I thought of her 
opening my bedroom door at odd times, and the emerging of her 
maternal, solicitous shape, ‘Darling, don’t stay in bed like that, don’t 
make me suffer, speak to me,’ and surprised and frightened, I felt 
that any minute my tears would explode, while, at the same time, I 
thought it might be good to take advantage of the last dregs of my 
drunkenness that had not yet been cowed by his arrival, by 
confessing piously, perhaps, ‘It’s my delirium, Pedro, it’s my 
delirium, if you want to know the truth,’ but this was no more than a 
slightly tumultuous thought  through my mind, making me finish off 
my wine in two rapid gulps(…) (Sotelino, 2015, p.8) 

 

                                                           
6 Exemplos extraídos do Oxford English Dictionaries. Disponível em:<https://en.oxforddictionaries.com>. Acesso em: 05 jan.  2018.

 

https://en.oxforddictionaries.com/
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Na tradução, em mais um caso de coerção sintática, Sotelino emprega os 

pronomes distintos his e her para se referir ao pronome seus em português, que 

possui dupla utilidade, podendo se referir, neste caso, tanto à mãe, quanto ao irmão 

de André, Pedro. Em "caí pensando nos seus olhos, nos olhos de minha mãe nas 

horas mais silenciosas da tarde", o pronome seus parece estar se referindo aos 

olhos da mãe, fato que pode ter passado despercebido por Sotelino, que acabou por 

conferi-los a Pedro. Uma opção para a tradução do pronome poderia ter sido sua 

substituição pelo pronome demonstrativo those (aqueles) em que teríamos: I thought 

about those eyes. 

Novamente, em outra coerção sintática, temos o uso do pronome her, em lugar 

da partícula apassivadora do sujeito na voz passiva, (quando se abria a porta).  

Destacamos ainda na obra de partida uma embreagem actancial 

homocategórica, ou seja, aquela que afeta a mesma categoria (FIORIN, 2015, p. 29, 

30), neste caso, a categoria de pessoa. É embreagem porque pressupõe uma 

debreagem anterior. Na fala da mãe, ao tratar dela mesma como uma terceira 

pessoa, em não deixe sua mãe sofrer, temos, a princípio, a debreagem enunciva 

(uma terceira pessoa no enunciado). Contudo, no trecho em questão sua mãe está 

no lugar do eu. Uma embreagem actancial é, portanto, a neutralização na categoria 

de pessoa, que suscita um efeito de identificação entre o sujeito do enunciado e o 

sujeito da enunciação. (cf. FIORIN, 1996). Na tradução interlingual, a escolha pelo 

pronome pessoal do caso oblíquo me em don’t make me suffer (não me faça sofrer) 

não causa o mesmo sentido de ‘desreferenciação’. Em Fiorin, temos: 

 

 

Com as debreagens enunciativas e enuncivas criamos a ilusão de que as 
pessoas, os espaços e os tempos inscritos na linguagem são decalques das 
pessoas, dos espaços e dos tempos no mundo. No entanto, a embreagem 
desfaz essa ilusão, pois patenteia que eles são criações da linguagem 
(Fiorin, 2015, p. 31) 

 

 

É importante perceber que às vezes, por conta de coerções linguísticas e 

sintáticas, a tradução acaba por desfazer ambiguidades, silêncios, elipses. São 

momentos de escolhas, em que a voz do tradutor se mostra, em um trabalho mais 

criativo, justamente por conta de restrições e regras impostas pela língua. É curioso 
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perceber que é justamente nesses momentos que a dependência entre liberdade e 

fidelidade se torna mais evidente. 

 

 

 

2.1.3. O acontecimento 

 

 

“Foi este o instante: ela transpôs a soleira, me contornando pelo lado como 
se contornasse um lenho erguido à sua frente, impassível, seco, altamente 
inflamável(...)” (Nassar, 1989, p.100). 

 
 
 
 

Qual a diferença entre um fato e um acontecimento? O que os caracteriza? 

Qual a sua importância no percurso de uma história? 

Ao comparar fato e acontecimento, Zilberberg esclarece que este se define 

como correlato intenso daquele, estabelecido nas valências plenas de andamento e 

tonicidade. O fato é numeroso, muitas vezes encontrado ao longo da narrativa7, 

enquanto o acontecimento é raro, e por isso, de importância eminente do ponto de 

vista intensivo (cf. Zilberberg, 2007). Em um primeiro momento, o acontecimento 

causa um impacto no enunciatário, o faz sofrer, colocando-o no vazio da confusão. 

Em seguida, impele o sujeito a agir, na tentativa de tentar entender o que o 

acometeu, buscando o apaziguamento do impacto. Em decorrência da admiração 

causada pelo objeto acontecimento, a atitude modal do enunciatário, então, é 

percebida em dois momentos distintos: primeiro, é o sujeito do sofrer, acometido 

pelo acontecimento. Em seguida, se transforma no sujeito do agir.  

A abordagem tensiva explica que o acontecimento é, em essência, da ordem 

da concessão, do inesperado, e carrega consigo a carga tensiva entre o 

estabelecimento e a ruptura do fluxo da narrativa. Em sua perspectiva valencial, o 

                                                           
7
Para narrativa, a semiótica propõe dois conceitos complementares: o primeiro é da narrativa como mudança 

de estados que se dá através do fazer transformador de um sujeito que age no e sobre o mundo em busca de 
valores investidos em objetos. O segundo conceito a vê como a sucessão de estabelecimentos e quebras de 
contratos firmados entre um destinador e um destinatário durante sua busca pelos objetos de valor que 
circulam no texto (cf. BARROS, 2005). 
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acontecimento é portador do impacto e “manifesta enquanto tal que o sujeito trocou 

‘a contragosto’ o universo da medida pelo da desmedida” (ZIlberberg, 2011, p.164).  

O acontecimento, concessivo por natureza, instaura a relevância do aspecto 

sensível na narrativa. O sujeito da admiração, que repentinamente se dá conta do 

novo valor que se configurou de forma abrupta (pelo sobrevir) em seu campo de 

presença, precisa agir de forma a ‘entender’ o que se passou (cf. Fontanille e 

Zilberberg, 2001). 

Em nossa análise, damos conta da identificação do acontecimento 

responsável pela mudança sintagmática da narrativa e como se desenvolvem as 

estratégias de ‘ajustamento’ do sujeito afetado. No trecho destacado no começo 

deste capítulo, André descreve o momento em que Ana, sua irmã, atravessa a 

soleira da porta da casa velha da fazenda, lugar onde se consumará o ato 

incestuoso entre os irmãos. Repetimos abaixo o trecho seguido de sua tradução: 

 

 

Foi este o instante: ela transpôs a soleira, me contornando pelo lado como 
se contornasse um lenho erguido à sua frente, impassível, seco, altamente 
inflamável(...) (Nassar, 1989, p.100- grifo nosso) 
 
 
 
And this was the second: she crossed the threshold, passing me by as if I 
were a log placed upright before her, impassive, dry and highly 
inflammable(...) (Sotelino, 2015, p. 67- grifo nosso) 

  

 

 No trecho em destaque, podemos observar que a literalidade foi preservada, 

principalmente nas escolhas semânticas dos adjetivos, impassível - impassive, 

altamente inflamável - highly inflammable. Houve também lealdade à manutenção o 

estranhamento causado pela sintaxe peculiar da oração, que usa verbos no passado 

e o pronome demonstrativo este, comumente utilizado para se referir ao momento 

presente. A semiótica discursiva explica esta ocorrência como um mecanismo de 

instauração das categorias de pessoa, espaço e tempo no discurso, e voltaremos a 

ele mais adiante.  O importante neste momento é perceber que a mesma estratégia 

foi mantida na tradução. 

A modificação da construção utilizada na tradução para como se contornasse 

um lenho erguido à sua frente - as if I were a log placed upright before her - pode ser 

explicada como um caso de coerção linguística. Neste caso, a partícula se  indica o 
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índice de indeterminação do sujeito, estrutura sem par na língua inglesa. A tradutora 

optou por utilizar a construção sintática na voz ativa com o pronome pessoal eu- I. 

Outra opção seria a ulitização do pronome one como pronome indefinido, mas que 

ainda assim teria de ser usado na voz ativa.  

A relação de dependência entre lealdade e liberdade é uma situação em que 

o tradutor lança mão de sua criatividade para manter um certo grau de proximidade 

da tradução com o projeto enunciativo de partida. A passagem se mantém leal ao 

efeito de sentido pretendido com a utilização não usual do pronome demonstrativo, 

que causa uma aproximação do enunciatário com o tempo da narrativa, mantendo a 

estranheza que o enunciador da obra de partida construiu em seu projeto 

enunciativo. Contudo, veremos que há passagens em que a estratégia de Sotelino 

foi diferente daquela construída na obra de Nassar.  

 

 

 

 2.1.4. O plano de expressão verbal 

 
 

 

Partimos da noção de texto de Hjelmslev, como sendo uma função semiótica, 

isto é, uma articulação entre um plano de conteúdo - em que os conceitos são 

mobilizados -, e um plano de expressão - que manifesta os conteúdos (cf. Hjelmslev, 

1975). Vamos agora à análise do plano de expressão verbal de nosso objeto de 

estudo. Levaremos em consideração a paragrafação, as estruturas dos diálogos, o 

uso de letras maiúsculas, a extensão dos períodos, longos ou curtos, a pontuação, a 

mancha do texto, elementos que afetam o ritmo de leitura, e, por conseguinte, o 

engajamento com a obra.  

Como dito anteriormente, o livro se divide em duas partes. A divisão, marcada 

pelo título de cada uma, A Partida e O Retorno, traz também modificações 

estruturais no corpo do texto, na obra de partida e de chegada Na página inicial de A 

Partida, encontramos como epígrafe do livro, no canto inferior direito, o verso do 

poeta Jorge de Lima, “Que culpa temos nós dessa planta da infância, de sua 

sedução, de seu viço e constância?” e, na obra de chegada, logo abaixo do título da 

primeira parte, The Departure, no canto esquerdo superior, lê-se a tradução: “Can 
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we be to blame for this plant called childhood, its seduction, its vigour and 

earnestness?, como podemos ver nas figuras abaixo: 

 

 

 

Figura 1: foto da página 6 do livro Lavoura arcaica 
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Figura 2: foto da página 2 do livro Ancient Tillage 

 

Ao longo dessa primeira parte, nota-se a ausência de letras maiúsculas, a 

não ser no começo de nomes próprios e da primeira palavra dos capítulos. A 

mancha gráfica do texto é homogênea, e não há paragrafação, a não ser na primeira 

linha. Os períodos são longos, e há bastante utilização de ponto e vírgula. A falta da 

quebra de parágrafos confere um certo fluxo à narrativa, uma continuidade na 

manifestação do plano de expressão que se atrela ao fluxo contínuo de 

pensamentos do personagem. Os capítulos são constituídos de um único parágrafo, 

muitos deles com mais de quatro páginas.  Abaixo, a reprodução do capítulo 2 na 

íntegra: 

 

Na modorra das tardes vadias na fazenda, era num sítio lá do bosque que 
eu escapava aos olhos apreensivos da família; amainava a febre dos meus 
pés na terra úmida, cobria meu corpo de folhas e, deitado à sombra, eu 
dormia na postura quieta de uma planta enferma vergada ao peso de um 
botão vermelho; não eram duendes aqueles troncos todos ao meu redor, 
velando em silêncio e cheios de paciência meu sono adolescente? que 
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urnas tão antigas eram essas liberando as vozes protetoras que me 
chamavam da varanda? de que adiantavam aqueles gritos, se mensageiros 
mais velozes, mais ativos, montavam melhor o vento, corrompendo os fios 
da atmosfera? (meu sono, quando maduro, seria colhido com a volúpia 
religiosa com que se colhe um pomo). (Nassar, 1989, p 11-12) 

 

 

Observamos na tradução interlingual a mesma construção do plano de 

expressão da obra de partida, com exceção das letras maiúsculas após os 

pontos de interrogação e dos parênteses: 

 

 

In the sluggish, lazy afternoon on the fazenda
8
, somewhere off in the woods, 

I would escape my family’s apprehensive eyes; I would soothe my feverish 
feet in the moist dirt, cover my body with leaves, and lying in the shades, I 
would sleep with the stillness of an ailing plant curved under the weight of a 
red blossom; weren’t those stems surrounding me fairies, filled with patient, 
silently keeping vigil over my adolescent slumber? Which ancient urns were 
releasing the protective voices calling out to me from the veranda? What 
was the use of those calls, if faster, more active messengers rode the wind 
skillfully, cutting through the threads of the atmosphere?(When ripe, my 
slumber was gathered with the religious voluptuousness of gathered fruit.). 
(Sotelino, 2015, p.5) 

 

 

Na obra de partida, não há inserção de letras maiúsculas nos discursos 

indiretos, como os trechos analisados no item 4.1.29. Essa estratégia confere ao 

texto um certo andamento, uma cadência, um padrão rítmico, que se equipara ao 

fluxo contínuo do pensamento do narrador-interlocutor André. Na tradução, vemos a 

instauração da letra maiúscula para indicar a troca dos interlocutores, o que acaba 

por quebrar o ritmo do discurso verborrágico de André, além de dar dicas sobre a 

instauração da debreagem interna.  

O embaralhamento de vozes, tomado a partir da perspectiva tensiva, constitui 

um mecanismo de aceleração, pois exige do enunciatário/narratário um 

engajamento sensível para lidar com o desconforto causado pela quebra de 

expectativa gerada dessa ‘desorganização’ de vozes. Esse modo de engajamento 

previsto na obra de partida é desfeito na tradução, com a inserção das letras 

                                                           
8
 A manutenção do vocábulo fazenda na tradução confere à passagem uma atmosfera brasileira, ou ao menos, 

luso-brasileira, como podemos perceber na definição dada pelo English Oxford Living Dictionaries:” Fazenda: 
An estate or large farm in Portugal, Brazil, and other Portuguese-speaking countries”. Disponível em: 
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/fazenda> . Acesso em 02 dez. 2017.

 

9
 Ver páginas 39 e 40. 
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maiúsculas para instaurar a fala de um e outro personagem, o que acaba por 

demarcar as vozes. 

Na segunda parte do livro, O Retorno, vemos o mesmo processo de 

diagramação da primeira parte, tanto na obra original, como na obra traduzida:  

 

 

 

Figura 3: foto da página 143 do livro Lavoura arcaica 
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Figura 4: foto da página 96 do livro Ancient Tillage 

 

Desta vez, temos como epígrafe da segunda parte, no canto inferior direito, 

uma passagem do Alcorão “Vos são interditadas: vossas mães, vossas filhas, 

vossas irmãs” e, na obra de chegada, logo abaixo do título da segunda parte, 

Homecoming, no canto esquerdo superior, lê-se a tradução da passagem “Forbidden 

to you are your mothers, your daughters, and your sisters”. 

  Nesta parte, o enunciador da obra de partida escolhe uma nova estratégia 

enunciativa: instaura no texto a segunda hierarquia de voz, a debreagem em 

segundo grau, ou as debreagens internas, a partir do capítulo 25.   

 As debreagens internas acontecem quando o narrador concede voz a outros 

actantes discursivos que são responsáveis pela produção de simulacros de diálogos 

nos textos, criando efeito de sentido de verdade, ao proporcionar a ilusão de ouvir 

dos outros suas verdadeiras palavras. Enquanto no discurso indireto a fala do 
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narrador invade a do personagem, no discurso direto as fronteiras entre narrador e 

personagens são bem nítidas (cf. FIORIN, 2014).  

Os parágrafos e os diálogos, agora presentes, conferem ao discurso um 

andamento diferente, além de nos aproximar de outros actantes da narrativa. André 

retorna à casa depois de seu irmão mais velho ir buscá-lo no quarto de pensão onde 

estava morando desde a sua partida.  

Estamos falando de inserir em um discurso até então unilateral, pontos de 

vista e perspectivas de realidades diferentes, vindas de outros actantes. Essa 

estratégia permite atenuar o ponto de vista único do narrador, que se desenvolveu 

ao longo da narrativa. A solidão que lhe foi imposta - seja pelo seu sentimento de 

não pertencimento, pela sua vontade de ruptura com sistemas estabelecidos 

socialmente, ou ainda pela sua fuga propriamente dita - é agora desfeita no diálogo 

de André com seu pai.  

Analisemos um trecho em que André narrador concede voz ao André 

personagem, o interlocutor (o que fala), instaurando no discurso um interlocutário 

(com quem se fala), neste caso, seu pai: 

 

 

- Meu coração está apertado de ver tantas marcas no teu rosto, meu filho; 
essa é a colheita de quem abandona a casa por uma vida pródiga.  
- A prodigalidade também existia em nossa casa.  
- Como, meu filho?  
- A prodigalidade sempre existiu em nossa mesa. (Nassar, 1989, p.156) 
 

 

‘It pains my heart to see your face so blemished, son; this is your due for 
having abandoned our home for a prodigal life.’ 
‘ Our home is also progidal.’

10
 

‘What, my son?’ 
‘Our table has always been lavish.’(Sotelino, 2015, p.109) 

 

 

No inglês, o uso do travessão no discurso direto livre é substituído por aspas 

simples ou duplas, estas pouco utilizadas.11 São diferenças ortotipográficas, usos e 

convenções que diferem de língua para língua. 

                                                           
10

 Em sua tradução, Sotelino transforma em adjetivo o substantivo prodigalidade e faz uso do presente do 

indicativo do verbo to be. Na obra de partida o substantivo prodigalidade é o sujeito da oração cujo verbo está 
conjugado no pretérito imperfeito. Há ainda a escolha pelo vocábulo due- esperado; devido para traduzir 
colheita, ao invés de utilizar a palavra do título da obra, tillage. 
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As mudanças de estratégia da sintaxe discursiva entre a primeira e a segunda 

parte do livro é de extrema importância, por tudo o que já foi aqui mencionado. No 

caso da tradução interlingual, o que podemos perceber é a inserção das debreagens 

internas de maneira mais clara. O impacto causado pela mudança de ritmo e 

andamento não é o mesmo do que o da obra de partida. Aqui, a diferença entre um 

plano de expressão e outro (da primeira parte do livro para a segunda) é bastante 

pronunciada. Há uma quebra de expectativa no decorrer do discurso, que assume 

agora uma característica mais canônica na representação dos diálogos. 

Na tradução interlingual, o novo enunciatário também sofre o impacto da 

mudança no plano de expressão dessa segunda parte do livro, mesmo que já tenha 

sido apresentado às debreagens internas ao longo de toda a narrativa. Este sempre 

esteve em uma posição mais confortável que o enunciatário da obra de partida, que 

era obrigado a fazer as catálises12, ou seja, preencher as lacunas deixadas no 

emaranhado de vozes do narrador sincrético, que muitas vezes obscurecia essa 

troca actancial. 

 

 

 

2.1.5. As isotopias temático-figurativas 

 

 

É na fusão entre o erótico, a natureza, o mítico e o religioso que Nassar 

aborda algumas questões universais do ser humano. A inserção de parábolas, 

passagens bíblicas e analogias mitológicas no texto suscita uma interpretação 

multifacetada dos temas engendrados no discurso, temas esses figurativizados por 

representações do mundo natural. Do ponto de vista discursivo, devem ser 

enquadradas as relações entre temas e figuras (semântica discursiva) determinadas 

pela mesma enunciação (cf. GOMES e MANCINI, 2007).  

                                                                                                                                                                                     
11

Ver English Oxford Living Dictionaries:  Disponível em: 

https://en.oxforddictionaries.com/punctuation/punctuation-in-direct-speech. Acesso em: 20 de setembro, 
2017. 
12

 “explicitação dos elementos elípticos ausentes na estrutura de superfície. (GREIMAS e COURTÉS, 2016, p. 54) 
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A fim de chegarmos aos temas subjacentes a essa rica narrativa, analisamos 

os elementos da superfície textual, as figuras – revestimentos que dão concretude 

às formas abstratas –, e também as isotopias presentes no texto, tanto da obra de 

partida, quanto na tradução interlingual. “Cabe, portanto, ao procedimento da 

figurativização concretizar os percursos temáticos abstratos, atribuindo-lhes traços 

de revestimento sensorial a partir da construção de figuras do mundo.” (MANCINI, 

2011, p. 194 - grifo da autora). 

 As isotopias são de dois tipos: a isotopia temática- “repetição de unidades 

semânticas abstratas em um mesmo percurso temático”, e a isotopia figurativa - 

“redundância de traços figurativos pela associação de figuras aparentadas” 

(BARROS, 2005, p.71). As duas categorizam e organizam os elementos na 

concretude da manifestação textual, construindo um crivo de leitura13. É neste 

momento que o tradutor, ainda enquanto enunciatário da obra de partida, pode 

beneficiar-se das marcas deixadas pelo enunciador, e chegar às ideologias 

subjacentes ao nível discursivo, a partir do mapeamento da relação entre temas e 

figuras.  

 

 

 A teoria semiótica examina a enunciação enquanto instância 
pressuposta pelo discurso, em que deixa marcas ou pistas que 
permitem recuperá-la. (...) é sobretudo no nível das estruturas 
discursivas que a enunciação mais se revela, nas projeções da 
sintaxe do discurso, nos procedimentos de argumentação e na 
escolha dos temas e figuras, sustentadas por formações ideológicas. 
(Barros, 2005, p.78).     

 

 

Vamos à análise dos personagens do livro, que foram mantidos na tradução 

interlingual: o pai, a mãe, Pedro - o irmão mais velho, Lula - o caçula, as irmãs Rosa, 

Zuleika, Huda e Ana, e André, personagem que sincretiza o protagonista da história 

e também o narrador. Ambientada no campo, a história mostra a vida de uma família 

libanesa de estrutura patriarcal, cujo pai encarna o papel de transmissor de valores 

tradicionais de rigidez moral, sempre passados à família na hora da refeição, através 

de sermões e parábolas bíblicas.  

                                                           
13

 ”Do ponto de vista do enunciatário, a isotopia constitui um valor de crivo de leitura que torna homogênea a 

superfície do texto, uma vez que ela permite elidir ambiguidades. Pode, entretanto, acontecer que a 
desambiguização se faça, por assim dizer, às avessas, por exemplo, no caso de uma leitura intertextual (...) em 
que um texto encontra-se encaixado em um discurso mais amplo.” (GREIMAS e COURTÉS. J., 2016,p.278).  
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A própria disposição dos integrantes da família à mesa é, em si, uma 

figurativização; a metonímia da família pode ser entendida como a própria sociedade 

culturalmente moldada.  

 

 

Eram esses os nossos lugares à mesa na hora das refeições, ou na 
hora dos sermões: o pai à cabeceira; à sua direita, por ordem de 
idade, vinha primeiro Pedro, seguido de Rosa, Zuleika, e Huda; à sua 
esquerda, vinha a mãe, em seguida eu, Ana, e Lula, o caçula. O 
galho da direita era um desenvolvimento espontâneo do tronco desde 
as raízes; já o da esquerda trazia o estigma de uma cicatriz, como se 
a mãe, que era por onde começava o segundo galho, fosse uma 
anômala, uma protuberância mórbida, um enxerto junto ao tronco 
talvez funesto, pela carga de afeto; podia-se quem sabe dizer que a 
distribuição dos lugares na mesa (eram caprichos do tempo) definia 
as duas linhas da família. (Nassar, 1989, p.154,155.) 

    

                                                  

This is how we used to sit around the table for meals, or for sermons: 
Father at the head, to his right, by order of age, first Pedro, followed 
by Rosa, Zuleika and Huda; and to his left, Mother, followed by me, 
Ana, and then Lula, the youngest. The right branch was a 
spontaneous growth of the trunk, starting from its roots; the left, 
though, bore the stigma of a scar, as if Mother, from where the left 
side started, were an anomaly, a morbid protuberance, a graft on the 
trunk, perhaps even fatal, it was so weighted down with affection; it 
might even be said that the places at the table – the whims of time – 
defined the two lines of the family.(Sotelino, 2015, p. 107)

14
 

 

 

 

 Sentado à direita do pai, Pedro, o irmão mais velho, responsável por manter 

os valores perpetrados ao longo das gerações, vem seguido das irmãs Rosa, 

Zuleika e Huda, submissas às regras e aos mandamentos do pai; mulheres que 

internalizam os preceitos e as tradições morais, vivenciando e perpetuando o status 

quo.  

A inferioridade e a submissão da mulher também são reforçadas ao longo da 

narrativa, pela ausência de diálogos entre o pai e as figuras femininas, pela ausência 

de expressão verbal em Ana, que em momento algum utiliza-se do verbo e só 

externaliza seus sentimentos através da dança e de suas atitudes (ou da falta 

delas), e também da sanção ao final do seu percurso, quando o próprio pai lhe tira a 

                                                           
14

 A título de curiosidade, o título do filme Lavoura arcaica foi traduzido para o inglês como To the left of the father 
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vida ao saber de sua relação incestuosa com o irmão, sanção esta não infligida ao 

personagem André .  

 O lado direito do pai representa a permanência, a tradição as raízes, a 

obediência às leis, o esperado, em suma, o encadeamento implicativo, em que cada 

um sabe seu lugar no mundo, sua posição social pré-definida e imutável, reforçada 

pelos valores e tradições passadas de geração em geração. 

 O lado esquerdo, encabeçado pela mãe, é o lado ‘defeituoso’ da família. Com 

seu afeto demasiado, a mãe instaura a desordem na estrutura familiar, macula o 

sacro, instaura o humano e suas vicissitudes. Sob a perspectiva de André, ela é o 

lado que representa a abertura, o inesperado, a concessão. Contudo, é também 

julgada em seu princípio, pelas próprias regras que André pretende quebrar.  

O olhar do narrador se mostra embebido dos preceitos do pai. É um jogo 

passional do sujeito da insatisfação, pois quer-ser (como o pai, e julga a relação de 

afetividade que tem com a mãe sob essa perspectiva), embora não creia-ser por 

saber-não-poder-ser, seu estado é o da não-conjunção, nem com o objeto imposto 

pelo pai, a obediência às regras estabelecidas, tampouco com objeto-valor eleito por 

ele mesmo, a ‘liberdade’. (cf. BARROS, 2005). 

 Todos os membros da família subsequentes à mãe são tortos, peças que não 

se encaixam nos moldes da moral e dos bons costumes, suas trajetórias na 

narrativa mostram o revés da história, da tradição. É a ruptura do fluxo contínuo, a 

quebra de paradigmas, a instauração do concessivo. A sexualidade retratada nas 

relações de André com a mãe, com sua irmã Ana, e com seu irmão caçula (todos à 

esquerda do pai) figurativiza a transgressão às regras e a subversão aos valores 

morais impostos pela sociedade.  

André figurativiza a temática do excluído, pois não se adapta ao sistema, 

seus questionamentos revelam o avesso da família, das relações sociais; simboliza 

o pervertido, pois se entrega às paixões mundanas dando vazão aos seus instintos 

mais primitivos; simboliza também o transgressor, pois ultrapassa os limites do 

dizível, vocifera contra o sacro, desobedece as leis e comete o mais profano dos 

pecados. Não se reconhece como ser social, pois não compartilha dos valores 

familiares, dos saberes e das tradições transmitidas pelo pai. É incapaz de refrear 

seus instintos, domar o lado instintivo e animal do ser. É epilético, e através dos 

seus discursos verborrágicos revela em seu turbilhão de pensamentos toda a 

angústia de não pertencer a lugar algum, de não se reconhecer no outro.  
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 Um traço bastante relevante é a isotopia sexual da mãe construída ao longo 

da narrativa. André percebe a mãe como objeto de desejo, que, mesmo de modo 

inconsciente, o leva ao processo de transgressão moral pelo qual o personagem se 

(des)constrói durante o discurso. É dela que emana o sentimento de afeto percebido 

de modo distorcido pelo narrador - sujeito do excesso - desde as carícias maternas 

durante sua meninice, até o golpe final do destino, quando seu pai acaba por tirar a 

vida de Ana, irmã com a qual André mantém uma relação incestuosa.  

Aqui, o garimpo semântico que o tradutor desenvolve ao escolher as palavras 

para seu texto é de importância primordial, pois é através dessas escolhas que o 

novo enunciatário irá reconstruir o percurso temático-figurativo engendrado no 

discurso. A carga semântica das palavras deve ser considerada, pois a reiteração 

destas cria isotopias que vão abrindo caminhos de interpretação. Nas palavras de 

Fiorin, “não há texto figurativo que não tenha um nível temático subjacente, pois este 

é um patamar de concretização do sentido anterior à figurativização” (FIORIN, 2014, 

p.94).  

Em Lavoura arcaica, o tema da transgressão figurativizado pela relação 

erotizada com a mãe é construído através de isotopias. O discurso passional com o 

qual o enunciador descreve a relação entre eles, os toques, os olhares, o afeto 

desmedido é um discurso metafórico que forma uma linha de leitura temática. 

A metáfora, assim como a metonímia, é um procedimento discursivo de 

constituição de sentido, que nos possibilita uma outra leitura de um determinado 

texto (cf. FIORIN, 2014, p. 118). A semiótica nomeia dois elementos de identificação 

dessa nova leitura: os desencadeadores de isotopias e os conectores de isotopias. 

Os primeiros são elementos que não se integram em uma linha isotópica já 

reconhecida e levam, dessa forma, a novas leituras. Já os segundos são elementos 

que pertencem a mais de uma isotopia, e fazem a passagem de uma leitura a outra 

(cf. BARROS, 2005).  

São mecanismos encontrados ao longo da narrativa, na extensão do discurso 

e nos causam estranheza, nos impactando pelo valor que subsumem. O uso de 

palavras que denotam um certo tom de erotismo, como na descrição que o narrador 

faz da cabra da fazenda são desencadeadores de isotopias, instauram o inusitado e 

geram um desconforto no narratário, que precisa ressignificar a leitura: 
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(...) a primeira vez que vi Sudanesa com meus olhos enfermiços foi num fim 
de tarde(...) ali entre os arbustos floridos que circundavam seu quarto 
agreste de cortesã: eu a conduzi com cuidado de amante 
extremoso(...)mas não era uma cabra lasciva, era uma cabra de menino, 
um contorno de tetas gordas e intumescidas, expondo com seus trejeitos 
as partes escuras mais pudendas(...),ela me seguia dócil pisando suas 
patas de salto, jogando o gingando o corpo (...) e, nesse tempo, 
adolescente tímido, dei os primeiros passos fora do meu recolhimento: saí 
da minha vadiagem, e, sacrilégio, me nomeei seu pastor lírico(...) Schuda, 
paciente, mais generosa, quando uma haste mais túmida, misteriosa e 
lúbrica, buscava no intercurso o concurso do seu corpo. (Nassar, 1989, 
p.18- grifo nosso)  

 
 

 
(...) the first time I saw Sudanesa with my sickly eyes was when I brought 
her out one evening among the flowering bushes surrounding her 
courtesan’s rural boudoir: I led her carefully, like a devoted lover (...) but 
she was not a lascivious nanny-goat, she was a boy’s nanny-goat, her 
contours were defined by full bloated nipples, and with her tremors, her 
darkest most private parts were exposed(...) I led her carefully, like a 
devoted lover, and she followed docilely on her high hooves, playfully, 
swinging her her proud ample body (…) that was when I, a timid adolescent, 
took the first steps outside my solitude: I left my idleness behind and – 
sacrilege – appointed myself her lyric shepherd (…) Schuda was patient, 
even more, generous, as a swollen, mysterious and lubricious stem sought, 
through intercourse, the concurrence of her body. (Sotelino, 2015, p.11- 
grifo nosso) 

  

 

 É possível perceber as escolhas tradutórias mantiveram a denotação erótica 

da passagem, e foram também capazes de recriar os efeitos de sentido suscitados 

na obra de partida. 

Ao ressignificar a leitura, o narratário é levado a perceber quais percursos 

temáticos estão recobertos pelos percursos figurativos, ou seja, a relação entre 

temas e figuras, em que “o nível temático dá sentido ao figurativo” (FIORIN, 2014, 

p.94). As isotopias sexuais reincidentes no texto estão a serviço de temas mais 

profundos, como transgressão, desconstrução de ideologias construídas 

socialmente. Veremos nos próximos trechos que se trata de uma isotopia 

reincidente, presente em várias relações que André mantém em sua narrativa: 

 

 

(...) e só esperando que ela entrasse no quarto e me dissesse muitas 
vezes “acorda, coração” e me tocasse muitas vezes suavemente o 
corpo até que eu, que fingia dormir, agarrasse suas mãos num 
estremecimento, e era então um jogo sutil que nossas mãos 
compunham debaixo do lençol, e eu ria e ela cheia de amor me 
asseverava num cicio “não acorda teus irmãos, coração”, e ela depois 
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erguia minha cabeça contra a almofada quente do seu ventre e, 
curvando o corpo grosso beijava muitas vezes meus cabelos(...) 
(Nassar, 1989, p.25 - grifo nosso) 

 

 

(...) just waiting for her to come into the bedroom and whisper again 
and again, ‘Wake up, sweetheart,’ genlty touching me again and 
again, until I, pretending all the while that I was sleeping, would grasp 
her hands with a shiver and they in turn would play their subtly 
composed game beneath the covers, and I would laugh , and she 
would lovingly remind me in a whisper not to ‘wake up your brothers, 
sweetheart,’ and she would hold my head against the warm pillow of 
her stomach, and bending her full body, she would kiss  my hair 
again and again(…)  (Sotelino, 2015, p. 16 - grifo nosso) 

 

 

Como mencionado anteriormente, é através da reiteração de traços semânticos 

que estabelecemos as isotopias temático-figurativas. Na obra de partida, Nassar 

lança mão de um discurso sensual ao utilizar “me tocasse suavemente o corpo”, - 

em que o uso da próclise, e mais ainda, o uso do pronome pessoal, enfatiza a ação, 

“um jogo sutil que nossas mãos compunham debaixo do lençol”, “ventre”- que 

poderia se encaixar, sem nenhuma estranheza à descrição de uma relação de 

cunho mais sexual entre um homem e uma mulher, mas não entre mãe e filho. 

Na tradução, diferentemente do que acontece na passagem anterior, percebe-

se uma amenização do processo, uma vez que ao optar por touching me (me 

tocando) e não touching my body (tocando meu corpo), ou they in turn would 

play their subtly composed game beneath the covers (suas mãos iriam, por sua 

vez, jogar sutilmente seu jogo contido debaixo do lençol) neste caso, ao não 

mencionar nossas mãos, a tradução instaura um enunciado enuncivo, distanciando 

a situação do narrador-sujeito da narrativa. 

 A escolha de transformar o verbo compor (to compose) em adjetivo 

(composed) traz a possibilidade de traduzir-se por contido, sereno, calmo 

desfazendo completamente o efeito de sentido original. Ao final do excerto, a 

escolha da palavra stomach para a tradução de ventre15 desassocia qualquer 

sensualidade que pudesse existir na perspectiva de André sobre essa parte do 

corpo da mãe.  

                                                           
15

 Cavidade do corpo onde estão o estômago e os intestinos;Região do corpo onde está situada essa cavidade; 

barriga; abdômen; Útero. (Dicionário Aurélio. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com>. Acesso em 16 
jan. 2017.) 
 

https://dicionariodoaurelio.com/
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Vale ressaltar a tradução de ‘dança do ventre’ para o inglês é cristalizada como 

belly dancing. A palavra belly - barriga denota muito mais sensualidade; womb –

ventre seria a tradução do órgão interno, útero; e, finalmente, stomach- estômago, a 

tradução escolhida que, definitivamente não carrega qualquer conotação sexual.  

Das escolhas disponíveis, a que mais representaria o efeito de sentido 

estabelecido pela isotopia temático figurativa da sexualidade construída para a 

relação entre André e sua mãe seria a palavra belly, que assim como ventre, não só 

representa a parte externa e interna do corpo, mas também traz consigo uma carga 

sensual mais aproximada à sensualidade estabelecida pela obra de partida.  

Em uma outra passagem, no relato do narrador-interlocutor ao seu irmão sobre 

o dia em que saiu de casa, sobre o que pensou em dizer à mãe: 

 

 

(...) quando fui procurar por ela, eu quis dizer a senhora se despede 
de mim agora sem me conhecer, e me ocorreu que eu pudesse 
também dizer não aconteceu nada mais do que eu ter sido aninhado 
na palha do teu útero por nove meses e ter recebido por muitos 
anos o toque doce das tuas mãos e da tua boca;(...) ouvi dos teus 
olhos um dilacerado grito de mãe no parto, senti seu fruto secando 
com meu hálito quente (...) mesmo assim não era impossível eu dizer, 
por exemplo, eu e a senhora começamos a demolir a casa(...) 
(Nassar, 1898, p.65-66- grifo nosso) 
 
 
 
(...) when I went to her, I wanted to tell her, “Mother, say your 
goodbyes now without knowing me, and it occurred to me that I could 
also say, all I did was nestle in your straw womb for nine months and 
be touched sweetly with your hands and mouth for many 
years(…) I heard from her eyes the lacerating cries of a mother in 
labour; I felt her fruit drying with my hot breath(…) even so, it would 
have been possible for me to say, for example, “Mother, you and I 
began to demolish this house(…) (Sotelino, 2015, p. 41-42- grifo 
nosso) 
 

 
 
 Aqui, percebemos uma mudança sintática na tradução de ter recebido por 

muitos anos o toque doce das tuas mãos e da tua boca - be touched sweetly with 

your hands and mouth for many years. A escolha do advérbio sweetly parece ser a 

opção mais natural. Já a escolha da preposição with em lugar da preposição 

normalmente usada na voz passiva, by, denota  um certo distanciamento do agente 

da passiva. Comparando sweetly touched by your hands and mouth com sweetly 

touched with your hands and mouth, parece-nos que o uso da preposição by 
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personifica mais o agente do que com with que parece indicar mais o modo como o 

objeto foi tocado, pois enquanto a primeira focaliza mais o agente, a segunda 

enfatiza a ação16. 

 O traço da sexualidade na figura da mãe também se faz presente no 

penúltimo capítulo da obra, quando o pai mata sua própria filha após desferir-lhe um 

golpe com o alfanje. Na narração de André, tanto na obra de partida quanto na 

tradução, a isotopia erótica está presente, na representação do gesto em que a mãe 

se ‘desnuda’ num ato desvairado de arrebatamento, ao presenciar e absorver o 

impacto da cena: 

 

 

(...) e vi a mãe, perdida no seu juízo, arrancando punhados de 
cabelo, descobrindo grotescamente as coxas, expondo as cordas 
roxas das varizes, batendo a pedra do punho contra o peito (...) 
(Nassar, 1989, p.192-grifo nosso) 

 

 

(...) and I watched my mother, losing her grasp on her mind, pulling 
out her hair by the fistful, grossly baring her thighs, exposing the 
purple cords of her varicose veins, beating her Stone-like fists 
against her breasts(...)(Sotelino, 2015,p. 135 - grifo nosso) 

 

 

Nesta passagem, a tradução consegue superar a obra original no que tange à 

construção da isotopia sexual, ao eleger breasts para peito, cuja tradução literal 

seria chest, uma vez que breast se refere mais ao seio propriamente dito. 

Novamente, ao observarmos os termos breasts e chest sob a perspectiva da 

afetividade, percebemos que o vetor afetividade do vocábulo breasts é bem mais 

tônico do que em chest.  

As isotopias também auxiliam no revestimento temático-figurativo do sujeito 

subversivo. Seu percurso é marcado pelo oculto, pelo secreto, pelas passagens 

obscuras, como se houvesse um outro universo a descobrir, além daquele que nos é 

apresentado.  

Além da sexualização na relação com a mãe, a isotopia da transgressão 

também se constrói a partir do incesto e das relações sexuais que André mantinha 

com as prostitutas e, na infância, com a cabra da fazenda. Tudo em André é 

                                                           
16 Ver discussão em: < https://english.stackexchange.com/questions/331121/touched-by-pity-or-touched-with-pity> acesso: 02 jan.  2018. 

https://english.stackexchange.com/questions/331121/touched-by-pity-or-touched-with-pity
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excesso, suas relações assumem a compulsão que lhe move a alma, sua 

inquietação conflituosa atravessa os muros da moral, das leis e da sociedade.  

A sexualidade consumada pela primeira vez com a cabra da fazenda dá início 

a sua trajetória tortuosa na interseção do instinto e do culturalmente aceitável. Sua 

rendição aos prazeres da carne rompe com suas amarras quando o sujeito encontra 

nas prostitutas a saída para a prisão que o consome. Essa estrada turbulenta atinge 

o ápice quando André consuma a relação incestuosa com a própria irmã, porém não 

para por aí. Por ser o sujeito insatisfeito, sempre em busca do seu inalcançável 

objeto valor, André alicia seu irmão mais novo ao retornar à fazenda, na segunda 

parte do livro. Depois da conversa com seu pai, André entra no quarto onde 

encontra seu irmão Lula, que lhe confessa estar também com ideias de sair de casa. 

A seguir, o trecho: 

 

 

(...) era talvez a minha aprovação que ele queria quando terminasse de 
descrever seu projeto de aventuras, e enquanto eu escutava aquelas 
fantasias todas - infladas de distâncias inúteis- ia pensando também em 
abaixar seus cílios alongado, dizendo-lhe ternamente “dorme, menino”; mas 
não foi para fechar seus olhos que estendi o braço, correndo logo a mão 
pelo seu peito liso: encontrei ali uma pele branca, morna(...) e meu gesto 
imponderável perdia aos poucos o comando naquele repouso quente, já 
resvalava numa pesquisa insólita, levando Lula a interromper bruscamente 
seu relato, enquanto suas pernas de potro compensavam o silêncio(...)seus 
olhos eram, sem a menor sombra de dúvida, os primitivos olhos de Ana! 

- Que está fazendo, André? 
Não respondi ao protesto dúbio(...)e, depois, eu tinha transferido só para a 
aurora o meu discernimento, sem contar que a madrugada haveria também 
de derramar o orvalho frio sobre os cabelos de Lula, quando ele percorresse 
o caminho que levava da casa para a capela.(Nassar, 1989, p.179, 180- 
grifo nosso) 

 
 

 
(...) most likely, after he had finished described the plans for his adventures 
he was hoping for my approval, and while I was listening to all of those 
fantasies- blown up to useless proportions- I was thinking about lowering his 
heavily lashed lids and telling him tenderly, ‘Go to sleep, little boy,’ but it 
wasn’t to close his eyes that I reached out, running my hand over his 
smooth chest: I found warm, soft skin(...)my imponderable gesture 
gradually got out of control in that warm resting place, lapsed into unusual 
searching, making Lula interrupt his speech abruptly, meanwhile his colt-like 
legs made up for the silence(...)without any doubt, they were Ana’s primitive 
eyes! 
‘What are you doing, André?’ 
I didn’t answer his dubious protest(...) and, furthermore, I had decided to 
forestall using any discernment until dawn, not to mention that at sunrise 
cold dew would also spill out over Lula’s beautiful hair, when he would cover 
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the route leading from the house to the chapel. (Sotelino, 2015, p. 124,125- 
grifo nosso). 

 
 
 

Nessa passagem, as escolhas tradutórias demonstram proximidade à obra de 

partida, a não ser pela subtração do advérbio de tempo logo. Ainda assim, o trecho 

recria efeitos de sentido que objetivam um engajamento sensível do enunciatário 

com a relação de André e seu irmão. 

 Neste ponto da análise, somos capazes de identificar a oposição fundamental 

sobre a qual a obra é construída. Conforme vamos identificando e analisando os 

elementos do nível discursivo, primeiro as figuras, depois os temas que são 

revestidos por elas, vamos adensando nossa interpretação e percebendo a oposição 

semântica mínima responsável pela construção do sentido do texto. Estamos agora 

na análise do nível fundamental do percurso gerativo de sentido, em que as 

categorias fundamentais são determinadas. Uma é disfórica, ou negativa, e a outra é 

eufórica, ou positiva. 

Lavoura arcaica é construída baseada na oposição fundamental natureza vs. 

cultura em que a primeira é pautada pela liberdade de viver plenamente seus 

desejos e seguir sua busca pela liberdade, é, portanto, eufórica. Por outro lado, a 

cultura representa as amarras sociais, familiares, religiosas, a opressão disfórica de 

viver segundo as regras impostas pelas instituições culturalmente estabelecidas, a 

família, os preceitos religiosos, a austeridade da vida na fazenda. A transgressão de 

André é justamente sua insatisfação, sua falta de identificação com a estrutura 

social. 

A isotopia da transgressão é feita em cadeia, revestindo a relação de André 

com vários actantes da narrativa (mãe, cabra, Ana, Lula). A narrativa de André é 

baseada no que passa ao longe do curso canônico, no que acontece por sobre a 

camada visível, no interior, no sensível. O enunciatário constrói esse sujeito 

transgressor com metáforas e analogias, fazendo-o parte da cena enunciativa como 

um pedaço dela. Pelo discurso do narrador sincrético, observamos o mundo e 

somos acometidos sensorialmente a partir o seu engajamento, que muda conforme 

sua ambientação. Como na cena em que André revisita a casa da fazenda, os 

objetos, e ao mesmo tempo se reveste deles, mesclando a percepção que tem do 

objeto com a sensação de sê-lo. Nos excertos abaixo, algumas estratégias a serviço 

de uma construção discursiva que exacerba as experiências sensíveis do sujeito: 
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(Fundindo os vidros e os metais da minha córnea, e atirando um 
punhado de areia pra cegar a atmosfera, incursiono às vezes num sono já 
dormido, enxergando através daquele filtro fosco um pilão, um socador 
provecto, e uns varais extensos, e umas gamelas ulceradas, carcomidas, de 
tanto esforço em suas lidas (...) (Nassar, 1989, p.62- grifo nosso). 
 

 

(Fusing together the glass and the metal in my cornea. And tossing out a 
handful of sand to blind the atmosphere, sometimes I embark on slumber 
already slept, and through this blurry filter, I discern rudimentary dust, a 
grindstone , a wooden mortar, an aged masher, extended clotheslines, 
troughs, ulcerous and worm-eaten from the endless strain of drudgery (…) 
(Sotelino, 2015, p. 39- grifo nosso). 

 
 
 

 

 No trecho, o narrador cria a metáfora que monta a cena figurativa e 

estabelece analogia com ele mesmo. Narrador e sujeito da narrativa estão imersos 

nas memórias sobre a casa e seus objetos, ao mesmo tempo que se fundem com 

eles. Na tradução interlingual, o adensamento da percepção que o sujeito tem dos 

objetos se torna mais superficial, não há mistura, cada um ocupa seu devido lugar. 

Notamos isso através da eleição da preposição in ao invés de da - de+a, a qual 

denota sentido de origem, de proveniência. 

Observe: “Fundindo os vidros e os metais da minha córnea” pertencem a 

mim, são parte da minha córnea, ao passo que: Fusing together the glass and the 

metal in my cornea” (Fundindo o vidro e o metal na minha córnea), dá ideia de que 

são materiais que se fundem no espaço córnea, mas não são necessariamente do 

sujeito, não fazem parte dele, por assim dizer.  

 No diálogo entre André e seu irmão sobre a partida daquele, evidencia-se a 

leitura que o personagem faz do silêncio e do olhar da mãe. Não percebemos a 

partida do filho sob a perspectiva dela, mas sim sob o ponto de vista de André. Além 

do fluxo contínuo criado pela pontuação utilizada - basicamente o uso da vírgula - o 

trabalho sinestésico com a linguagem e o conector de isotopia (moldando; 

modelando), que funde o sujeito com os elementos de barro, auxiliam na construção 

da emotividade da passagem, revelando-nos o emaranhado de sensações que 

envolviam o personagem: 
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Não tinha ainda abandonado nossa casa, Pedro, mas os olhos da 
mãe já suspeitavam minha partida” (...)quando fui procurar por ela, eu 
quis dizer a senhora se despede de mim agora sem me conhecer, (...) 
mas meus olhos naquele momento não podiam recusar as palmas 
prudentes de velhos artesãos, me apontando pedras, me apontando 
paisagens esquisitas, calcinadas, me moldando calos, modelando 
solas nos meus pés de barro; (...) (Nassar, 1989, p.64-65). 

 

 

I hadn’t left home yet, Pedro, but Mother’s eyes already reflected her 
suspicion of my departure” (…) “when I went to her, I wanted to tell 
her, “Mother, say your goodbyes now without knowing me, (…) but at 
the time, I could already see old artisans’ prudent hands pointing 
toward stones and strange, charred landscapes that calloused and 
thickened the soles of my clay feet;(…) (Sotelino, 2015, p.41) 
 
 
 

Na tradução, o conector de isotopia se perde por conta da ausência do verbo 

mold, ou modeling, que poderia conectar artisan-artesão a clay-barro, mas também 

a calos (optou-se pelo verbo calloused)  e solas. 

Em um certo momento da narrativa, depois do acontecimento do incesto, André 

resolve sair de casa. No excerto abaixo, a sobreposição das isotopias se dá através 

das metáforas e das analogias diretas. André se constrói como anfíbio, que sai da 

água para ganhar a terra, e ir ao encontro de uma nova vida que desponta com sua 

partida: 

 

Saltei num instante para cima da laje que pesava sobre meu corpo, 
meus olhos de início foram de espanto, redondos e parados, olhos 
de lagarto que abandonando a água imensa tivesse deslizado a 
barriga numa rocha firme; fechei minhas pálpebras de couro para 
proteger-me da luz que me queimava (...) mal saindo da água do 
meu sono, mas já sentindo as patas de um animal forte galopando 
no meu peito, eu disse cegado por tanta luz tenho dezessete anos e 
minha saúde é perfeita e sobre esta pedra fundarei minha igreja 
particular (...) (Nassar, 1989, p. 86-87- grifo nosso) 
 

 
 

I swung agilely over the slab of stone weighing me down, at first my 
eyes were stunned, wide open and frozen, the eyes of a lizard that 
has recently abandoned immense waters and slid on to solid rock; I 
closed my lizard-skin eyelids to protect myself from the light burning 
into me(…) and just as I was emerging from my slumber water, 
already feeling strong hooves galloping in my chest, I said blinded 
by bright lights, I’m seventeen years old and in perfect health and on 
this rock I am now founding my own church (…)(Sotelino, 2015, p. 57-
grifo nosso). 
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 Aqui, as isotopias são recriadas na tradução, há a manutenção das 

metonímias e metáforas, eyes of a lizard- olhos de lagarto; hooves – patas; 

galloping - galopando, e também as escolhas lexicais e sintáticas. A estrutura lizard-

skin eyelids, adjetivação por hífen para expressar um só conceito ou ideia, é muito 

utilizada na língua inglesa, e se propôs à tradução de pálpebras de couro. 

 A próxima passagem remonta a narrativa da aproximação de Ana à casa 

velha onde André se encontra e onde também se consumará a relação sexual entre 

os irmãos. A construção metafórica de André como pássaro-predador e de Ana 

como uma das pombas que André costumava capturar durante sua infância é uma 

alusão bastante poderosa. Temos o simbolismo da pomba representando a pureza, 

a paz com a qual André tanto sonha, construído na metáfora entre a pomba indefesa 

e frágil e a fragilidade das instituições e das verdades ensinadas e transmitidas ao 

longo da vida, nos sermões de seu pai, nos preceitos religiosos. A (des)estrutura 

familiar, como representação de instituições sociais fadadas ao fracasso; que com 

um simples gesto transgressor, pode vir a se tornar o avesso da sua própria 

verdade: 

 

(...) fechei a porta, tinha puxado a linha, sabendo que ela, em algum 
lugar da casa, imóvel de asas arriadas, se encontraria esmagada sob 
o peso de um destino forte; (...) eu tinha esporas nos meus 
calcanhares, que crista mais sanguínea, (...) agarrei-lhe a mão num 
ímpeto ousado (...) não tinha verbo naquela palma, nenhuma 
inquietação, não tinha alma naquela asa, era um pássaro morto(...). 
(Nassar, 1989, p.101-102- grifo nosso)  
 

 

(...) I closed the door, I had pulled the string, knowing that 
somewhere in the house, she would find herself in absolute stillness, 
her slackened wings flattened beneath the powerful weight of 
destiny;(…) there were spurs on my ankles, what a sanguine crest, 
(…) I gripped her hand boldly(…) there was no word in that palm, no 
quivering, no soul in that wing, I was holding a dead bird in my 
hand(…). (Sotelino, 2015,p.67-grifo nosso) 

 

  

 As figuras de linguagem aqui assumem sua função de narrativa poética. O 

que se revela é o ser humano em sua percepção mais instintiva; não há, nesse 

momento, lugar para convenções sociais, ou culturais, tampouco religiosas; o que se 

quer aqui é a consumação do chamado da natureza, são pássaros que se 

encontram em um ciclo natural de instintos e poder. Alusão essa que pode tomar 
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proporções mais grandiosas, à medida que o contrato fiduciário estabelecido entre 

os polos do sujeito da enunciação se fortaleçam.   

Quando o processo de tradução leva em conta tais estratégias, concebe o 

texto como um ‘todo de significação’, e as isotopias funcionam como um caminho de 

interpretação, em que cada escolha faz parte do projeto enunciativo, e também do 

projeto sensorial, que leva em consideração a adesão do enunciatário ao que ele 

manifesta. 

 Durante o processo tradutório, as coerções sintáticas entre as línguas abrem 

espaço para uma prática criativa, em que a liberdade se coloca a serviço da 

fidelidade. Nesta relação de interdependência, a semiótica contribui para o trabalho 

do tradutor, tornando-o consciente do processo de construção dos efeitos de sentido 

que devem ser recriados na obra de chegada. 

 

 

 

2.1.6. Os programas narrativos 

 

 

Nossa análise agora se concentra no nível narrativo do percurso gerativo de 

sentido. É na “dimensão narrativa” que se desnudam “as estruturas organizadoras 

de nossa intuição narrativa” (BERTRAND, 2003, p.27). É aqui que os sujeitos da 

narrativa sentem, lutam, se transformam, alcançam seus objetivos ou não. É a 

representação do “espetáculo que simula o fazer do homem que transforma o 

mundo.” (BARROS, 2005, p.20) 

Em Lavoura arcaica, há mais de um programa narrativo acontecendo ao 

mesmo tempo e os actantes – sujeito, objeto-valor, antissujeito, adjuvante e 

destinador – se embaralham entre eles, o destinador de um se transforma em 

antissujeito de outro, e assim a trama narrativa vai sendo tecida por sobre os temas 

subjacentes ao discurso. O humano e o sagrado, a passividade e a luta, a subversão 

e a obediência, a liberdade e as regras, tudo está em jogo. O sujeito, centro da 

narrativa, está sempre em busca de seu objeto-valor, e para consegui-lo, é motivado 

pelo destinador, às vezes contando com a ajuda de um adjuvante, enquanto o 
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antissujeito, implícito ou não, antagoniza e cria obstáculos para que a junção final se 

concretize. 

 Nossa perspectiva aqui é a do narrador e sujeito da narrativa. O programa 

narrativo de base de André tem como objeto-valor a liberdade, o homem em sua 

concepção mais individual, sem as amarras sociais, culturais, históricas e religiosas 

que são, na verdade, antissujeitos de sua busca, representadas pela figura paterna. 

No livro, o enunciador constrói um projeto enunciativo que leva o enunciatário 

a perceber que o ‘amor’ de André por Ana é uma figurativização de algo mais 

abstrato. Na verdade, estamos tratando da desconstrução do homem enquanto ser 

social para revelar seu lugar como parte da natureza, que busca no delírio a sua 

lucidez, na transgressão, seu porto seguro.  

Ao encarnar o papel do excluído, do pervertido, do transgressor, André 

mostra o avesso das leis, o colapso do sistema. O pai se revela como seu 

antissujeito, pois é aquele que interfere em suas escolhas, mostrando a todo 

momento as regras pelas quais atitudes e sentimentos devem ser guiados e 

coagidos, impedindo-o de viver sua vida de sua maneira. 

Levando ao extremo os ensinamentos do pai sobre o amor fraternal, André 

consuma a relação de incesto com a irmã, e depois, em um discurso ideológico 

baseado na sua verdade, desconstrói essa mesma verdade para depois reconstruí-

la na tentativa de persuadir a irmã a embarcar no seu novo preceito de lei, a 

instauração de uma nova ordem: 

 

 

foi um milagre descobrirmos o que aconteceu entre nós, querida 
irmã, o mesmo tronco, o mesmo teto, nenhuma traição, nenhuma 
deslealdade (...) foi um milagre descobrirmos acima de tudo que 
nos bastamos dentro dos limites da nossa própria casa, confirmando 
a palavra do pai de que a felicidade só pode ser encontrada no seio 
da família (Nassar, 1989, p.118- grifo nosso). 
 

 

 
What happened between us was a miracle, dear sister, branches 
from the same trunk, with a common roof, no betrayal, no disloyalty, 
(…) we have discovered a miracle, above all, we have become 
whole within the confines of our own home, confirming Father’s words 
that happiness is only to be found in the bosom of the family (Sotelino, 
2015, p.79- grifo nosso). 
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 Com relação à tradução, os termos destacados na obra de partida e chegada 

correspondem às construções sintáticas que foram modificadas na tradução. A 

primeira oração está construída na ordem inversa em português, com o sujeito 

disposto depois do predicado. A ordem inversa em inglês não contempla a inversão 

entre sujeito e predicado como em português, o que justifica a escolha de Sotelino 

em utilizar a ordem direta. Na segunda oração, percebemos outra modificação 

estrutural, mas que ainda assim consegue manter o significado. Em português, 

temos orações coordenadas assindéticas, enquanto que em inglês, trabalhou-se 

com a inserção do sujeito we e ordem direta.  

Voltando à análise da construção dos programas narrativos, nota-se que é a 

mãe quem instaura em André a vontade e também a crença pela liberdade. A mãe 

estar em conjunção amorosa com ele é o fator desencadeador da busca de André 

por liberdade. O excesso de afetividade da mãe, seu carinho exacerbado, exerce em 

André um impacto desajustado, pois é julgado a partir de seu ponto de vista. André é 

um indivíduo conflituoso, vive no limite: ao mesmo tempo que anseia por romper 

com o que o pai representa, acaba por julgar os fatos sob a mesma perspectiva.  

E é nessa tensão que o sujeito age e reage, na falta de pertencimento, na sua 

incapacidade de fazer parte do sistema. É o exagero do amor, dos ensinamentos 

sobre retidão e moral que o move e o transforma na sua busca pelo objeto-valor, ou 

seja, sua conjunção com ele. Nas palavras de Diana Barros, “a relação transitiva 

entre sujeito e objeto dá-lhes existência, ou seja, o sujeito é o actante que se 

relaciona transitivamente com o objeto, o objeto aquele que mantém laços com o 

sujeito” (BARROS, 2005, p.20).  

A relação conjuntiva de André e sua mãe começa na tenra infância, nas 

carícias maternas. É um programa de uso que o levará à execução do seu programa 

de base. Os programas de uso são pressupostos pelo programa de base, e visam a 

sua realização. Os programas de uso são aqueles que concedem ao sujeito as 

qualidades modais de poder e saber necessárias ao programa do fazer, ou seja, o 

programa de base. (cf. BARROS, 2005) 

Este programa de uso de André adentra a puberdade e se consuma no ato 

sexual com a cabra, depois com as prostitutas durante as saídas furtivas da 

fazenda, e atinge seu ápice no ato sexual com a irmã Ana. Neste momento, André já 

se encontra dotado da competência, a doação dos valores modais necessários para 
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executar sua performance maior, que é sua busca pela liberdade, figurativizada pela 

sua fuga: 

 

 

(...) e sobre esta pedra fundarei minha igreja particular, a igreja para 
meu uso, a igreja que frequentarei de pés descalços e corpo 
desnudo, despido como vim ao mundo, e muita coisa estava 
acontecendo comigo, pois senti num momento profeta da minha 
própria história (...)e eu pensei e disse sobre esta pedra me 
acontece de repente querer, e eu posso! (...) eu tinha 
simplesmente forjado o punho, erguido a mão e decretado a hora: a 
impaciência também tem os seus direitos! (Nassar, 1989, p.87-88- 
grifo nosso) 

 

 

(...) and on this rock I am now founding my own church, a church for 
my own purposes, the church I will attend with my bare feet and bare 
body, naked, as I came into the world, and there was so much 
happening to me that all at once I felt I was the prophet of my own 
history (…) and I thought about it and standing there on that rock I 
said, all of a sudden I know I want, and I know I can! (…) I had 
simply forged my fist toward the sky and decreed the time had come: 
impatience also has rights! (Sotelino, 2015, p. 57.58- grifo nosso) 

 

 

Os termos destacados na tradução referem-se a duas questões distintas: na 

primeira, temos o pronome demonstrativo esta, que na verdade se separa do 

primeiro sintagma  e se conecta ao segundo, como mostramos a seguir: e eu pensei 

e disse - primeiro sintagma - sobre esta pedra me acontece de repente querer, e eu 

posso! - segundo sintagma. A falta de uma pontuação mais clara causa o 

embaralhamento entre tempo e espaço. Na tradução, ao adotar o pronome that, 

Sotelino estabelece a seguinte separação: standing there on that rock I said,- 

primeira oração - all of a sudden I know I want, and I know I can! - segunda oração. 

André, em um discurso inflamado modalizado pela competência cognitiva 

atribuída a ele pela mãe - destinador do seu percurso narrativo - aquela que instaura 

em André a inquietação do afeto desmedido – resolve fugir de casa e viver como 

protagonista de sua própria história, indo em busca de sua conjunção com a 

liberdade.  

Na semiótica discursiva, entende-se junção como “a relação que determina o 

estado, a situação do sujeito em relação a um objeto qualquer”. (BARROS, 2005, 

p.22). A junção se biparte em conjunção, quando o sujeito alcança um objeto-valor, 

e a disjunção, quando isso não acontece. 
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É na passagem de um estado ao outro (de disjunção para conjunção e vice-

versa) que se dão as transformações de estado do sujeito da narrativa. No caso de 

André, sua busca pela subversão ao sistema o faz enveredar pelas mais inusitadas 

relações, todas construindo, em torno do seu programa principal, outros programas 

de uso, baseados nas relações entre o sujeito e os vários objetos-valor.  

 A narrativa de André, sua busca por pertencimento, liberdade e completude 

enquanto homem livre dos preceitos religiosos, culturais e históricos que o 

aprisionam, tem na relação com sua mãe um destinador: é ela quem o dota da 

competência para ir atrás do seu desejo de ser o profeta de sua própria história. 

Através de seu afeto desmedido, ela instaura no sujeito o desejo por viver em um 

mundo onde os afetos e sentimentos regem o ser humano, e a única lei que importa 

é a liberdade de viver a experiência sensorial do corpo, elegendo-o como sua igreja 

particular.  

 

 

(...) eu tinha de gritar em furor que a minha loucura era mais sábia 
que a sabedoria do pai (...) e que fora de mim eu não reconhecia 
qualquer ciência, e que era tudo só uma questão de perspectiva, e o 
que valia era o meu e só o meu ponto de vista, (...) e dizer tudo isso 
num acesso verbal, espasmódico, obsessivo, virando a mesa dos 
sermões num revertério, destruindo travas, ferrolhos e amarras 
(...).(Nassar, 1989, p. 109- grifo nosso) 
 
 

 
(...) I had to scream out furiously that there was more wisdom in my 
madness than in all of my Father’s wisdom (…) and except for mine, I 
acknowledged no other science, and that everything was merely a 
question of perspective, and only my point of view held any meaning 
whatsoever (…) and I said everything spasmodically and 
obsessively in a verbal rage, and wreaking havoc, I overturned the 
sermon table, destroying clamps, bolts and moorings (…). (Sotelino, 
2015, p. 72- grifo nosso) 

 
 
 
 

Comentando sobre a tradução, nota-se aqui uma diferença na aspectualização 

verbal que acarreta uma mudança no efeito de sentido: na obra de partida, no trecho 

destacado, não há indícios que de fato, o sujeito da narrativa verbalizou tais 

considerações, enquanto que na tradução a escolha feita insere um momento de 

referência pretérito, como se a ação tivesse ocorrido. 
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Barros explica que o destinador-manipulador é o actante sujeito doador de 

valores modais. Na narrativa, é ele que supre seu destinatário, o sujeito, com os 

valores que serão visados pelo sujeito, e o dota de competências modais necessários 

à execução da ação.  

O sujeito André é conflituoso, pois ao mesmo tempo que anseia por transgredir 

os preceitos e valores impostos pelo pai, acaba por julgar sua própria relação com a 

mãe através deles; esse embate interno o leva a ter visões deturpadas do carinho 

materno e, consequentemente, de suas outras relações interpessoais, pois as vê 

como oportunidade de ruptura e desconstrução.  

Na segunda parte do livro, O Retorno, traduzido por Homecoming- regresso à 

casa, André volta para casa, e, como vimos, tece suas considerações sobre seus 

atos na sua discussão com o pai. Os actantes do nível narrativo se ‘enfrentam’ – 

André, o sujeito da busca, e o pai, antissujeito, a mãe, dotada do saber e do poder 

de sancionar o sujeito, Pedro, o adjuvante do programa de base do pai, e 

antiadjuvante do programa narrativo de André. Vemos aqui os dois destinadores de 

André: o pai, que o impele a agir de acordo com os preceitos familiares e religiosos, 

e a mãe, aquela que o manipula, através de seu excesso de afetividade, a romper 

com tais preceitos. O antagonismo inerente ao fazer-fazer dos dois destinadores se 

traduz no ser conflituoso encarnado por André, que julga seus próprios atos sob a 

perspectiva austera do pai, mas que anseia pela liberdade da desmedida, do amor 

sem limites e sem preceitos.  

André então recebe a recompensa de seus dois destinadores, responsáveis 

por sancioná-lo. O carinho da mãe, e a aprovação do pai, vitorioso em seu propósito 

de restabelecer a ordem, muito embora sua conjunção logo vá se desfazer,  ao final 

do livro, quando a obra assume um viés mais trágico. Em meio à festa para celebrar 

o retorno de André, Pedro conta ao pai sobre a relação incestuosa entre André e sua 

irmã Ana, o que acaba levando o pai a tirar a vida da própria filha.  

 E para o desfecho de uma narrativa tão rica, o enunciador lança mão de sua 

última estratégia enunciativa: deixando ao enunciatário a tarefa de preencher a 

lacuna entre o penúltimo e o último capítulo (que serão analisados no próximo 

capítulo), quando, em suspensão temporal, o discurso se constrói alheio a espaço e 

tempo.   

Cabe ao enunciatário, neste momento, o julgamento do percurso de André, a 

ser construído em cima de possíveis fechamentos: se o pai morre em consequência 
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de seu ato derradeiro, ou se sua morte é testemunho da vida baseada nos preceitos 

do seu destinador, o tempo. No discurso final dedicado ao pai, como interpelar a 

sanção de André?  
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CAPÍTULO III. O TEMPO EM LAVOURA 

ARCAICA 

 

 

“O tempo, o tempo, o tempo e suas águas inflamáveis, esse rio largo que 
não cansa de correr, lento e sinuoso, ele próprio conhecendo seus 
caminhos, recolhendo e filtrando de vária direção o caldo turvo dos 
afluentes e o sangue ruivo de outros canais para com eles construir a razão 
mística da história (...)” (NASSAR, 1989, p.182). 

 

 

 

 O grande destinador da obra é o tempo, sempre por trás das mudanças e da 

construção dos programas narrativos. É ele o grande manipulador, e o grande 

sancionador das ações transformadoras dos sujeitos, que devem, “com os mesmos 

olhos amenos assistir à manipulação misteriosa de outras ferramentas que o tempo 

habilmente emprega em suas transformações,” (NASSAR, 1989, p.193).  

A presença do tempo como organizador das ações dita a arquitetura da obra. Está 

também presente na divisão das duas partes do livro, A Partida e O Retorno, que 

são nomeações estabelecida na relação entre o tempo e a trama narrativa. É o 

tempo que dita o andamento e a cadência do discurso, além de temperar o impacto 

dos acontecimentos que acometem os sujeitos durante seus trajetos. 

Como destinador do pai, é o tempo do relógio, o tempo cronológico permeado 

pela tradição, passada de pai para filho, que revestido da figura do avô, assume seu 

papel na narrativa como actante que impõe seu ritmo e suas regras, senhor da 

história e da vida. É esse tempo que comanda os integrantes do lado direito do pai, 

os membros da família subjugados a ele e a tudo o que ele impõe. Para André, o 

tempo destinador do pai é o tempo da opressão, um tempo disfórico, sua lentidão é 

angustiante. André é norteado pelo seu tempo biológico e natural, o tempo da 

liberdade de tomar as rédeas e agir, “a impaciência também tem os seus direitos!”17.  

As isotopias figurativas do tempo representam o poder que ele exerce sobre 

todos, construído nos discursos dos sermões, na recorrência de passagens ao longo 

                                                           
17 Ver página 74. 
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da narrativa, nas virtudes da espera, nos objetos da casa, na figura do avô, como 

memória: 

 

(...) na doçura da velhice está a sabedoria, e, nesta mesa, na 
cadeira vazia da outra cabeceira, está o exemplo; é na memória do 
avô que dormem nossas raízes,(...) nenhum entre nós há de 
apagar da memória a formosa senilidade de seus traços; nenhum 
entre nós há de apagar da memória sua descarnada discrição ao 
ruminar o tempo em suas andanças pela casa (...) menos ainda os 
passos compassados, vagarosos, que só se detinham quando o avô 
, com dois dedos no bolso do colete, puxava suavemente o relógio 
até a palma, deitando, como que, ergue uma prece , o olhar calmo 
sobre as horas(...). (Nassar, 1989, p. 58- grifo nosso) 

 

(...) wisdom is found in the sweetness of old age and the empty chair 
at the opposite end of this very table is our example: our roots are 
found in Grandfather’s memory (...) not one of us should ever 
erase the memory of his handsome, aged features, nor the 
memory of his gaunt discretion as he pondered away the time in his 
wanderings about the house (…) and perhaps most important of all, 
the slow, measured steps that halted only when Grandfather, 
reaching with two fingers into his vest pocket, would carefully 
remove and calmly read his watch, placed in his hand as of in 
prayer(…) (Sotelino, 2015, p.37- grifo nosso). 

 

 

Nota-se aqui a escolha de Sotelino por evitar a repetição da estrutura not one 

of us, ao utilizar a conjunção nor. É certo que não houve qualquer prejuízo ao 

significado da passagem, mas cabe ressaltar que a anáfora nesse caso possui efeito 

de sentido similar ao que expressa o conteúdo, o trabalho do tempo, sua 

vagarosidade, o ritmo mais desacelerado. 

 Aos que sentam à esquerda do pai - a mãe, André, Ana e seu irmão caçula- o 

tempo destinador é o do fluxo da natureza, que amadurece o fruto, e faz crescer os 

animais. Esse tempo destinador entende o homem como parte da natureza, e o faz 

obedecer às suas regras: “meu sono, quando maduro, seria colhido com a volúpia 

religiosa com que se colhe um pomo”18. É o tempo do agora, da vivência plena, do 

corpo, o tempo do sobrevir, em oposição ao tempo cronológico, destinador do pai e 

dos actantes do pervir. Segundo Zilberberg: 

 

A diferenciação do andamento segundo [rápido vs lento] provoca 

irresistivelmente no sujeito uma alteração daquilo que denominaríamos sua 

                                                           
18 Ver análise do trecho e sua tradução na página 48. 
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atitude: a velocidade mais elevada para o sujeito, a saber, a da 

instantaneidade,tem por correlato um sujeito segundo o sobrevir, um sujeito 

siderado, enquanto a lentidão molda e mantém um sujeito segundo o pervir, 

um sujeito paciente. (ZILBERBERG, 2010, p. 9) 

 

 

Há ainda o tempo linguístico, aquele construído discursivamente, instaurado 

pelos mecanismos da categoria de tempo. As debreagens e embreagens temporais 

em Lavoura arcaica assumem um papel importante na construção da obra. Por 

vezes, a construção do tempo linguístico é manifestada de forma desordenada, 

quando os momentos de referência se entrelaçam, causando um certo impacto no 

enunciatário. Há trechos em que a voz do narrador nos revela memórias do sujeito 

da narrativa difíceis de localizar no tempo.  

 Ao longo da narrativa, o enunciatário é levado a perceber que o primeiro 

capítulo do livro é, na verdade, posterior a todos aqueles outros que constituem a 

sua primeira parte, intitulada A Partida, pois descreve a aparição do irmão mais 

velho de André que vai à sua procura para levá-lo de volta para casa, o que 

acontece mais ou menos no meio da história narrada.  

Do segundo capítulo em diante, entremeadas pelos sermões do pai, sobre os 

quais não há referências que possam deixar pistas da sua temporalidade,  a 

narrativa de André é sobre tudo o que acontecera de um ponto de vista de 

anterioridade ao momento de referência presente, que se estabelece na segunda 

parte do livro, O Retorno, quando André retorna à casa.   

É como se o sujeito da enunciação construísse um quebra cabeça temporal, e 

é da conta do enunciatário colocar as peças no lugar, mas somente quando a última 

linha foi lida, nem um minuto antes, para não correr o risco de deixar escapulir 

nenhum acontecimento ao acaso. Tempo e espaço se arranjam na trama narrativa e 

criam uma “correlação conversa entre si, donde a frequência das transposições que 

levam, conforme o caso, quer à temporalização do espaço, quer à espacialização do 

tempo" (ZILBERBERG, 2011, p.124 - grifo nosso), ou seja, é pela mudança de 

espaços que determinamos o passar do tempo, assim como podemos perceber 

também o trabalho do tempo na mudança do espaço. 

Há momentos em que a construção da narratividade não se apresenta tão 

clara, e cabe ao enunciatário preencher as elipses predicativas deixadas pelo 

enunciador.  
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No vaivém dos enunciados, o enunciador/narrador brinca com os momentos 

de referências textual, deixando o enunciatário/narratário suspenso, sem poder tocar 

os pés no chão de um espaço e tempo que fogem ao seu entendimento.  É o tempo 

na narrativa que não se deixa capturar. Às vezes, parece apontar possibilidades de 

interpretação que mais adiante acabam se desfazendo.  

No penúltimo capítulo da obra (capítulo 29), o pai mata a filha, após saber por 

Pedro, irmão mais velho de André, da relação incestuosa entre os dois. É o fim da 

narrativa, momento de o narratário conhecer o desfecho da história, o final da trama 

narrativa. Contudo, o último capítulo do livro (capítulo 30) é o que se segue:  

 

 

(Em memória de meu pai; transcrevo suas palavras: “e, 
circunstancialmente, entre posturas mais urgentes, cada um deve 
sentar-se num banco, plantar bem um dos pés no chão, curvar a 
espinha, fincar o cotovelo do braço no joelho, e, depois, na altura do 
queixo, apoiar a cabeça no dorso da mão, e com olhos amenos 
assistir ao movimento do sol e das chuvas e dos ventos, e com os 
mesmos olhos amenos assistir à manipulação misteriosa de outras 
ferramentas que o tempo habilmente emprega em suas 
transformações, não questionando jamais sobre seus desígnios 
insondáveis, sinuosos, como não se questionam nos puros planos 
das planícies as trilhas tortuosas, debaixo dos cascos, traçadas nos 
pastos pelos rebanhos: que o gado sempre vai ao poço”). (Nassar, 
1989, p. 193- grifo nosso) 
 

 
 

(In memory of my father, I transcribe his words: ‘and every once in a 
while, each one in the family should take time from more urgent tasks 
to sit down on a bench with one foot planted squarely on the ground 
and, bending over, your elbow resting on your knee and head resting 
on the back of your hand, with gentle eyes, you should observe the 
movement of the sun, the wind and the rain and, with these same 
gentle eyes, observe time’s mysterious manipulation of the other tools 
it wields to effect all transformations, and you must never once 
question its unfathomable , sinuous designs, just as upon observing 
the pure geometry of the plains, you would never question the winding 
trails shaped by the trampling of the herds out to pasture: the cows 
always head for the watering pit.) (Sotelino, 2015, p.137- grifo nosso) 

 
 
 

 É da conta do enunciatário, agora, estabelecer quando houve a morte do pai, 

pelas marcas deixadas ao longo da narrativa, ou talvez pela falta delas, mais um 

capricho do tempo. A inserção deste capítulo é, talvez, a memória que amarra todo o 

projeto enunciativo, transformando o tempo em personagem, talvez até em 

observador, um actante poderoso, que submete todos à sua vontade.  
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Com relação à tradução, o estranhamento causado pela colocação do 

advérbio circunstancialmente - que poderia expressar algo determinado pelas 

circunstâncias- condição de tempo, lugar ou modo, mais do que pela frequência, um 

advérbio de modo – e sua consequente aceleração, foi traduzido por every once in 

a while- ocasionalmente, de vez em quando, ou seja, por um advérbio temporal. 

Aqui, a tradutora escolheu uma interpretação, e essa escolha muda o efeito de 

sentido original, por algumas razões: primeiro, o fato de o enunciador ter escolhido 

essa passagem de um dos sermões que o pai costumava fazer, diz respeito também 

a um juízo de valor que André faz da atitude derradeira daquele, que determinado 

por uma situação circunstancial, não foi capaz de permanecer em equilíbrio perante 

os fatos; que todo o seu discurso sobre ponderação e equilíbrio não se sustentou 

diante do inusitado, do inesperado, do impacto. O enunciatário da tradução não tem 

acesso a essa interpretação, uma vez que a marca foi apagada no texto traduzido.  

Outro ponto é pelo próprio estranhamento causado por seu emprego, que foi 

suavizado pela substituição de um advérbio temporal que se ‘encaixa’ de forma 

muito mais confortável no enunciado. Desfaz-se, então, novamente, a maneira pela 

qual o enunciatário percebe a obra e seu desfecho. 

 O tempo em Lavoura arcaica também se constitui como uma isotopia temático 

figurativa. Dos ensinamentos do pai sobre as bem-aventuranças do tempo, André o 

desafia, mostra seu avesso, e assim como a família, o tempo é a figurativização da 

prisão moral que o atormenta e que desperta nele o desejo de liberdade que o 

consome. 

Nos excertos abaixo, primeiro através da debreagem enunciativa interna, 

quando o narrador confere voz ao pai, percebemos o tempo a partir de sua 

perspectiva; quando o tempo então se mostra senhor das coisas, e carrega consigo 

o poder de amenizar, atenuar, aplacar emoções, colocar as coisas em seus devidos 

lugares, enfim, a extensividade a serviço da inteligibilidade. Assim como nos ensina 

Zilberberg, “colocamo-nos como objeto a considerar a elasticidade do tempo” 

(ZILBERBERG, 2011, p.125). 

 

 

(...) o tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor; 
embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento; sem 
medida que o conheça, o tempo é contudo nosso bem de maior 
grandeza: não tem começo, não tem fim;(...). (Nassar, 1989, p.52- 
grifo nosso) 
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Time is the greatest treasure available to man; although not 
consumable, time is our most valuable nourishment; even if 
immeasurable, time is still our largest gift; it has neither beginning 
nor end;(…). (Sotelino, 2015, p.33- grifo nosso) 

 
 

 

Novamente, houve a subtração da figura de linguagem anafórica - repetição 

da expressão não tem; não tem. Sotelino utilizou a construção neither, nor, 

gramaticalmente correta, porém de efeito de sentido diferente da construção da obra 

de partida. Mais uma vez, não houve prejuízo na significação, mas a escolha acaba 

por desfazer a construção da prosa poética da passagem. O tom lírico de Lavoura 

arcaica é um componente fundamental na construção de seu projeto enunciativo. 

O mesmo tempo é percebido por André de forma paradoxal, representando 

aqui a oposição semântica fundamental da obra. O tempo é esse termo complexo 

que abarca os dois opostos, a brevidade e a lentidão ao mesmo tempo. Para o pai, o 

tempo é cronológico, é o tempo do ensinamento da paciência. Para André, o tempo 

é o agora, a instantaneidade, é sempre tempo de agir.  Em vez da mansidão, a 

euforia, em vez da lentidão, a brevidade. Para o narrador e sujeito actante na 

narrativa, o tempo mostra sua face tônica, a intensidade de seu impacto sempre a 

serviço da apreensão, do sobrevir19: 

 

 

O tempo, o tempo é versátil, o tempo faz diabruras, o tempo 
brincava comigo, o tempo se espreguiçava provocadoramente, era 
um tempo só de esperas, me guardando na casa velha por dias 
inteiros; era um tempo também de sobressaltos, me embaralhando os 
ruídos, confundindo minhas antenas (...). (Nassar, 1989, p.93- grifo 
nosso) 

 

 
Time, time is versatile, time works mischieviously, time would play 
with me, time would stretch out provokingly, it was a time filled out 
with waiting, keeping me in the old house for days on end; it was also 
a nerve-wracking time, of muddled sounds, confusing my 
antennae(…). (Sotelino, 2015, p.63-grifo nosso) 
 

                                                           
19

 “O sobrevir provoca a parada no tempo e talvez até o inverta(...)o sobrevir bloqueia, obstrui o espaço, ou 

seja, ao perder suas dependências e linhas de fuga, o espaço se contrai e se reduz ao “aqui” que fica, então, 
momentaneamente sem “alhures” acessível. O sujeito é extraído da esfera familiar de seu agir e projetado na 
estranheza do sofrer.”(Zilberberg, p. 278- grifo do autor) 
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 Na passagem, a construção adverbial time works mischieviously, está sendo 

usado para a oração de ordem direta o tempo faz diabruras, em um caso de coerção 

sintática, por conta de dois problemas que seriam causados pela tradução literal: 

primeiro, pelo fato de se colocar time como sujeito da frase, e segundo, por ter de 

conjugá-lo com o verbo do, verbo transitivo direto do objeto mischief - diabruras, que 

neste caso, precisa de dois objetos, to do somebody mischief20. Aqui, a literalidade 

seria um desserviço à fidelidade, já que imporia a inserção de um paciente da ação, 

causando um novo efeito de sentido para a passagem. 

Vamos analisar agora a repetição da cena da festa, descrita em um primeiro 

momento no capítulo 5 da obra de partida como um evento reincidente do passado, 

que sempre acontecia aos domingos, no bosque atrás da casa. Ao longo da 

narrativa, as analogias remetem às festas de Baco e se constroem através das 

isotopias, como por exemplo,”no bosque”, “cestas de frutas”, “dança”, “facho poroso 

de luz divina”, o tio que puxava do bolso “uma flauta” e se “punha a soprar nela, 

suas bochechas se inflando” “dava a impressão de que faria jorrar pelas orelhas, 

feito torneiras, todo o seu vinho”.  

Quando Ana aparece já se começa a construir uma isotopia mais sensual, 

quando dançava, “serpenteava o corpo”, mordendo “cachos de uva que pendiam em 

bagos úmidos de saliva enquanto dançava no centro de todos, fazendo a vida mais 

turbulenta, tumultuando dores, arrancando gritos de exaltação” (NASSAR, 1989, p. 

27-29).  

As isotopias também são construídas na tradução: “in the woods”, “baskets of 

fruit”, “dance”, “porous beams of divine light”, “a flute”, “blow into it”, “his cheeks 

inflating”, “his cheeks would swell so much, it seemed as if all his wine would flow 

from his ears, as it from a faucet”; “serpentine movements”, “biting into the grapes 

which hung in saliva-drenched bunches, she would dance amongst them all, 

rendering life more turbulent, stirring up pain, drawing out cries of exaltation”. 

(SOTELINO, 2015, p.16-18). 

                                                           
20  Disponível em <http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/do-sb-yourself-a-mischief> . Acesso em 08 de janeiro, 

2018. 
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Também nos interessa perceber que toda a descrição da festa é feita com os 

verbos no pretérito imperfeito, o que estabelece uma relação de concomitância com 

um momento de referência pretérito, de aspecto inacabado.  

 

 

A construção sintática dos modos gerúndio e imperfeito conferem a 
passagem um aspecto durativo. Estamos aqui diante de duas categorias 
gramaticais diferentes: a temporalização e a aspectualização. A primeira 
está relacionada às categorias de concomitância e não-concomitância com 
o momento de referência da enunciação, enquanto a segunda é 
responsável por transformar as ações em processos, à atividade de actante 
observador que pode categorizá-los como pontuais ou durativos, perfectivos 
e não-perfectivos. ( cf. FIORIN, 1996, p. 139). 
 
 

 

 No capítulo 29, a mesma cena reaparece, só que desta vez, com os 

verbos conjugados no pretérito perfeito. É a dança derradeira, a ação em seu 

aspecto terminativo. Vejamos a comparação entre as passagens e suas traduções: 

 

 

(...) era então que se recolhia a toalha antes estendida por cima da relva 
calma, e eu podia acompanhar assim recolhido junto a um tronco mais 
distantes os preparativos para a dança(...) e era sublime essa alegria(...) e 
era então a roda dos homens se formando primeiro(...) e não tardava Ana, 
impaciente, impetuosa,  corpo de campônia, a flor vermelha(...) ela varava 
então o círculo que dançava e logo eu podia adivinhar seus passos 
precisos de cigana(...). (Nassar, 1989, p. 27-28- grifo nosso) 
 
 
 
(...) and the tablecloth, previously laid over the calm lawn, folded away, I 
would curl up, near a distant tree trunk, from where I could follow the 
tumultuous group of boys and girls busily getting things ready for the dance 
(...) and this joy was sublime(...) and the men’s circle would then start to 
form(...) and before long , Ana would impatiently and impetuously sweep 
into the dancing circle with her country-girl figure and a red flower (...) and 
right away I could sense her precise gypsy steps(...). (Sotelino, 2015, p.17-
18-grifo nosso) 

 

 

 Nesta passagem, a tradutora lança mão do verbo modal would, indicando 

neste caso ações repetidas no passado, como um equivalente para o pretérito 

imperfeito em português, utilizado com a mesma proposta. O verbo could- aqui 

usado como passado do verbo can consegue traduzir sem maiores conflitos o que 

se pretende em português, a forma podia. 
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 Na segunda descrição da festa, ao final da narrativa, as construções 

temporais são de aspecto pontual, no modo perfectivo. Os verbos estão conjugados 

no pretérito perfeito. Vejamos a diferença no efeito de sentido: 

 

 

(...) foi então que se recolheu a toalha antes estendida por cima da relva 
calma, e eu pude acompanhar assim recolhido junto a um tronco mais 
distante os preparativos para a dança(...) e era sublime essa alegria(...) e 
foi então a roda dos homens se formando primeiro(...) e quando menos se 
esperava, Ana (que todos julgavam sempre na capela) surgiu impaciente, 
numa só lufada, os cabelos soltos espalhando lavas, ligeiramente 
apanhados num dos lados por um coalho de sangue(...). ( Nassar, 1989, p. 
184-185-186- grifo nosso) 
 
 
 
(...) and the tablecloth, previously laid over the calm lawn, folded away, I 
curled up, near a distant tree trunk, from where I could follow the 
tumultuous group of boys and girls busily getting things ready for the dance 
(...) and this joy was sublime(...) and the men’s circle then started to 
form(...) and when least expected , Ana (whom everyone thought was still 
in the chapel) emerged impatiently, in a flurry, her loose hair lightly caught 
up on one side by a drop of blood. (Sotelino, 2015, p.130-131- grifo nosso) 

 

 

 

 Importante notar que os aspectos imperfeitos e perfeitos em português podem 

equivaler a apenas um modo em inglês, o simple past. Geralmente usado para 

expressar ações terminativas no passado, em alguns casos pode ser uma opção de 

tradução para o nosso pretérito imperfeito, como no caso da passagem analisada, 

principalmente com relação ao passado do verbo modal can - could que na primeira 

descrição da festa foi a escolha tradutória de podia, e na segunda, de pude. 

Os valores temporais agora nos indicam um momento referencial de presente. 

Fiorin estabelece um esquema para a construção da debreagem temporal, da qual 

destacamos as relações mais relevantes para a nossa análise: 
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 (FIORIN, 2014, p. 59-60) 

 

 

Com relação ao tempo pretérito perfeito, nota-se que um mesmo tempo verbal 

pode se referir ao presente (em pretérito perfeito 1), quando a construção do tempo 

linguístico é feita numa relação de anterioridade com o presente, ou pode se referir 

ao passado (pretérito perfeito 2), quando o momento de referência está em 

concomitância com o tempo linguístico de passado. 
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Retomando, então, a primeira descrição da festa no capítulo 5, destacamos: 

“era então que se recolhia a toalha”, “e eu podia acompanhar”, “a roda começava”21. 

Na segunda vez, a aspectualização verbal se modifica: “foi então que se recolheu a 

toalha”, “e eu pude acompanhar”, “e foi então a roda dos homens”, “a roda 

começou”. No capítulo 5, estamos em um tempo suspenso da narrativa, quando é 

pela memória de André que o enunciatário entra em contato com os acontecimentos 

passados. Na segunda parte do livro o enunciador/narrador retoma o acontecimento 

e o traz para o presente da narrativa22. O uso do pretérito perfeito aqui é, portanto o 

de relação de anterioridade ao momento de referência (pretérito perfeito 1), pois é 

daqui que se instaura o momento de referência da obra, numa junção entre essa 

última parte e o primeiro capítulo, quando a temporalidade da narrativa consegue 

fechar o movimento cíclico de um tempo que se construiu em cima de sua própria 

suspensão. 

Em Lavoura arcaica, a organização temporal sintática é um elemento de 

coesão textual que que envolve com a presença de uma memória responsável pelas 

transformações dos sujeitos. 

 

 

(...) onipresente, o tempo está em tudo; existe tempo, por exemplo, 
nesta mesa antiga: existiu primeiro uma terra propícia, existiu 
depois uma árvore secular feita de anos sossegados, e existiu 
finalmente uma prancha nodosa e dura trabalhada pelas mãos de 
um artesão dia após dia(...) (Nassar, 1989, p.52- grifo nosso). 

 
 

(...) omnipresent, time is everywhere; time exists, for example, in 
this old table: first there was the generous earth, then the 
centennial tree born from the passing of calm years, and finally, 
the knotty, hard plank, worked day after day by the artisan’s 
hand;(…) (Sotelino, 2015, p. 33- grifo nosso) 

   

 

 A bonita passagem acima demonstra a beleza da narratividade percebida 

pelas marcas temporais e suas noções de começo, meio e fim. É o trabalho do 

tempo, a temporalização que se manifesta na linguagem, “na discursivização das 

                                                           
21

 Na tradução, vimos o uso do verbo modal would,  indicando ações repetidas no passado, velhos hábitos e 

também could como tradução de podia. 
22 Na tradução, notamos o uso do simple past, que pode servir de tradução tanto para o pretérito perfeito como para o 

imperfeito em português. 
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ações, isto é, na narração, que é o simulacro da ação do homem no 

mundo”(FIORIN, 1996, p.140). A nós, leitores tradutores, cabe a tarefa de eternizar a 

temporalidade das obras, passar a narratividade adiante, por entre povos e tempos, 

recriando o simulacro, reconstruindo o espetáculo do homem no mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho, buscamos apontar as contribuições da teoria semiótica e seus 

desdobramentos tensivos à prática tradutória e aos estudos de tradução. Abarcamos 

os estudos de tradução sob um ponto de vista mais amplo, em que diferentes tipos 

de tradução – a tradução intersemiótica e a tradução interlingual – podem ser 

analisados sob a mesma base teórica da semiótica discursiva, entendida como uma 

teoria da significação que tem como objetivo explicitar os percursos de apreensão e 

de produção de sentido. Refletindo sobre a tradução interlingual de Karen Sotelino 

da obra Lavoura arcaica para o inglês, pensamos no processo tradutório como 

atividade de recriação, com maior ou menor grau de proximidade, dos efeitos de 

sentido da obra de partida na obra de chegada. 

Através do mapeamento de elementos que compõem o conjunto de um 

projeto enunciativo, mobilizamos a abordagem tensiva para a análise da recriação 

dos efeitos de sentido na obra de chegada, levando em consideração não apenas os 

elementos de apreensão inteligível do projeto enunciativo da obra de partida, mas 

também o projeto sensorial pressuposto nele. A teoria semiótica como metodologia 

de análise possibilitou não apenas a identificação de elementos textuais 

responsáveis pela construção do sentido subjacente ao texto, mas também o 

adensamento desse sentido no universo afetivo, passional e sensorial, que 

encaminha o modo de apreensão da obra, o engajamento do enunciatário ao projeto 

enunciativo construído pelo tradutor. 

A análise demonstrou que houve grande proximidade temática, figurativa e 

narrativa entre os projetos enunciativos das obras de partida e chegada. Foi também 

possível perceber que os desafios da tradução se fixam não apenas nas coerções 

linguísticas, mas também nos momentos de acontecimento da narrativa, nos quais 

pudemos analisar tensivamente a recriação  do adensamento sensível da obra, seu 

gerenciamento e os efeitos de sentido suscitados pelas escolhas tradutórias. 

Percebemos uma atenuação do impacto desses momentos de acontecimento 

presentes no projeto enunciativo da obra de partida, por vezes através de estruturas 

sintáticas que facilitam a compreensão, outras por meio de escolhas semânticas 
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mais ‘confortáveis’ para o novo enunciatário.  Dos dois caminhos propostos por 

Schleiermacher para a tradução, levantamos a conclusão de que o projeto 

enunciativo da obra de chegada elege aquele cujas escolhas tradutórias deixam o 

leitor mais em paz. 

Sob a perspectiva de uma análise da tradução enquanto processo, o tradutor 

foi tomado como ponto de interseção entre as teorias da tradução e da semiótica, 

pois condensa em si a figura do sujeito da enunciação, aquele responsável pelos 

fazeres interpretativo e persuasivo de um projeto enunciativo que engloba os dois  

textos, de partida e de chegada. À luz do conceito de fidelidade, entendido como 

efeito de sentido decorrente do termo complexo, englobante dos polos dicotômicos 

que o constituem, colocamos em perspectiva a relação de dependência entre 

similaridade e diferença, adotando a noção de gradação da abordagem tensiva para 

analisar as escolhas tradutórias concernentes a coerções linguísticas, estruturas 

sintática e semântica, mantidas ou recriadas no novo projeto enunciativo.   

Vimos na semiótica uma possibilidade de interdisciplinaridade por sua 

amplitude analítica que se presta a buscar não apenas o sentido do texto, mas como 

se deu seu processo de significação. Esperamos que este trabalho possa estreitar 

os laços entre os estudos de tradução e a abordagem semiótica, contribuindo para 

interfaces mais frutíferas dos dois campos.  
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